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TU/e aast op FOM-Instituut
De TU/e wil het FOM-Instituut
voor Plasmafysica Rijnhuizen
graag naar Eindhoven halen.
FOM is op zoek naar een
nieuwe locatie en eist als
bruidsschat een goede locatie
en een significante bijdrage in
de verhuiskosten. De TU/e zal
vóór 13 februari een bieding
neerleggen bij het FOM-
bestuur, die 11 mei een be-
slissing neemt. Er zijn echter
meerdere kapers op de kust.

De Stichting voor Fundamenteel
Onderzoek der Materie (FOM)
heeft het FOM-Instituut voor
Plasmafysica Rijnhuizen in de
etalage gezet. FOM wil het 
instituut laten uitgroeien tot een
nationaal instituut voor energie-
onderzoek en dat dan het liefst op
een universiteitsterrein.
Momenteel bevindt het labora-
torium zich op het prachtige,
maar geïsoleerd gelegen terrein
van kasteel Rijnhuizen in
Nieuwegein.
“We doen ons uiterste best de
bieding te winnen”, zegt Peter
van Dam, woordvoerder van het
College van Bestuur van de TU/e.
“Energieonderzoek is één van
onze speerpunten. Onlangs is
het Eindhoven Energy Institute
opgericht en we zijn een 

belangrijke speler op het vlak van
Europees energieonderzoek.” Op
12 februari moeten de biedingen
binnen zijn. Als bruidsschat eist
FOM een goede locatie en een
significante bijdrage in de ver-
huiskosten. Maar even belangrijk
is of universiteit en instituut in-
houdelijk aansluiten. Het FOM-
Instituut blijft zelfstandig, het
gaat niet op in de verkozen uni-
versiteit.

Samenwerking
Prof.dr.ir. Richard van de
Sanden, hoogleraar Plasma &
Materials Processing aan de
TU/e-faculteit Technische
Natuurkunde, benadrukt de 
samenwerkingsverbanden die
altijd al bestaan hebben tussen
Eindhoven en Rijnhuizen, vooral
binnen het kernfusieonderzoek.
“Op het gebied van plasmafysica
zijn we een goede match”, aldus
Van de Sanden, die in 2009 nog
de eerste FOM Valorisatie Prijs in
de wacht sleepte. De plasma-
fysicus assisteert het College van
Bestuur bij het voorbereiden van
het bod. Ook het onderzoek naar
de fysica van dunne lagen sluit
volgens hem goed aan. “Alleen de
vrije-elektronenlaser Felix/Felice
van FOM past niet direct, maar
ook voor dat deel kunnen we

plaats maken. Voor het volledige
instituut bereiden we een bod
voor.” Al kan Van de Sanden zich
ook voorstellen dat Nijmegen of
Groningen sterke belangstelling
hebben voor het laseronderzoek.
“Ook voor FOM zou een splitsing
interessant kunnen zijn.”
Van de Sanden ziet Eindhoven de
komende jaren graag uitgroeien
tot de ‘energie-hotspot’ van
Nederland. Als locatie voor het
FOM-instituut wordt gedacht
aan een uitbreiding van de 
geplande nieuwbouw voor de 
faculteiten Technische Natuur-
kunde en Electrical Engineering.

Kanshebber
Het FOM-hoofdkantoor ziet
Eindhoven als een kanshebber,
geeft FOM-voorlichter Anita van
Stel toe. Rijnhuizen-directeur
Aart Kleyn wacht het bod af.
Kleyn: “Ik heb opgezocht hoe ver
het is naar Eindhoven, maar ook
naar andere universiteitssteden.”
Twente en Delft behoren tot de
concurrenten. Binnen de
3TU.Federatie is afgesproken dat
iedere universiteit haar eigen bod
doet. Ook de algemene universi-
teiten hebben belangstelling,
want energie is een populair 
onderzoeksthema./.

Audi bekroont elektrische
TU/e-racewagen 
De elektrische racewagen,
URE05e, die het University
Racing Team afgelopen week
presenteerde, heeft nu al een
eerste prijs gewonnen. Dat ge-
beurde tijdens de Audi Contest
Formula Student electric 2010
op 21 januari in Ingolstadt. De
Duitse autofabrikant gaf de
TU/e studenten een cheque
van vijftienduizend euro mee.

De eerste plaats is toegekend aan
het TU/e-team vanwege de ‘uit-
stekend toegepaste technieken’,
ontwerpkeuzes en omdat het
team het verst is in de ontwik-
keling van de elektrisch aange-
dreven racewagen.
URE heeft de motor van het
racemodel van vorig jaar 
omgebouwd tot een elektrisch
type. Er is een batterijpakket van
78 cellen ingebouwd dat wordt
geregeld door externe control-
lers. De twee in het achterframe
geplaatste elektromotoren
leveren 95 pk met een rendement

van negentig procent.
Met de complimenten van het
hoofdkantoor van Audi kan URE
de eerste Student Formula wed-
strijd in Groot Brittannië en de
daaropvolgende in Duitsland vol
vertrouwen tegemoet zien.
Bestuurslid Joni Driessen: “We
zijn natuurlijk blij met het geld,
maar belangrijker is de eer die
Audio ons toekent. Fijn dat zo’n
grote autofabrikant ons ontwerp
het beste vindt.”/.

Plasterk erkent problemen ov-chipkaart
“Studenten zullen niet de dupe
worden van technische proble-
men bij de OV-bedrijven”,
belooft Onderwijsminister
Ronald Plasterk. Hij kiest geen
nieuwe deadline tot alle stu-
denten de kans hebben gehad
hun kaart te activeren - zonder
lange wachttijden.

De rijen voor de oplaadapparaten
waren deze maand ‘onaan-
vaardbaar lang’, erkent Plasterk.
Dat kwam door een technisch

mankement precies in de periode
dat veel studenten hun kaart pro-
beerden te activeren. De oorzaak
van dat probleem is inmiddels
bekend maar ondanks ‘hoopvolle
oplossingen’ nog niet verholpen. 

De deadline van 1 februari
vervalt, een nieuwe activeer-
datum is er nog niet. De minister
wil nu de volledige zekerheid dat
alles goed werkt voordat hij
opnieuw een datum prikt.
Voorlopig kunnen studenten ook

met een ongeactiveerde kaart
reizen. 
Ook Plasterk vindt dat de com-
municatie rond de kaart beter
had gekund. Vooral de bereik-
baarheid van het callcenter
schoot in januari ernstig tekort,
aldus Plasterk. “Ondanks waar-
schuwingen door Dienst
Uitvoering Onderwijs heeft het
OV het aantal vragen erg onder-
schat.” (HOP)/.

Pimp your pig

WWaatt  eerr  ooookk  ggeebbeeuurrtt::  LLuuiissaa  BBeennttaa  hheeeefftt  ggeewwoonnnneenn..  IInn  eellkk  ggeevvaall  vvoooorr
zziicchhzzeellff..  TTrroottss  llaaaatt  zzee  hheett  ssppaaaarrvvaarrkkeennttjjee  uuiitt  hhaaaarr  kkeerrssttppaakkkkeett  zziieenn,,  ddaatt
zzee  iinn  rruuiimm  ddrriiee  uuuurr  nnooeessttee  aarrbbeeiidd  ttrraannssffoorrmmeeeerrddee  ttoott  eeeenn  uunniieekk  kkuunnsstt--
ssttuukkjjee  ((hheellaaaass  nniieett  oopp  ddee  ffoottoo))..  DDee  TTOOIIOO  bbiijj  TTeecchhnniisscchhee  WWiisskkuunnddee  wwaass
éééénn  vvaann  ddee  vveellee  TTUU//ee’’eerrss  ddiiee  wwooeennssddaaggmmiiddddaagg  2277  jjaannuuaarrii  iinn  hheett  HHooooffdd--
ggeebboouuww  hheett  oooorrsspprroonnkkeelliijjkk  kkaallee,,  wwiittttee  vvaarrkkeennttjjee  kkwwaammeenn  aaffggeevveenn  bbiijj
mmeennsseenn  vvaann  HHoollllaanndd  AArrtt  GGaalllleerryy..  EEeenn  ddeesskkuunnddiiggee  jjuurryy  ggaaaatt  aallllee  iinnggee--
lleevveerrddee  kkuunnssttwweerrkkeenn  kkoommeennddee  wweeeekk  bbeeoooorrddeelleenn..  BBiijj  hheett  tteerr  ppeerrssee  ggaaaann
vvaann  ddeezzee  CCuurrssoorr  wwaarreenn  eerr  zzoo’’nn  hhoonnddeerrddvviijjffttiigg  vvaarrkkeennss  iinnggeelleevveerrdd..
HHeett  mmeeeesstt  ooppvvaalllleenndd  aaaann  BBeennttaass  vvaarrkkeenn  iiss  hheett  ‘‘ddaakkjjee’’  oopp  zziijjnn  kkoopp,,
vvoollggeennss  ddee  mmaaaakksstteerr  eeeenn  ssoooorrtt  ppaarraacchhuuuuttjjee,,  vvaakkkkuunnddiigg  ggeevvoouuwweenn
vvoollggeennss  oorriiggaammiitteecchhnniieekk..  HHeett  ddooeett  ddeennkkeenn  aaaann  hheett  ddaammbboorrddppaattrroooonn  oopp
hheett  ddaakk  vvaann  ddee  WW--hhaall  --  wweelllliicchhtt  oonnbbeewwuusstt  ddee  iinnssppiirraattiieebbrroonn  vvoooorr  BBeennttaa
ddiiee  vvaannuuiitt  hheett  HHooooffddggeebboouuww  hhiieerroopp  nneeeerrkkiijjkktt??  HHaaaarr  ccoolllleeggaa  EEllllaahheehh
BBaarrzzeeggaarr  bbeeppeerrkkttee  zziicchh  qquuaa  mmaatteerriiaaaall  eenn  tteecchhnniieekk  ttoott  ddee  sscchhiillddeerrkkwwaasstt..
““IIkk  vvoonndd  hheett  vvaarrkkeennttjjee  eeeenn  bbeeeettjjee  zziieelliigg,,  dduuss  iikk  hheebb  ‘‘mm  kklleeeerrttjjeess
ggeeggeevveenn””,,  zzeeggtt  zzee,,  wwiijjzzeenndd  oopp  zziijjnn  kklleeuurrrriijjkkee  llaappppeennddeekkeennttjjee  mmeett
ssttiikksseellss..  
DDee  pprriijjsswwiinnnnaaaarrss  vvaann  ddee  kkeerrssttppaakkkkeettwweeddssttrriijjdd  ((mmeett  eeeenn  vviieerrppeerrssoooonnss
ddaaggkkaaaarrtt  vvoooorr  ddee  EEfftteelliinngg  aallss  hhooooffddpprriijjss))  wwoorrddeenn  wwooeennssddaagg  33  ffeebbrruuaarrii
oomm  1166..0000  uuuurr  bbeekkeennddggeemmaaaakktt  iinn  ddee  hhaall  vvaann  hheett  HHooooffddggeebboouuww..  DDiieezzeellffddee
mmiiddddaagg  zziijjnn  aallllee  iinnggeelleevveerrddee  kkuunnssttwweerrkkeenn  ddaaaarr  tteevveennss  ttee  bbeewwoonnddeerreenn..  

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Basisbeurs vogelvrij verklaard
De basisbeurs is niet langer
heilig voor de VSNU en de HBO-
Raad, de koepelorganisaties
voor de universiteiten en de
hogescholen.

VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda
deed vorige week in het
Financieele Dagblad twee opmer-
kelijke voorstellen. Vervang de
basisbeurs door een sociaal leen-
stelsel en investeer de winst 
-volgens Noorda een bedrag
tussen driekwart en een miljard
euro- in het onderwijs. Maak
daarnaast een speciaal traject
voor vwo’ers in het hbo, want

“niet iedere vwo’er moet naar de
universiteit willen.” In het
dagblad Spits van 27 januari werd
zijn pleidooi ondersteund door
Doekla Terpstra, voorzitter van
de HBO-Raad. Terpstra: “Een ver-
andering van de huidige studie-
financiering levert majeur geld
op.” Ook Terpstra pleit voor een
sociaal leenstelsel en hij is net als
Noorda van mening dat veel
vwo’ers een foute keuze maken
als ze naar de universiteit gaan.
Peter van Dam, bestuurswoord-
voerder aan de TU/e, reageert er
als volgt op: “Het is duidelijk dat
ons land veel forser moet 

investeren in wetenschappelijk
onderwijs en onderzoek, willen
we niet achterop raken. Dat van
studenten een hogere eigen
bijdrage verwacht gaat worden,
lijkt bijna onvermijdelijk. En het
kan heel positieve kanten
hebben. Het oefent druk uit op
studenten om een zorgvuldige
studiekeuze te maken en zich
voor de volle honderd procent
voor hun studie in te zetten. Het
is wel belangrijk dat hogere eigen
bijdragen voor jongeren geen 
belemmering vormen om een
wetenschappelijke  opleiding te
volgen.” (HOP/HK)/. 

Het ontwerp van de URE05e.



28 januari 2010 Cursor
2/ Mensen

Cursor/Colofon
© 2010. Auteursrechten voorbehouden.

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

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

aangeboden artikelen te wijzigen.

Redactie Judith van Gaal, Tom Jeltes, 
Ivo Jongsma, Sjoukje Kastelein, Han Konings
(hoofdredacteur), Frits van Otterdijk, Norbine
Schalij, Brigit Span (eindredacteur), Monique
van de Ven Aan dit nummer werkten verder

mee Anouk Vrouwe, Chris van de Graaf,
Benjamin Ruijsenaars, Enith Vlooswijk, 

Paul Weehuizen Foto’s Bart van Overbeeke,
Rien Meulman Lay-out Natasha Franc, 

Peter Peels Redactieraad prof.dr.ir. Henk van
Tilborg (voorzitter), drs. Joost van den Brekel,
prof.dr.ir. Han Meijer, Maarten Klont (student-
lid), Anneliese Vermeulen-Adolfs (secretaris)

Basisvormgeving Koos Staal bno Druk
Drukkerij E.M. de Jong B.V. Baarle-Nassau

Advertenties Bureau Van Vliet BV, Passage 
13-21, 2024 KS Zandvoort, tel. 023 - 5714745

Redactie-adres TU/e, Laplace 0.40, 
postbus 513, 5600 MB Eindhoven, 

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

Cursor is aangesloten bij het Hoger Onderwijs
Persbureau (HOP)

Voor een romantische feel-good
movie hoef je bij de twintigjarige
Schulpen niet aan te kloppen.
“Ik hou niet van structuur of
voorspelbaarheid. Van mij mag
het lekker apart, donker, onbe-
grijpelijk, een beetje psychede-
lisch.” Dit komt onder meer tot
uitdrukking in zijn lange zwarte
jas, soms gecombineerd met

hoed en handschoenen -“ik vind
het leuk om mezelf af en toe van
mijn duistere kant te laten zien”-
en in zijn muzieksmaak: voorheen
metal, nu vooral dark elektro.
De TU/e-student, samenwonend
in Nijmegen, is daarbij altijd
geboeid geweest door films.
Quentin Tarantino scoort hoog,
vooral vanwege zijn durf op het
gebied van beeldbewerking.
Schulpen noemt diens recente
film ‘Inglourious Basterds’ als
voorbeeld, maar ook ‘Requiem
for a dream’, van Darren
Aronofsky, staat hoog op zijn 
favorietenlijstje. Eigenlijk zijn
de acteerprestaties voor Schulpen
in veel films van ondergeschikt
belang: “Ik kijk vooral naar de
eindmontage, naar hoe alles wordt
gebracht en de totale sfeer die,
onder andere met muziek, wordt
neergezet.”
Rond zijn twaalfde maakte
Schulpen zijn eerste eigen
filmpjes met stop-motion, waar-
bij foto voor foto een filmpje
ontstaat. Op zijn kamer zat hij

hele dagen te spelen met vooral
Lego: “Het is leuk om zoiets her-
kenbaars tot leven te wekken”.
Zijn langste stop-motionfilmpje
duurde acht minuten - met tien
tot vijftien frames per seconde
een tijdrovende klus.
Een paar jaar geleden maakte hij
samen met zus Taru zijn eerste
grotere film: ‘CSI Dinther-
Heeswijk’, een persiflage op 
de bekende crimeseries op tv.
Zijn zus acteerde ook in ‘Total
Paranoia’, Schulpens tweede
grote filmproject dat zo’n
tweeënhalf jaar terug begon.
“Samen met een vriendin van 
de middelbare school, Wietske
Overtoom, wilde ik een soort
clip maken bij een muziekstuk
van Orbital, een Brits duo dat 
experimentele techno maakt.
Eigenlijk zijn het vooral een
hoop tonen, effecten en echo’s
bij elkaar. Maar het sprak mij erg
aan. Ik zag er, zoals wel vaker,
ook meteen allerlei beelden bij.”
Waar in de meeste films muziek
bij de beelden wordt gezocht,

werkt Schulpen liever anders-
om. “Ik wil sfeer in het totaal-
plaatje leggen en de kijker
daarmee pakken.”
Binnen de kortste keren was de
beoogde clip vergeten en lag de
plot voor een complete speelfilm
op tafel. Overtoom en Schulpen
werkten het verhaal uit, gingen
binnen hun vriendenkring op
zoek naar acteurs en leenden
een vakantiehuisje in de bossen
waar de meeste scènes werden
opgenomen. Dat de ID’er een
half jaar terug besloot even vrijaf
te nemen van zijn studie nadat
hij geen geschikte stageplaats
kon vinden, kwam goed uit.
De film van zeventig minuten 
in een notendop: vijf studenten,
eigenlijk uit elkaar gegroeid, gaan
uit traditie toch weer samen 
op vakantie. Als één van hen
zelfmoord pleegt, maar dit al
gauw geen zelfmoord blijkt te
zijn, wordt de film een soort
‘Wie is de mol?’. 
‘Total Paranoia’ (www.total-
paranoia.nl.tt) ging half januari

in première op Schulpens
vroegere middelbare school,
Gymnasium Bernrode. Aan de
film werkten niet meer dan acht
mensen mee. De ID-student
schreef het script, regisseerde,
filmde (met een simpele
handycam) en bewerkte alles
met behulp van diverse Adobe-
programma’s die hij zichzelf
aanleerde. De productie was 
dan ook nagenoeg ‘no budget’.
Schulpen blikt met plezier en
trots terug op het project. Wel
heeft het hem doen twijfelen
over zijn toekomst. “Ik wil vooral
deze hobby doorzetten, anderen
vermaken. En als dat als baan
kan, is dat mooi.” Eerst wil hij
sowieso zijn bachelor afmaken,
maar of hij verder gaat met 
ontwerpen, weet hij nog niet. 
“Ik zou me graag serieus in film 
verdiepen, maar de filmindustrie
is niet gemakkelijk. Iets in de
reclame zou ook een mooie 
combinatie van interesses
kunnen zijn.”/.
Zie http://portfolio.casperdesign.nl/.

Interview: Monique van de Ven
Foto: Bart van Overbeeke

Als kind zat Jim Schulpen al
uren te knutselen. Onder
andere aan de jaarlijkse

Sinterklaassurprise, “meestal
van karton of hout en met een

hoop mechaniek erin”. Zijn
keuze voor Industrial Design

lag dan ook in de lijn der 
verwachting. Toch twijfelt
hij over het ontwerpvak.

Onlangs ging zijn tweede 
film, ‘Total Paranoia’, in

première; Schulpen schreef,
coachte, regisseerde, 

monteerde en acteerde. 
En dat smaakte naar meer.

“Ik vind het leuk om af en toe mijn duistere kant te laten zien”

Jim Schulpen

In De Hal treffen we Francis O’Brien. 
In zijn kamer zit deze docent Engels
te wachten op een one-to-one student.

We treffen de docent van het Centrum
voor Communicatie, Taal en Techniek
(CTT) in een van zijn laatste weken aan 
de TU/e. “Vanaf komend semester ben ik
hier niet meer. Ik ga dan fulltime verder
met mijn andere baan als docent aan de
Hogeschool van Rotterdam. Omdat ik in

Rotterdam woon, bespaar ik daarmee veel
reistijd.” De Brit zal de TU/e gaan missen.
“Ik geef hier graag les. De studenten zijn
betrokken, geïnteresseerd en ze werken
hard. Ook mag ik mijn collega’s graag. 
De TU/e is qua gebouwen misschien niet
de mooiste universiteit van de wereld,
maar ik houd van de atmosfeer hier. Die 
is ‘studious’. Daarmee bedoel ik dat er
serieus met studeren wordt omgegaan.”
Ook de indrukwekkende onderzoekers 
die hij heeft leren kennen tijdens assess-
ments zal O’Brien gaan missen. Wat hem
betreft hoeft zijn vertrek geen officiële
happening te zijn, hij prefereert een 
gezellige lunch met directe collega’s.
De kamer waarin hij sinds oktober 2007
zijn studenten trof en zijn lessen voor-
bereidde, is een standaardkantoor. 
De enige persoonlijke stempels die hij
zette, zijn de twee grafieken van de kunst-
uitleen. Die zal hij voor 5 februari netjes
terugbrengen. Wat hem betreft kan dat
best met behulp van een bureaustoel met

wieltjes. Zo heeft hij ze bij gebrek aan een
trolley ook naar zijn kamer gebracht, een
half jaar geleden. Tja, de kunstuitleen, die
zal hij waarschijnlijk ook gaan missen. (NS)
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Ach en Wee

TU/e ronselt personeel in VS
De TU/e is komend weekend
weer vertegenwoordigd op de
European Career Fair, die
plaatsvindt op de campus van
MIT in Boston. Twee mede-
werkers van de Dienst
Personeel en Organisatie
zullen samen met drie weten-
schappelijk medewerkers de
bezoekers van de carrièrebeurs
ervan proberen te overtuigen
dat ze naar Eindhoven moeten
komen.

De wetenschappers zijn prof.dr.
Paul Koenraad (TN), prof.dr.
Antonio Liotta (W&I en EE) en dr.
Michael Debije (ST). Volgens
Femke Verheggen, die samen
met Annemarie Roefs DPO ver-
tegenwoordigt, is gekozen voor
een zo breed mogelijke repre-
sentatie: “Michael Debije is
Amerikaan en goed bekend met
het onderzoek bij BMT, Antonio
Liotta is verbonden aan W&I en
Electrical Engineering, en
Annemarie Roefs en ik hebben
overzicht over meerdere facul-
teiten.” 

De TU/e-delegatie vliegt naar
Amerika gewapend met een lijst
van zo’n vijftig vacatures.
Verheggen: “We hebben de data-
base met cv’s van de deelnemers
doorgespit en een flink aantal af-
spraken met potentiële kan-
didaten gepland voor de dagen na
de beurs. Daarnaast het is ook
gewoon belangrijk om ons
gezicht te laten zien en
Nederland en de TU/e bekend te
maken. Veel van de bezoekers
van de beurs weten amper waar
Nederland ligt. Die zien Europa
als één geheel. Daarom orga-
niseert Brainport dit jaar ook een
speciale middag waarop
Nederland zich presenteert.”
Behalve de TU/e zijn dit jaar ook
de andere technische universi-
teiten, Wageningen en
Groningen present op de
European Career Fair. De voor-
gaande edities van de beurs
leverde een aantal serieuze con-
tacten op, maar heeft voor zover
bekend nog niet geleid tot de aan-
stelling van nieuwe onder-
zoekers. (TJ)/.

