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Topsubsidies voor TU/e-onderzoek naar
nieuwe botmaterialen en nanotechnologie
TU/e-onderzoekers Nico
Sommerdijk en Erwin Kessels
en krijgen een Vici-subsidie
van NWO. Sommerdijk gaat met
de subsidie -anderhalf miljoen
euro over vijf jaar- onderzoek
doen naar de mechanismen van
botgroei. Kessels wil nano-
technologie productierijp gaan
maken. NWO maakte dinsdag 
2 februari de lijst met 31 Vici-
winaars bekend.

Dr.ir. Nico Sommerdijk van de 
faculteit Scheikundige Techno-
logie stond vorig jaar maart in de
schijnwerpers met zijn onder-
zoek naar de basis van biomine-
ralisatie: het groeiproces van
schelpen en botten. Hij toonde
aan dat nanoclusters de bouw-
stenen vormen in de groei en
haalde met dit nieuwe inzicht de
cover van Science. 
Met het geld van NWO gaat
Sommerdijk  zich nu onder
andere richten op de vorming van
bot. “Tot nu toe werkten we met
calciumcarbonaat, het materiaal
van schelpen. Nu gaan we ons
meer richten op calciumfosfaat,
het materiaal waarvan botten
gemaakt zijn. We gaan kijken of
we het botgroeiproces kunnen
nabootsen en begrijpen, door de
biologische moleculen te vervan-
gen door polymeren.”
Een van de doelen van het onder-

zoek is om uiteindelijk bot-
vervangers te kunnen maken.
Maar Sommerdijk kijkt verder:
“Door de processen uit de natuur
te begrijpen, kunnen we moge-
lijk geheel nieuwe materialen
maken, waaraan nog nooit
iemand gedacht heeft.”
Sommerdijk gebruikt voor zijn
onderzoek een unieke elektro-
nenmicroscoop, waarvan wereld-
wijd slechts één exemplaar
bestaat: de TU/e cryoTitan van
FEI Company. Deze elektronen-
microscoop heeft de unieke
eigenschap dat hij processen in
vloeistoffen driedimensionaal op
nanoschaal kan bekijken door
samples supersnel in te vriezen. 

Nanotechnologie
Nanotechnologie wordt gezien
als een van dé grote beloftes voor
de toekomst. Maar slechts weinig
nano-onderzoek is gericht op het
‘productierijp maken’ ervan.
Natuurkundige dr.ir. Erwin
Kessels wil met zijn Vici-subsidie
de kloof overbruggen tussen
onderzoek in het lab en indus-
triële productie van bijvoorbeeld
nieuwe nano-elektronica en
zonnecellen.
Als voorbeeld van zo’n kloof
noemt Kessels koolstof nano-
buisjes. “Die zijn geschikt voor
allerlei elektronische toepas-
singen. Maar de productie van

buisjes met de juiste eigen-
schappen wordt nog niet be-
heerst. Vaak maakt men een
groot aantal buisjes en selecteert
die ene die voldoet.” Voor onder-
zoeksdoeleinden volstaat dat,
maar voor industriële productie
zeker niet. Kessels: “Die stap, van
het produceren van een demo-
versie, naar het industrieel en 
betrouwbaar produceren, dat
vergt nog heel veel onderzoek.”
Het werk van Kessels draait om
het aanbrengen van ultradunne
lagen; lagen met een dikte van
slechts enkele atomen. Tot heden
worden in de micro-elektronica-
industrie volledig dekkende
lagen gelegd, waarna er micro-
scopisch kleine patronen uit
geëtst worden. Kessels wil moge-
lijk maken dat hij deze nano-
structuren direct kan aan-
brengen, zonder etsen. Als
voorbeeldproduct noemt Kessels
een transistor van een koolstof
nanobuisje, waarop de elektrodes
direct zijn aangebracht. Verder
wil de 36-jarige onderzoeker
tegelijk de materiaaleigen-
schappen op atomaire schaal
beter beheersen, zodat de
gemaakte producten ook op-
timaal functioneren. Denk aan
zonnepanelen met een hoger
rendement.  (IJ)/.
Lees volgende week meer in Cursor 

over het onderzoek van Kessels.

Spaceboxen mogen blijven
onder strikte condities
De gemeente Eindhoven is
bereid akkoord te gaan met het
laten staan van 86 spaceboxen
op het TU/e-terrein, waarvan
op 1 maart de ontheffingsver-
gunning afloopt. Aan deze toe-
stemming zijn wel zeer strikte
condities verbonden, aldus
collegelid mr. Jo van Ham.

Volgens Van Ham heeft er de
afgelopen weken over dit onder-
werp intensief overleg plaatsge-
vonden tussen de gemeente, de
universiteit en Vestide, het huis-
vestingsbedrijf voor studenten.
“Wethouder Mary Fiers heeft
laten weten dat de gemeente
bereid is om de spaceboxen ook
na 1 maart te laten staan. Dit
echter alleen onder zeer strikte
condities”, zo zei Van Ham
maandag 1 februari in de univer-
siteitsraadvergadering. Zo moet
er snel uitzicht komen op een
structurele huisvestingsvoor-
ziening op het TU/e-terrein en

daarvoor moet nog voor de
zomervakantie een aanpassing
gemaakt worden in het bestem-
mingsplan voor het TU/e-terrein. 

In de ontwikkelingsvisie voor het
terrein, die in september 2009
werd aangeboden aan de
gemeente, staat dat er in totaal
een bouwcapaciteit voor ruim
zes- tot zevenhonderd woon-
eenheden is. Daarbij wordt uit-
gegaan van woongebouwen in
drie lagen aansluitend op de
Potentiaal-toren, het huidige
onderkomen van de faculteit
Electrical Engineering. Deze
faculteit zal over drie jaar de
betrokken gebouwen verlaten,
waarna begonnen kan worden
met de bouw van de woon-
eenheden. Zoals het zich nu laat
aanzien, mogen de spaceboxen
tot die tijd blijven staan. Tegen de
beslissing van de gemeente kan
overigens nog bezwaar aange-
tekend worden. (HK) /.

Wired Pig wint
‘‘WWiirreedd  PPiigg’’  vvaann  TTUU//ee--mmeeddee--

wweerrkksstteerr  DDiiaannaa  HHeeiijjnneerrmmaann

iiss  ddee  wwiinnnnaaaarr  vvaann  ddee  kkeerrsstt--

ppaakkkkeettwweeddssttrriijjdd  vvaann  ddee  uunnii--

vveerrssiitteeiitt..  DDee  mmeeddeewweerrkksstteerr

vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  EElleeccttrriiccaall

EEnnggiinneeeerriinngg  bbeewweerrkkttee  hheett

aaaarrddeewweerrkkeenn  vvaarrkkeenn  uuiitt  hhaaaarr

kkeerrssttppaakkkkeett  mmeett  ddrraaddeenn  eenn

oovveerrggoooott  hheett  vveerrvvoollggeennss  mmeett

eeeenn  ssoooorrtt  ddoooorrsscchhiijjnneennddee

kkuunnsstthhaarrss..  EErrgg  ccrreeaattiieeff  eenn

oorriiggiinneeeell,,  zzoo  oooorrddeeeellddeenn  ddee

kkuunnssttkkeennnneerrss  vvaann  ddee  jjuurryy,,  ddiiee  hhaaaarr  bbeelloooonnddeenn  mmeett  eeeenn  ddaaggkkaaaarrtt  vvoooorr

vviieerr  ppeerrssoonneenn  vvoooorr  ddee  EEfftteelliinngg..