Directeur Toon trompettert als de beste
TToooonn  CChhrriissttiiaaeennss  wwiisstt  mmeetteeeenn::  ddee
ssnnooeezzeellhhooeekk  iiss  vvaannddaaaagg  vvaann  mmiijj..
““HHiieerr  ggaa  iikk  ’’ss  mmiiddddaaggss  ooookk  ggrraaaagg
eevveenn  lliiggggeenn””,,  ggrriinnnniikktt  hhiijj..  HHiijj  iiss
zziicchhttbbaaaarr  iinn  zziijjnn  eelleemmeenntt  iinn  hheett
kknnuussssee  hhooeekkjjee  aacchhtteerriinn  hheett  TTeeeejjaa--
ttuurr  vvaann  ddee  TTUUiimmeellaaaarr..  DDiirreecctteeuurr
TToooonn  iiss  vvaannddaaaagg,,  wwooeennssddaagg  2277
jjaannuuaarrii,,  éééénn  vvaann  ddee  vvoooorrlleezzeerrss  iinn
hheett  kkaaddeerr  vvaann  ddee  NNaattiioonnaallee  VVoooorr--
lleeeessddaaggeenn..  DDooeell  vvaann  ddee  NNaattiioonnaallee
VVoooorrlleeeessddaaggeenn  iiss  hheett  vvoooorrlleezzeenn
aaaann  bbaabbyy’’ss,,  ppeeuutteerrss  eenn  kklleeuutteerrss
ddiiee  zzeellff  nnoogg  nniieett  kkuunnnneenn  lleezzeenn,,  ttee
bbeevvoorrddeerreenn..
TTeerrwwiijjll  MMaarrttiinnee  CCoooolleenn,,  ddee  mmuuzzii--
kkaaaallssttee  jjuuff  vvaann  hheett  kkiinnddeerrddaagg--
vveerrbblliijjff  oopp  hheett  TTUU//ee--tteerrrreeiinn,,  iinn  ddee
hhaall  zziinnggtt  eenn  sswwiinnggtt  bbiijj  ‘‘DDee  wwiieebbeell--
bbiilllleennbbooooggiiee’’  ((pprreenntteennbbooeekk  vvaann  hheett  jjaaaarr  22001100)),,  iiss  ddee
sseettttiinngg  bbiijj  TToooonn  rruussttiigg  eenn  iinnttiieemm..  DDee  kkiinnddjjeess  nneesstteelleenn
zziicchh  vveerrwwaacchhttiinnggssvvooll  oopp  ddee  zzaacchhttee  kkuusssseennss  eenn  kkrruuiippeenn
ggeemmooeeddeelliijjkk  bbiijj  ‘‘ddee  bbaaaass’’  vvaann  ddee  TTUUiimmeellaaaarr  oopp  sscchhoooott..
EEnn  aallss  HHaannnnaa  llaaaatt  zziieenn  ddaatt  zzee  ‘‘aauuww’’  aaaann  hhaaaarr  hhaannddjjee
hheeeefftt,,  ggeeeefftt  TToooonn  --zzeellff  vvaaddeerr  vvaann  ttwweeee  kkiinnddeerreenn--  eerr  eeeenn
ddiikkkkee  kkuuss  oopp..  
““DDaagg  mmeenneeeerrttjjee  KKooeekkeeppeeeerrttjjee,,  mmooggeenn  wwee  eevveenn  vvrraaggeenn::
wwaatt  zziitt  eerr  iinn  uuww  wwaaggeenn??””,,  zzoo  ddrraaaaggtt  TToooonn  vvoooorr  uuiitt  ‘‘IIkk
hheebb  mmiijjnn  wwaaggeenn  vvoollggeellaaddeenn’’..  EEeenn  ssccaallaa  aaaann  ddiieerreenn
kkoommtt  iinn  ddee  bbeesscchhrreevveenn  ‘‘ffiillee  mmeett  mmeeeerr  ddaann  dduuiizzeenndd

wwiieelleenn’’  vvoooorrbbiijj  --  eenn  TToooonn  iimmiitteeeerrtt  zzee  mmeett  vveerrvvee..  EEnn  ddaatt
ggiinngg  ssiinnddss  ggiisstteerreenn  aall  aallss  eeeenn  llooppeenndd  vvuuuurrttjjee  rroonndd
oonnddeerr  ddee  ddaammeess  vvaann  hheett  kkiinnddeerrddaaggvveerrbblliijjff..  JJuuff  EEvveellyynn
SSmmiittss--VViisssseerrss  iiss  ddaann  ooookk  ooppeennlliijjkk  tteelleeuurrggeesstteelldd  aallss
hheett,,  iinn  hhaaaarr  ooggeenn  ttee  vvrrooeegg,,  ttiijjdd  iiss  vvoooorr  eeeenn  ggrrooeeppss--
wwiisssseell..  ““IIkk  hheebb  ddee  oolliiffaanntt  nnoogg  nniieett  ggeehhoooorrdd!!””  MMaaaarr
TToooonn  iiss  ddee  ffllaauuwwssttee  nniieett  eenn  ttrroommppeetttteerrtt  eerr  lluussttiigg  oopp  llooss
--  ssppeecciiaaaall  vvoooorr  jjuuff  EEvveellyynn,,  ddiiee  hhaaaarr  ggrrooeeppjjee  tteevvrreeddeenn
nnaaaarr  ddee  vvoollggeennddee  vvoooorrlleezzeerr  bbrreennggtt..

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Jonge TU/e-hoogleraar wint symposium
Prof.dr.ir. Luc Brunsveld heeft
de NVBMB-prijs gewonnen,
een jaarlijkse prijs van de
Nederlandse Vereniging voor
Biochemie en Moleculaire
Biologie voor relatief jonge 
onderzoekers. De prijs omvat
een geldbedrag van twee-
duizend euro en het voorrecht
een symposium te organise-
ren.

Brunsveld (1975) is sinds 2008
hoogleraar Chemische Biologie
aan de TU/e-faculteit Biomedi-
sche Technologie.
Volgens faculteitgenoot dr.ir.
Maarten Merkx, die Brunsveld
voor de prijs nomineerde, bete-
kent de prijs dat Brunsveld in

staat gesteld wordt het jaarlijkse
voorjaarssymposium van de
NVBMB aan de TU/e te orga-
niseren: “Dat symposium vindt
waarschijnlijk in juni plaats. Hij
mag het thema van het sym-
posium kiezen en krijgt een
budget waarmee hij buiten-
landse sprekers naar Eindhoven
kan halen.” Brunsveld was zelf
niet in staat te reageren wegens
verblijf in het buitenland.
De chemicus Brunsveld past zijn
chemische kennis en methodes
succesvol toe op biologische pro-
blemen. Zo gebruikt hij chemi-
sche synthesetechnieken om te
achterhalen hoe de zogeheten
nucleaire receptoren werken die
een belangrijke rol spelen bij het

ontstaan van borstkanker. Hij
promoveerde in 2001 onder
leiding van prof.dr. Bert Meijer
en keerde na een verblijf aan het
Max Planck Instituut in
Dortmund in 2008 terug aan de
TU/e. In datzelfde jaar ontving
hij een prestigieuze ERC Starting
Grant van de Europese Unie.
Brunsveld is de eerste
Eindhovense winnaar van de
NVBMB-prijs, die sinds 1981
wordt uitgereikt. (TJ)/.

Laptopdieven slaan 
slag op TU/e-campus
Zes laptops werden afgelopen
week gestolen op verschillen-
de plaatsen op het TU/e-
terrein. Twee verdwenen er
tijdens de donderdagborrel bij
natuurkundige studievereni-
ging Van der Waals, twee lap-
tops werden maandag gestolen
bij de faculteit Electrical
Engineering en nog eens twee
werden die dag ontvreemd bij
studievereniging GEWIS
(Wiskunde & Informatica).

Teamleider Hay Becks van de
BedrijfsHulpVerlening zucht. Al
jaren proberen de beveiligers stu-
denten en medewerkers ervan te
doordringen vooral waardevolle
zaken achter slot en grendel op te
bergen, “maar het blijft moeilijk,
zeker als mensen hiervoor naar
een kluisje een stukje verderop
moeten lopen. De aandacht
verzwakt snel weer”.
Vooral de donderdagmiddag,
wanneer de meeste studievereni-
gingen borrelen, is volgens
Becks een zwak moment. Zo
bleek ook donderdag 21 januari
weer, toen twee studenten
Technische Natuurkunde zonder
hun meegebrachte laptops huis-
waarts moesten keren. Eén van
de laptops was met een kabelslot
vastgelegd, de andere stond op de
grond. Wel werd in de G-vleugel
van N-laag een andere, lege lap-
toptas teruggevonden. Becks
sluit niet uit dat de dief een wis-
seltruc heeft toegepast.
Hetzelfde gebeurde maandag 25
januari in Impuls (het voor-
malige E-laag), waar een mede-

werker van de faculteit Electricial
Engineering het slachtoffer werd
van diefstal. Twee laptops werden
gestolen: één van de universiteit,
één van hemzelf. Ook hier werd
een lege notebooktas terug-
gevonden, evenals in het Hoofd-
gebouw waar op dezelfde dag
twee laptops werden gestolen bij
studievereniging GEWIS.

Zoete inval
Volgens Becks zijn de vereni-
gingsruimtes vaak makkelijk toe-
gankelijk en zijn de vaste gebrui-
kers daarvan niet altijd even alert
op vreemde bezoekers. Pr-func-
tionaris Leanne Scheepers van
GEWIS erkent dat. “Vooral in
tentamenweken, zoals nu, lopen
er meer mensen hier over de ver-
dieping dan anders en kennen
we niet iedereen.” GEWIS-leden
zetten hun laptops veelal bij de
kapstok vlakbij de deur, “dat
wordt als redelijk veilig 
beschouwd”. Niet helemaal
terecht, zo bleek maandag weer -
reden voor de vereniging om
direct extra waarschuwings-
briefjes op te hangen, aldus
Scheepers. 
Ook Van der Waals waarschuwt
haar leden voor dieven en tipt om
laptops in elk geval vast te
ketenen, maar liever nog op te
bergen in een kluis. Er zijn
kluisjes verderop in het gebouw,
maar het verenigingsbestuur
overweegt om werk te maken van
kluisjes in de eigen (G-)vleugel.
“We hopen dat de faculteit hier-
aan wil meewerken”, aldus voor-
zitter Gijs ten Haaf. (MvdV)/.

TU Delft moet bouwen of terugbetalen
Krijgt de Delftse faculteit bouwkunde geen nieuw gebouw, dan moet
de universiteit de subsidie ervoor terugbetalen. De 25 miljoen euro
was alleen bestemd voor nieuwbouw, meldt het ANP. De oude bouw-
kundefaculteit brandde in mei 2008 af. Minister Ronald Plasterk be-
loofde daarop een bijdrage van 25 miljoen euro voor een nieuw facul-
teitsgebouw. Op een ideeënprijsvraag stuurden architecten en
studenten uit vijftig landen honderden voorstellen in. Nu blijkt dat
een bestaand gebouw -het oude hoofdgebouw  ‘uitstekend voldoet’.
Met het ministerie gaat de TU Delft nu overleggen over de 25 miljoen
euro, die al werd overgemaakt. “Aan het hoofdgebouw moet nog het
een ander gebeuren en zonder dat geld komen we niet uit.” (HOP)



Op het gebied
van arbeidsvoorwaardenrege-
lingen hebben processen uit
het verleden vaak een voor-
spellend karakter. Daarom
eerst een terugblik. In 1993
werd aan de universiteiten een
proces van deregulering en
overdracht van bevoegdheden
in gang gezet. Volledig eigen-
meesterschap zou de instel-
lingen slagvaardiger en effec-
tiever maken, zo was de opvatting. Vijf
jaar later werden we dan ook een cao-
sector. De bonden wilden zekerheid, kwa-
liteit en aandacht voor de werknemers;
verankerd in een voor alle universiteiten
geldende regelgeving. Gelijke behande-
ling, rechtszekerheid, zekere werkgelegen-
heid en gelijke betaling voor gelijk werk
waren daarbij de trefwoorden. VSNU
wilde een cao gebaseerd op flexibiliteit en
mobiliteit, onder het credo: contracteer
vrijheid via een cao-à-la-carte met arbeids-
voorwaarden op maat, inkomensflexibi-
liteit, inkomensdifferentiatie en prestatie-
beloning. 
Herkenbare tegenstellingen, ook nu nog.
Uit die tegenstellingen is het huidige
compromis ontstaan. Dit compromis
wordt door zowel de bonden als de uni-
versitaire werkgevers als redelijk positief
beoordeeld. Er zijn mogelijkheden om de
rol als werkgever vorm te kunnen geven
en er is ruimte gekomen en gebruikt om
meer maatwerk in arbeidsvoorwaarden te
realiseren. De beloningsmogelijkheden
voor wetenschappelijk talent worden
echter verschillend beoordeeld. De werk-
gevers vinden daarnaast dat zij te weinig
invloed op pensioengebied hebben en dat

er belemmeringen en onge-
wenste neveneffecten in het
aanstellings- en ontslagrecht
zitten. De bonden zijn het daar
niet mee eens. Vergaande 
individualisering in de maat-
schappelijke verhoudingen
en de veranderende politiek-
economische situatie laten
zich echter gelden. De
afbraak van het sociale zeker-

heidstelsel van Nederlandse werknemers
is aan de orde van de dag. Verzakelijking,
kennisvalorisatie en focussering en resul-
taatgerichtheid op onderzoeksgebied
doen ook aan de universiteit hun intrede.
De arbeidsvoorwaarden zullen er door
worden beïnvloed. Bovendien, als het aan
de Nederlandse werkgevers in het al-
gemeen ligt, gaan onze cao’s er heel
anders uitzien. Alleen kaderstellende
regels! De individuele arbeidsvoorwaar-
denafspraak komt er aan, zo stelt men.
De cao kan dan op een A4tje.
Wordt de universiteit op termijn een 
verzameling van zzp’ers die een weten-
schappelijke klus komen klaren? Ik denk
dat ook in een kennismaatschappij 
behoefte is aan samenwerking en die is
gebaat bij rust en zekerheid in de werk-
situatie. Oude waarden blijven ook in
nieuwe tijden gelden! Maar richting 2020
komen er ongetwijfeld nieuwe compro-
missen; de geschiedenis herhaalt zich.

Martin van Gessel, 
woordvoerder van de gezamenlijke
bonden in het Instellingsgebonden
Overleg aan de TU/e en cao-onderhan-
delaar voor CNV Publieke Zaak

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..
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Google gaat een ongecensureerde
versie van zijn Chinese website aan-
bieden. Microsoft-directeur Steve
Ballmer keurde deze actie af en topman
Bill Gates liet weten dat het met de
Chinese censuur wel meevalt. Deze zou
gemakkelijk zijn te omzeilen. Hoe werkt
internetcensuur en hoe kunnen we
eraan ontkomen? 

“Niemand weet precies wat voor filter de
Chinese overheid gebruikt voor de
blokkade”, zegt prof.dr. Sandro Etalle,
hoogleraar Security bij de faculteit
Wiskunde & Informatica. “Er bestaan wel
speculaties over. Elke computer heeft een
IP-adres, een nummer waaraan de
websites zijn gekoppeld. Het kan zijn dat
ze filteren op IP-adres. Het is niet een-
voudig erachter te komen welke sites
moeten worden geblokkeerd. Ik heb
vernomen dat ze hiervoor, naast zoek-
machines, vrijwilligers gebruiken die 
bepaalde sites doorgeven. Op een verge-
lijkbare manier worden in Nederland
websites over pedofilie opgespoord. Er is
wel onderzoek gedaan naar automatische
opsporing van bijvoorbeeld pornografie,
maar ik heb geen flauw idee hoe effectief
dat is.
De overheid kan vervolgens aan Google
vragen om deze sites niet door te geven
wanneer mensen een zoekterm intikken.

Daarmee wordt de site zelf niet geblok-
keerd, maar burgers kunnen hem nog
maar heel moeilijk vinden.
De vraag of internetcensuur makkelijk te
omzeilen is, vind ik eigenlijk interessan-
ter. Voor een klein deel van de populatie
die goed met computers kan omgaan, is
dit inderdaad niet moeilijk. Er zijn tech-
nieken die het bijna onmogelijk maken
om te herleiden welke site een bezoeker
bezoekt. Daarvoor worden proxy’s 
gebruikt: computers in een ander deel
van de wereld waaraan je de eigen compu-
ter kunt koppelen. Er zijn duizenden
proxycomputers die mensen kunnen 
gebruiken opdat onduidelijk is aan welke
computer ze werken. De Chinese
overheid zal natuurlijk proberen om ook
de proxy’s te blokkeren, maar elke dag
komen er proxy’s bij en verdwijnen er
andere.
Voor een techneut is het relatief gemak-
kelijk om proxy’s te gebruiken, maar ik
vraag me af welk percentage van de popu-
latie hiertoe in staat is. Ik vermoed slechts
enkele procenten. Bovendien duurt het
een tijdje voordat een website via een
proxy op het scherm verschijnt. Dat
maakt het minder interessant om gebruik
te maken van een proxy. De uitspraak van
Bill Gates dat de Chinese censuur mak-
kelijk is te omzeilen, lijkt mij dus een
beetje kort door de bocht.

De achterliggende morele kwestie vind ik
persoonlijk moeilijk te beoordelen. Ik
deel de wereld niet graag in in goede en
slechte mensen, waarbij de slechteriken
censuur opleggen. Je kunt ook vraag-
tekens zetten bij dingen die hier in het
westen gebeuren. Zo worden ongelooflijk
veel privégegevens verzameld onder het

mom van terrorismebestrijding. De
cijfers wijzen erop dat met al die 
gegevens geen enkele terrorist wordt 
opgespoord en toch wordt deze weg 
ingeslagen.”/.
Tekst: Enith Vlooswijk

Internetcensuur niet zo makkelijk
te omzeilen als Bill Gates beweert

Prof.dr. Sandro Etalle, hoogleraar Security bij Wiskunde & Informatica

LLaanngg  ggeelleeddeenn  wwaass  eerr  eeeenn  ffiillmm  mmeett  ddee  ttiitteell
‘‘TThhee  mmaann  wwhhoo  lloovveedd  wwoommeenn’’..  IInntteerreessssaanntt,,
ddaacchhtt  iikk,,  ttoottddaatt  dduuiiddeelliijjkk  wweerrdd  ddaatt  ddee  mmaann
vvaann  vvrroouuwweenn  hhiieelldd  zzooaallss  bbiijjnnaa  aallllee  mmaannnneenn
wweell  vvaann  vvrroouuwweenn  hhoouuddeenn..  WWeegg  eerrmmeeee..  
IIkk  hhoouudd  ooookk  vvaann  vvrroouuwweenn,,  mmaaaarr  nniieett
aalllleeeenn  zzooaallss  ddee  mmeeeessttee  mmaannnneenn  wweell  vvaann
vvrroouuwweenn  hhoouuddeenn..  IIkk  bbeenn  eeeenn  bbeewwoonnddee--
rraaaarr;;  iikk  ddeennkk  ddaatt  ddee  wweerreelldd  ddoooorr  vvrroouuwweenn
oovveerreeiinndd  ggeehhoouuddeenn  wwoorrddtt..  DDee  vvoollggeennddee
vvaarriiaanntt  oopp  eeeenn  bbeekkeennddee  ddiicchhttrreeggeell  ggeeeefftt
mmiijjnn  bbeewwoonnddeerriinngg  ggooeedd  wweeeerr::

DDoooorr  ttooeeddooeenn  vvaann  ddee  vvrroouuww  ddiiee  zzwwooeeggtt
bbeessttaaaatt  ddee  wweerreelldd  vvoooorrtt..

ZZeeggtt  uu  wweell  eeeennss  iieettss  aaaarrddiiggss  tteeggeenn  uuww
vvrroouuww??  TTooeenn  mmiijjnn  vvrroouuww  iieettss  zzwwaaaarrddeerr
wweerrdd  --eeeenn  bbeeeettjjee  mmaaaarr--  ttrroooossttttee  iikk  hhaaaarr
mmeett  ““VVaann  jjoouu  iiss  eerr  nnooooiitt  ttee  vveeeell””..  OOnnddeerr
mmiijjnn  ffaavvoorriieettee  vvrroouuwweenn  zziijjnn,,  nnaaaasstt  mmiijjnn
eecchhttggeennoottee  eenn  ddee  pprreessiiddeennttee  vvaann  eeeenn
AAffrriikkaaaannss  llaanndd,,  wwiieerr  nnaaaamm  mmiijj  oonnttsscchhootteenn
iiss,,  MMaaddeelleeiinnee  AAllbbrriigghhtt,,  MMaarrggaa  KKlloommppéé,,
AAnnggeellaa  MMeerrkkeell  eenn  CChhrriissttiiaannee  AAmmaannppoouurr
vvaann  CCNNNN..  MMooeeddeerrlliijjkkee  ttyyppeess??  HHeett  zziijj  zzoo..
SSiinnddss  kkoorrtt  mmaaaakktt  eeeenn  vvrroouuwweennhhaatteerrss--
bbooeekk  ffuurroorree::  MMäänn  ssoomm  hhaattaarr  kkvviinnnnoorr  --
MMaannnneenn  ddiiee  vvrroouuwweenn  hhaatteenn,,  vvaann  SSttiieegg
LLaarrssssoonn..  NNiieett  mmiijjnn  bbooeekk..  EEeenn  oouudd--kkllaass--
ggeennoottee  ddiiee  ZZwweeeeddss  ggeessttuuddeeeerrdd  hheeeefftt,,
zzeeggtt  ddaatt  iikk  nniieettss  mmiiss,,  aallss  iikk  hheett  nniieett  lleeeess..
TTooeenn  iikk  hheett  ttoocchh  ‘‘rraannddoomm’’  ooppeennssllooeegg,,
kkwwaamm  iikk  mmiiddddeenn  iinn  ddee  ttooeeggeeppaassttee  
vvrroouuwweennhhaaaatt  tteerreecchhtt..‘‘DDooeessnn’’tt  ttuurrnn  mmee  oonn’’..
GGeelluukkkkiigg  zziijjnn  eerr  ooookk  vvrroouuwweenn  ddiiee  mmaannnneenn
hhaatteenn..  GGooooggllee  ggeeeefftt  bbiijjnnaa  eevveennvveeeell  hhiittss
vvoooorr  ‘‘WWoommeenn  wwhhoo  hhaattee  mmeenn’’  aallss  vvoooorr  hheett
oommggeekkeeeerrddee..  MMaaaarr,,  vvrroouuwweenn  hhaatteenn

mmaannnneenn  nniieett  ppeerr  ssee,,  mmaaaarr  ‘‘oommddaatt’’::  oommddaatt
zzee  hhuunn  rroottzzooooii  nniieett  oopprruuiimmeenn,,  hhuunn  vvooeetteenn
nniieett  vveeggeenn  ooff  vveerrggeetteenn  ddee  vvuuiillnniiss  bbuuiitteenn
ttee  zzeetttteenn..  DDaatt  iiss  ggeeeenn  hhaaaatt,,  ddaatt  iiss  lliieeffddee..
IIkk  hheebb  ttoocchh  eeeenn,,  zziijj  hheett  ttaammeelliijjkk  aabbssuurrdd,,
vvoooorrbbeeeelldd  vvaann  oonnvveerrssnneeddeenn  mmaannnneennhhaaaatt::
HHeett  vvoollggeennddee  ffrraaggmmeenntt  ssttaaaatt  oopp  eeeenn  oouudd
4455--ttooeerreennppllaaaattjjee  vvaann  EEllllaa  FFiittzzggeerraalldd::  HHaarrdd
HHeeaarrtteedd  HHaannnnaahh,,  tthhee  vvaammpp  ooff  SSaavvaannnnaahh,,
GGAA  --  ddee  aaffkkoorrttiinngg  vvoooorr  ddee  AAmmeerriikkaaaannssee
ssttaaaatt  GGeeoorrggiiaa  --  sspprreeeekk  uuiitt::  GGeeee  AAyy..

TToo  tteeaassee  ‘‘eemm  aanndd  tthhrriillll  ‘‘eemm,,
ttoo  ttoorrttuurree  aanndd  kkiillll  ‘‘eemm
iiss  hheerr  ddeelliigghhtt,,  tthheeyy  ssaayy..
SShhee’’ss  HHaarrdd  HHeeaarrtteedd  HHaannnnaahh,,
tthhee  vvaammpp  ooff  SSaavvaannnnaahh,,  GGAA!!

ZZoo  kkaann  hheett  dduuss  ooookk..

FFrreedd  SStteeuutteell
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Prof.dr. Sandro Etalle. Foto: Bart van Overbeeke
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Rob van der Linde
OOpp  1177  jjaannuuaarrii  oovveerrlleeeedd  pprrooff..ddrr..  RRoobb  vvaann  ddeerr  LLiinnddee,,  eemmeerriittuuss  hhoooogglleerraaaarr
CCooaattiinngg  TTeecchhnnoollooggiiee  vvaann  ddee  TTUU//ee..  RRoobb  vvaann  ddeerr  LLiinnddee  iiss  zzeevveenn  jjaaaarr
((11999955--22000022))  wweerrkkzzaaaamm  ggeewweeeesstt  aaaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  SScchheeiikkuunnddiiggee
TTeecchhnnoollooggiiee  eenn  hheeeefftt  ddaaaarr  oopp  eeiiggeenn  wwiijjzzee  iinnvvuulllliinngg  ggeeggeevveenn  aaaann  
hheett  oonnddeerrzzooeekk  eenn  ((ppoosstt--aaccaaddeemmiisscchh))  oonnddeerrwwiijjss  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann
ddee  ccooaattiinnggtteecchhnnoollooggiiee..
CCooaattiinnggtteecchhnnoollooggiiee  NNeeddeerrllaanndd  vveerrlliieesstt  nniieett  aalllleeeenn  eeeenn  ddeesskkuunnddiigg  
oonnddeerrzzooeekkeerr,,  mmaaaarr  tteevveennss  eeeenn  ggeerreessppeecctteeeerrdd  nneettwweerrkkbboouuwweerr..

BBeessttuuuurr  ffaaccuulltteeiitt  SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee

In memoriam

Gerard Verkroost
KKoorrtt  nnaa  hheett  bbeerreeiikkeenn  vvaann  zziijjnn  zzeevveennttiiggssttee  vveerrjjaaaarrddaagg  iiss  oopp  1144  jjaannuuaarrii  
iirr..  GGéérraarrdd  VVeerrkkrroooosstt  oovveerrlleeddeenn,,  vvoooorrmmaalliigg  uunniivveerrssiittaaiirr  ddoocceenntt  aaaann  ddee  
ffaaccuulltteeiitt  EElleeccttrriiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg..  BBiijj  eeeenn  hheellee  ggeenneerraattiiee  ssttuuddeenntteenn
EElleekkttrrootteecchhnniieekk  wwaass  hhiijj  ggeewwaaaarrddeeeerrdd  eenn  ggeelliieeffdd  aallss  ddoocceenntt  iinn  ddee  
nneettwweerrkktthheeoorriiee  eenn  ddee  ddiiggiittaallee  ssiiggnnaaaallvveerrwweerrkkiinngg..  DDiieezzeellffddee  wwaaaarrddeerriinngg
oonnttvviinngg  hhiijj  vvaann  zziijjnn  ssttuuddeenntteenn  aaaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  TTwweennttee  eenn  vvaann  ddee
((ssoommss  wwaatt  oouuddeerree,,  iinn  hheett  aannaallooggee  ttiijjddppeerrkk  ooppggeelleeiiddee))  ddeeeellnneemmeerrss  aaaann
ddee  PPAATTOO--ccuurrssuusssseenn  ‘‘DDiiggiittaallee  SSiiggnnaaaallvveerrwweerrkkiinngg’’..

BBiijj  hheemm  hheebbbbeenn  zziijj  aalllleenn  mmeeeerr  ddaann  hheett  ppuurree  vvaakk  ggeelleeeerrdd,,  zziijjnn  ccoolllleeggeess
wwaarreenn  ooookk  ooeeffeenniinnggeenn  iinn  hheett  llooggiisscchhee  ddeennkkeenn..  BBeewwuusstt  hheeeefftt  hhiijj  ddee  
vveerrlleeiiddiinngg  wweeeerrssttaaaann  hheett  vvaakk  oonnnnooddiigg  ttee  ppooppuullaarriisseerreenn..  ZZoo  lleeeerrddeenn  zziijjnn
iinn  ddee  eelleekkttrrootteecchhnniisscchhee  bbeeggrriippppeennwweerreelldd  ggeesscchhoooollddee  ttooeehhoooorrddeerrss  
oonnddeerrsscchheeiidd  ttee  mmaakkeenn  ttuusssseenn  nnooddiiggee  eenn  vvoollddooeennddee  vvoooorrwwaaaarrddeenn,,  
oopp  zzuullkk  eeeenn  iinnddrriinnggeennddee  mmaanniieerr,,  ddaatt  ddeezzee  ttwweeee  kkrreetteenn  zziijjnn  mmeerrkknnaaaamm
wweerrddeenn..  EEnn  zziijj  lleeeerrddeenn  hhooee  mmooooii  eeeenn  wwiisskkuunnddiigg  bbeewwiijjss  kkaann  zziijjnn..  

TTiijjddeennss  zziijjnn  ssttuuddiiee  iinn  EEiinnddhhoovveenn  wwaass  hhiijj  ggeeffaasscciinneeeerrdd  ddoooorr  ddee  wwiisskkuunnddee--
ccoolllleeggeess  vvaann  wwiijjlleenn  pprrooff..  SSeeiiddeell..  WWaannnneeeerr  hhiijj,,  zzooaallss  ddiikkwwiijjllss,,  hheett  wwoooorrdd
‘‘ddiiddaaccttiisscchh’’  iinn  ddee  mmoonndd  nnaamm,,  ddaann  ggiinnggeenn  zziijjnn  hheerriinnnneerriinnggeenn  ggaauuww  
tteerruugg  nnaaaarr  ddeezzee  TTUU//ee--ppiioonniieerr  vvaann  hheett  eeeerrssttee  uuuurr..  NNaa  vvoollttooooiiiinngg  vvaann  zziijjnn
ssttuuddiiee  EElleekkttrrootteecchhnniieekk  ttrraadd  hhiijj  iinn  ddiieennsstt  vvaann  ddee  ggrrooeepp  ‘‘TThheeoorreettiisscchhee
EElleekkttrrootteecchhnniieekk’’,,  sseeccttiiee  EETTbb,,  oonnddeerr  lleeiiddiinngg  vvaann  pprrooff..  FFeettttwweeiiss,,  ddiiee  hheemm
wweeggwwiijjss  hheeeefftt  ggeemmaaaakktt  iinn  ddee  kkllaassssiieekkee  nneettwweerrkktthheeoorriiee  eenn  mmeett  wwiiee  
hhiijj  zziicchh  eeeenn  lleevveenn  llaanngg  vveerrbboonnddeenn  vvooeellddee..  IInn  11996677  wweerrdd  ddee  lleeeerrssttooeell  
oovveerrggeennoommeenn  ddoooorr  oonnddeerrggeetteekkeennddee,,  eenn  ddiitt  wwaass  hheett  bbeeggiinn  vvaann  eeeenn  
vveellee  jjaarreenn  dduurreennddee  vvrruucchhttbbaarree  ssaammeennwweerrkkiinngg..

WWaannnneeeerr  ddee  ffaaccuulltteeiitt  mmiijj  ggeevvrraaaaggdd  hheeeefftt  oomm  ddeezzee  hheerriinnnneerriinnggeenn  oopp
ttee  sscchhrriijjvveenn,,  ddaann  nniieett  aalllleeeenn  vvaannwweeggee  ddee  llaannggee  ggeezzaammeennlliijjkkee  ssttaaaatt  vvaann
ddiieennsstt,,  mmaaaarr  ooookk  vvaannwweeggee  eeeenn  ddiieeppee  oonnddeerrlliinnggee  oovveerreeeennsstteemmmmiinngg..  
DDiitt  bbeettrreefftt  vvoooorraall  hheett  tteeggeennwwoooorrddiigg  eenniiggsszziinnss  oonnddeerrbbeelliicchhttee  oonnddeerrwwiijjss
iinn  aall  zziijjnn  ffaacceetttteenn..  HHiieerr  hheeeefftt  GGéérraarrdd  VVeerrkkrroooosstt  ddoooorr  mmiiddddeell  vvaann  ccoolllleeggeess
eenn  ddiiccttaatteenn,,  mmaaaarr  ooookk  ddoooorr  hheett  bbeeggeelleeiiddeenn  vvaann  eeeenn  ggrroooott  aaaannttaall  
aaffssttuuddeeeerrddeerrss  bblliijjvveennddee  ssppoorreenn  aacchhtteerrggeellaatteenn..  

HHaannss  BBuutttteerrwweecckk,,  ffaaccuulltteeiitt  EElleeccttrriiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg

BKO-certificaten
Ik hoef weliswaar geen BKO-certificaat
meer te halen, maar ik zou toch willen
weten wat er in de ‘portfolio’ zou
moeten of kunnen zitten. Daar wordt
niets over gemeld. Zou een briefje van
mijn moeder dat ik een ‘fijne jongen’
ben die ook heel aardig kan zingen, 
een geschikte bijdrage zijn? Moet 
ik proberen onderwijsprijzen te 
verzamelen of goede beoordelingen
door studenten? Zou het helpen om 
er een paar biljetten van vijftig euro bij

te voegen? Mag ik het certificaat
ingelijst aan de muur hangen?
Nog twee vragen: krijgen de

mensen van de ‘doelgroep’ hier nog 
informatie of instructie over en, zou
over vier jaar, als alle portfolio’s gevuld
zijn, dit systeem nog bestaan? Ik hoop
het te beleven.

Fred Steutel, 

emeritus hoogleraar Wiskunde

En ik vind...

TU/e-technici maken Belgische chips
Twee technici van de faculteit
Electrical Engineering zijn
mede-auteur van een artikel
dat afgelopen zondag op de
site van Nature Photonics is
gepubliceerd. De TU/e-mede-
werkers, ing. Erik-Jan Geluk en
ing. Tjibbe de Vries, droegen
bij aan een project van het
Belgische instituut IMEC en de
Universiteit van Gent.

De Eindhovense technici hielpen
in de nieuwe cleanroom van de
TU/e bij de vervaardiging van 
minuscule lasertjes op een chip
van indiumfosfide. Het onder-
zoeksinstituut voor communica-
tietechnologie COBRA van de
TU/e heeft veel ervaring met dit
halfgeleidermateriaal. De Belgen
beschrijven in het artikel de
volledig optische geheugenscha-

keling die ze hebben gemaakt op
een chip. Deze optische chips
zijn potentieel sneller en energie-
zuiniger dan de huidige elektri-
sche chips, maar de hiervoor 
benodigde lasertjes kunnen niet
uit silicium worden gemaakt.
Daarom combineerden de onder-
zoekers een siliciumchip met 
indiumfosfide.
De Vries: “Een groot deel van de

processing van deze gecombi-
neerde chips gebeurt bij IMEC en
de Universiteit van Gent, maar
een deel van de processing van de
lasers is in Eindhoven gedaan,
omdat we daarvoor in de COBRA-
cleanroom betere faciliteiten
hebben.” Het leverde de technici
een vermelding als auteur van het
artikel op. Overigens niet voor
het eerst, ook in 2007 haalden

Geluk en De Vries al eens de 
auteurslijst van een artikel in het
hoog aangeschreven Nature
Photonics. Destijds ging het wel
om echt Eindhovens onderzoek.
(TJ)/.

ID’er wint tweede prijs met windbos-concept
Het aanleggen van nieuwe
bossen in Nederland is duur en
ze leveren vervolgens ook niet
echt iets op. Maar bossen met
windmolens erin kunnen wél
geld opbrengen. Met dat idee
werd ir. Sander Kruitwagen,
alumnus en parttime onder-
zoeksassistent van Industrial
Design (ID), onlangs tweede 
bij een prijsvraag van
InnovatieNetwerk. 

Hoe kunnen we in Nederland
meer bossen realiseren? Die
vraag stond centraal tijdens de 
digitale battle voor studenten en
young professionals die
InnovatieNetwerk via de site
Battle of Concepts lanceerde.
Vijftig concepten, waaronder vijf
van (oud-)TU/e’ers, werden
vorige week in boekvorm gepre-
senteerd. InnovatieNetwerk,
opgezet door het ministerie van
Landbouw, hoopt hiermee
andere partijen aan te moedigen
om op nieuwe manieren te
werken aan meer bos. Zo is
Albert Heijn betrokken bij het
winnende ‘supermarktbos’ dat
werd bedacht door iemand van de
Universiteit van Amsterdam.
Kruitwagens idee voor de wind-

bossen ontstond tijdens een
brainstormsessie met oud-
studiegenoot Marcel Verbunt.
“Grond in Nederland is schaars
en daarom hebben we moge-
lijkheden bekeken om verschil-
lende vormen van grondgebruik
te combineren en daarbij de
aanleg van bossen rendabel te
maken.”
Het concept ‘Dubbelgroene
windenergie’ komt erop neer dat
bij het aanleggen van een bos in
hetzelfde gebied meteen wind-
molens worden gebouwd. Een
bos met windmolens kost geen
geld, het levert op. Bijkomend
voordeel is dat met de wind-
molens duurzame energie kan
worden opgewekt zonder
overlast voor omwonenden. Wel
moet volgens Kruitwagen onder-
zocht worden of het onderhoud
van de molens in het bos een

probleem wordt en of de molens
gevolgen hebben voor de flora en
fauna in de omgeving. “Maar als
die onderzoeken positief uit-
pakken, is er alle reden om een
windbos aan te leggen”, stelt de
ID-alumnus.
De gedachte van Kruitwagen om
windenergie en bosaanleg te
combineren, wordt in de praktijk
overigens al verkend door de
Stichting Klimaatlandschap
Nederland, waar ongeveer gelijk-
tijdig eenzelfde idee was
ontstaan. Volgens een woord-
voerster van InnovatieNetwerk
wil deze stichting met
Kruitwagen graag verder brain-
stormen over het concept.
(MvdV)/.
Zie ook www.innovatienetwerk.org.

TU/e-hoogleraar Steinbuch: “Terpstra 
vergist zich in zwaarte studie Automotive”
Doekle Terpstra, voorzitter van
de koepel van hogescholen HBO-
raad, ventileerde woensdag 27
januari zijn mening over de
toekomst van het hoger onder-
wijs. In een interview met
dagblad Spits tekent hij onder
meer aan dat universiteiten te
veel studies aanbieden die eigen-
lijk op het hbo thuishoren. Als
voorbeeld noemt hij de opleiding
Automotive. “Die bieden wij al
jaren aan op het hbo”, aldus
Terpstra. 

Prof.dr.ir. Maarten Steinbuch,
kartrekker van de TU/e-master-
opleiding Automotive en hoog-
leraar Regeltechniek aan de
faculteit Werktuigbouwkunde,
wil liever niet al te veel woorden
vuil maken aan deze opmer-
kelijke uitspraak. “Ik vind het een
rare en zielige opmerking van
Terpstra. Hij weet niet waar hij
het over heeft. Ik denk dat hij zich
vergist in de zwaarte van de
studie. We doen hier een master-
opleiding en die is heel zwaar. Je

roept toch ook niet dat de studie
Luchtvaart- en Ruimtevaart-
techniek in Delft thuishoort op
het hbo? Automotive wordt in-
derdaad al jaren door het hbo
aangeboden, maar dat is toch
geen reden om daar op weten-
schappelijk niveau niets mee te
doen?”/.

Samenwerking met Roemenië verrast ambassadeur
TU/e-rector prof.dr.ir. Hans van
Duijn en directeur dr. Karen Ali
van het Onderwijs en
Studenten Service Centrum
hebben maandag 25 januari 
gesproken met de Nederlandse
ambassadeur in Roemenië. De
ambassadeur, Tanya van Gool,
was hier voor het eerst op
werkbezoek om te horen over
de mogelijkheden van samen-
werking tussen beide landen
op het gebied van onderwijs.

Volgens Ali was Van Gool, tot af-
gelopen zomer nog ambassadeur
in Suriname, verrast over de vele

relaties die er al zijn. Zo bestaat er
een uitwisselingsprogramma
met de Universitatea Politehnica
di Bucuresti en bestaat er een
‘joint doctoral degree’ met de 
Gh. Asachi Technical University
of Iasi. Verder spraken Van Gool,
Ali en de rector over de moge-
lijkheden van het Talent Scholar-
ship-programma, dat studenten
de mogelijkheid biedt een master
te volgen met kans op een baan.
Ali: “Daar was ze erg van onder
de indruk”. 
Nieuwe concrete mogelijkheden
tot samenwerking zijn uit het
werkbezoek niet voortgekomen.

Wel gaf de ambassadeur de TU/e
de contactgegevens van de ver-
antwoordelijke voor onderwijs
bij de ambassade, voor het geval
de universiteit op dat vlak onder-
steuning nodig zou hebben.
Op het moment studeren er 13
Roemeense studenten aan de
TU/e en zijn hier 31 Roemenen
werkzaam. (MvdV)/.

Illustratie: Sander Kruitwagen.
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De wereld is doorgeschoten in haar hang
naar informatie en openheid, vindt
prof.dr.ir. Henk van Tilborg. “De privacy
van burgers gaat helemaal naar de
knoppen.” De hoogleraar coderings-
theorie en cryptologie kijkt er bezorgd bij.
Collega prof.dr. Sandro Etalle, hoogleraar
embedded systems security, vult aan: 
“Er zijn doorlopend vernieuwingen
waarin onze persoonlijke gegevens 
een rol spelen: neem het elektronisch 
patiëntendossier, de OV-chipkaart, het 
rekeningrijden. Veel burgers zeggen: 
‘Ik ben geen terrorist, ik heb niks te 
verbergen’ en vertrouwen er maar op 

dat de overheid weet en doet wat goed is.
Terwijl het maar de vraag is of dat 
vertrouwen terecht is.”
Van Tilborg
vervolgt:
“Een OV-
chipkaart
hoeft in feite
alleen maar
te laten zien
dat jij betaald
hebt voor je
reis - terwijl intussen ook al je reisgegevens
worden opgeslagen. Daar mag je best
vraagtekens bij zetten. En toen Britney

Spears twee jaar terug wegens drugspro-
blemen werd opgenomen, wist bij wijze
van spreken elke kliniekmedewerker een

paar uur later
precies wat er
met haar aan
de hand was.
Oké, dat was
in Amerika 
en het ging 
om een ster -
maar toch.”

Het vertrouwen van veel burgers is te 
vanzelfsprekend, vindt de hoogleraar: 
“We moeten ons ervan bewust zijn dat

overheid, bedrijven, instellingen en
burgers vaak verschillende belangen
hebben.”
Dat geeft een spanningsveld waarmee
ook TU/e-onderzoekers te maken hebben,
aldus Van Tilborg - ook al richten weten-
schappers zich vooral op de technologie,
en minder op bijvoorbeeld de ethische 
of juridische aspecten van hun werk. 
Als voorbeeld noemt hij ‘Digital Rights
Management’, een techniek om digitale
rechten van makers of uitgevers van 
bijvoorbeeld muziek en films te beheren:
“Hierin wordt onze technologie gebruikt,
maar ik ben niet zo enthousiast over de

“Gebruiksvriendelijkheid

en veiligheid lijken haaks

op elkaar te staan”

Digibewust met SuperTU/esday
Elektronisch stemmen,

reizen met de OV-chipkaart,

internetbankieren, gretig

hamsteren met de 

bonuskaart: in ons dagelijks

leven spelen computers, 

netwerken en informatie-

systemen een prominente

rol. In hoeverre ons gebruik

van al die ict-toepassingen

veilig en betrouwbaar is,

daar denken we 

nauwelijks over na. De TU/e-

faculteit Wiskunde &

Informatica wil hierin 

verandering brengen met

haar SuperTU/esday over 

digitale veiligheid op 

donderdag 11 februari.

Vloeren dweilen, plantjes water geven,
drankjes serveren en zalen opruimen.
Robots zullen dit soort klusjes in de
nabije toekomst van elkaar leren,
zonder tussenkomst van de mens. 
Het internationale project RoboEarth, 
in gang gezet door de TU/e, gaat een
wereldwijde database opzetten waar
robots hun opgeslagen kennis kunnen
uitwisselen om handiger te worden.
Kunstmatige intelligentie met een
sneeuwbaleffect? Het lijkt binnen
handbereik. 

Robots die elkaar trucjes leren en steeds
slimmer worden spreken tot de ver-
beelding. Kunstmatige intelligentie is
een dankbaar onderwerp voor schrijvers
en filmers van sciencefiction. Maar een
doemscenario à la The Terminator
waarin filmster Arnold Schwarzenegger
als een op hol geslagen androïde de
mensheid bedreigt? Nee, dat is echt 
een brug te ver, lacht ir. Rob Janssen 
van de faculteit Werktuigbouwkunde.
Hij is een van de drie promovendi die
binnen de vakgroep Control Systems
Technology werkt aan RoboEarth. Het
project onder leiding van dr.ir. René van
de Molengraft loopt sinds deze maand 
en is bedoeld om robots zelfstandiger en

vaardiger te maken voor industrie en
zorg. Dat zal gebeuren met een wereld-
wijde database waarmee robots hun
kennis delen met soortgenoten. Hoe
meer informatie op de database voor-
handen is, hoe ‘slimmer’ de robots
kunnen worden. Ze hoeven hierdoor 
niet meer telkens door mensen te worden
geprogrammeerd voor nieuwe situaties,
maar leren rechtstreeks van andere
robots,waar ook ter wereld.
Het downloaden van andermans kennis
via internet loopt automatisch via een
draadloos wifi-net. Het stelt robots in
staat om slechts met zeer geringe 
vertraging te anticiperen op nieuwe 
situaties. Janssen: “Ze zullen niet zomaar
een tennisbal uit de lucht plukken, 
maar kunnen wel adequaat reageren op
stoelen of bedden die zijn verplaatst.”
Hij vergelijkt de uitwisseling van kennis
met het aanbod van Google Images.
Iedere beeldopname die een robot maakt,
wordt doorgestuurd naar de databank
waar er een label aan komt te hangen. 
Zo ontstaat een bestand van bijvoorbeeld
twintig, dertig, mogelijk honderd afbeel-
dingen van een flesje water. Zodra een
‘onervaren’ robot een flesje water in het
vizier krijgt, surft hij met behulp van de
databank langs alle afbeeldingen. Totdat

hij het object ‘herkent’ als een flesje
water en alle relevante handelingen 
erop afstemt. 