VVoollggeennss  jjuurryylliidd  AAnnddrréé  PPiieetteerrss  vvaann  HHoollllaanndd  AArrtt  GGaalllleerryy  wwaass  ddee  kkeeuuzzee

((eevveennaallss  vvoooorrggaaaannddee  jjaarreenn,,  ttooeenn  TTUU//ee’’eerrss  hhuunn  ccrreeaattiieevvee  lluusstteenn  aall

mmoocchhtteenn  bboottvviieerreenn  oopp  ddee  mmookkkkeenn  eenn  kkoommmmeenn  ddiiee  zzee  iinn  hhuunn  kkeerrssttppaakkkkeett

vvoonnddeenn))  eerrgg  mmooeeiilliijjkk..  IInn  ttoottaaaall  wweerrddeenn  vvoorriiggee  wweeeekk  wwooeennssddaagg  hhoonnddeerrdd--

ttaacchhttiigg  ggeeppiimmppttee  vvaarrkkeennss  iinnggeelleevveerrdd  --  vvoollggeennss  PPiieetteerrss  ““eeiiggeennlliijjkk  aallllee--

mmaaaall  wwiinnnnaaaarrss””..  ((MMvvddVV))

Kinjin deelt wensen uit
““DDee  ttrraaddiittiioonneellee

JJaappaannssee  nniieeuuww--

jjaaaarrsswweennss  iiss  eeiiggeennlliijjkk

mmeeeerr  eeeenn  hhoorroossccoooopp..

EEnn  aallss  jjee  eeeenn  wweennss

ppaakktt  ddiiee  jjee  nniieett  bbeevvaalltt,,

kkuunn  jjee  hheemm  aaffzzwweerreenn

ddoooorr  hheemm  aaaann  eeeenn

ddeennnneennbboooomm  vvaasstt  ttee

kknnooppeenn..  DDaann  nneeeemmtt  ddee

bboooomm  jjee  oonnggeelluukk  oovveerr

eenn  hheebb  jjee  eerr  ggeeeenn  llaasstt

mmeeeerr  vvaann””,,  zzoo  lleeggtt

RRuubbeenn  vvaann  LLiimmpptt,,

vvoooorrzziitttteerr  vvaann  ddee

JJaappaannssee  ssttuuddeenntteenn--

vveerreenniiggiinngg  KKiinnjjiinn,,  uuiitt..

EEnn  uuiittlleeggggeenn  oovveerr

vvrreeeemmddee  JJaappaannssee  

ggeebbrruuiikkeenn  ddooeett  hhiijj

ggrraaaagg..  SStteerrkkeerr  nnoogg;;

ddaatt  iiss  hheett  ddooeell  vvaann  KKiinnjjiinn..  DDeezzee  wweeeekk,,  bbiijj  aaaannvvaanngg

vvaann  hheett  nniieeuuwwee  sseemmeesstteerr,,  ddeelleenn  bbeessttuuuurrsslleeddeenn  oopp  

ddee  llooooppbbrruugg  ttuusssseenn  HHooooffddggeebboouuww  eenn  AAuuddiittoorriiuumm

hhoonnddeerrddeenn  wweennsseenn  uuiitt..

JJoosshhaa  WWoouuddssttrraa,,  eeeerrsstteejjaaaarrss  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn,,  hheeeefftt

ddee  hhaarree  ddiirreecctt  aaaann  hheett  rreekkjjee  ggeekknnoooopptt..  HHeett  iiss

ggeemmaaaakktt  vvaann  eeeenn  sscchhrraaaagg  eenn  wwaatt  ttoouuwwttjjeess  eenn  mmooeett

ddiieennsstt  ddooeenn  aallss  ddeennnneennbboooomm..  ZZoo  zziiee  jjee  hheett  iinn  JJaappaannssee

tteemmppeellccoommpplleexxeenn  ooookk  vvaaaakk,,  wweeeett  ppeennnniinnggmmeeeesstteerr

RRooeell  NNiijjsseenn..  HHiijj  iiss  nneett  tteerruugg  uuiitt  JJaappaann..  OOpp  11  jjaannuuaarrii

ssttoonndd  hhiijj  ddrriiee  uuuurr  iinn  ddee  rriijj  ttuusssseenn  ddee  JJaappaannnneerrss  oomm

eeeenn  wweennss  ttee  bbeemmaacchhttiiggeenn..  VVaann  LLiimmpptt  hheeeefftt  vvaannddaaaagg

eeeenn  wweennss  ggeettrrookkkkeenn..  ““IIkk  hhoooopp  ddaatt  iiee  uuiittkkoommtt,,  mmaaaarr

eecchhtt  ggeelloovveenn  ddooee  iikk  eerr  nniieett  iinn..  WWaatt  iikk  wweell  ggooeedd  vviinndd,,

iiss  ddaatt  ddee  wweennss  mmeennsseenn  eevveenn  llaaaatt  ssttiillssttaaaann  bbiijj  wwaatt  hheenn

aalllleemmaaaall  kkaann  oovveerrkkoommeenn  iinn  hheett  nniieeuuwwee  jjaaaarr..  OOff  iinn  hheett

nniieeuuwwee  sseemmeesstteerr..””  ((NNSS))

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee  

Laptop gestolen
De laptop van een student Werktuigbouwkunde is maandagmiddag 
1 februari gestolen in W-hoog. Op de derde verdieping had de student
zijn laptop uit de tas gehaald en alvast opgestart, om daarna even naar
het toilet te gaan. Toen hij enkele minuten later terugkwam, was de
laptop verdwenen. 

Geld en laptops gestolen
Bij studievereniging CHEOPS zijn in de nacht van donderdag 
28 op vrijdag 29 januari een kassalade en drie laptops gestolen. 
In de lade zat zo’n honderdzeventig euro. De kabels waarmee de
laptops waren vastgelegd, bleken vernield. Om de afgesloten ruimte
van CHEOPS binnen te komen, werd met geweld de glazen toe-
gangsdeur ingeslagen. De inbraak bij de studievereniging, volgens 
de TU/e-beveiliging de tweede in vier maanden tijd, werd op vrijdag-
ochtend ontdekt.
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Nadat de eigenaresse van de
Eindhovense expositieruimte
Imagine wat werken van
Scheerens had gezien, bood ze
hem meteen een podium aan.
Daarnaast kreeg hij de moge-
lijkheid een expositie in te
richten naar eigen smaak en
inzicht, op een datum naar
keuze. “Die kans heb ik 
uiteraard met beide handen 

aangegrepen. Ik verwacht niet
dat ik een tweede Rembrandt of
Van Gogh ga worden, maar als
een kunstkenner enthousiast
wordt van mijn werk, dan zal 
er in ieder geval íets goeds aan
zijn.”
De drang tot creëren was bij
Hugo altijd al aanwezig. Als
kind zat hij voordurend te
schilderen en te tekenen. Dat 
hij zich in 1996 inschreef voor
de Design Academy was dan ook
een logische stap. “Ik heb die 
opleiding door omstandigheden
niet afgemaakt, maar ben daarna
wel een bedrijfje in vormgeving
begonnen. Ik ontwierp interieurs
en huisstijlen voor winkels in 
en om Eindhoven, maar rond de
crisis in 2000 heb ik de stekker
eruit moeten trekken omdat ik te
weinig opdrachten had. Design
was mijn lust en mijn leven, 
dus dat was een erg moeilijke
beslissing. Ik heb daarna 
verschillende baantjes gehad. 
Zo ben ik even chauffeur van
mindervaliden geweest en

werkte ik bij een verhuisbedrijf.
Via die baan ben ik uiteindelijk
aan de TU/e terechtgekomen.
Het werk dat ik nu doe, is leuk,
afwisselend en uitdagend. 
Hier wil ik niet meer weg.”
Toch blijft het bloed kruipen
waar het niet gaan kan en de
drang om creatief bezig te zijn,
blijft zich manifesteren. “Ik kan
niet uitleggen hoe dat werkt, het
is zoals wanneer je ineens honger
of dorst krijgt. Het gebeurt
gewoon. Ontwerpen doe ik zo
nu en dan nog voor vrienden en
bekenden, maar ik kan de laatste
jaren steeds meer mijn ei kwijt
in de kunst. Wat ik precies maak,
is moeilijk te omschrijven. Het
is abstract, expressief en je kunt
het op verschillende manieren
interpreteren. Toch zitten er wel
degelijk vormen en figuren in.
Alles wat ik maak, begint als een
tastbare tekening of schilderij.
Daar maak ik vervolgens een
foto van, die bewerk ik met de
computer, ik knip, plak en
bewerk, voeg toe, haal weg. 