Collectief geheugen
De ontwikkelingen op het gebied van 
robotica gaan stormenderhand, maar 
het ontbrak tot dusver aan een collectief
geheugen voor robots. Het idee borrelde
vorig jaar op bij projectleider Van de
Molengraft, die mede dankzij de zoge-
heten Robocup-toernooien al over een
heel netwerk beschikte en snel mede-
standers vond. In samenwerking met de
universiteiten van Stuttgart, Zaragoza en
München, Philips Applied Technologies
en de ETH Zürich gaat de TU/e komende
vier jaar een haalbaarheidsonderzoek
doen. Daarvoor heeft het van de EU een
budget gekregen van 5,6 miljoen euro.
De vakgroep in Eindhoven richt zich
vooral op het leerproces van de robot en
hoe deze alle data associeert. Het moet
ertoe leiden dat bij de robot een soort 
bewustwording van zijn omgeving
ontstaat en hij het verschil ziet tussen 
bijvoorbeeld een ziekenhuiskamer en 
fabriekshal. Verder zal de TU/e zich 
bezighouden met de ontwikkeling van 
de platforms voor de eerste prototypes.
De uitrusting van robotarmen en sensors

wordt gebaseerd op de input van alle
Europese partners en zal binnen een 
jaar worden getest.
Daarvoor is in het lab van Werktuigbouw-
kunde een ziekenhuiskamer nagebouwd,
voorzien van bed, kastje en aanrecht. Op
enkele vierkante meters wil RoboEarth
aantonen dat zorginstellingen met een
gerust hart eenvoudige alfahulp kunnen
uitbesteden aan robots. Er komen in
totaal zes demonstraties die vooral
moeten aantonen hoe de onderlinge 
uitwisseling van kennis leidt tot betere
individuele prestaties van de robots. 
Het gaat weliswaar om de eerste kleine
voorzichtige stapjes, maar de boreling 
is daar.
Het vrijwillig delen van informatie is
volgens Janssen geen probleem. “Als
iemand een algoritme ontwikkelt voor
het herkennen van een stoel of ander
voorwerp, zal hij dat misschien graag
voor zich houden. Maar ik denk dat het
ons lukt om de robotica-industrie snel
duidelijk te maken dat het delen van
kennis veel meer voordelen biedt en 
dat ze er een veelvoud aan informatie
voor terugkrijgen.”
Natuurlijk zijn veel zaken nog niet uitge-
kristalliseerd. Moet de database op één
centraal punt komen te staan, of is het

Alfahulp op robotwieltjes

Van Tilborg, Etalle en Van Lierop.
Foto: Bart van Overbeeke
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Onderzoek in het kort
Kleding als oplaadbare batterij
DDee  tteerrmm  ‘‘ddrraaaaggbbaarree  eelleekkttrroonniiccaa’’  zzaall  ssnneell  vvaann  bbeetteekkeenniiss  vveerraannddeerreenn,,  zzoo  vveerrwwaacchhtteenn  
oonnddeerrzzooeekkeerrss  vvaann  SSttaannffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy..  IInn  eeeenn  aarrttiikkeell  iinn  NNaannoo  LLeetttteerrss  bbeesscchhrriijjvveenn  zzee  
hhooee  zzee  eelleekkttrriisscchh  ggeelleeiiddeenndd  tteexxttiieell  mmaakkeenn  ddoooorr  ssttooff  iinn  eeeenn  ggeelleeiiddeennddee  iinnkktt  oopp  bbaassiiss  vvaann
kkoooollssttooffnnaannoobbuuiissjjeess  ttee  ddooppeenn..  DDoooorr  ggeelleeiiddeennddee  eenn  nniieett--ggeelleeiiddeennddee  llaaaaggjjeess  tteexxttiieell  ttee
ccoommbbiinneerreenn,,  vveerraannddeerrtt  ddee  ssttooff  iinn  eeeenn  pprriimmaa  ooppssllaaggmmeeddiiuumm  vvoooorr  eelleekkttrriisscchhee  eenneerrggiiee..
BBoovveennddiieenn  iiss  hheett  mmaatteerriiaaaall  lliicchhttggeewwiicchhtt  eenn  nneett  zzoo  fflleexxiibbeell  aallss  nnoorrmmaaaall  tteexxttiieell..  HHeett  lliijjkktt
dduuss  eeeenn  kkwweessttiiee  vvaann  ttiijjdd  vvoooorrddaatt  TT--sshhiirrttss  ooff  sswweeaatteerrss  ttee  kkoooopp  zziijjnn  ddiiee  jjee  nniieett  aalllleeeenn  wwaarrmm
hhoouuddeenn,,  mmaaaarr  ooookk  ddiieennsstt  ddooeenn  aallss  eeeenn  ooppllaaaaddbbaarree  bbaatttteerriijj  wwaaaarrmmeeee  jjee  eeeenn  tteelleeffoooonn  ooff
mmpp33--ssppeelleerr  vvaann  ssttrroooomm  kkuunntt  vvoooorrzziieenn..  HHeett  pprroodduuccttiieepprroocceess  iiss  eeeennvvoouuddiigg  eenn  ggooeeddkkoooopp::
ddee  ggeelleeiiddeennddee  iinnkktt  wwoorrddtt  oopp  ddeezzeellffddee  mmaanniieerr  aaaannggeebbrraacchhtt  aallss  eeeenn  wwiilllleekkeeuurriiggee  kklleeuurrssttooff..
DDee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  vvoooorrzziieenn  ooookk  aalllleerrlleeii  aannddeerree  ttooeeppaassssiinnggeenn,,  zzooaallss  ‘‘ddrraaaaggbbaarree’’  zzoonnnnee--
cceelllleenn..  ((TTJJ))

Warmtewerende coating vervangt airco
EEeenn  ssppeecciiaallee  ccooaattiinngg  mmeett  nnaannooddeeeellttjjeess  kkaann  wweelllliicchhtt  eenneerrggiieevveerrsslliinnddeennddee  aaiirrccoonnddiittiioonniinngg
iinn  ggeebboouuwweenn  vveerrvvaannggeenn..  DDaatt  sscchhrriijjvveenn  oonnddeerrzzooeekkeerrss  vvaann  ddee  tteecchhnniisscchhee  uunniivveerrssiitteeiitt  vvaann
SSyyddnneeyy  iinn  hheett  ttiijjddsscchhrriifftt  NNaannoo  LLeetttteerrss..  DDoooorr  hheett  ttooeeggeennoommeenn  ggeebbrruuiikk  vvaann  aaiirrccoonnddiittiioonniinngg
iinn  wwaarrmmee  sstteeddeelliijjkkee  ggeebbiieeddeenn  iiss  hheett  eenneerrggiieevveerrbbrruuiikk  ddaaaarr  iinn  ddee  zzoommeerr  tteeggeennwwoooorrddiigg
hhooggeerr  ddaann  iinn  ddee  wwiinntteerr..  DDee  ddoooorr  ddee  AAuussttrraalliiëërrss  oonnttwwiikkkkeellddee  ccooaattiinngg  zzeennddtt  ddee  ooppggeennoommeenn
zzoonnnneewwaarrmmttee  ’’ss  nnaacchhttss  uuiitt  iinn  ddee  vvoorrmm  vvaann  wwaarrmmtteessttrraalliinngg  mmeett  eeeenn  ggoollfflleennggttee  ttuusssseenn  aacchhtt
eenn  ddeerrttiieenn  mmiilllliimmeetteerr,,  pprreecciieess  ddee  jjuuiissttee  ggoollfflleennggttee  oomm  oonnggeehhiinnddeerrdd  uuiitt  ddee  aaaarrddaattmmoossffeeeerr
ttee  oonnttssnnaappppeenn..  DDee  ccooaattiinngg,,  mmeett  nnaannooddeeeellttjjeess  ggeemmaaaakktt  vvaann  ssiilliicciiuummccaarrbbiiddee  eenn  ssiilliiccaa,,  
bblliijjfftt  ddaaaarrddoooorr  eeeenn  ssttuukk  kkooeelleerr  ddaann  ddee  oommggeevviinngg  eenn  kkaann  wwoorrddeenn  ggeebbrruuiikktt  iinn  eeeenn  ssoooorrtt  
oommggeekkeeeerrddee  zzoonnnneeccoolllleeccttoorr::  wwaatteerr  ddaatt  llaannggss  hheett  ggeeccooaattee  ooppppeerrvvllaakk  ssttrroooommtt,,  ssttaaaatt  zziijjnn
wwaarrmmttee  aaff  eenn  kkaann  vveerrvvoollggeennss  ddoooorr  ggeebboouuwweenn  wwoorrddeenn  ggeeppoommpptt  oomm  ddeezzee  ttee  kkooeelleenn..  
DDee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  kkooeellddeenn  aall  eeeenn  ssiixxppaacckk  bbiieerr  mmeett  hhuunn  vviinnddiinngg..  ((TTJJ))

IIss  hheett  eeeenn  iinnggeenniieeuuzzee  ggoooocchheellttrruucc,,  ooff  ttoocchh  
tteelleekkiinneessee??  WWiiee  hheett  ffiillmmppjjee  zziieett  vvaann  IIvvoo  ddee
BBooeerrss  aaffssttuuddeeeerroonnttwweerrpp,,  zzoouu  hheett  zziicchh  kkuunnnneenn
aaffvvrraaggeenn..  HHiijj  llaaaatt  eeeenn  bbaall  ddoooorr  ddee  rruuiimmttee  rroolllleenn
ddoooorr  eennkkeell  mmeett  zziijjnn  hhaanndd  ttee  bbeewweeggeenn..  HHeett  iiss
ggeeeenn  mmaaggiiee,,  mmaaaarr  eeeenn  sslliimmmmee  uuiittbbrreeiiddiinngg  vvaann
hheett  mmeennsseelliijjkk  lliicchhaaaamm..  UUiitteeiinnddeelliijjkk  hhoooopptt  
DDee  BBooeerr  eerr  ddee  ssppeeeellggooeeddmmaarrkktt  mmeeee  oopp  ttee
ggaaaann..  DDee  ((iinnmmiiddddeellss  aaffggeessttuuddeeeerrddee))  ssttuuddeenntt
IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn  lliieett  zziicchh  iinnssppiirreerreenn  ddoooorr  eeeenn  
iinntteerrnneettffiillmmppjjee  wwaaaarroopp  ttwweeee  JJaappaannssee  oonnddeerr--
zzooeekkeerrss  bbaalllleettjjeess  aaaannssttuuuurrddeenn  mmeett  bbeehhuullpp
vvaann  ssppiieerriimmppuullsseenn..  EEeenn  iinnggeewwiikkkkeellddee  tteecchh--
nnoollooggiiee,,  ddiiee  bbuuiitteenn  hheett  llaabboorraattoorriiuumm  sslleecchhtt
ttooeeppaassbbaaaarr  iiss..  DDaatt  mmooeett  eeeennvvoouuddiiggeerr  eenn
ggooeeddkkooppeerr  kkuunnnneenn,,  ddaacchhtt  ddee  ssttuuddeenntt..  
EEnn  iinnddeerrddaaaadd::  eeeenn  ppoollssbbaannddjjee  mmeett  sseennssoorreenn
vvoollssttaaaatt..  DDiiee  sseennssoorreenn  mmeetteenn  hhooee  ddee  ppeezzeenn
oonnddeerr  ddee  hhuuiidd  vveerrvvoorrmmeenn  ttiijjddeennss  ddee  bbeewweeggiinngg
vvaann  ddee  hhaanndd..  DDaaaarrnnaaaasstt  mmeeeett  eeeenn  vveerrssnneell--
lliinnggssmmeetteerr  wwaannnneeeerr  ddee  hhaanndd  nnaaaarr  lliinnkkss  
ooff  nnaaaarr  rreecchhttss  ddrraaaaiitt..  OOpp  ggrroonndd  vvaann  ddeezzee  
ggeeggeevveennss  ggaaaatt  eerr  eeeenn  ssiiggnnaaaall  nnaaaarr  ddee  bbaall,,
wwaaaarriinn  eeeenn  ssoooorrtt  kkaarrrreettjjee  mmeett  ttwweeee  mmoottoorreenn
zziitt..  DDiiee  mmoottoorreenn  llaatteenn  hheett  kkaarrrreettjjee,,  eenn  dduuss  
ddee  bbaall,,  eeeenn  bbeeppaaaallddee  rriicchhttiinngg  iinn  rroolllleenn..    
““IIkk  wwiillddee  eeeenn  oobbjjeecctt  oopp  aaffssttaanndd  bbeeddiieenneenn
zzoonnddeerr  ddee  ggeebbrruuiikkeelliijjkkee  aaffssttaannddssbbeeddiieenniinngg
ddiiee  jjee  mmooeett  vvaasstthhoouuddeenn””,,  lleeggtt  DDee  BBooeerr  uuiitt..
““AAllss  kkiinndd  lleerreenn  wwee  ddaatt  eeeenn  vvoooorrwweerrpp  
vveerrsscchhuuiifftt  aallss  wwee  eerr  tteeggeennaaaann  dduuwweenn..  
MMiijjnn  aaffssttaannddbbeeddiieenniinngg  bboooottsstt  eeeenn  
ssoooorrttggeelliijjkkee,,  nnaattuuuurrlliijjkkee  iinntteerraaccttiiee  nnaa  
ttuusssseenn  hheett  oobbjjeecctt  eenn  ddee  ggeebbrruuiikkeerr..””

HHeett  aaffssttuuddeeeerrpprroojjeecctt  ddrraaaaggtt  ddee  nnaaaamm  ‘‘ssuuppeerr--
hheerroo  iinntteerraaccttiioonnss’’  vvaannwweeggee  hheett  ggeevvooeell  ddaatt  
hheett  vvoollggeennss  DDee  BBooeerr  tteewweeeeggbbrreennggtt  bbiijj  ddee  
ggeebbrruuiikkeerrss..  ““DDee  rreeaaccttiieess  vvaann  ddee  ggeebbrruuiikkeerrss
zziijjnn  hheeeell  eenntthhoouussiiaasstt””,,  zzeeggtt  hhiijj..  ““HHeett  lliijjkktt
aallssooff  zzee  vveerraannddeerreenn  iinn  ssuuppeerrhheellddeenn..  WWaaaarroomm
zzoouu  jjee  rroobboottss  oonnttwweerrppeenn  ddiiee  vvaann  aalllleess  kkuunnnneenn,,
tteerrwwiijjll  jjee  ooookk  ddee  mmeennss  zzééllff  kkuunntt  uuiittbbrreeiiddeenn
mmeett  eexxttrraa  ggaavveenn??””
HHeett  ssyysstteeeemm  iiss  nnoogg  nniieett  ppeerrffeecctt..  ZZoo  mmooeett  ddee
ggeebbrruuiikkeerr  nnoogg  mmeett  ddee  bbaall  mmeeeellooppeenn  oomm  hheemm
ggooeedd  ttee  kkuunnnneenn  aaaannssttuurreenn..  OOookk  iiss  oonndduuiiddeelliijjkk
ooff  ddee  vveerrvvoorrmmiinngg  vvaann  kkiinnddeerrppeezzeenn  wweell  ggrroooott
ggeennooeegg  iiss  oomm  hheett  pprriinncciippee  ttee  llaatteenn  wweerrkkeenn..  
DDee  kkoommeennddee  ttiijjdd  wwiill  DDee  BBooeerr  zziijjnn  vviinnddiinngg
ddaaaarroomm  vveerrddeerr  ddoooorroonnttwwiikkkkeelleenn..  
HHeett  ppllaann  iiss  oomm  zziijjnn  eeiiggeenn  bbeeddrriijjff  oopp  ttee  rriicchhtteenn
eenn  uuiitteeiinnddeelliijjkk  ssaammeenn  mmeett  eeeenn  ooff  mmeeeerrddeerree
ppaarrttnneerrss  ttee  wweerrkkeenn  aaaann  eeeenn  ttooeeppaassssiinngg  vvaann
hheett  oonnttwweerrpp..  
““DDee  bbaall  iiss  sslleecchhttss  eeeenn  aabbssttrraacctt  oobbjjeecctt,,  mmaaaarr  
jjee  kkuunntt  hheett  pprriinncciippee  oopp  hheeeell  vveeeell  ddiinnggeenn  
ttooeeppaasssseenn..  IIkk  ddeennkk  mmoommeenntteeeell  vvoooorraall  aaaann
kkiinnddeerrssppeeeellggooeedd  vvoooorr  bbuuiitteenn,,  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd
eeeenn  sspprrooeeiieerr  ddiiee  bbeewweeeeggtt  aallss  jjee  jjee  hhaanndd  oopp  
eenn  nneeeerr  ddooeett..””  

EEeenn  ffiillmmppjjee  vvaann  hheett  oonnttwweerrpp  iiss  ttee  zziieenn  
oopp  iinntteerrnneett::  hhttttpp::////wwwwww..iivvooddaanniieell..nnll//
ssuuppeerrhheerroo..mmoovv  

TTeekksstt::  EEnniitthh  VVlloooosswwiijjkk
FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

manier waaróp. Voor dvd’s is de wereld
bijvoorbeeld opgedeeld in regio’s: als ik in
Azië een film op dvd koop, kan ik die hier
in Nederland niet afspelen. Bedrijven 
gebruiken artiesten en hun inkomens als
argument, terwijl ze er intussen vooral 
op uit zijn kunstmatig hun winst te
verhogen.”

Ander probleem: digitale veiligheid staat
of valt voor een groot deel met hoe de 
gebruiker daar zelf mee omgaat. Van
Tilborg:
“Gebruiks-
vriendelijkheid
en veiligheid
lijken haaks op
elkaar te staan,
terwijl de mens
zélf simpelweg
vaak de zwakste
schakel is.” Collega Sandro Etalle: 
“Als iedereen zijn password op een
sticker schrijft en op zijn computer plakt, 
is het middel erger dan de kwaal.”
Met de SuperTU/esday hopen de 
professoren bezoekers vooral wat 
‘digibewuster’ te maken. De groepen 
van Van Tilborg (Wiskunde) en Etalle
(Informatica) vormen samen het
Eindhoven Institute for the Protection 
of Systems and Information (EIPSI), 
dat de SuperTU/esday organiseert. 
Ook betrokken is alumni-officer 
dr.ir. Marloes van Lierop, tevens adjunct-
opleidingsdirecteur bij Technische
Informatica.
Internetfraude, identiteitsdiefstal en
voorbeelden van schade bij bedrijven 
en instellingen door een onvoldoende 
beveiligde digitale omgeving zijn enkele
van de onderwerpen die op de dag aan
bod komen. Op het programma staan
voordrachten (van onder anderen mis-
daadschrijver Charles den Tex, Andy
Clark van Detica Forensics en Jan de Boer
die voor Capgemini met gladde praatjes
bedrijven binnendringt om hun infor-
matiebeveiliging te ontleden), workshops
en een forumdiscussie. De lezingen 
zijn verdeeld over vijf tracks voor de 

verschillende doelgroepen: van scholieren
tot alumni, van bedrijven tot overheids-
instanties, van belangstellende leken tot
onderzoekers. 

Het onderwerp digitale veiligheid wordt
niet alleen vanuit technisch perspectief
bekeken; ook juridische, sociale, econo-
mische en psychologische aspecten
komen aan bod. Hiervoor haalt de orga-
nisatie de nodige sprekers van buiten 
de TU/e naar de campus. “Het is geen 

wetenschap-
pelijk congres;
het gaat niet
over ons onder-
zoek op dit
gebied”, bena-
drukt Etalle.
“Dit komt in 
bepaalde tracks

natuurlijk wel aan de orde, maar verder
willen we vooral bepaalde ontwikkelingen,
problemen en uitdagingen onder de
aandacht brengen.” 
In de week van de SuperTU/esday laat 
het Tilburgse museum Scryption in de
Posthumuszaal (Traverse) zien wat er
door de eeuwen heen zoal aan geheim-
schrift ontwikkeld is. Op de dag zelf
kunnen scholieren aan de slag in de
‘crypto-werkplaats’. En in de Senaatszaal
achterin het Auditorium is een kleine 
expositie van het Nationaal Bureau voor
Verbindingsbeveiliging (onderdeel van 
de AIVD), dat een Enigma en andere 
apparaten en codeboeken laat zien.
Voor de SuperTU/esday meldden zich tot
nu toe bijna vierhonderd mensen aan.
Dat de dag niet op een dinsdag, 
maar een donderdag plaatsvindt, komt
simpelweg doordat de Blauwe Zaal de
eerstkomende tijd op dinsdag al bleek
volgeboekt. “We hebben nog overwogen
om het dan maar ‘SuperTHursday’ te
noemen”, bekent Van Tilborg lachend,
“maar dat was leuker geweest als de 
TU/e nog ‘TH’ had geheten.” (MvdV)/.
Voor meer informatie en aanmelding:
www.win.tue.nl/supertuesday.

“Het vertrouwen van 

veel burgers is te 

vanzelfsprekend”

beter om een netwerk te vormen? Hoe 
beveilig je de kennis en voor wie is die 
beschikbaar? Het zijn allemaal vragen die
zich in de loop van het onderzoek zullen
aandienen. Maar ze staan niet in de weg
dat er een nieuwe stap wordt gezet in de
ontwikkeling van robots die zich beter in
de menselijke wereld bewegen. 
De vrees dat ze uiteindelijk de mens van

zijn troon zullen stoten, is niet gegrond,
zegt Janssen. “Het is moeilijk in te
schatten hoe groot het sneeuwbaleffect
zal zijn van de database. Robots zullen
een mens nooit beperken of iets opleggen,
laat staan vervangen, maar ze kunnen wel
bijdragen aan een betere leefwereld.”
(FvO)/.

Promovendus Rob Janssen in de nagebouwde ziekenhuiskamer in het lab van Werktuigbouwkunde.
Foto: Bart van Overbeeke
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VVaann  DDaammmmee  ggiinngg  iinn  11994477  CChheemmiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee  ssttuuddeerreenn  iinn  DDeellfftt..  ““IIkk  hheebb  eennoorrmm  ggeennootteenn
vvaann  mmiijjnn  ssttuuddiiee  eenn  nnooooiitt  ggrroottee  mmooeeiilliijjkkhheeddeenn  oonnddeerrvvoonnddeenn  vvaann  mmiijjnn  vvrroouuww--zziijjnn..  IIkk  wweerrdd  
lliidd  vvaann  ddee  DDeellffttsscchhee  VVrroouuwweelliijjkkee  SSttuuddeenntteenn  VVeerreeeenniiggiinngg..  DDaaaarr  lleeeerrddee  iikk  eeeenn  ggrrootteerree  eenn
aannddeerree  wweerreelldd  kkeennnneenn  ddaann  iinn  mmiijjnn  HHBBSS--ttiijjdd  iinn  RRootttteerrddaamm  eenn  rraaaakkttee  iikk  mmiijjnn  vveerrlleeggeennhheeiidd
kkwwiijjtt..  DDee  vveerreenniiggiinngg  bbeessttoonndd  uuiitt  vviijjffttiigg  vvrroouuwweelliijjkkee  ssttuuddeenntteenn..  TTeerr  vveerrggeelliijjkkiinngg,,  eerr  lliieeppeenn  
oopp  ddaatt  mmoommeenntt  vviijjffdduuiizzeenndd  mmaannnneelliijjkkee  ssttuuddeenntteenn  rroonndd..””
IInn  11995533  ssttuuddeeeerrtt  zzee  aaff  eenn  nnaa  vviijjff  lleeeerrzzaammee  jjaarreenn  bbiijj  TTNNOO  iinn  DDeellfftt,,  ssttaapptt  zzee  oovveerr  nnaaaarr
KKoonniinnkklliijjkkee  NNeeddeerrllaannddssee  ZZoouuttiinndduussttrriiee  ((KKNNZZ,,  tteeggeennwwoooorrddiigg  ggeeffuusseeeerrdd  ttoott  AAkkzzoo  NNoobbeell  --rreedd))..
EEeerrsstt  aallss  rreesseeaarrcchhmmeeddeewweerrkkeerr,,  llaatteerr  aallss  hhooooffdd  vvaann  hheett  llaabboorraattoorriiuumm  eenn  aallss  aaddjjuunncctt--
ddiirreecctteeuurr  vvaann  KKNNZZ..  IInn  ddiiee  ppeerriiooddee  pprroommoovveeeerrtt  zzee  ooookk  aallss  eeeerrssttee  vvrroouuww  aaaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt
TTwweennttee..  VViiaa  ttaall  vvaann  aannddeerree  ffuunnccttiieess  wwoorrddtt  zzee  iinn  11997777  ddiirreecctteeuurr  CChheemmiisscchhee  SSttrraatteeggiiee  vvaann
AAkkzzoo..  ZZee  zziitt  iinn  ddiiee  ppeerriiooddee  iinn  ddee  RRaaaadd  vvaann  TTooeezziicchhtt  vvaann  TTNNOO  eenn  vvaann  AABBNN  AAMMRROO,,  iiss  aaccttiieeff  iinn
oonnddeerrnneemmeerrssoorrggaanniissaattiiee  VVNNOO  eenn  lliidd  vvaann  ssttuuddiieeggrrooeeppeenn  ddiiee  zziicchh  iinn  BBrruusssseell  eenn  oopp  hheett  mmii--
nniisstteerriiee  vvaann  EEccoonnoommiisscchhee  ZZaakkeenn  bbuuiiggeenn  oovveerr  tteecchhnnoollooggiieebbeelleeiidd..  

Deze Nederlandse met

Roemeense wortels stu-

deerde Technische Wiskunde

aan de TU/e met als specia-

lisatie Discrete Mathematics

and Applications. Haar moeder

is wiskundige, met haar vader 

-ingenieur in de elektro-

techniek- schrijft ze samen

wetenschappelijke artikelen. 

In oktober 2008 was haar studie

afgerond en ze wist zeker dat ze in

de wetenschap verder wilde.

Onete vond een promotieplek bij

een nieuw Duits instituut, het

Center for Advanced Security

Research in Darmstadt, net onder

Frankfurt. “Ik weet nog precies hoe

heerlijk de eerste dag hier was. Ik had

een gloeiend en gelukkig gevoel - nog

steeds krijg ik dit gevoel wanneer ik

een nieuw idee krijg of als ik een 

gezellige discussie heb met collega’s.”

Haar promotieonderzoek gaat over 

de cryptografie met betrekking tot de

nieuwe Radio Frequency Identification-

chips (RFID), waarmee het mogelijk is op

afstand informatie op te slaan en te lezen.

Tal van toepassingen zijn op dit moment 

in ontwikkeling. De technologie wordt bij-

voorbeeld al gebruikt bij de beveiliging van

medicijnen en het beheer van voorraden.

Het idee waarmee Onete zich heeft opgegeven

voor de Marina van Damme Beurs ontstond

tijdens een zomerschool in Barcelona. 

In die vijf dagen ontmoette ze veel mannen en slechts een handjevol

vrouwen. “Het is voor vrouwen in de wetenschap en techniek lastig

dat ze met zo weinig zijn. Je krijgt soms het gevoel dat je niet

serieus genomen wordt, dat we niet volwaardig meedoen. Terwijl

we voor ons werk juist zelfverzekerd moeten zijn - dat is nodig om

tot resultaten te komen. Tijdens die zomerschool wist ik dat ik iets

ging organiseren voor vrouwen in mijn vakgebied. Dat ik kort

daarop een mailtje kreeg van de Marina van Damme Beurs was

bijna profetisch. Ik móest wel reageren.”

De promovenda wil in de komende vier jaren jaarlijks een drie-

daagse workshop organiseren voor vrouwen die werken in de 

cryptografie. Tijdens de ochtenden geven de wetenschappers 

presentaties over actuele onderzoeksresultaten. Daarbij zijn er

vooraanstaande sprekers uit het vakgebied. Na de lunch vertellen

alle deelneemsters iets over hun eigen werk. Aan het einde van

deze kleine presentaties moeten ze bekend zijn met elkaars werk.

Met die kennis gaan ze samen actuele problemen en vragen te lijf.

“Ik hoop met dit concept de creativiteit en productiviteit in de

groep te stimuleren, en de vrouwen en het vakgebied verder te

brengen.” Met de Marina van Damme Beurs wil Onete deelnemers

een kleine beurs geven zodat ze naar de driedaagse workshop

kunnen komen.

Een netwerk is onontbeerlijk in haar vakgebied, zegt Onete. 

“Je kunt in je eentje tot resultaten komen, maar niet tot de beste 

resultaten. Je hebt als individu maar één brein en één methode 

om problemen te lijf te gaan. Wanneer ik met bijvoorbeeld een

hardwarespecialist kan nadenken over een probleem, kunnen 

we samen ook aan de implementatie werken. Terwijl ik dat met

mijn abstracte oplossingen misschien over het hoofd zie.”

Onete kijkt met spanning uit naar de workshops. “Ik heb nog nooit

zoiets groots georganiseerd - ik ben daarom best zenuwachtig om

dit te gaan doen. Het feit dat de jury van de Marina van Damme

Beurs me heeft genomineerd en dat ik ook direct veel positieve 

reacties kreeg van vrouwen in de cryptografie, bevestigt mijn 

vertrouwen in het idee.” (CvdG)

Jonge vrouwelijke TU/e-alumni in de wetenschap of het

bedrijfsleven stimuleren om zich verder te verdiepen of te 

verbreden in hun loopbaan. Dat is het doel dat Marina van

Damme, initiatiefneemster van de beurs met haar naam, 

nastreeft. Vandaag, donderdag 28 januari, wordt de beurs

voor het eerst uitgereikt aan de TU/e. Maar liefst 63 vrouwen

schreven zich in om mee te dingen naar de beurs van 

negenduizend euro, waaruit de jury drie kanshebbers

selecteerde.

Initiatiefneemster Marina van Damme
(1930) studeerde in de jaren vijftig aan 
de TU Delft. Ze was een van de weinige
vrouwelijke studenten. Van Damme:
“Mijn ouders hebben me altijd aange-
moedigd om te studeren. Door de beurs
beschikbaar te stellen kan ik nu anderen
stimuleren.” Op dit moment houdt 
ze zich naast haar werk voor diverse 
verenigingen en universiteitsfondsen
bezig met de financiering van de Marina
van Damme Beurs en de Marina van
Damme Prijs. De prijs bestaat zeven jaar
aan de Universiteit Twente en de beurs
wordt sinds 2004 in Delft jaarlijks 
toegekend aan een vrouwelijke alumnus.
Aan de TU/e kunnen jonge getalenteerde
vrouwelijke alumni sinds dit jaar een 
gooi doen naar een beurs. Het geldbedrag
dient door de winnares van de beurs
binnen drie jaar te worden besteed aan
versterking van haar loopbaan, door 
verbreding dan wel verdieping van haar
kennis of internationale oriëntatie in 
de vorm van een studie, stage of project. 
Van Damme initieerde de beurs omdat
het volgens haar nog steeds nodig is 

om vrouwen met een opleiding in de
technische wetenschap te stimuleren.
“Jonge vrouwelijke ingenieurs vinden 
het werk dat ze doen erg boeiend en
blijven er daarom lang in hangen. Ik vind
dat je na een bepaalde tijd, juist als het
werk nog leuk is, weer eens een andere
weg moet inslaan. Zorg voor diversificatie
in je ontwikkeling. Durf nieuwe stappen
te zetten.” Hoewel ze alweer vele jaren
van haar pensioen geniet, beginnen haar
ogen te stralen als ze terugdenkt aan haar
eigen loopbaan. “Ik kreeg grote verant-
woordelijkheden, maar ook veel vrijheid.
Dat maakte mijn carrière ongelofelijk
divers. Ik heb kansen gekregen, gegrepen,
maar ook zelf gecreëerd. Dat vind ik nog
steeds belangrijk voor moderne vrouwen:
dat ze zich verdiepen en verbreden in hun
carrière. Deze beurs moet vrouwen tot
nadenken stemmen, ze moeten zich 
afvragen welke richting ze willen inslaan
met hun werk en hun leven.
Getalenteerde vrouwen hebben recht op
net zo’n mooie en diverse carrière als ik
zelf heb gehad.”/.

Loopbaan Marina van Damme

Ir. Cristina Onete (24)

Netwerkbijeenkomst voor vrouwen in cryptografie

Loopbaan Marina van Damme

Foto: Gijs van Ouwerkerk
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Onder begeleiding van professor Klaas Nicolay
deed Jannie Wijnen een afstudeeronderzoek met
MR-technologie naar het hart van muizen. De dieren
kregen een hartinfarct toegebracht en vervolgens
werd met beeldvorming door middel van MRI bekeken
hoe het hartje zich na zo’n infarct ontwikkelt.Wijnen is geboeid door de fysica achter MRI en de vele

toepassingen van deze techniek voor de medische 
wetenschap. Ze wilde er daarom na haar afstuderen bij
Biomedische Technologie in 2005 mee verder. Ze kwam
in contact met een onderzoeksgroep van het Radboud
Universiteit Nijmegen Medisch Centrum, waar ze 
onderzoek ging doen aan hersentumoren en daarbij
gebruik maakte van multimodality, MRI en MR-spectro-
scopie. Op dit moment is haar contract afgelopen en
legt zij de laatste hand aan haar proefschrift. In de
zomer zal ze dat verdedigen.De promovenda hoorde van de Marina van Damme
Beurs via een mail van het Alumninetwerk van de TU/e.
Op dat moment maakten ook vrienden en kennissen
haar erop attent. Wijnen wil de beurs gebruiken voor
onderzoek naar borstkanker. “In september ga ik met
mijn vriend naar het buitenland om daar te werken. 
We richten ons nu op de VS of Singapore. Ik zoek er 
een postdocplaats. Tot die tijd zou ik in het Universitair
Medisch Centrum in Utrecht een postdoconderzoek
kunnen doen naar borstkanker. Een traject van een 
half jaar.”
Het onderzoek wordt gedaan met MRS, Magnetische
Resonantie Spectroscopie. Er wordt binnen de medische
wetenschap veel van verwacht. “MRS brengt het meta-
bolisme (ofwel de stofwisseling, red.) van lichaams-
weefsels in beeld. Daarmee kijk je niet alleen naar
anatomie van de borst en de kanker, maar juist naar hoe
de tumor functioneert en of de stofwisseling verandert

door bijvoorbeeld chemotherapie. Via deanatomie kun je dat eigenlijk niet goed zien.Op dit moment krijgen veel vrouwen een che-
motherapie die ze moeten afmaken, terwijldeze helemaal geen effect heeft. Nu kun je pas
na een kuur zien of een behandeling effectief is
geweest. Wij denken dat we met fosfor-MRSeerder kunnen zien of een behandeling effectheeft.”

Een half jaar is volgens Wijnen voldoende om 
een nuttige bijdrage leveren. “Ik heb tijdens mijn
promotie al met deze technologie gewerkt. Het is
ook een overzichtelijke opdracht: de stap maken 
van preklinisch naar klinisch onderzoek.”Om de postdocpositie te krijgen, heeft de onder-
zoeker de negenduizend euro van de beurs nodig. 
“Als ik de beurs krijg, kan ik daarvan leven terwijl 
ik het onderzoek doe aan het UMCU. Ik wordt dan 
begeleid en krijg de beschikking over onderzoeks-
faciliteiten. Dat is de inbreng van de Universiteit
Utrecht.” Als ze de beurs niet krijgt, gaat het onderzoek in Utrecht voor haar niet door, of ze 
moet een andere sponsor vinden.Wijnen vindt de Marina van Damme Beurs een goed
initiatief, omdat het volgens haar voor veel vrouwen
lastig blijkt om stappen te zetten in hun loopbaan als
wetenschapper. “Het feit dat er weinig vrouwelijke
hoogleraren zijn, is natuurlijk een weerspiegeling van
deze moeilijkheden. Maar ik moet er direct bij zeggen:
ik heb tot op heden zelf geen problemen gehad en in
mijn directe omgeving zie ik ook geen vrouwen 
die een baan niet krijgen omdat ze vrouw zijn. (CvdG)

Ir. Jannie Wijnen (28)
Monitoren chemotherapie bij borstkanker met fosfor-MRS

Na haar studie Technische

Bedrijfskunde aan de TU/e ging

Marte Guldemond in maart 2007

voor een half jaar naar Zuidoost-

Azië, om vrijwilligerswerk te

doen en een rondreis te maken. 

Ze werkte voor The Women’s

Foundation of Nepal aan de 

marketing van producten van 

deze stichting. Ook gaf ze Engelse

les op een basisschool, “een 

heel bijzondere ervaring”.

Na terugkomst ging Guldemond aan

het werk bij McKinsey. Ze werd con-

sultant voor projecten bij verschillende

multinationals, vooral in de olie-industrie.

Dat deed ze tot september 2009. Het is

bij McKinsey gebruikelijk dat je, wanneer

je er direct na de universiteit twee jaar

hebt gewerkt, een bepaalde tijd iets heel

anders gaat doen om je op verschillende

gebieden te ontwikkelen. Veel jonge werk-

nemers kiezen dan voor een MBA-opleiding

in het buitenland. “Omdat ik al bedrijfskunde

heb gestudeerd en in de praktijk wilde werken,

ben ik nu voor een jaar aan het werk gegaan

bij stichting NOTS, een ontwikkelingsorgani-

satie. Ik ben nu bezig met duurzame energie

in ontwikkelingslanden.”

Het project waaraan de jonge ingenieur werkt,

draait om concentrated solar power (CSP).

Zonnestralen worden met spiegels geconcentreerd op een absorberende

buis met een vloeistof. Die warmt op tot ongeveer 300 graden Celsius,

waardoor stoom ontstaat. Vervolgens wordt de stoom met een stoom-

turbine en een generator omgezet in elektriciteit. CSP is dus een

duurzame energiebron voor elektriciteit of warm water.

In Lesotho in zuidelijk Afrika wordt op dit moment onderzoek gedaan

naar de toepassing van deze technologie op kleine schaal. In Spanje en

Californië is het al op grote schaal toegepast, maar in ontwikkelings-

landen zijn kleine installaties nodig. “Wij zoeken nu naar andere

landen om kleine CSP’s te bouwen. We denken aan Kenia, Nepal of

India.” Een gebied komt in aanmerking wanneer het een ontwikke-

lingsland is en wanneer er een grote behoefte is aan elektriciteit.

“Anderzijds mag het gebied niet te arm zijn, omdat de mensen die 

de elektra gaan afnemen er voor moeten kunnen betalen. Weggeven

past niet in de filosofie van NOTS.”

De middelen van NOTS zijn beperkt. Met het geld van de Marina van

Damme Beurs heeft Guldemond een bijdrage om te reizen naar de

plekken waar mogelijk een installatie wordt gebouwd. Zo kan ze op

locatie beter onderzoek doen naar de omstandigheden. “Zo kan ik tot

een betere afweging voor NOTS komen. Met de beurs sta ik ook dichter

bij de projecten en kan ik beter leren hoe de implementatie van 

projecten verloopt. Ook werk ik met verschillende mensen, uit 

verschillende culturen en met verschillende opleidingsniveaus. 

Dat draagt natuurlijk enorm bij aan mijn ontwikkeling als technisch 

bedrijfskundige.”

Het is prachtig dat je dankzij deze beurs aan je persoonlijke ontwikke-

ling kunt werken, zegt de ingenieur. “Als ik naar de andere genomi-

neerden kijk, dan zie je dat het criterium is: persoonlijke ontwikkeling

en daarmee een maatschappelijk doel dienen. Dat is voor iedereen 

inspirerend.” (CvdG)

Ir. Marte Guldemond (27)

Bedrijfskunde ten dienste van ontwikkelingslanden
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Webspace nodig?
Gratis Windows Server 2008  web hosting

en .nl domeinnaam
Ga naar: http://www.gratiswindowshosting.nl

(Advertenties)

SAI
SAI Design Café 8 februari 2010
Maandag 8 februari 2010 vindt het vierde SAI
Design Café voor PDEng trainees, hun begeleiders
en overige geïnteresseerden plaats in De Zwarte
Doos. Deze keer zal prof.dr.ir. Will Bertrand, van
Production and Operations Management van de
faculteit Industrial Engineering & Innovation
Sciences, een lezing verzorgen. De titel van zijn
lezing luidt: ‘Design of logistics control systems’.
Het programma van het SAI Design Café is als
volgt:
Locatie: TU/e, De Zwarte Doos
Ontvangst: 15.45 uur
Lezing: 16.00 uur
Receptie: 17.00 uur
Kijk voor meer informatie op www.tue.nl/sai

Dienst Interne Zaken
Avondmaaltijden Auditorium
Maandag: stevige aardappelschotel met eieren en
uien; koolvis in citroenkruidensaus, aardappel-
kroketten, spruitjes; gebraden varkensvlees in 
uienmosterdsaus, steakhouse frites, luxe salade.

Dinsdag: lasagne; Griekse rundertartaar, aardappel-
blokjes, boterbonen; kabeljauw in dilleroomsaus,
pommes duchesse, bloemkoolbroccolimix in saus.

Woensdag: jambalaya rijst met kipdrumsticks;
stamppot zuurkool, jus, rookworst; kipfilet in groen-
tesaus, gevulde aardappelrolletjes, koolrabiwortel-
mix.

Donderdag: vegetarische spaghetti met broccolikaas-
saus; cordon blue, aardappelschijfjes, bloemkool;
rundvlees ‘Taiwan’, halve kriel in de schil, gegrilde
groenten mediterraan.

Vrijdag: geen avondopenstelling.

Vredescentrum
Gastcollege door Martijn van Dam 
Vrijdag 5 februari, van 13.45 uur tot circa 15.30 uur,
geeft PvdA-parlementariër en TU/e-alumnus 
ir. Martijn van Dam een gastcollege aan de TU/e. 
In zaal 1 van het Auditorium zal hij het eerste 
college geven in de cyclus ‘Techniek, Vrede en
Veiligheid’. Zijn college heeft als titel:
‘Buitenlandbeleid: idealisme of eigen belang?’.
Van Dam komt als buitenland-woordvoerder voor 
de PvdA de laatste tijd vaak in het nieuws. Zijn 
partij heeft zich steeds afwijzend opgesteld tegen
politieke en militaire steun aan de Amerikanen 
in Irak. Ook de aanwezigheid van Nederlandse 
militairen in Afghanistan moet voor de partij niet 
te lang meer duren. Wat moet de opstelling van 
ons land zijn bij conflicten in Azië, het Midden-
Oosten en Afrika? Hoe helpen we de landen het
beste: militair, diplomatiek, of ‘burgerlijk’ met
humanitaire hulp? Hoe doen we dat en waar? 
Is dit idealisme en bereikbaar? Ziehier enkele 
punten waarbij men later als ingenieur mogelijk 
ook bij betrokken raakt. 
Het college TVV, waar ook anderen welkom zijn, 
is een keuzecollege speciaal voor derde- en vierde-
jaars studenten (bachelor en master) van alle 
studierichtingen. Er zijn studiepunten mee te 
behalen. De volgende colleges voor dit vak zijn 
op donderdagmiddag.

Studentensportcentrum
Extra Zumba-les op vrijdagen op het SSC
Vanwege de enorme belangstelling zal vanaf vrijdag

12 februari 2010 wekelijks op deze dag tussen 17.30
en 18.30 uur een extra Zumba-les plaatsvinden in
het Studentensportcentrum Eindhoven (SSC). 
Deze les is een aanvulling op de bestaande lessen 
op maandag (18.00 - 19.00 uur) en dinsdag 
(17.00 - 18.00 uur). Zumba is een fitnessprogramma
gebaseerd op Latijns-Amerikaanse dans. Het is de
nieuwe manier om je calorieën te verbranden, te
leren bewegen als Shakira of Ricky Martin en je 
conditie op te bouwen. De lessen staan open voor
alle sportkaarthouders van het SSC. 
Sinds de introductie van Zumba op het SSC in mei
2009 is de belangstelling enorm gegroeid. Lessen
met honderd deelnemers waren vaker regel dan 
uitzondering. De extra geïntroduceerde les op 
maandag in november 2009 liep ook na een aantal
weken bomvol. Om aan de grote vraag te voldoen, 
is daarom een extra les geïntroduceerd op de 
vrijdagen. Op deze manier kunnen meer sportkaart-
houders deelnemen, vindt een betere spreiding 
van deelnemers plaats en blijft de kwaliteit van 
de lessen gewaarborgd.

Promoties
Ir. X.L.J. Seykens verdedigt op maandag 1 februari
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 ‘Development and validation 
of a phenomenological diesel engine combustion
model’. Seykens promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde . De promotor is prof.dr.ir.
R.S.G. Baert. 

N. Le Goff verdedigt op dinsdag 2 februari 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 ‘Processing interaural differences
in lateralization and binaural signal detection’. 
Le Goff promoveert aan de faculteit Industrial
Engineering & Innovation Sciences. De promotor 
is prof.Dr. A.G. Kohlrausch. 

Drs.ing. J.P.T.M. Geurts verdedigt op woensdag 
3 februari 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 ‘A Document Engineering
Model and Processing Framework for Multimedia
Documents’. Geurts promoveert aan de faculteit
Wiskunde & Informatica. De promotor is 
prof.dr. L. Hardman. 

Ir. P. Beekhuizen verdedigt op donderdag 4 februari
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 proef-
schrift luidt ‘Performance Analysis of Networks 
on Chips’. Beekhuizen promoveert aan de faculteit
Wiskunde & Informatica. De promotor is prof.dr.ir.
O.J. Boxma.