De afdruk wordt verder 
beschilderd en weer gefoto-
grafeerd. De pen, kwast en 
computermuis zijn allemaal
even belangrijk. Symmetrie,
balans, spiegeling en op het
eerste gezicht schijnbare 
gelijkheid, zijn terugkerende
thema’s in mijn werk. Het klinkt
abstracter dan het is, want in
feite is mijn werk heel toeganke-
lijk. Kinderen en mensen die
nooit naar een museum gaan,
zullen het een mooi, kleurrijk
plaatje vinden. Mensen die van
kunst houden, zien er waar-
schijnlijk meerdere lagen in.
Hoewel ik het in de eerste plaats
voor mezelf doe, maak ik het
liefst werk dat iedereen aan-
spreekt. Mijn moeder zei ooit
dat ik toen ik vormgever was 
een leuker mens was dan
daarvoor. Volgens haar ben ik
dat sinds ik met kunst bezig ben
weer. Niet dat ik daarvoor niet
leuk was, maar wel minder 
gelukkig denk ik. Creativiteit 
uitdragen is een deel van me.

Wanneer dat wegvalt, ben ik 
niet compleet. Als ik na een 
wekenlange vakantie thuis kom,
wil ik het liefst meteen de
schetsen uit mijn schetsblokje
gaan uitwerken. Vrienden en
familie zie ik daarna wel weer.
Alles wat ik om me heen zie, 
sla ik in me op en dat gebruik 
ik in mijn werk. Vooral positieve
emoties zetten me aan tot nieuwe
kunstwerken, maar ook minder
leuke zoals mijn gevoelens ten
opzichte van oorlog, vernietiging
van de natuur en kritiek op hoe
de mensheid met de wereld
omgaat. Mijn emoties zet ik om
in heldere kleuren en vormen.
Iedereen moet er maar voor
zichzelf uithalen wat erin zit.
Mijn werk hangt nu voor ieder-
een te kijk, dus die feedback zal
vanzelf wel komen.”/.
Het werk van Scheerens is tot 1 maart te

zien in galerie Imagine, Voorterweg 150a

in Eindhoven.

Interview: Rachèl Sloven
Foto: Bart van Overbeeke

Tot voor kort liet Hugo
Scheerens zijn kunstwerken
alleen zien aan vrienden en

familie, maar zij haalden hem
over zijn werk eens aan een

groter publiek te tonen. 
Op 1 februari gebeurde dit: 

de logistiek medewerker bij
Post Expeditie en Transport

opende zijn eerste expositie.
“Mensen met wie ik een band

heb, zijn bevooroordeeld. 
Ik ben benieuwd naar wat

buitenstaanders te zeggen
hebben over mijn werk.”

“Ik ben niet compleet als ik geen creativiteit kan uitdragen”

Hugo Scheerens

Frits van der Wateren wil vrijdagmiddag
net naar binnen lopen bij het Laplace-
gebouw. We treffen een opgewekte
Haarlemmer en vragen ons af wat hem
hier brengt.

“Ik kom twee keer per maand van Haarlem
naar hier. Dan bezoek ik vergaderingen en
lezingen die verband houden met DevLab,
het researchinstituut dat in het Laplace-
gebouw zit.” Van der Wateren werkt in het

innovatieteam van Chess, een Haarlems
ict-bedrijf. Chess is een van de leden van
de coöperatie DevLab. “Vanmiddag hebben
we het maandelijkse DevLab café. Dan is
er eerst een presentatie en we sluiten af
met een gezellige borrel.”
Van der Wateren treft door zijn werk 
studenten uit diverse culturen en dat vindt
hij leuk. “Ik moet een beetje uitkijken hoe
ik het zeg, en ik bedoel het positief, maar
ik zie opmerkelijke verschillen. Chinezen
zijn echte doorbijters, maar minder creatief.
Oost-Europeanen zijn vaak erg goed in
wiskunde en komen geregeld met heel 
bijzondere ideeën.”
De treinreis naar Eindhoven vindt de 
innovator niet vervelend. Hij hoeft maar
één keer over te stappen, in Amsterdam.
Van der Wateren leest onderweg kranten
en vakliteratuur, maar hij kijkt ook graag
uit het raam. Op deze regenachtige vrijdag
merkte hij op dat er nog ijs in de sloten
ligt en hij zag nog sneeuwresten in de
Betuwe. “Ik houd erg van de natuur.

Daarom ga ik deze zomer met mijn vrouw
en een bevriend stel wandelen in de Schotse
hooglanden.” Daar heeft hij zin in. Net als
in deze middag. (NS)
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Ach en Wee

Van Damme Beurs voor BMT-alumna
Ir. Jannie Wijnen, alumna van
de faculteit Biomedische
Technologie, heeft donderdag
28 januari de eerste Marina
van Damme Beurs gewonnen.
Ze ontving een cheque van
negenduizend euro. Er hadden
zich 63 vrouwen ingeschreven
voor de beurs, bedoeld om
jonge vrouwelijke ingenieurs
aan te moedigen in hun loop-
baan. 

Het was voor het eerst dat de
beurs aan de TU/e werd uit-
gereikt. Naast de hoofdprijs voor
Wijnen (28) waren er prijzen van
duizend euro voor wiskundig
ingenieur Cristina Onete (24) en
bedrijfskundig ingenieur Marte
Guldemond (27). Zij kregen hun
prijs uit handen van de 79-jarige
initiatiefneemster van de beurs,
Marina van Damme. Van
Damme wil met haar prijs jonge
vrouwelijke ingenieurs in de
wetenschap of het bedrijfsleven
stimuleren om zich verder te
verdiepen of te verbreden in hun
loopbaan. 
De jury omschreef Wijnen als
een ‘vooruitstrevende vrou-
welijke ingenieur met voorbeeld-
functie’. De BMT-alumna wil met
de beurs als postdoc een half jaar
onderzoek gaan doen naar borst-
kanker aan het Universitair

Medisch Centrum in Utrecht.
Daarna wil ze naar een postdoc-
positie in het buitenland. Rector
prof.dr.ir. Hans van Duijn
noemde het grote maatschap-
pelijke belang van dit onderzoek
als een belangrijke reden om
Wijnen de beurs toe te kennen. 
Overigens liet hij weten dat de
TU/e ook de beide andere geno-
mineerden nog gaat bijstaan bij
het realiseren van hun voor-
stellen. Cristina Onete wil
jaarlijks een internationale net-
werkbijeenkomst voor vrouwe-
lijke wetenschappers in de
cryptografie organiseren en

Marte Guldemond wil in ontwik-
kelingslanden veldonderzoek
doen naar de praktische toe-
passing van concentrated solar
power-installaties, waarbij door
gebruik van zonnestralen en
spiegels energie wordt opgewekt. 
De prijs bestaat inmiddels al
zeven jaar aan de Universiteit
Twente en de beurs wordt sinds
2004 ook in Delft jaarlijks toe-
gekend. Van Damme nodigt
jaarlijks alle beurswinnaars bij
haar thuis uit om zo een netwerk
te vormen. Ook Wijnen kreeg
daarvoor nu een uitnodiging.
(IJ)/.