ESMG Quadrivium
Inschrijven vor solistenconcours
In samenwerking met Studium Generale organi-
seert ESMG Quadrivium in maart een solisten-
concours voor (moderne) klassieke muziek. 
Het solistenconcours is bedoeld voor alle muzikale
studenten van de TU/e, de Fontys Hogescholen

Eindhoven en de Design Academy Eindhoven.
Zowel solisten als kleine ensembles (maximaal 
vijf personen) mogen hun instrumentale of vocale
kunnen laten horen tijdens deze muzikale strijd.
Een vakjury zal uiteindelijk beslissen wie er een
masterclass op zijn eigen instrument wint. Bij een
groot aantal deelnemers zullen er op 8 en 15 maart
voorrondes gehouden worden. Schrijf je in voor 
22 februari en wie weet sta jij wel in tussen de
grootste muziektalenten van Eindhoven in de 
finale op 29 maart!
Kijk voor meer informatie en het aanmeldformulier
op www.studentenmuziek.nl/solist 

T!nt
Workshop ‘Jij en je familie’
Een zeer interessante workshop voor iedereen 
die zijn/haar familiebanden in eigen voordeel wil
gebruiken. Hierbij leer je je eigen denk- en gedrags-
patronen te herkennen en begrijpen.
Je vrienden en partner kun je kiezen. Je familie-
banden zijn een onverbreekbaar gegeven. Op deze
workshopdag gaan we werken met jouw stamboom -
genogram- gekoppeld aan belangrijke feiten uit 
jouw familie. Hierdoor krijg je nieuwe inzichten,
wat bevrijdend en verbindend kan werken en je 
op een nieuwe manier naar jezelf doet kijken.
Begeleiding: Dirk Strasser.
Wanneer: Zaterdag 30 januari, van 9.30 tot 17.00
uur
Waar: Cafe T!NT (Studentencentrum Bunker)
Kosten: vijftien euro inclusief  koffie/thee en lunch
Opgeven: tint@tue.nl

GroenLinks Eindhoven
Het groenste idee van Eindhoven
Iedereen die iets met Eindhoven heeft, wordt 
opgeroepen mee te denken over de stad. Wie komt
met het Groenste Idee Van Eindhoven? Elk idee 
dat mogelijk leidt tot een groener Eindhoven kan
ingezonden worden. ‘Groen’ kan hier op verschil-
lende manieren worden gezien: duurzamer, 
schoner of energiezuiniger. Onder voorzitterschap
van oud- milieuwethouder Jacqueline Kuppens zal 
een deskundige jury elke inzending beoordelen.
Samen met de bedenker zullen we vervolgens eraan
werken het idee ook waar te maken. Inzendingen
kunnen tot uiterlijk 10 februari ingestuurd worden
via campagne@groenlinkseindhoven.nl
Kijk voor meer informatie op 
www.hetgroensteideevaneindhoven.nl

Stichting Internationale 
vrijwilligersprojecten
SIW Informatiemarkt
Wil je vrijwilligerswerk in het buitenland verrichten?
Internationale contacten opdoen? Voor korte of
lange tijd weg in Europa, Azië, Latijns-Amerika,
Afrika of het Midden-Oosten: het kan allemaal 
met SIW. Op zaterdag 6 februari houdt SIW een
informatiemarkt over het zomeraanbod 2010.
Tijdens deze markt kunt u vragen stellen aan 
onze ervaringsdeskundigen over de verschillende
continenten en de projecten. De presentaties van 

die middag geven een prachtig maar reëel beeld 
van ‘de avonturen’ die je zelf kunt beleven op een
project in het buitenland. De informatiemarkt vindt
plaats in De Kargadoor, Oudegracht 36 te Utrecht
van 13.30 uur - 16.30 uur en is gratis toegankelijk. 

LSVb
Nieuw bestuur 2010-2011 gezocht
Ook dit jaar is de LSVb op zoek naar enthousiaste
studenten die de rechten van studenten willen
behartigen. Heb jij zin om je een jaar lang in te 
zetten voor studenten en veel ervaring op te doen 
als bestuurder? Solliciteer dan voor het LSVb
bestuur! Voor meer informatie: 
www.lsvb.nl/nieuwbestuur.html of stuur een e-mail
naar zoekcolsvb@gmail.com. De deadline om te 
solliciteren is 1 maart 2010.

Ministerie VWS
Innovatiechallenge water en mobiliteit
Bouw jij mee aan een veilige en bereikbare
Deltametropool Nederland in het Olympisch jaar
2028? Namens de Club van Maarssen nodigen 
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, IBM 
en TNO studenten en young professionals uit 
om met innovaties te komen voor de uitdagingen
voor onze Deltametropool: 
Hoe helpt jouw innovatie de Olympische Spelen 
tot een succes te maken? Hoe zorgt jouw innovatie
dat we het goederen- en personenvervoer bij de
voorbereidingen, de bouw en de drukte tijdens 
de Spelen zelf, vlot duurzaam en mooi in goede
banen leiden?
De inzendingen zullen worden beoordeeld door 
een deskundige jury. De winnaar of winnende 
groep ontvangt tienduizend euro. 
Ga direct naar www.clubvanmaarssen.org/
innovatiechallenge en doe mee!

Directeur Bedrijfsvoering (EU-302-MOV), 
faculteit Wiskunde & Informatica (1,0 fte). 
Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 15 
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 
(5.043 t/m 6.502 euro).

Onderwijs en Onderzoek Medewerker (V37.701),
Kunststoftechnologie, faculteit Scheikundige
Technologie (1,0 fte). Vast dienstverband, salaris
maximaal schaal 8 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2.267 t/m 3.028 euro).

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

Algemeen

Vacatures

Studentenleven

Promoties

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..  
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WWhheenn  ttaakkeenn??
On an extremely beautiful 
hot day in Lithuania. 

WWhhaatt  ddoo  wwee  sseeee??
We see freedom in the historical
place Kernave in Lithuania. 
The beautiful lady is just a 
silhouette, a shadow. She is
standing on the edge of the
world, where sky and ground 
are touching each other. In fact
that is what I see. The important
question is: what does the
picture show you?

WWhhyy  tthhiiss  ppiiccttuurree??
This picture is a bit supernatural
for me. Therefore it is hard to
recall why this shot was taken.
Maybe because I was having a
great time with my beloved
family that day. Maybe just
because it is one of the most
beautiful corners of this small
world. Above all it is very nice to
remember this place, while I am
living in another pretty part of
the world - the Netherlands.
(HB)

This week’s photographer: Indre Kalinauskaite (23) from

Lithuania, a Master student of Human Technology Interaction.

This week we were invited by the Italian Anna Facchetti, an Erasmus student of
the Master’s program Industrial Engineering. When we take a peek in the kitchen,
we are amazed to find that this Italian girl is preparing a Turkish dish. Anna: “This

is a recipe from my Turkish housemate Gül Ertekin. I have made it many times
before and she has provided me with lots of tips, so it should work out fine now.”

******
In Anna’s house there are seven Erasmus students: two from Italy, two from Turkey

and three from Spain. They all find a tasty meal important. “We always joke about each
other’s cooking customs. For example: the Spanish throw just about everything into
the frying pan and in Turkey they eat everything with yoghurt. What they say about
Italians is that we toss Parmesan cheese over every dish, but of course I don’t agree
with that at all”, says Anna. The housemates exchange a great deal of information
about recipes, herbs and customs. Which explains why this week we are served a

typically Turkish dish by an Italian.

We sit down around nine o’clock. That would be the normal dinner time for the
Mediterranean students in the house. “You Dutchmen do eat very early indeed. 

We have not adapted to that, though.” We are having beans with tomato and onion,
served with rice and an omelet. According to the Turkish recipe, the rice has first been

baked briefly in oil. It goes without saying that there is yoghurt to be found on the
table. The omelet is filled with mozzarella and tomato sauce. This not a typically

Turkish nor a typically Italian recipe. Anna: “The omelet is an experiment. Normally
the Spaniards do the cooking on a Sunday and we eat Spanish omelet. That’s why 
I have made an omelet to go with it.” The Spanish contribution to today’s dinner

is the dessert: Spanish sweets from Barcelona.

******
Before everybody returns to their room to study -tomorrow they all have examinations-

they briefly discuss the food for tomorrow. The Spanish student Natalia Prades 
Costa will do the cooking then. For dessert she is still hesitating between arroz con

leche -rice with milk- and crema catalana (the Catalan version of crème brûlée). 
The housemates decide on arroz con leche. However, it should not be fried. (HB)

The recipe may be found on www.tuemeetingplace.nl.
Would you like us to savor your culinary prowess? Mail to Engcursor@tue.nl.

Food for thought

Anna (on the right) and Gül.
Photo: Rien Meulman

Traffic problems campus due to green wave
The municipality of Eindhoven will in the short term try to find a 
solution for the heavy traffic at the exit of the university grounds at 
De Zaale. Especially at the end of the day a long queue of waiting cars

tends to build up before the barriers these days. This is caused by the
traffic lights along the ring road, of which the green interval has 
been considerably reduced for several weeks now. The municipality 
acknowledges the problem and will look into the whole traffic situation

again at the beginning of February. Municipal ‘traffic controller’ Leon

van den Biggelaar admits that it is clear that the attunement at the
crossroads of the ring road with De Zaale and Javalaan is still far from
ideal. He expects that the traffic lights will be set 
differently even before the Carnival, by mid-February.

Executive Board increases teaching quality requirements

Newly appointed assistant professors and associate professors must from now on meet the

Basic Teaching Qualification (BKO). The Executive Board (CvB) has decided to implement this

arrangement in all Departments. The BKO obliges newly appointed assistant professors and

associate professors to demonstrate by means of a portfolio that they possess the required 

didactic skills.

Obtaining the certificate will also be a condition for promotions and when there is an appoint-

ment for an indefinite period involved. Staff members who are already employed and for whom

it has appeared, for instance on the basis of educational evaluations, that they

need to improve the quality of their teaching, will also be obliged

to obtain the BKO certificate.

New part-time professor for analysis of medical images
The Biomedical Engineering Department has appointed dr.ir. Marcel

Breeuwer part-time professor in the section of Biomedical Image Analysis.

At Philips Healthcare Breeuwer is leading a team that focuses on medical

imaging techniques. According to Bart ter Haar Romenij, leader of the

Biomedical Image Analysis section, Breeuwer is a heavyweight in the 

research into analysis of images of the cardiovascular system. The new

part-time professor has been involved in the processing of audio, video 

and medical images within Philips ever since 1985.

DPO wants international buddy
system for all Departments
Even before the summer holi-
days a buddy system must be
in place for international staff
members at all TU/e
Departments. 

The Personnel and Organization
department (DPO) ran a pilot
project within Chemical Engi-
neering and Chemistry last
autumn, whereby international
staff members who have been
working at TU/e for some time
are linked as buddies to interna-
tional newcomers within their
Departments. Based on a positive
evaluation DPO intends to intro-
duce the system at all Depart-
ments. Willem van Hoorn, who
has set up this project from DPO
together with Mariëlle van
Gerven, is very enthusiastic
about the results of the pilot. “We
were glad that ST wanted to
function as a test garden. There
were some teething troubles in
finding the first ten buddies, but
in the end all participants have
found the project very positive. It
has also resulted in the creation
of the ‘Handbook for Buddies’,
which includes an explanation of
the buddy system and practical
information about everyday life
in the Netherlands.”
According to Van Hoorn it is ad-
visable to link international new-
comers to foreign staff members.
“There was also a Dutch buddy
who took part in the pilot project
at ST and he told us that his

newcomer asked him all kinds of
questions that he had never had
to ask himself a s a Dutchman.
Which also made it impossible
for him to answer many of those
questions. Foreign staff members
who have gone through that
process themselves do know the
solutions. We also want to keep
the couple within the same
Department, for the assisting
buddy already knows the lie of
the land there, and we wish to
link men to men and women to
women as much as possible.
Still, that will not always be
possible, in which case you have
to leave it to participants them-
selves whether they are prepared
to form a mixed couple or not.
How long couples want to tag
along with each other is so-
mething they need to decide for
themselves.”

Van Hoorn is quite pleased that
the municipality of Eindhoven
has also got involved with the
first project. “The municipality
has offered all ten couples an in-
troductory package, containing
all sorts of information about the
city and vouchers allowing them
to visit various cultural insti-
tutions. After all, in addition to a
good job at the university, our
foreign staff members are also
looking for an environment that
has something to offer them in
the social and cultural sphere.”
(HK)/.



“Wat wil je de studenten meegeven 
in het gastcollege?”

“Ik ben van plan een behoorlijk breed
verhaal neer te zetten, omdat ik het van
belang vind dat techniekstudenten zich
druk maken over de maatschappelijke
context waarin ze werken. Ik heb zelf
Technische Bedrijfskunde gestudeerd 
en mijn indruk is dat hoe technischer de
studie is, hoe meer de studenten vooral
geïnteresseerd zijn in de techniek en
minder in de maatschappelijke vraag-
stukken. Dat vond ik al jammer toen ik
nog studeerde, daarom heb ik me destijds
ook ingezet voor Studium Generale en
programma’s georganiseerd die juist
gingen over politiek, bedrijfsleven en 
samenleving. Je hoort ook uit het bedrijfs-
leven dat ingenieurs juist op dat vlak
tekort schieten: ze zijn te zeer gefocust 
op de techniek en te weinig op de zaken
die daaromheen spelen.”

“Kun je daar een voorbeeld van noemen?”

“Je kunt wel heel goed zijn in nano-
technologie, maar het is ook van belang
dat je weet welke ethische discussies
daarover spelen; je moet begrijpen waar
angstgevoelens voor doemscenario’s
vandaan komen en in staat zijn die te
pareren. En in het algemeen moeten 
ingenieurs beseffen dat niet alles wat 
mogelijk is, daarom meteen ook wense-
lijk is. Je hebt een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. De academische
vorming is in de loop van de tijd steeds
meer uit de curricula verdwenen; dat 
vind ik echt zonde. Ingenieurs zijn toch
academici die vaak op bepalende posities
terechtkomen in de overheid of het 
bedrijfsleven en die de samenleving mede
vormgeven. Daar mag ook in de opleiding
wel meer bij worden stilgestaan.”

“Welke rol speelt technologie in de 
internationale politiek, jouw terrein als
buitenlandwoordvoerder van de PvdA?”

“De elektronica-industrie, bijvoorbeeld, 
is een belangrijke aanjager van conflicten
in Afrika.Ik ben kortgeleden op werk-
bezoek geweest in Congo, waar een groot
deel van de grondstoffen voor elektronica
vandaan komt. We hebben daar een 
fabriekje bezocht waar tinerts werd
verwerkt. Daar stond voor vele tien-
duizenden dollars aan tin in zakken klaar
om naar Rwanda en vervolgens naar
China te worden vervoerd. In een gebied
waar mensen minder dan een dollar 
per dag hebben te besteden, is dat 
ontzettend veel geld. De Hutu-rebellen
die zich in Oost-Congo ophouden, 
waaronder de
voornaamste
daders van de 
genocide in
Rwanda,
kunnen
overleven
doordat ze 
een deel van 
de handel in 
die grondstoffen in handen hebben. 
Die grondstoffen komen via de buur-
landen van Congo illegaal op de interna-
tionale markt en worden in China verwerkt
in componenten voor telefoons en 
computers in het Westen. 
Als je in de techniek gaat werken, lijkt 
het mij heel relevant om je af te vragen
hoe je daarmee omgaat.”

“Wat kan het bedrijfsleven, of de politiek,
daaraan doen?”

“Je moet de hele grondstoffenketen trans-
parant maken. Philips speelt daar overi-
gens een heel positieve rol in. Het bedrijf
is bereid om verantwoordelijkheid te
nemen voor zijn producten. We willen dat
je aan de producent van elektronica kunt
vragen waar ze hun grondstoffen vandaan
halen. De producent moet kunnen garan-
deren dat de genocideplegers in Congo
niet profiteren van het mobieltje dat jij

koopt. Op dit
moment kan 
geen enkele 
fabrikant van
mobiele telefoons
jou dat vertellen,
vooral omdat ze
het zelf gewoon
niet willen weten.
Dat vind ik schok-

kend. Sommige bedrijven weten dat hun
grondstofleveranciers fout zijn, maar ik
denk dat de meeste fabrikanten er gewoon
nooit echt bij hebben stilgestaan. Totdat
mensen ze erop wijzen dat hun tin of
coltan afkomstig is uit Congolese mijnen
die in handen zijn van moordende, 
plunderende en verkrachtende rebellen.
Gelukkig zie je een kentering ontstaan.
Enkele bedrijven, waaronder Philips,
hebben nu een initiatief ontplooid om 

die hele keten zuiver te krijgen. En het 
afgelopen najaar heeft de Tweede Kamer
een motie van mij aangenomen waarin
staat dat bedrijven over tien jaar hun hele
keten transparant moeten maken.”

“Hoe krijg je dat voor elkaar?”

“Uiteindelijk lukt dat alleen als je het 
internationaal aanpakt. Je moet toe naar
een certificeringsysteem zoals dat voor
diamanten al bestaat. Alleen diamanten
met een certificaat dat aantoont dat de
diamant uit een legale mijn komt, mogen
worden verhandeld. Daar zitten overigens
nog wel haken en ogen aan, want ook 
diamanten uit Zimbabwaanse mijnen 
die door de regering Mugabe met geweld
waren verkregen, werden voorzien van
zo’n certificaat. Maar aan de diamanten
zie je dat het kan: je kunt controleerbaar
maken waar grondstoffen vandaan
komen. Dat moet dus ook voor koper,
coltan, wolfraam en tinerts kunnen. 
Je moet als bedrijf ook niet medeplichtig
willen zijn aan mensenrechtenschen-
dingen. Bovendien levert het een enorme
reputatieschade op als uitkomt dat een
bedrijf illegale grondstoffen gebruikt.
Hetzelfde geldt overigens ook voor 
milieuschade of schrijnende arbeids-
omstandigheden. In sommige mijnen
werken kinderen in een situatie die je 
slavernij zou kunnen noemen”

“Je schrijft op je website dat Nederland 
op de 77ste plek komt als het gaat om de
inzet voor VN-vredesoperaties. We staan
daarmee onder Burkina Faso. Wat zegt
dat?”

“Dat we zo laag op de VN-lijst staan komt
doordat bepaalde mensen het heel belang-
rijk vinden dat we hoog op de NAVO-lijst
staan. Naar omvang van de bevolking
draagt Nederland na de Verenigde Staten
en Groot-Brittannië het meest bij aan de
NAVO-missies, maar we kunnen met ons
leger niet tot het einde der tijden alleen 
in Afghanistan actief zijn, terwijl de
Verenigde Naties de Westerse inzet ook
hard nodig hebben. De VN heeft te kort
aan medische capaciteit, intelligence,
strategische kwaliteit en transportheli-
kopters. Dat komt doordat het Westen 
onvoldoende bereid is om bij te dragen,
terwijl we wel heel diep in Irak en
Afghanistan zitten. De VN moet een 
effectieve beschermer zijn en het is de
laatste tijd op dat vlak vaak misgegaan.
Op de Balkan, maar ook in Rwanda: 
die hele genocide had gestopt kunnen
worden door de VN, maar dat is niet
gebeurd en dat heeft een deuk in het 
vertrouwen geslagen. We moeten als
Nederland in de VN investeren; we
hebben de morele plicht om ons te 
bekommeren om mensen die hun
kinderen geen beter leven kunnen bieden
doordat de overheid corrupt is, of doordat
ze onderdrukt worden door een dictator.”

“Het recente verleden heeft geleerd dat je
niet zomaar een dictator kunt verwijderen
en dan kunt verwachten dat de situatie
van de mensen in het land automatisch
verbetert.”

“Dat is waar, maar je helpt die mensen
zeker niet door afzijdig te blijven. Het
begint bij aandacht. Uiteindelijk zijn ook
dictaturen gevoelig voor bemoeienis van
buitenaf. Ook een dictatuur moet ergens
geld aan verdienen en heeft behoefte aan
internationale relaties. Door schendingen
van mensenrechten aan te kaarten, kun 
je de vrijheid van mensen echt vergroten.
Maar het is wel zo dat een land van 
binnenuit moet veranderen. Iran is wat
dat betreft een heel spannend voorbeeld.
De bevolking is dertig jaar lang onder-
drukt door een religieuze dictatuur, 
maar inmiddels is het grootste deel van
de Iraniërs geboren na de omwenteling 
van 1979 en die hebben niet zoveel met
de islamitische revolutie, die destijds ook
ontstond uit verzet tegen een dictatuur.
De moderne techniek speelt daarbij ook
een grote rol. Via internet kun je anoniem
communiceren en dat is belangrijk
geweest voor de volksopstand: het wordt
ook wel de eerste twitterrevolutie
genoemd. Het is dan ook schokkend dat
Westerse bedrijven, Nokia en Siemens,
technologie aan Iran hebben geleverd
waarmee de overheid het internetverkeer
kan filteren en controleren. Hoe is het
mogelijk dat Westerse bedrijven daaraan
meewerken? Er ligt al een voorstel van
mij bij de Europese ministers van buiten-
landse zaken om Europese bedrijven te
verbieden filtertechniek te leveren aan
Iran. Hopelijk wordt daar nu iets mee
gedaan.”/.
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“Je moet als bedrijf niet medeplichtig 
willen zijn aan mensenrechtenschendingen”

Interview/Tom Jeltes
Foto/Hilbert Krane

De jaarlijkse collegereeks ‘Techniek, Vrede en Veiligheid’ 

gaat vrijdag 5 februari weer van start. TU/e-alumnus

ir. Martijn van Dam, buitenlandwoordvoerder van de 

PvdA-fractie in de Tweede Kamer, verzorgt dit jaar de 

aftrap met het gastcollege ‘Buitenlandbeleid: idealisme 

of eigenbelang?’.

“Het is schokkend 

dat Westerse bedrijven

filtertechnologie 

aan Iran leveren”

Het gastcollege van Van Dam vindt plaats op
vrijdag 5 februari in zaal 1 van het Auditorium,
van 13.45 tot 15.30 uur.

Tweede Kamerlid ir. Martijn van Dam:
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Het ware verhaal van de Kever
AAllss  jjiijj  ddeennkktt  ddaatt  ddee  VVoollkksswwaaggeenn  KKeevveerr  oonnttwwoorrppeenn  iiss  ddoooorr  FFeerrddiinnaanndd  PPoorrsscchhee,,  ddaann  mmooeett  jjee  zzeekkeerr
ggaaaann  lluuiisstteerreenn  nnaaaarr  ddee  SSGG--lleezziinngg  oopp  wwooeennssddaagg  33  ffeebbrruuaarrii..  DDaann  zzaall  iinnggeenniieeuurr  eenn  jjoouurrnnaalliisstt  PPaauull
SScchhiillppeerroooorrdd  jjee  uuiitt  ddee  ddrroooomm  hheellppeenn..  HHiijj  zzaall  ddee  wwaarree,,  ssppaannnneennddee  ggeesscchhiieeddeenniiss  vvaann  ddee  VVWW  KKeevveerr  
vveerrtteelllleenn,,  wwaaaarroovveerr  hhiijj  vvoorriigg  jjaaaarr  eeeenn  bbooeekk  uuiittbbrraacchhtt,,  ‘‘HHeett  wwaarree  vveerrhhaaaall  vvaann  ddee  KKeevveerr’’..  
PPaauull  SScchhiillppeerroooorrdd  ggaaaatt  eerr  vvaannuuiitt  ddaatt  ddee  jjooooddssee  iinnggeenniieeuurr  JJoosseeff  GGaannzz  hheett  oonnttwweerrpp  iinn  11993311  mmaaaakkttee..
HHeett  wwaass  eeeenn  zzeeeerr  iinnnnoovvaattiieeff  mmooddeell  mmeett  vveerrrraasssseennddee  ccoonnssttrruuccttiieepprriinncciippeess  aallss  rruuggggeennggrraaaattcchhaassssiiss
eenn  oonnaaffhhaannkkeelliijjkkee  wwiieelloopphhaannggiinngg..  OOookk  nniieeuuww  wwaass  ddee  ppllaaaattssiinngg  vvaann  ddee  mmoottoorr  aaaann  ddee  aacchhtteerrkkaanntt..

HHiittlleerr  mmaaaakkttee  ddee  jjoooodd  GGaannzz  hheett  wweerrkkeenn  oonnmmooggeelliijjkk  eenn  ggaaff
PPoorrsscchhee  ddee  ooppddrraacchhtt  hheett  oonnttwweerrpp  vveerrddeerr  ttee  oonnttwwiikkkkeelleenn

ttoott  ddee  nnuu  bbeekkeennddee  KKeevveerr..  
VVaann  11993388  ttoott  22000033  iiss  ddee  bbeekkeennddssttee  DDuuiittssee  aauuttoo

ggeebboouuwwdd..  DDee  eeeerrssttee  ddeecceennnniiaa  wweerrdd  hhiijj  TTyypp  11,,  
11220000  11330000  eenn  11550000  ggeennooeemmdd  nnaaaarr  ddee  cccc’’ss  

mmoottoorriinnhhoouudd..  VVaannwweeggee  ddee  vvoorrmm  wweerrdd  hhiijj  
iinn  ddee  vvoollkkssmmoonndd  KKeevveerr  ggeennooeemmdd  eenn  

vvaannaaff  ddee  jjaarreenn  zzeessttiigg  ggiinngg  ddee  ffaabbrriikkaanntt
ddee  nnaaaamm  ooookk  ggeebbrruuiikkeenn..  