TUimelaar wil banden 
met TU/e aanhalen
Kinderdagverblijf de TUimelaar
wil de banden met de TU/e
gaan aanhalen. “Die relatie is
verwaterd, terwijl we zoveel
meerwaarde voor elkaar
hebben”, vindt Toon Christi-
aens, sinds een jaar directeur
van de TUimelaar. Het kinder-
dagverblijf wil daarom onder
meer vaker ‘gelegenheids-
opvang’ bieden voor kinderen
van bezoekers aan bepaalde
evenementen op de campus.

Christiaens zoekt graag naar
nieuwe mogelijkheden om het
kinderdagverblijf voor het voet-
licht te brengen. Zo bood de
TUimelaar al twee keer opvang
aan kinderen van bezoekers van
de internationale partnerdag van
de TU/e en kunnen ook alumni
die de aankomende Super-
TU/esday van Wiskunde &
Informatica bezoeken, hun
kroost er (na aanmelding) onder-
brengen. Hetzelfde gold voor de
afgelopen Jong Alumnidag en,
als het aan Christiaens ligt, geldt
het straks ook voor de jaarlijkse
Publieksdag van de TU/e.
Vooralsnog is de gelegenheids-
opvang gratis, “maar als de vraag
op dat soort dagen heel groot
wordt, moeten we op den duur
wel wat kosten gaan doorbe-
rekenen”.
De TUimelaar doet op het
moment verder ‘eigenlijk niks’
aan pr, constateert de directeur,
terwijl het potentiële klanten-
bestand wellicht een stuk groter
is dan nu wordt verondersteld.
Zo’n vijftig procent van de
kindjes die nu een plek hebben
bij de TUimelaar, heeft een papa
of mama die aan de universiteit
werkt. Een klein deel komt van
andere instanties op de campus
en ongeveer een derde komt van

buiten het universiteitsterrein.
“Door meer pr te voeren, kunnen
we misschien meer mensen
bedienen. Dan zou uitbreiding
een optie kunnen zijn.” 
Hoe, waar en op welke termijn is
volgens Christiaens nog maar de
vraag. “Ons huidige onder-
komen is bijzonder en ruim,
maar, kijkend naar bijvoorbeeld
de energiehuishouding, niet
optimaal voor kinderopvang. Dit
pand moet eigenlijk plat.
Hierover praat ik binnenkort met
Herman Rikhof (leider van het
project TU/e Science Park over de
ontwikkelingen op de campus tot
2020, red.).” 

Strategisch plan
De toekomstige huisvesting van
het kinderdagverblijf -op of
buiten de campus, Christiaens
houdt alle opties open- is één van
de onderwerpen die aan bod
komen in een strategisch beleids-
plan voor de TUimelaar waarin
de directeur de komende tijd zijn
tanden wil gaan zetten. “Zo’n
plan is er nog nooit geweest,
terwijl er op de markt, op
gemeentelijk en op landelijk
niveau, een hoop ontwikkelingen
zijn waarover we goed moeten
nadenken en die mede richting
gaan geven aan de toekomst van
de TUimelaar.” (MvdV)/.

Invloed BSA nog moeilijk te peilen
DDee  iinnvvllooeedd  ddiiee  ddee  iinnvvooeerriinngg  vvaann  hheett  bbiinnddeenndd  ssttuuddiiee--

aaddvviieess  ((BBSSAA))  oopp  eeeerrsstteejjaaaarrssssttuuddeenntteenn  aaaann  ddee  TTUU//ee

hheeeefftt,,  iiss  nnoogg  mmooeeiilliijjkk  aaaann  ttee  ggeevveenn..  VVoollggeennss  pprrooff..ddrr..

TToonn  vvaann  LLeeeeuuwweenn,,  vvoooorrzziitttteerr  vvaann  ddee  CCeennttrraallee

CCoommmmiissssiiee  KKwwaalliitteeiittsszzoorrgg  OOnnddeerrwwiijjss  ((CCCCKKOO)),,  lliijjkktt  hheett

eerroopp  ddaatt  ssttuuddeenntteenn  eeeerrddeerr  ggeemmoottiivveeeerrdd  zziijjnn  oomm  oovveerr  ttee

ssttaappppeenn..  VViijjff  ffaaccuulltteeiitteenn  ssiiggnnaalleerreenn  eeeenn  sseerriieeuuzzeerree

wweerrkkhhoouuddiinngg..  

HHeett  CCCCKKOO  hheeeefftt  nnaa  ddee  eeeerrssttee  ttiieenn  wweekkeenn  vvaann  ddiitt  ssttuu--

ddiieejjaaaarr,,  hheett  zzooggeehheetteenn  eeeerrssttee  kkwwaarrttiieell,,  ddee  oopplleeii--

ddiinnggssddiirreecctteeuurreenn  oomm  eeeenn  iinnddrruukk  ggeevvrraaaaggdd  vvaann  ddee

vvoooorrllooppiiggee  ssttuuddiieerreessuullttaatteenn  vvaann  ddee  eeeerrsstteejjaaaarrss..  OOookk

wweerrdd  ggeevvrraaaaggdd  hhooee  eerr  wwoorrddtt  oommggeeggaaaann  mmeett  sslleecchhtt

ssccoorreennddee  ssttuuddeenntteenn..  

VVaann  eeeenn  ooppmmeerrkkeelliijjkkee  iinnvvllooeedd  oopp  ddee  ssttuuddiieerreessuullttaatteenn

iiss  nnoogg  ggeeeenn  sspprraakkee,,  zzoo  ccoonncclluuddeerreenn  ddee  oopplleeiiddiinnggss--

ddiirreecctteeuurreenn..  WWeell  eerrvvaarreenn  zziijj  eeeenn  ppoossiittiieevvee  iinnvvllooeedd  oopp

ddee  wweerrkkhhoouuddiinngg  eenn  oopp  zzeellffrreefflleeccttiiee..  OOpp  BBoouuwwkkuunnddee  nnaa,,

wwaaaarr  aall  iinntteennssiieevvee  ssttuuddiieebbeeggeelleeiiddiinngg  ppllaaaattssvviinnddtt,,

hheebbbbeenn  aallllee  ffaaccuulltteeiitteenn  vvoooorrwwaaaarrsscchhuuwwiinnggeenn  aaffggeeggee--

vveenn  aaaann  sslleecchhtt  ssccoorreennddee  ssttuuddeenntteenn..  OOookk  zziijjnn  ddeezzee

ssttuuddeenntteenn  eerroopp  ggeewweezzeenn  ddaatt  zzee  ttoott  11  ffeebbrruuaarrii pprroobblleeeemm--

llooooss  kkoonnddeenn  sswwiittcchheenn  nnaaaarr  eeeenn  hhbboo--oopplleeiiddiinngg..

IInn  hheett  eeeerrssttee  kkwwaarrttiieell  hheeeefftt    ddeerrttiigg  pprroocceenntt  vvaann  ddee  eeeerr--

sstteejjaaaarrss  mmiinnddeerr  ddaann  ddee  hheellfftt  vvaann  hheett  nnoommiinnaallee  aaaannttaall

ssttuuddiieeppuunntteenn  vvoooorr  ddaatt  kkwwaarrttiieell  bbeehhaaaalldd..  AAaann  hheett  eeiinndd

vvaann  hheett  ssttuuddiieejjaaaarr  mmooeetteenn  eeeerrsstteejjaaaarrss  ddee  hheellfftt  vvaann  ddee

iinn  ttoottaaaall  zzeessttiigg  ssttuuddiieeppuunntteenn  bbeehhaaaalldd  hheebbbbeenn  oomm  eeeenn

BBSSAA  ttee  oonnttllooppeenn..  VVaann  LLeeeeuuwweenn::  ““TTooeenneemmeennddee  uurrggeennttiiee

aaaann  hheett  eeiinndd  vvaann  hheett  ssttuuddiieejjaaaarr  eenn  hheett  ggeebbrruuiikk  vvaann

hheerrkkaannssiinnggeenn  zziijjnn  ffaaccttoorreenn  ddiiee  ddaaddeelliijjkk  hheett  eeiinnddrreessuull--

ttaaaatt  nnoogg  ppoossiittiieeff  kkuunnnneenn  bbeeïïnnvvllooeeddeenn..””  ((HHKK))

Herbert Zondag hoogleraar
Heat Storage Technology
Dr. Herbert Zondag is door de
TU/e benoemd tot deeltijd-
hoogleraar Heat Storage
Technology. Zondag is onder-
zoeker bij de unit Efficiency &
Infrastructure (E&I) van het
Energieonderzoek Centrum
Nederland (ECN). 

De leerstoel is onderdeel van de
faculteit Werktuigbouwkunde
binnen de groep Energy Techno-
logy, die wordt geleid door
prof.dr.ir. Anton van Steen-
hoven. Zondag volgt prof.dr.ir.
Ronald van Zolingen op, die tot
aan zijn emeritaat het onderzoek
aan photovoltaïsche thermische
collectoren binnen de TU/e heeft
vormgegeven. De TU/e gaat nu
de focus van de leerstoel verleg-
gen naar warmteopslag.
Hierdoor ontstaat een goede
combinatie met het onderzoek
aan warmteopslag dat wordt
verricht binnen de unit E&I van
ECN. Het doel van de leerstoel is
om kennis en modellen te
ontwikkelen voor warmteopslag-
technologie voor de gebouwde
omgeving.
De TU/e en ECN verwachten veel
van de nauwe samenwerking,
zeker nu Zondag daarin een spil-

functie krijgt. De nieuwe deel-
tijdhoogleraar, zelf aan de TU/e
gepromoveerd in 1997, komt één
dag per week in dienst. Hij zal
binnen de faculteit verantwoor-
delijk zijn voor onderzoek aan
warmteopslag door de begelei-
ding van promovendi en afstu-
deerders. Als zodanig zal hij ook
direct betrokken zijn bij het werk
van de twee promovendi die
vanuit het programma ADEM
(Advanced Dutch Energy
Materials) bij ECN en de TU/e
onderzoek op het gebied van
warmteopslag gaan doen.
Daarnaast is hij verantwoordelijk
voor onderwijs aan de TU/e, met
name voor het nieuw te starten
vak energieopslag.
“Ik kijk ernaar uit om aan de
TU/e het onderzoek en onderwijs
op het gebied van warmteopslag
te versterken”, aldus Zondag.
“Het zal een leuke en leerzame
periode worden.” (FvO)/.

Jannie Wijnen (rechts) en Marina van Damme. Foto: Bart van Overbeeke 
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Whether TU/e will
play a role of any sig-
nificance in shaping
up the region, the
country, or the world
is the burning ques-
tion in the minds of
strategists sitting at
the table with the
‘TU/e 2020’ agenda.
As the world is beco-
ming more of a global
village and most of the
production/manufac-
turing is going
towards the East, the
West has to come up
with a plan to sustain
itself. I think univer-
sities can play a major
role in this. The edu-
cation system and
especially universities
help to shape society. I think in 2020 a
multidisciplinary university like TU/e
will not only want to breed the engi-
neers, but will also want to breed the
citizens of tomorrow’s world. The main
role of TU/e in 2020 will also be to gene-
rate new entrepreneurs, who will keep
the economy flowing.
The interaction of scientists with educa-
tional policymakers, which ultimately
comes down to the students, is what
defines the high standards at TU/e. This
symbiotic relationship has to flourish
beyond 2020 and this will define the
healthy educational as well as the
research atmosphere. This will benefit
companies too, as they will get well-

taught, up-to-
date future
employees and
TU/e will get
valuable
company
research
collaboration.
To become a
global force in
2020 TU/e
should adver-
tise/sell itself in
the East and
attract more
students.
However, it can
also open its
franchise there.
This way TU/e
will benefit
from developing
economies. 

The achievable goal of being the most
recognized university in the world is the
dream TU/e 2020 should have. The next
steps which can be made for that are very
important. It should be the goal for 2020
to take TU/e to the level of Harvard and
MIT. TU/e has huge potential and the
infrastructure to do so. What it has
achieved in the last fifty years is remar-
kable, but what it will do in the next ten
years will define its future. 

Prashant Agrawal is a postdoc with the
Biomedical Engineering Department

Ook zin om een column te schrijven over de TU/e 

in 2020? Mail dan naar e.teitsma@tue.nl.

Van voorzichtig optimisme tot scepsis
en hoon: de reacties op de overname
van Saab door de Nederlandse autofa-
brikant Spyker liepen de afgelopen
week zeer uiteen. De Zweedse voor-
waarde voor de miljoenenlening
waarmee Spyker het tij voor Saab wil
laten keren, is dat geïnvesteerd wordt
in milieuvriendelijke auto’s. Welke
‘groene’ veranderingen maken de
grootste kans in de auto-industrie? En
kan zo'n kleine onderneming Saab uit
de afgrond omhoog trekken?

“Ik denk dat Saab wel degelijk een kans
maakt”, zegt prof.dr.ir Maarten Stein-
buch, kartrekker van de TU/e-master-
opleiding Automotive en hoogleraar
Regeltechniek aan de faculteit Werktuig-
bouwkunde. “De wereld van de auto-
motive industrie maakt behoorlijk heftige
tijden door. Enerzijds komt dat door de
economische crisis, maar er is ook een
verschuiving in paradigma. De overgang
naar steeds meer hybride aandrijvingen
vereist nieuwe technologieën. Fabrikan-
ten worstelen daarmee. Ze krijgen te
maken met heel andere spelers dan
voorheen: leveranciers van batterijen en
elektromotoren, bijvoorbeeld. Plotseling
ontstaan heel andere markten. 
De toekomstige auto’s zullen heel veel
technologische vernieuwingen bevatten.