WWooeennssddaagg  33  ffeebbrruuaarrii,,  
BBllaauuwwee  ZZaaaall,,  1111..4455--  1133..0000  uuuurr..

Tweede editie Eindhovens

lefgozertje StuKaFest
De organisatoren beloven
StuKaFest dit jaar nog knal-
lender, absurder, hilarischer
en spetterender te maken 
dan voorgaande edities en 
dat heeft lef. Op woensdag 
10 februari gaan op vijftien
Eindhovense studentenkamers
binnen de ring cabaretiers,
muzikanten en dichters hun
beste werken tonen.

Lef hebben ook de artiesten die
op durven treden tussen bier-
kratten, bureaustoelen en was-
goed. De podia zijn namelijk 
in studentenhuizen waar veel 
gezelligheid is te vinden, maar
zelden over de akoestiek is 
nagedacht.

Of het de Punkband Bluefish gaat
storen, kun je zelf meemaken.
De drie broers staan volgens de
VPRO website ‘3 voor 12’ garant
voor spectaculaire en energieke
optredens. Ze vergelijken de band
met Peter Pan Speedrock, ‘maar
dan met harmonieuze zang’.
Bluefish treedt op bij Bert in de
Gerard Davidstraat 24.

Twee cabaretiers staan op het
programma. Bij Dennis op
Vestdijk 31 T komt Peter
Pannekoek en op de 

Heezerweg 60 a zal Coen Jutte
de kamer van Kaspar gebruiken.
Pannekoek heeft geoefend met
teksten tijdens het meeschrijven
aan een tv-programa van Najib
Amhali en het welbekende ‘Dit
Was Het Nieuws’. Coen Jutte
had Rob Kampheus als sparring-
partner, maar is vanaf 2004 solo
verder gegaan. Dat was een goede
keuze; sindsdien won hij meer-
dere cabaretprijzen waaronder
die van het Deltion Cabaret
Festival.

Voor toneel moet je bij Josje zijn.
In haar huis aan de Tuinstraat 15,
komt La Boum. Deze theater-
mimegroep laat zich inspireren
door de locatie waar ze spelen.
Tegelijk wil ze op zoek naar de
grenzen van het gewone en het
publiek aan het denken zetten
met verrassende alledaagsheid.

Deze en/of enkele van de elf
andere optredens kun je bezoeken
op woensdag 10 februari. Het
slotfeest is in de Effenaar./.
Kaarten zijn in De Bunker of in het
Auditorium te koop voor vier euro 
per stuk, drie rondes voor tien euro. 
Een passepartout kost 12,50 euro, 
inclusief eindfeest. De openingsact
in het Gaslab is gratis toegankelijk.

Al dansend op zoek

naar echte mannen
Een traan en een lach terwijl
je naar een dansvoorstelling
kijkt. Dat is de bedoeling 
van het dansdrieluik ‘Echte
mannen?’ dat op donderdag 
4 februari in Plaza Futura
staat. In drie choreografieën
onderzoeken dansers op 
ontroerende, hilarische en
confronterende manier het
bestaan van de echte man. 
Of zijn dansers geen echte
mannen?

In deel 1 van Pia Meuthen zie 
je drie zakenmannen die samen
uitgaan. Een hele nacht lang
dansen zij en lokken zij elkaar
ontboezemingen uit. Wat gaan
zij hun vrouwen vertellen? 
Jens van Daele schreef het
tweede deel waarin drie dansers
op zoek gaan naar de vrouw 
in zichzelf. Het sluitstuk is 

een duet voor twee broers, 
geschreven door Klaus Jürgens.
Met een enorme koffer zijn de
broers ‘ on the road’ in een
absurde en ontroerende dans.
‘2MoveDanceCompany’ is een
kunstenaarscollectief dat is 
opgericht door Kevin Polak 
en Miquel de Jong. Deze twee
mannen hebben een glansrijke
danscarrière op hun naam
staan die begonnen bij de
gezelschappen Opera de
Nationale de Lyon en het
Nederlands Dans Theater II.
Tegenwoordig werken ze
samen als theatermakers. 
Maar dansen kunnen ze nog
steeds. En dat laten ze zien 
in ‘Echte mannen?’./.
Plaza Futura, donderdag 4 februari, 
20.30 uur, kosten 12,50 euro.

220V-festival in Gaslab

Soulvolle muziek uit laptops
Eigenzinnige elektronische
muziek waar liefhebbers van
heinde en verre op af komen.
Die is te horen op het 220V-
festival dat dit jaar voor de
zevende maal plaatsvindt op 
de TU/e-campus. Behalve
Funckarma en Ard Bit, zullen 
de Britten James Blake en
Actress optreden op donderdag
4 februari in het Gaslab.

Experimentele muziek uit een
laptop die toch soulvol, sfeervol
en dansbaar is. Zo moet je je 
het 220V-festival voorstellen.
Als hoofdact is Funckarma 
uitgenodigd. Dat zijn de
Nederlandse broers Roel en Don
Funcken. Funckarma mag al
jaren rekenen op internationale
belangstelling met EP’s, albums
en compilatiebijdragen op labels
als Neo Ouija, Toytronic, 

U-Cover, SKAM, DUB en
Colony/Warp. De broers laten
zich moeilijk in een hokje
stoppen, maar worden vaak 
geschaard onder het kopje
Intelligent Dance Music. 
Ze zijn verwant aan de muziek
van Autechre uit Engeland en
Funkstörung uit Duitsland. 
Funckarma heeft goede con-
tacten met het jonge talent Ard
Bit, wiens debuutalbum Spanon
goed is ontvangen. Meteen na
220V gaan Funckarma en Ard 
Bit samen een kleine toer maken
door Duitsland met optredens,
in Berlijn en Hamburg.
In een iets andere hoek, met 
nog wat meer soul- en r&b-
invloeden, zitten James Blake 
en Actress. Hier zal zeker op
gedanst kunnen worden in 
het Gaslab, waar plaats is voor
tweehonderd swingende lijven.

Als een festival voor elektro-
nische muziek ergens past, dan
is het wel aan een technische
universiteit. Tenminste, dat is 
de gedachte in Eindhoven.
Bouwkunde-alumnus Frans van
Gastel, een van de oprichters 
van 220V en nog steeds actief
als programmasamensteller,
vertelt: “Wij willen technolo-
gische muziek een plek geven.
De bands die wij boeken treden
niet vaak op en door dit festival
komen liefhebbers toch in de 
gelegenheid ze te live te horen.”
Dat het festival in een behoefte
voorziet, blijkt wel uit het feit 
dat er ieder jaar bezoekers
komen uit heel Nederland en
zelfs Duitsland en België./.
Meer informatie: www.tue.nl/sg/220v

Funckarma staat donderdag 4 februari 
in het Gaslab tijdens het 220V-festival.
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En hoe is het New York?

Van 1 september tot half
december heb ik stage
gelopen in New York City,
op het Translational and
Molecular Imaging
Institute van de Mount
Sinai School of Medicine.
In deze vakgroep wordt

vooral onderzoek gedaan
naar contrastmiddelen en
MRI. Mijn project gaat
over het imagen van
Abdominale Aorta
Aneurisma’s, kortweg
triple A disease genoemd.
Bij deze ziekte wordt de
wand van de aorta, net
boven de nieren, afge-
broken, waardoor deze
flink kan verwijden.
Mensen met deze aan-
doening merken dit
meestal niet en de kans
dat de aorta scheurt, 
is vrij groot. Indien dit
gebeurt, bloed je binnen
een paar minuten dood.
Een nuttig onderwerp 
dus om aan te werken. De
bedoeling is om de ziekte
in muizen te imagen met
behulp van een contrast-
middel. Ik heb de eerste
weken een contrastmiddel

gemaakt dat kan binden
aan collageen, een stof die
‘over expressed’ is in de
wand van de aorta van
muizen met triple AAA.
Daarna zijn we begonnen
met het scannen van de
muizen met MRI, voor en
na inspuiten van het con-
trastmiddel. De resultaten
zijn veelbelovend; na 24
uur injectie blijkt er een
flinke verhoging van het
MRI-signaal te zijn bij
muizen met triple A. Dit
betekent dat het contrast-
middel goed werkt.
Waarschijnlijk gaat mijn
project een mooie publi-
catie in een goed weten-
schappelijk tijdschrift 
opleveren, zou mooi zijn
natuurlijk!
Naast al deze werkuren
heb ik ook al flink wat
vrije uren gespendeerd in

dé wereldstad. Ik woonde
in Manhattan, in Upper
East Side, tien minuutjes
lopen van het beroemde
Central Park. Mijn stage-
plek Mount Sinai was
vijftien minuten lopen en
ligt ook aan Central Park,
dus de lunch vond voor-
namelijk daar plaats.
Verder heb ik uiteraard
alle toeristische dingen
gezien: Empire State
Building (was toen ik 
hier net zat oranje van
kleur voor onze prins en
prinses, die ik overigens
nog een handje heb
gegeven), Time Square,
het Vrijheidsbeeld (veel
kleiner dan in de films),
Ground Zero (een grote
bouwput), Brooklyn
Bridge, Rockefeller
Centre en natuurlijk 
de zwarte wijk Harlem.

Natuurlijk is er ook goed
gefeest met zowel mijn
New Yorkse maten als
vrienden uit Nederland
die bezoekjes hebben 
gebracht. Al met al een 
topervaring.
Na mijn stage heb ik 
nog Kerst en Oud en
Nieuw gevierd in NY 

(erg speciaal) en drie
weken met mijn vriendin
rondgereisd in Mexico,
om nog even bruin te
worden voor ik weer 
naar Nederland ga.

Joeri Heynens is zesdejaars
student Biomedische
Technologie

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.

Thêtaan tweede bij ergometerwedstrijd
Thêtaan Youri Vaes is
zondag 24 januari tweede
geworden op de Amster-
dam World Ergohead. De
roeier, student Techni-
sche Bedrijfskunde aan
de TU/e, legde op de
ergometer in twintig
minuten bijna zes kilo-
meter af. 

De Amsterdam World
Ergohead is een indoor af-
standsrace voor alle catego-
rieën junioren, senioren,
mannen en vrouwen. Wie
in twintig minuten de
grootste afstand aflegt, wint. 
De Eindhovense studen-
tenroeivereniging Thêta
doet niet altijd mee aan de
race, vertelt commissaris
wedstrijdroeien Inge van
Densen. “Wij gaan door-
gaans naar een andere

ergometerwedstrijd in
Amsterdam, in december.
Hier wordt niet geroeid op
tijd, maar over een afstand
van twee kilometer. Maar
toen kon Youri wegens een
blessure niet meedoen.”
Vaes volbracht de wed-
strijd, met een gemiddelde
vijfhonderd-metertijd van
1.40,7, bepaald niet onver-
dienstelijk. Van Densen, in
Amsterdam één van Vaes’
supporters: “Hij had op het
einde nog wat over en kon
een mooie eindsprint
maken”. De student werd
tweede, achter de nieuwe
wereldrecordhouder -een
Olympische roeier- uit
Portugal.
Volgens Van Densen is
Vaes één van de snellere
roeiers binnen Thêta.
“Youri is een lichte roeier,

die hebben over het alge-
meen iets minder kracht
dan de zwaardere roeiers.
Maar binnen de vereniging
staat hij wel bekend als
iemand die hard gaat.” Of,
zoals iemand op de Thêta-
site verwoordt: ‘Vaes is de
baas!’. (MvdV)/.

Gewelddadige stappers direct
achter de tralies in Eindhoven
Stappers die zich geweld-
dadig gedragen in het
uitgaansgebied van
Eindhoven, worden
voortaan direct achter
slot en grendel gezet
door de politie. Met het
driejarige project
‘Weekendje Weg’ hopen
justitie en gemeente het
uitgaansgeweld in de
binnenstad de kop in te
drukken.

Het startsein is op 15
januari gegeven en sinds-
dien zijn negen mensen-
vastgezet. Ze bleven achter
tralies totdat het onderzoek
tegen hen was afgerond. In
een enkel geval duurde het
verblijf in de cel tot maan-
dagmiddag, aldus een

woordvoerster van de
politie. Zeven van hen
kregen een dagvaarding
mee en moeten 17 februari
voor de rechter verschij-
nen. 
Ruim een derde van alle 
geweldsdelicten in Eindho-
ven gebeurt tijdens een
avondje stappen, zo tonen
de cijfers van het Openbaar
Ministerie aan. En van alle
agressie die in het stads-
centrum loskomt, gebeurt
dat in 64 procent van de 
gevallen in of rond horeca-
zaken.
Het project ‘Weekendje
Weg’ wordt daarom ook
met steun van de
Eindhovense horeca in-
gevoerd, in navolging van
andere Nederlandse

steden waar de campagne
al langer met succes loopt.
Het streven van de ge-
meente Eindhoven is om
het aantal geweldsdelicten
met ongeveer twintig
procent te verminderen en
een veiligere sfeer te
creëren in de binnenstad.
De gemeente laat weten dat
verdachten van mishande-
lingen en openlijke 
geweldplegingen met
zwaar lichamelijk letsel of
geweldplegingen tegen
personeel van politie,
brandweer en ambulance
worden voorgeleid aan de
rechter commissaris. Zij
vallen dus niet onder de
doelgroep van het
Weekendje Weg. (FvO)/.

Schaatsers Isis grijpen naast

kampioenstitel NSK Sprint
Op het Nederlands
Studenten Kampioen-
schap Sprint 2010 in
Eindhoven zijn Isis-leden
Kristel van de Westela-
ken en Juliën van Velt-
hoven als derde en vijfde
geëindigd. De snelste
mannelijke student op 
de schaats komt van de
TU Delft en de snelst
sprintende vrouw stu-
deert aan de Hogeschool
van Amsterdam. 

Het officiële studenten-
kampioenschap, verreden
op donderdag 21 januari,
bestaat uit twee wedstrij-
den van 500 meter en een
van 1000 meter. In het
totaalklassement van de
heren heeft Marco Lubbers
gewonnen met 113.995
seconden. Hij bleek zeven
seconden sneller dan TU/e
student Juliën van Velt-
hoven. Bij de dames won
Manouk van Tol (128.735)
met een voorsprong van
drie seconden op TU/e’er

Kristel van Westelaken.
Een van de deelnemers
vanuit Isis is Sandra
Kouijzer. Zij heeft in ieder
geval een prachtige naam
voor een schaatsster. De
zesdejaars Scheikundige
Technologie traint drie
keer per week. Eigenlijk is
zij meer een all rounder en
is ze net ziek geweest, maar
dit kampioenschap had ze
niet willen missen. “Het is
bijzonder dat er tegelij-
kertijd heel goede

schaatsers meedoen én
studenten die voor de lol
schaatsen.” Ze vindt het
leuk dat ze hier andere 
tegenstanders tegenkomt
dan tijdens de KNSB-
wedstrijden in de
weekends. Kouijzer werd
twaalfde. Volgend jaar zal
ze weer meedoen, na af-
studeren is dat namelijk
nog een jaar lang mogelijk.
(NS)/.
Foto: Bart van Overbeeke

Lucid promoot ‘Roaring twenties’-feest

NNeeee,,  zzee  ddooeenn  hheett  zzeekkeerr  nniieett  vvoooorr  eellkk  ffeeeesstt,,
ddaatt  iiss  tteevveeeell  wweerrkk,,  zzeeggtt  JJoobb  HHuubbeerrttss,,  ddeerrddee--
jjaaaarrss  ssttuuddeenntt  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn  eenn  sseeccrree--
ttaarriiss  vvaann  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  LLuucciidd..  MMaaaarr  vvoooorr
hheett  ffeeeesstt  ddaatt  LLuucciidd  wwooeennssddaagg  2244  ffeebbrruuaarrii
hhoouuddtt  iinn  CCaafféé  TThhoommaass  hheeeefftt  hheett  bbeessttuuuurr  eeeenn
pprroommooffiillmmppjjee  ggeemmaaaakktt..  HHeett  tthheemmaa  iiss
ddiittmmaaaall  ffiillmmss  uuiitt  ddee  jjaarreenn  ttwwiinnttiigg  vvaann  ddee
vvoorriiggee  eeeeuuww..  DDaatt  bbeetteekkeenntt  dduuss  vveeeell  mmaaffffiioossee
ttyyppeess  mmeett  ttoommmmyygguunnss  eenn  hhuunn  ffrriivvooooll
ggeekklleeddee  lliieeffjjeess..  VVoorriiggee  wweeeekk  ddoonnddeerrddaagg
vvoonnddeenn  bbiijj  ddee  DDoommmmeell  ddee  ooppnnaammeess  ppllaaaattss..

WWaatt  ddooeenn  ddee  bbeeeerr  eenn  ddee  ppaannddaa  eerr  eeiiggeennlliijjkk
bbiijj??  ““DDiiee  ppaakkkkeenn  hhaaddddeenn  wwee  oovveerr,,  dduuss  ddiiee
hheebbbbeenn  wwee  ooookk  mmaaaarr  eeeenn  pplleekkjjee  iinn  ddee  ffiillmm
ggeeggeevveenn..””  VVoooorr  ddee  aaaapp  iiss  nnoogg  wweell  eenniigg
eexxccuuuuss  ttee  vveerrzziinnnneenn::  ddee  eeeerrssttee  KKiinngg  KKoonngg--
ffiillmm  ddaatteeeerrtt  vvaann  11993333..  OOpp  ddee  ssiittee  vvaann  LLuucciidd
iiss  hheett  ffiillmmppjjee  nnuu  ttee  bbeewwoonnddeerreenn..  OOvveerriiggeennss
vveerrzzeekkeerrtt  HHuubbeerrttss  ddaatt  eerr  iinn  CCaafféé  TThhoommaass
ggeeeenn  sspprraakkee  zzaall  zziijjnn  vvaann  eeeenn  ddrroooogglleeggggiinngg,,
eeeenn  rreeggeelliinngg  wwaaaarrmmeeee  ddee  oovveerrhheeiidd  vvaann  ddee
VVSS  iinn  ddee  jjaarreenn  ttwwiinnttiigg  ddee  ccoonnssuummppttiiee  vvaann
aallccoohhooll  vveerrbboooodd..  ((HHKK))

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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AAll  wweekkeenn  ggoonnsstt  hheett  oopp  ddee
TTUU//ee  oovveerr  rreeccttoorr  HHaannss  vvaann
DDuuiijjnn  eenn  hheett  iinntteerrvviieeww  ddaatt
hhiijj  ggaaff  aaaann  CCuurrssoorr  vvllaakk
vvoooorr  ddee  kkeerrsstt  ((CCuurrssoorr  1144))..
WWiill  hhiijj  eeeenn  nnoorrmm  vvaann  4455
ssttuuddiieeppuunntteenn  iinn  hheett  eeeerrssttee
jjaaaarr??  MMooeetteenn  eerr  mmiinnddeerr
ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinnggeenn
kkoommeenn??  DDee  aannggsstt  eenn  vvoooorraall
ddee  vveerroonnttwwaaaarrddiiggiinngg
lliijjkkeenn  eerr  ggooeedd  iinn  ttee  zziitttteenn
oonnddeerr  ddee  ssttuuddeenntteenn..  IIkk
vvoonndd  hheett  iinntteerrvviieeww  vvrriijj
wwaarrrriigg,,  eenn  bbooll  ssttaaaann  vvaann  ddee
tteeggeennssttrriijjddiigghheeddeenn..  WWaanntt
eerr  mmooeetteenn  ddaann  wweell  mmiinnddeerr
vveerreenniiggiinnggeenn  kkoommeenn,,  mmaaaarr
tteeggeelliijjkkeerrttiijjdd  hheekkeelltt  ddee
rreeccttoorr  hheett  ggeebbrreekk  aaaann  ‘‘eenn--
ggaaggeemmeenntt  eenn  mmaaaattsscchhaapp--
ppeelliijjkkee  bbeettrrookkkkeennhheeiidd’’  vvaann
ssttuuddeenntteenn..  HHeett  ssttuuddiieerreenn--
ddeemmeenntt  mmooeett  oommhhoooogg,,
mmaaaarr  aallss  eeeenn  ssttuuddeenntt  zziicchh
rriicchhtt  oopp  hheett  hhaalleenn  vvaann
zzoovveeeell  mmooggeelliijjkk  ssttuuddiiee--
ppuunntteenn,,  wwoorrddtt  hheemm
vveerrwweetteenn  ‘‘ddee  wweegg  vvaann  ddee
mmiinnssttee  wweeeerrssttaanndd’’  ttee
kkiieezzeenn..  VVaann  DDuuiijjnn  wwiill  zzeellffss
ddee  ssttuuddiieevvoooorrttggaanngg
kkooppppeelleenn  aaaann  ddee  ssttuuddiiee--
ffiinnaanncciieerriinngg,,  mmaaaarr  eeeenn
ssttuuddeenntt  EElleekkttrrootteecchhnniieekk
mmooeett  wweell  mmeett  vvoollllee  iinn--
tteerreessssee  ccoolllleeggeess  vvoollggeenn
vvaann  eeeenn  eevvoolluuttiieebbiioolloooogg
vvaann  ddee  VVPPRROO  aallss  ddiiee  ttooee--
vvaalllliigg  oopp  bbeezzooeekk  kkoommtt..  HHeett
lliijjkktt  eerroopp  aallssooff  VVaann  DDuuiijjnn
nniieett  pprreecciieess  ddee  vviinnggeerr  kkaann
lleeggggeenn  oopp  zziijjnn  eeiiggeenn  aamm--
bbiittiieess..  HHiijj  wwiill  ddaatt  ssttuu--
ddeenntteenn  mmeeeerr  ssttuuddiieeppuunntteenn
hhaalleenn,,  éénn  hhiijj  wwiill  tteeggeelliijjkk
ddaatt  ssttuuddeenntteenn  mmeeeerr
ddiinnggeenn  ddooeenn  wwaaaarr  zzee  ggeeeenn
ssttuuddiieeppuunntteenn  vvoooorr  kkrriijjggeenn..
OOpp  zziicchhzzeellff  iiss  ddaatt  nniieett  ttee--
ggeennssttrriijjddiigg,,  ssttuuddeenntteenn
mmooeetteenn  ggeewwoooonn  hhaarrddeerr
wweerrkkeenn,,  ddee  VVOOCC--mmeennttaa--
lliitteeiitt..  HHeett  pprroobblleeeemm  iiss  ddaatt
jjee  ddiitt  nniieett  kkuunntt  aaffddwwiinnggeenn..
VVaann  DDuuiijjnn  kkaann  mmaaaatt--
rreeggeelleenn  vvoooorrsstteelllleenn,,  zzooaallss
eeeenn  hhooggeerree  BBSSAA--nnoorrmm  ooff
ddee  hhaarrddee  kknniipp,,  ddiiee  ssttuu--
ddeenntteenn  ddwwiinnggeenn  oomm
ssnneelllleerr  hhuunn  ssttuuddiieeppuunntteenn
ttee  hhaalleenn..  MMaaaarr  ooff  ddiitt  tteenn
kkoossttee  ggaaaatt  vvaann  bbiieerr
ddrriinnkkeenn,,  WWoorrlldd  ooff  WWaarrccrraafftt
ooff  SSttuuddiiuumm  GGeenneerraallee  iiss  uuiitt--
eeiinnddeelliijjkk  ddee  kkeeuuss  vvaann  ddee
ssttuuddeenntt  zzeellff..  HHeett  iiss  ppeerr  ddee--
ffiinniittiiee  nniieett  mmooggeelliijjkk  oomm  eexx--
ttrraaccuurrrriiccuullaaiirree  aaccttiivviitteeiitteenn
ttee  vveerrpplliicchhtteenn..  BBoovveennddiieenn
mmooeett  eeeenn  nnaattuuuurrkkuunnddee--
ssttuuddiiee  ggeewwoooonn  bbeessttaaaann  uuiitt
nnaattuuuurrkkuunnddee..  DDaatt  zzaall  VVaann
DDuuiijjnn  ttoocchh  mmeett  mmee  eeeennss
zziijjnn..