Juist omdat Saab klein is, is het beter in
staat om met die nieuwe ontwikkelingen
mee te doen. Dat komt doordat een klein
bedrijf de kwaliteitsborging sneller rond
krijgt. Betrouwbaarheid is voor autofabri-
kanten namelijk ontzaglijk belangrijk.
Dat zie je momenteel bij Toyota, dat zijn
auto’s moet terughalen vanwege een
slecht functionerend gaspedaal. Dat kost
het bedrijf dagelijks miljoenen. In een
groot bedrijf is het vaak moeilijker om
kwaliteitsprocessen te beheersen en aan
te passen. Het is heel lastig nu nog te ach-
terhalen waar het precies fout is gegaan
met die pedalen. Kleine bedrijven zijn
wat dat betreft veel doorzichtiger.
Technologische vernieuwingen bieden
kleine bedrijven dus veel kansen. Deze
crisis kan de automotive industrie in die
zin behoorlijk vernieuwen.  
Hybride aandrijvingen maken auto’s al
veel milieuvriendelijker. Daarnaast is
gewicht belangrijk. Auto’s zijn juist zo
zwaar geworden vanwege de veiligheids-
eisen. Door actievere veiligheidssyste-
men, waardoor auto’s bijvoorbeeld auto-
matisch afstand houden, kan dat gewicht
omlaag. Dat maakt de auto veel duur-
zamer qua productie en energieverbruik.
Ook de verbrandingsmotor kan nog
zuiniger worden gemaakt. Van deze inno-
vaties wordt de ontwikkeling van de
hybride auto waarschijnlijk het belang-

rijkst. Er is een beperkt aantal aanpassin-
gen nodig om de auto tot 25 procent
zuiniger te maken met een hybride aan-
drijflijn. Een lichtere auto vereist meer
veranderingen vanwege de veiligheids-
aspecten. De ontwikkeling van volledig
elektrische aandrijvingen is ook een
sterke ontwikkeling. De komende jaren
zitten we in een ‘learning curve’ om te 

bekijken hoe je betrouwbare technologie
ontwikkelt en de benodigde infrastruc-
tuur (elektriciteitsnet). Milieuvriendelijk
vervoer wordt wereldwijd aangepakt. De
komende jaren kunnen we heel veel ont-
wikkelingen op dit gebied verwachten.
Wij in Nederland gaan daar zeker ons
steentje aan bijdragen.”/.
Tekst: Enith Vlooswijk

Grote kansen voor 
kleine autofabrikanten

Prof.dr.ir.Maarten Steinbuch, hoogleraar Regeltechniek

VVrraaaagg::  aallss  GGoodd  aallmmaacchhttiigg  iiss,,  kkaann  HHiijj  ddaann

eeeenn  rroottssbbllookk  mmaakkeenn  ddaatt  zzoo  zzwwaaaarr  iiss  ddaatt

HHiijj  hheett  ZZeellff  nniieett  kkaann  ooppttiilllleenn??  AAnnttwwoooorrdd::

ddaatt  iiss  ggeeeenn  vvrraaaagg,,  ddaatt  iiss  eeeenn  ppaarraaddooxx!!

BBiijj  bbaannkkiieerrss  lliiggtt  ddaatt  hheeeell  aannddeerrss..  KKuunnnneenn

bbaannkkiieerrss  ffiinnaanncciiëëllee  pprroodduucctteenn  vveerrzziinnnneenn

ddiiee  zzoo  iinnggeewwiikkkkeelldd  zziijjnn  ddaatt  zzee  ddiiee  zzeellff  nniieett

kkuunnnneenn  bbeeggrriijjppeenn??  AAnnttwwoooorrdd::  jjaa,,  hheett  iiss  hhuunn

ddaaggeelliijjkkss  wweerrkk;;  hheett  iiss,,  iinn  ffeeiittee,,  hhuunn  bbeerrooeepp..

DDee  bbaannkkiieerrss  ggeevveenn  zziicchhzzeellff  wweeeerr  hhuuiizzeenn--

hhooggee  bboonnuusssseenn,,  mmiilljjaarrddeenn  ggaaaann  eerriinn  oomm..

NNoogg  vveeeell  hhooggeerr  zziijjnn  ddee  bbeeddrraaggeenn  ddiiee  ddee

bbaannkkeenn  aaaann  ‘‘wwiinnsstt’’  mmaakkeenn::  hhoonnddeerrddeenn

mmiilljjaarrddeenn..  WWaaaarr  kkoommtt  aall  ddaatt  ggeelldd  vvaannddaaaann??

OOmmddaatt  ddee  wweerreelldd  iinn  ggrroottee  ttrreekkkkeenn  eeeenn

‘‘zzeerroo--ssuumm  ggaammee’’  iiss,,  bbaannkkeenn  pprroodduucceerreenn

iimmmmeerrss  nniieettss,,  mmooeett  eerr  eeeenn  ppaarrttiijj  zziijjnn  ddiiee

aall  ddaatt  ggeelldd  kkwwiijjttrraaaakktt..  DDee  eenniiggee  ppaarrttiijj  

ddiiee  ddaaaarrvvoooorr  iinn  aaaannmmeerrkkiinngg  kkoommtt,,  iiss  ddee

bbeellaassttiinnggbbeettaalleerr,,  uu  eenn  iikk  dduuss..

DDee  mmeennsseenn  ddiiee  hhuunn  ggeelldd  kkwwiijjttrraakkeenn  ddoooorr

bbaannccaaiirree  ffrraauuddee  ooff  ssttuuppiiddiitteeiitt,,  wwoorrddeenn

vvaaaakk  ggrrootteennddeeeellss  ggeeccoommppeennsseeeerrdd  ddoooorr

ddee  ssttaaaatt,,  ddaatt  wwiill  zzeeggggeenn::  ddee  bbeellaassttiinngg--

bbeettaalleerr..  DDaatt  iiss  jjaammmmeerr,,  wwaanntt  ddee  ffiinnaanncciiëëllee

eelllleennddee  wwoorrddtt  ddaann  vveerrdduunndd  ttoott  eeeenn  ppaaaarr

dduuiizzeenndd  eeuurroo  ppeerr  ppeerrssoooonn,,  eenn  ddaatt  wwoorrddtt

zzoonnddeerr  vveeeell  mmoorrrreenn  ggeeaacccceepptteeeerrdd..  

HHeett  zzoouu  vvoooorr  ddee  oonnttwwiikkkkeelliinngg  vvaann  hheett

bbaannkkwweezzeenn  vveeeell  bbeetteerr  zziijjnn  oomm  ddee  

ggeedduuppeeeerrddee  hhoorrddeenn  oopp  ddee  bbaannkkiieerrss  

llooss  ttee  llaatteenn..

HHeett  iiss  ttoocchh  mmeessjjookkkkee  ddaatt  bbaannkkiieerrss,,

wwiilllleennss  eenn  wweetteennss  eenn  oonnggeessttrraafftt,,  lloouucchhee

pprroodduucctteenn  vveerrkkooppeenn::  ffrraauudduulleeuuzzee  

hhyyppootthheekkeenn,,  oonnddeeuuggddeelliijjkkee  kkooooppssoomm--

ppoolliisssseenn,,  nniieett--uuiittkkeerreennddee  oonnttssllaagg--

vveerrzzeekkeerriinnggeenn  eenn  iilllluussooiirree  ‘‘wwiinnssttvveerrdduubbbbee--

llaaaarrss’’,,  wwaaaarrbbiijj  zzee  zziicchh  vveerrsscchhuuiilleenn  

aacchhtteerr  ‘‘kklleeiinnee  lleetttteerrttjjeess’’,,  eenn  zziicchh  

rreeddddeenn  ddoooorr  eeeenn  ffrraaccttiiee  vvaann  hheett  ggeessttoolleenn

ggeelldd  tteerruugg  ttee  ggeevveenn..  EEeenn  hhaannddeellaaaarr  ddiiee

bbeeddoorrvveenn  kkaaaass  vveerrkkoooopptt,,  wwoorrddtt  ooppggeeppaakktt;;

eeeenn  bbaannkkiieerr  ddiiee  bbeeddoorrvveenn  ggeelldd  vveerrkkoooopptt,,

wwoorrddtt  ttooeeggeejjuuiicchhtt  ddoooorr  aaaannddeeeellhhoouuddeerrss

eenn  bbeesscchheerrmmdd  ddoooorr  ddee  oovveerrhheeiidd..

DDee  rreeggeerriinngg,,  ddee  bbeellaassttiinnggbbeettaalleerr  dduuss,,

hhoouuddtt  ddee  bbaannkkiieerrss  uuiitt  ddee  wwiinndd..  EEeenn  

iinnbbrreekkeerr  ddiiee  eeeenn  ttoonn  sstteeeelltt,,  ggaaaatt  jjaarreenn  

ddee  ggeevvaannggeenniiss  iinn..  BBaannkkiieerrss  ddiiee  mmiilljjaarrddeenn

vveerrdduuiisstteerreenn,,  zziieenn  hhuunn  bboonnuuss  eeeenn  ppaaaarr

pprroocceenntt  oommllaaaagg  ggaaaann..  ZZoouuddeenn  zzee  ooookk

oonnzzee  ppeennssiiooeenneenn  hheebbbbeenn  vveerrddoonnkkeerree--

mmaaaanndd??

IInn  AAmmeerriikkaaaannssee  wweesstteerrnnss  zziiee  jjee  nnoogg  

wweell  eeeennss  eeeenn  bbaannkkiieerr  bbeellaaaaggdd  wwoorrddeenn

ddoooorr  bbuurrggeerrss  ddiiee  hhuunn  ggeelldd  zziijjnn  kkwwiijjtt--

ggeerraaaakktt..  DDiiee  bbaannkkiieerr  wwoooonnddee  ddaann  iinn  ooff

vvllaakkbbiijj  zziijjnn  bbaannkk..  OOnnzzee  bbaannkkiieerrss  wwoonneenn  iinn

bbeevveeiilliiggddee  bbuuiitteennvveerrbblliijjvveenn  bbeesscchheerrmmdd

ddoooorr  ‘‘hheett  ggeezzaagg’’..

MMiijjnn  aaddvviieess::  llaaaatt  ddee  bbaannkkeenn  mmaaaarr  

oommvvaalllleenn  eenn  llaaaatt  ddee  sscchhuullddiiggee  bbaannkkiieerrss

zziicchh  vveerraannttwwoooorrddeenn

tteeggeennoovveerr  hhuunn

ggeedduuppeeeerrddee

‘‘kkllaanntteenn’’..  

HHeett  wwoorrddtt  

ttiijjdd  vvoooorr  

eeeenn  ‘‘ooppssttaanndd  

ddeerr  hhoorrddeenn’’..

FFrreedd  SStteeuutteell

Opinie TU/e
Vox Academici

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..  

Effe zeuren

De TU/e in 2020

Prof.dr.ir.Maarten Steinbuch. 

Archieffoto: Bart van Overbeeke
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BKO op herhaling

Prof. Fred Steutel, emeritus hoogleraar
Wiskunde, vraagt zich in de rubriek 
‘En ik vind …’ af hoe hij zijn portfolio
Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) zou
moeten vullen. Ik wil Steutel graag op
weg helpen bij de vragen die er bij hem
gerezen zijn. Hij wil een briefje van zijn
moeder toevoegen met de mededeling
dat Fred Steutel een ‘fijne jongen’ is.
Leuk om te horen, zeker omdat ik hem
alleen ken als een notoire mopperkont
in mijn favoriete column ‘Effe zeuren’,
maar ongeschikt voor BKO, jammer.
Misschien toevoegen dat je aardig kan
zingen, opperde Steutel? Nee, ook niet
zo relevant, tenzij dit actief ingezet
wordt ten behoeve van de kwaliteit van
het onderwijs. Music for Math, Funky
Physics, de studenten zullen ervan
smullen! Onderwijsprijzen verzamelen
dan? Goed plan, maar de essentie is 
natuurlijk de toewijding; Michael
Faraday riep al (en ik val in herhaling,
zie Cursor 52/8): “The lecturer should

give the audience full reason 
to believe that all his powers
have been exerted for their

pleasure and instruction”. 
Goede beoordelingen van studenten 
verzamelen? Ja natuurlijk prof. Steutel,
dat hoort erbij, en komt als vanzelf bij
de genoemde toewijding. En een paar
biljetten van vijftig euro toevoegen aan
het portfolio, zou dat helpen? Iedereen
is te koop, roep ik vaak, maar een lid 
van een BKO-commissie verkwanselt
zijn of haar integriteit niet voor die prijs.
Het certificaat ingelijst aan de muur
hangen? Geen vereiste, maar een 
docent die het onderwijs een warm 
hart toedraagt, zal dit zeker overwegen. 
En tenslotte, de twee laatste vragen van
Steutel. Krijgt de ‘doelgroep’ instructie?
Jazeker, daarvoor zijn er onderwijs-
specialisten aan de TU/e. En wat is de 
duurzaamheid van BKO? In ieder geval
vier jaar, prof. Steutel, dat gaan we, 
bij leven en welzijn, samen beleven!

Prof.dr.ir. Henk Swagten, 
hoogleraar Technische Natuurkunde

En ik vind...

Van Ham tevreden over voortgang strategiediscussie
Brainstormbijeenkomsten
binnen de faculteiten en drie
rondetafelgesprekken met
externe belanghebbenden over
de toekomst van de TU/e
hebben de afgelopen maanden
veel informatie en inzichten
opgeleverd. CvB-lid mr. Jo van
Ham is tevreden over de
voortgang van de strategie-
discussie. Eind deze maand
bespreekt het College van
Bestuur de resultaten.

Volgens Van Ham, voorzitter van
de Regiegroep Strategie 2020,
heeft elke faculteit de brain-
stormbijeenkomsten op haar
eigen manier georganiseerd. “De
ene keer zat het bestuur er wel
bij, maar bij de faculteit
Industrial Design was dat bij-
voorbeeld niet het geval. Daar
vond het bestuur dat men al veel
overleg voerde met het CvB en
daarom liet men de toekomst-
discussie graag over aan de

medewerkers en studenten.” 
Al met al hebben volgens Van
Ham een paar honderd stu-
denten en medewerkers met
elkaar gediscussieerd over de
externe ontwikkelingen waar-
mee de universiteit de komende
jaren mogelijk te maken krijgt en
over welke invloed deze kunnen
hebben. Het stafbureau van het
CvB heeft in die periode tiental-
len beleidsdocumenten van
diverse instanties, universiteiten
en andere kennisinstellingen in
binnen- en buitenland doorge-
ploegd om een beeld te krijgen
van relevante trends en ontwik-
kelingen. 
Ook externe belanghebbenden
hebben in januari input kunnen
leveren middels drie rondetafel-
gesprekken. Die gesprekken
hadden betrekking op het on-
derwijs en de jeugd, de kennis-
economie en de ingenieur. Van
Ham: “Zo kwam uit gesprekken
met vertegenwoordigers uit het

voorbereidend onderwijs onder
meer naar voren dat zij niet
willen dat de TU/e haar toela-
tingseisen verlaagt. Dan blijft
daar namelijk ook de urgentie
bestaan om het niveau hoog te
houden.” 
De Regiegroep concludeert dat
het geen optie is om zonder lan-
getermijnstrategie op de huidige
voet door te gaan. Van Ham: “Het
zal nu een fascinerend proces
worden om onze strategie voor de
komende tien jaar vorm te geven,
maar zowel externe als interne
ontwikkelingen vragen om
stevige beleidsinitiatieven.” 
Op 24 februari bespreekt het CvB
de resultaten, laat Van Ham
weten. De maanden daarna zal er
ook nog intern over gediscus-
sieerd worden. In het vroege
najaar moet de ‘Strategieschets
TU/e 2020’ worden vastgesteld.
(HK)/.
Zie: www.tue.nl/nl/de_universiteit/

strategie_tue_2020/.