BBrraamm  vvaann  GGeesssseell  iiss  
pprroommoovveenndduuss  bbiijj
TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee

VVoooorr  iiddeeeeëënn,,  ttiippss  ooff  ddeeeellnnaammee  aaaann  hheett  ppaanneell::    ccoonnssttuuddeenntteennbboonndd@@ttuuee..nnll    ••    TTeekksstt  eenn  ffoottoo’’ss::  AAnnnniieekk  ddeenn  HHaammeerr  eenn  BBeerrddiieenn  ZZwwaarrtthhooeedd..  

““HHiieerr  zziitttteenn  tteennmmiinnssttee  vveezzeellss  iinn!!””,,
pprrooeefftt  JJoorrgg..  OOookk  KKooeenn  iiss  eerrgg  tteevvrreeddeenn
mmeett  hheett  ffeeiitt  ddaatt  eerr  vveeeell  vveezzeellss  iinn  ddeezzee
ddrraannkk  zziitttteenn..  FFiieekkee  rruuiikktt  eeeerrsstt  aaaann
hheett  ddrraannkkjjee,,  eenn  ccoonncclluuddeeeerrtt  ddaatt  hheett
eerrgg  ggeezzoonndd  rruuiikktt..  DDee  ssmmaaaakk  bbeevvaalltt
hhaaaarr..  ““DDiitt  zziieett  eerr  mmeeeerr  uuiitt  aallss  eeeenn
mmeellkkpprroodduucctt  ddaann  eeeenn  ttyyppiisscchh  oonnttbbiijjtt--
ddrraannkkjjee””,,  vviinnddtt  PPeettrraa..  HHeett  vvuulltt  eerrgg
ggooeedd::  nnaa  ttwweeee  ssllookkkkeenn  hheeeefftt  zzee  aall
ggeennooeegg  ggeeddrroonnkkeenn..  KKooeenn  mmeerrkktt  oopp  ddaatt
hheett  lliijjkktt  oopp  eeeenn  vveerrdduunndd  ‘‘DDaannoooonnttjjee’’..
DDaatt  bbeevvaalltt  hheemm  wweell..  VVaannwweeggee  ddee
ggooeeddee  vveezzeellssttrruuccttuuuurr,,  ddee  lleekkkkeerree
ssmmaaaakk,,  ddee  ggooeeddee  ddiikkttee  eenn  hheett  vvuulllleennddee
eeffffeecctt  iiss  ddiitt  hheett  bbeessttee  oonnttbbiijjttddrraannkkjjee!!

DDaannoonnee  AAccttiivviiaa  SSttaarrttHHeerroo  FFrruuiittOOnnttbbiijjtt

““NNoouu,,  ddiitt  ddrraannkkjjee  zziieett  eerr  eecchhtt  nniieett
ggeezzoonndd  uuiitt!!””,,  rrooeepptt  FFiieekkee  mmeetteeeenn..
KKooeenn  vviinnddtt  hheett  vvaannwweeggee  ddee  ssttrruuccttuuuurr
nneett  vveerrdduunnddee  vvaanniilllleevvllaa..  OOookk  lliijjkktt  hheett
eerroopp  ddaatt  zzee  wwiilllleenn  ddaatt  hheett  vveezzeellrriijjkk
iiss,,  mmaaaarr  zzee  zziijjnn  eerr  iinn  nniieett  ggeessllaaaaggdd..
PPeettrraa’’ss  eeeerrssttee  rreeaaccttiiee  iiss  ddaatt  hheett
ssmmaaaakktt nnaaaarr  bbaabbyyvvooeerr  mmeett  bbaannaanneenn--
ssmmaaaakk..  HHeett  iiss  ooookk  vveeeell  dduunnnneerr  ddaann
hheett  eerruuiitt  zziieett,,  hheett  iiss  ggeewwoooonn  wwaatteerriigg!!
KKooeenn  ddrriinnkktt  hheett  ddaaaarroomm  mmaaaarr  ssnneell
oopp..  JJoorrgg  iiss  nneett  aallss  ddee  aannddeerreenn  vvaann
mmeenniinngg  ddaatt  ddeezzee  oonnttbbiijjttddrraannkk  vveerr
bbeenneeddeenn  ddee  mmaaaatt  iiss::  hheett  lliijjkktt  oopp  eeeenn
ggooeeddkkooppee  AAllddii--ddrraannkk..  BBoovveennddiieenn  iiss
hheett  ggeemmaaaakktt vvaann  ffaabbrriieekkssffrruuiitt,,  hheett
‘‘vveerrssee’’  iiss  vveerr  ttee  zzooeekkeenn..  OOookk  hheeeefftt
hheett  eeeenn  vveeeell  ttee  zzuurree  ssmmaaaakk..

““DDiitt  iiss  eeeerrddeerr  eeeenn  ddrraannkkjjee  ddaatt  jjee
nnaaaasstt  jjee  oonnttbbiijjtt  ddrriinnkktt””,,  ccoonncclluuddeeeerrtt
FFiieekkee..  DDee  ssmmaaaakk  eenn  eenn  ddiikkttee  iiss  ggooeedd,,
mmaaaarr  hheett  iiss  ggeewwoooonn  ggeeeenn  vvoolllleeddiigg
oonnttbbiijjtt..  KKooeenn  bbeennaaddrruukktt  ddiitt  nnoogg  eeeenn
kkeeeerr  ddoooorr  ttee  zzeeggggeenn  ddaatt  hhiijj  vveezzeellss
eesssseennttiieeeell  vviinnddtt  iinn  eeeenn  oonnttbbiijjttddrraannkk,,
wwaaaarr  mmooeett  jjee  zzee  aannddeerrss  nnoogg  vvaannddaaaann
hhaalleenn..  OOookk  PPeettrraa  iiss  vvaann  mmeenniinngg  ddaatt
ddiitt  ggeewwoooonn  mmeellkk  mmeett  eeeenn  ppeerrzziikk--
ssmmaaaakkjjee  iiss  eenn  vviinnddtt  hheett  jjaammmmeerr  ddaatt
eerr  vveerrddeerr  nniikkss  iinn  zziitt..  DDeezzee  ddrraannkk  iiss  dduuss
aaffggeekkeeuurrdd  aallss  eecchhttee  oonnttbbiijjttddrraannkk,,
mmaaaarr  vveerrddeerr  wweell  lleekkkkeerr  oomm  ttee  ddrriinnkkeenn..
JJoorrgg  ddeennkktt  zzeekkeerr  ttee  wweetteenn  ddaatt  ddiitt
OOppttiimmeell  CCiittrrooeenn  iiss;;  mmaaaarr  hhiijj  hheeeefftt
hheett  mmiiss..

CCaammppiinnaa  VViiffiitt

HHeett  vvaalltt  mmeetteeeenn  oopp  ddaatt  eerr  iinn  ddeezzee
oonnttbbiijjttddrraannkk  eeeenn  ssttuukk  mmiinnddeerr  ggrroottee
bbrrookkjjeess  zziitttteenn  ddaann  iinn  oonnttbbiijjttddrraannkk
nnuummmmeerr  22..  HHeett  iiss  dduuss  mmaaaarr  nneett  wwaaaarr
jjee  vvaann  hhoouuddtt..  JJoorrgg  vviinnddtt  hheett  ppeerrssoooonn--
lliijjkk  ttee  zzooeett,,  tteerrwwiijjll  bbiijj  PPeettrraa  ddeezzee
ddrraannkk  jjuuiisstt  hheett  mmeeeessttee  iinn  ddee  ssmmaaaakk
vvaalltt..  JJoorrgg  mmeeeenntt  ttee  pprrooeevveenn  ddaatt  ddeezzee
ddrraannkk  eeeenn  dduuiiddeelliijjkk  mmiinnddeerree  kkwwaallii--
tteeiitt  vvaann  ggrraanneenn  bbeevvaatt..  OOookk  KKooeenn
vviinnddtt  ddee  ddrraannkk  wweell  lleekkkkeerr,,  mmaaaarr  oovveerr
hheett  aallggeemmeeeenn  iiss  ddeezzee  ddrraannkk  hheemm  ttee
ggllaazziigg..  FFiieekkee  iiss  hheett  eerrmmeeee  eeeennss  ddaatt
ddee  ddrraannkk  lleekkkkeerr  iiss,,  mmaaaarr  ggeeeefftt  ttoocchh
ddee  vvoooorrkkeeuurr  aaaann  ddee  wwaatt  ggrrootteerree
bbrrookkjjeess  iinn  eeeenn  oonnttbbiijjttddrraannkk..
CCoonncclluussiiee::  eeeenn  ggooeeddee  ttwweeeeddee  kkeeuuss..

DDaa  ggee’’tt  mmooaarr  wwiitt  ((ssiinnddss  22001100))

FFiieekkee  ’’tt  HHooeenn,,  ttwweeeeddeejjaaaarrss  TTeecchhnniisscchhee  IInnnnoovvaattiiee
WWeetteennsscchhaappppeenn
KKooeenn  oopp  ’’tt  HHoooogg,,  vviieerrddeejjaaaarrss  TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee
JJoorrgg  ddee  BBoonntt,,  ddeerrddeejjaaaarrss  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn
PPeettrraa  AAllkkeemmaa,, ttwweeeeddeejjaaaarrss  BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee

PPaanneell  vvaann  ddee  wweeeekk

CCaammppiinnaa  GGooeeddeemmoorrggeenn!!

Denk als een INNOVATOR; laat andere mensen het vuile werk voor 
je doen. Cursor gaat voor je op pad om de beste keus te zoeken, 
zodat het studentenleven in Eindhoven nog wat aangenamer wordt:
De ConStudentenBond, da ge’t moar wit. Deze keer onder het mom
van ‘Wie mee ne volle boik noar college gi, kan zunne kop dur goe
bijhouwe’, op zoek naar de lekkerste ontbijtdrank.

BESTE
KEUS

Tentamentijd aan de TU/e: van koffie en kwantumfysica
Elektromagnetisme, 
materiaalkunde, experi-
mentele fysica, staalcon-
structies - voor studen-
ten is het deze weken
stevig buffelen geblazen
om zoveel mogelijk
vakken tot een goed
einde te brengen. Cursor
spotte vlak voor het
weekend enkele noeste
blokkers, die we (nu
soggen.nl tijdelijk op
zijn gat ligt) maar
meteen even ongevraagd
wat studieontwijkend
gedrag ontlokten met
een hoogstaand diepte-
interview.

Lore van de Venne (21) en
Jáchym van Erning (23)
(foto links) buigen zich
vrijdag in het Auditorium
over de tentamenstof van
het keuzevak Quantum-
fysica 2. Zorgen maken ze
zich geenszins: “Gaat

zeker lukken!”. De derde-
jaars Bouwkundestuden-
ten, ook buiten de campus
onafscheidelijk, volgen het
vak dankzij goede vriendin
Chantal, die het tweetal het
hele kwartaal
bijles gaf.
“Zonder haar
zou het niet
lukken”, stelt
Van Erning.
Ook de dames
van het lun-
chcafé in
Vertigo
krijgen, zeker in tenta-
mentijd, een dikke pluim
van het tweetal. “Zonder
hen en hun eindeloze
stroom koffie en soep zou
het een stuk minder aan-
genaam studeren zijn.”
In zaal 12 verderop in het
Auditorium probeert der-
dejaars Electrical Enginee-
ring Bart Ooms (rechts op
de rechterfoto) nog wat

extra informatie op te
slaan voor het tentamen
Actuatoren. Studiegenoot
Benoît Balmaekers (21),
naast Ooms op de foto, is
ruim een uur voor aanvang

ook al present. “Als ik ’s
ochtends een tentamen
heb, moet ik om zes uur ’s
ochtends opstaan, omdat
ik in Zuid-Limburg woon.
En ik ben absoluut geen
ochtendmens”, zegt
Balmaekers. Hij kan dan
ook wel wat ontspanning
gebruiken in tenta-
mentijd. Die vindt hij op tv
met Chuck, The Mentalist,

The Office en Wie is de
mol. Nog meer stress kan
hij missen als kiespijn
tijdens de tentamen-
periode. “Alle andere
dingen die nog moeten ge-

beuren -binnen
en buiten
studie- blijven
meestal dan ook
helemaal liggen
tot na de ten-
tamens.” Zijn
resultaten tot
nu toe noemt hij
zelf ‘twijfel-

achtig’.
Het is Ooms’ tweede
tentamen van vandaag;
vanochtend ging het voor
zijn gevoel wel goed, in te-
genstelling tot de twee
andere tentamens die hij
tot nu toe maakte waarover
de derdejaars Electrical
Engineering minder opti-
mistisch is: “Eentje heb ik
zeker niet gehaald”.

De nodige energie-
drankjes houden de twin-
tigjarige TU/e’er in tenta-
mentijd op de been.
Daarnaast heeft hij zijn
eigen mental coach in de
persoon van Gerald ,die
Ooms doorlopend op het
hart drukt dat hij tijdens
het leren positief over ten-
tamens moet denken.
Tsjakka! Teveel afleiding
moet Ooms niet hebben.
“Ik wil vooral rust hebben
tijdens het leren. Dus geen
herrie van huisgenoten of
van buiten, en niet teveel
verleidelijke afleiding
zoals tv of het voetbal-
nieuws checken op mijn
laptop. Eigenlijk moet
mijn laptop gewoon he-
lemaal uitstaan wil ik goed
kunnen leren.” (MvdV) /.
Foto’s: Rien Meulman

“Zonder de eindeloze

stroom koffie en soep

zou ‘t minder aan-

genaam studeren zijn”
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EEsstthheerr  VVaallkk,,  ggrraaffiisscchh  vvoorrmm
ggeevveerr

CCoomm
mm

uunniiccaattiiee  EExxppeerrttiissee  CCeennttrruumm

EEsstthheerr  VVaallkk  ddooeett  nniieett  mm
eeee  aaaann  ddee  mm

ooddee  vvaann  ddee
ggrriijjzzee  mm

aassssaa  --  zzee  mm
aaaakktt  ddee  mm

ooddee  lliieevveerr  zzééllff..  
JJee  zzuulltt  hhaaaarr  ddaann  ooookk  zzeellddeenn  tteeggeennkkoomm

eenn
zzóónnddeerr  iieettss  aappaarrttss  eenn  zzeellffggeemm

aaaakkttss  aaaann  hhaaaarr
oouuttffiitt..  EEeenn  zzeellffggeemm

aaaakkttee  kkeettttiinngg  ooff  bbrroocchhee  vvaann
ggeevviillttee  bbllooeemm

eenn,,  eeeenn  hhiippppee  zzeellffggeemm
aaaakkttee  ttaass

vvaann  vviilltt,,  eeeenn  pprraacchhttiiggee  llaannggee  jjaass  mm
eett  sshhaaww

ll  
--bbeeiiddee  nnaattuuuurrlliijjkk  zzeellffggeemm

aaaakktt--,,  eeeenn  ccaappee  
vvaann  vviilltt  mm

eett  ww
ooll  ooff,,  zzooaallss  oopp  ddee  ffoottoo::  eeeenn  

zzeellffggeemm
aaaakktt  hhooeeddjjee,,  ssjjaaaall  eenn  jjaass..  

VVoooorrddaatt  VVaallkk  iinn  ddee  ggrraaffiisscchhee  vvoorrmm
ggeevviinngg  

bbeellaannddddee  ((zzee  mm
aaaakkttee  rruuiimm

  ttiieenn  jjaaaarr  llaanngg  
CCuurrssoorr  oopp)),,  ssttuuddeeeerrddee  zzee  aaaann  ddee  EEiinnddhhoovveennssee
mm

ooddeeccaaddeemm
iiee..  DD

aaaarr  ww
eerrkkttee  zzee  mm

eett  aallllee  
mm

ooggeelliijjkkee  mm
aatteerriiaalleenn  eenn  tteecchhnniieekkeenn,,  mm

aaaarr  
aaaann  tteexxttiieell  vveerrlloooorr  zzee  hhaaaarr  ccrreeaattiieevvee  hhaarrtt..
VVoooorraall  aaaann  vviilltteenn::  ““VViilltteenn  iiss  aallss  sscchhiillddeerreenn,,
mm

aaaarr  ddaann  mm
eett  ww

ooll..  EEeenn  hheeeell  pprreettttiiggee,,  rruussttiiggee
bbeezziigghheeiidd  ooookk..  HH

eett  iiss  lleeuukk  ddaatt  jjee  eerr  ddrriieeddiimm
eenn

--
ssiioonnaaaall  mm

eeee  kkuunntt  ww
eerrkkeenn..  JJee  kkuunntt  ooookk  ddiinnggeenn

ggeebbrruuiikkeenn  ddiiee  hheett  mm
iinnddeerr  ddrraaaaggbbaaaarr  mm

aakkeenn,,
mm

aaaarr  ddiiee  iikk  ww
eell  hheeeell  lleeuukk  vviinndd,,  zzooaallss  hhoouutt--

ssnniippppeerrss  eenn  ggeeddrrooooggddee  bbllaaddeerreenn  --  vvaann  aalllleess  
eeiiggeennlliijjkk..””  
ZZee  sstteeeekktt  aannddeerreenn  ggrraaaagg  aaaann  mm

eett  hhaaaarr  ppaassssiiee;;  zzee  ggeeeefftt  ww
oorrkksshhooppss  vviilltteenn  eenn  mm

aaaakktt  aalllleess  vvaann  vviilltt  
oopp  bbeesstteelllliinngg..  OO

pp  eesstthheerrvvaallkk..nnll  ssttaaaatt  hhaaaarr  ccoolllleeccttiiee,,  hheett  rreessuullttaaaatt  vvaann  vveellee  uurreenn  nnooeessttee  hhaannddaarrbbeeiidd
eenn  eexxppeerriimm

eenntteerreenn..  
OO

ookk  hheett  ww
iittttee  hhooeeddjjee,,  ddee  bbiijjppaasssseennddee  ssjjaaaall  éénn  ddee  jjaass  ww

aaaarrmm
eeee  zzee  oopp  ddee  ffoottoo  ssttaaaatt,,  hheeeefftt  zzee  zzeellff

ggeemm
aaaakktt..  HH

eett  hhooeeddjjee  iiss  ggeemm
aaaakktt  vvaann  vviilltt  eenn  ww

ooll..  HH
ooee  ww

eerrkktt  hheett  oomm
  ddaaaarr  vvoorrmm

  iinn  ttee  kkrriijjggeenn??  
““IIkk  hheebb  hheett  oopp  mm

iijjnn  hhooooffdd  ggeemm
aaaakktt,,  ww

aanntt  iikk  hheebb  nnoogg  ggeeeenn  ppaasssseennddee  mm
aall..  DD

iiee  zzoouu  iikk  ww
eell  ggrraaaagg

ww
iilllleenn  hheebbbbeenn,,  aannddeerrss  zziitt  jjee  eeeenn  hheellee  ttiijjdd  mm

eett  zzoo’’nn  nnaatt  hhooeeddjjee  oopp  jjee  hhooooffdd..””
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AA
llccoohhooll  iiss  ddee  bbrroonn  vvaann  oonnzzee  bbeesscchhaavviinngg..

TTeennmm
iinnssttee,,  ddaatt  ddeennkktt  ddee  AA

mm
eerriikkaaaann

PPaattrriicckk  MM
ccGG

oovveerrnn..  DD
eezzee  kkeennnneerr  --ooff  

lliieeffhheebbbbeerr??--  vvaann  mm
iilllleennnniiaa  oouuddee  ww

iijjnneenn
bbeeww

eeeerrtt  ddaatt  oonnzzee  jjaaggeennddee  eenn  vveerrzzaamm
eelleennddee

vvoooorroouuddeerrss  zziicchh  vvoooorraall  sseetttteellddeenn  oomm
  ddiicchhtt  bbiijj

ddee  iinnggrreeddiiëënntteenn  vvaann  aallccoohhoollhhoouuddeennddee  ddrraannkkeenn
ttee  bblliijjvveenn..  EEnn  mm

eett  ddeezzee  ssttaapp  ssttaarrttttee  hheett  pprroocceess
ddaatt  oonnss  uuiitteeiinnddeelliijjkk  mm

eettrrooppoolleenn,,  ggllaassvveezzeellnneett--
ww

eerrkkeenn  eenn  NN
oorrddiicc  ww

aallkkiinngg  ((mm
..aa..ww

::  bbeesscchhaavviinngg))
hheeeefftt  ggeebbrraacchhtt..  MM

ccGG
oovveerrnn,,  bbeeooeeffeennaaaarr  vvaann  ddee  

bbiioomm
oolleeccuullaaiirree  aarrcchheeoollooggiiee,,  bbaasseeeerrtt  zziijjnn  mm

eenniinngg  --

ddaatt  ddrraannkkzzuucchhtt  ttoott  ddee  eeeerrssttee  nneeddeerrzzeettttiinnggeenn  
lleeiiddddee--  oonnddeerr  mm

eeeerr  oopp  ssppoorreenn  vvaann  ww
iijjnn  oopp  CChhiinneessee  

ppoottsscchheerrvveenn  vvaann  nneeggeenndduuiizzeenndd  jjaaaarr  oouudd..  DD
ee  iinnggrree--

ddiiëënntteenn::  ww
iillddee  rriijjsstt  ((ttoott  ssuuiikkeerrppaapp  ggeekkaauuww

dd)),,  ww
iillddee

ddrruuiivveenn  eenn  mm
eeiiddoooorrnnbbeesssseenn..  DD

ee  eeeerrssttee  bbooeerreenn  ww
aarreenn

dduuss  vvoooorraall  ddee  eeeerrssttee  bbiieerrbbrroouuww
eerrss  eenn  ww

iijjnnmm
aakkeerrss..  

HH
eett  aarrbbeeiiddssiinntteennssiieevvee  pprroocceess  vvaann  aallccoohhoollpprroodduuccttiiee,,

bbeelloooonndd  mm
eett  eeeenn  ggeezzaamm

eennlliijjkkee  rrooeess,,  ssppeeeellddee  vvoollggeennss
MM

ccGG
oovveerrnn  eeeenn  bbeellaannggrriijjkkee  rrooll  iinn  ddee  oonnttww

iikkkkeelliinngg  vvaann
ddee  eeeerrssttee  bbooeerreennssaamm

eennlleevviinnggeenn..  BB
iinnnneennkkoorrtt  mm

eeeerr  iinn
zziijjnn  bbooeekk  mm

eett  ddee  ttooeeppaasssseelliijjkkee  ttiitteell::  ‘‘UU
nnccoorrkkiinngg  tthhee

PPaasstt’’..  ((TTJJ))