Geheimen van de bouwfysica
ZZoo’’nn  ttwweeeehhoonnddeerrddvviijjffttiigg  eeeerrsstteejjaaaarrss  BBoouuwwkkuunnddee  wwoorrddeenn  ddeezzee  wweeeekk

iinnggeewwiijjdd  iinn  ddee  ggeehheeiimmeenn  vvaann  ddee  bboouuwwffyyssiiccaa  eenn  iinnssttaallllaattiieetteecchhnnoollooggiiee..

MMeett  ddee  tthheemmaawweeeekk  hhoooopptt  ddee  ffaaccuulltteeiitt  ddee  bboouuwwffyyssiiccaa  eexxttrraa  oonnddeerr  ddee

aaaannddaacchhtt  ttee  bbrreennggeenn  bbiijj  eeeerrsstteejjaaaarrss..  VVoollggeennss  iirr..  EEllpphhii  NNeelliisssseenn,,  ffeellllooww  bbiijj

BBoouuwwkkuunnddee,,  iiss  eerr  eeeenn  ggrroooott  tteekkoorrtt  aaaann  ssppeecciiaalliisstteenn  oopp  ddiitt  ggeebbiieedd,,  mmaaaarr

kkiieezzeenn  mmaaaarr  wweeiinniigg  ssttuuddeenntteenn  vvoooorr  ddeezzee  rriicchhttiinngg,,  ““tteerrwwiijjll  jjee  eerr  oonnttzzeett--

tteenndd  lleeuukk  mmeeee  aaaann  ddee  ssllaagg  kkuunntt””..  

GGeedduurreennddee  ddee  wweeeekk  mmaakkeenn  eeeerrsstteejjaaaarrss  vvoollggeennss  hhaaaarr  oopp  eeeenn  pprraakkttiisscchhee

eenn  lleeuukkee  mmaanniieerr  kkeennnniiss  mmeett  bboouuwwffyyssiiccaa::  aallllee  aassppeecctteenn  ddiiee  ttee  mmaakkeenn

hheebbbbeenn  mmeett  ddee  kkwwaalliitteeiitt  vvaann  hheett  bbiinnnneennmmiilliieeuu  vvaann  ggeebboouuwweenn,,  mmeett  uuiitt--

zzoonnddeerriinngg  vvaann  hheett  aarrcchhiitteeccttoonniisscchhee..  AAllss  vvoooorrbbeeeellddeenn  nnooeemmtt  NNeelliisssseenn  ddee

aakkooeessttiieekk,,  lliicchhtt,,  wwaarrmmttee,,  vvoocchhtt  eenn  hheett  ggeebbrruuiikk  vvaann  dduuuurrzzaammee  eenneerrggiiee..

OOnnddeerr  mmeeeerr  ddee  wwoonniinngg  vvaann  NNeelliisssseenn  zzééllff  iiss  wwooeennssddaaggoocchhtteenndd  33  ffeebbrruuaarrii

oonnddeerrwweerrpp  vvaann  ssttuuddiiee..  MMeett  bbeehhuullpp  vvaann  eeeenn  iinnffrraarrooooddccaammeerraa  pprroobbeerreenn  ddee

ssttuuddeenntteenn  oonnddeerr  aannddeerree  tthheerrmmiisscchh  zzwwaakkkkee  pplleekkkkeenn  oopp  ttee  ssppoorreenn..  

““IIkk  wwiisstt  nniikkss  vvaann  bboouuwwffyyssiiccaa,,  mmaaaarr  nnuu  iikk  eerr  mmeeeerr  oovveerr  hhoooorr,,  iiss  hheett  bbeesstt

eeeenn  bbeeeettjjee  iinntteerreessssaanntt””,,  zzeeggtt  eeeerrsstteejjaaaarrss  HHaabbiibb  KKaayyaa..  ‘‘EEeenn  bbeeeettjjee’’??  HHiijj

llaacchhtt..  ““BBoouuwwkkuunnddee  iiss  mmiijjnn  ttwweeeeddee  kkeeuuss,,  iikk  wwiillddee  eeiiggeennlliijjkk  ggeenneeeesskkuunnddee

ggaaaann  ddooeenn..  IIkk  bbeeggiinn  llaannggzzaaaamm  ttee  wweennnneenn,,  mmaaaarr  ddeennkk  ssoommss  ooookk  wweell::  ‘‘wwaatt

ddóóee  iikk  hhiieerr??’’..  MMaaaarr  ddeezzee  wweeeekk  iiss  wweell  lleeuukk..””  ((MMvvddVV))

Waterige Bètadag in Eindhoven
RRuuiimm  hhoonnddeerrddttaacchhttiigg  vvwwoo--

lleeeerrlliinnggeenn  uuiitt  LLiimmbbuurrgg  eenn

NNoooorrdd--BBrraabbaanntt  bbeezzoocchhtteenn

vvrriijjddaagg  2299  jjaannuuaarrii  ddee

BBèèttaaddaagg  iinn  EEiinnddhhoovveenn..

SSttuuddiieevveerreenniiggiinnggeenn  vvaann

zzeevveenn  ffaaccuulltteeiitteenn  wwaarreenn

bbeettrrookkkkeenn  bbiijj  ddee  oorrggaanniissaa--

ttiiee..  MMeett  kkoorrttee  ccoolllleeggeess,,

ddeemmoonnssttrraattiieess,,  pprrooeeffjjeess  eenn

eexxppeerriimmeenntteenn  bbiinnnneenn  hheett

tthheemmaa  ‘‘wwaatteerr’’  pprroobbeeeerrddeenn

zzee  ddee  ttooeekkoommssttiiggee  ssttuuddeenn--

tteenn  ttee  llaatteenn  zziieenn  wwaatt  eeeenn

bbèèttaassttuuddiiee  bbiieeddtt..  DDee  sscchhoo--

lliieerreenn  mmoocchhtteenn  ’’ss  mmiiddddaaggss

iinn  hheett  HHooooffddggeebboouuww  ssttooeeiieenn

eenn  kknnooeeiieenn  mmeett  pprrooeeff--

ooppsstteelllliinnggeenn  ddiiee  bbeettrreekkkkiinngg

hhaaddddeenn  oopp  wwaatteerr..  

AAaann  hheett  eeiinnddee  vvaann  ddee  ddaagg

vvoollggddee  eeeenn  rroonnddlleeiiddiinngg  ddoooorr

ddee  zzaalleenn  eenn  llaabboorraattoorriiaa  vvaann

hheett  ggeebboouuww  WW--hhoooogg..  VVoooorr

eeeenn  ssppeetttteerreennddee  aaffsslluuiittiinngg

ttrrookk  hheett  ggeezzeellsscchhaapp  nnaaaarr

hheett  ggrraassvveelldd  bbiijj  hhooggeesscchhooooll

FFoonnttyyss..  DDaaaarr  mmoocchhtteenn  zzee,,  ttoott  iieeddeerrss  vveerrmmaaaakk,,  

wwaatteerrrraakkeetttteenn  ddee  lluucchhtt  iinn  sscchhiieetteenn..

MMeett  eeeenn  kkoorrttee,,  ssiisssseennddee  aaffzzeett

ssppuuiitteenn  ddee  zzeellffggeemmaaaakkttee

pprroojjeeccttiieelleenn,,  ppllaassttiicc  fflleesssseenn

ggeevvuulldd  mmeett  wwaatteerr,,  hheett  lluucchhtt--

rruuiimm  iinn..  EEeenn  aaaannttaall  rreeuutteelltt  wwaatt

vveerrddwwaaaalldd  rroonndd  eenn  ssttoorrtt  ddaann

zziieellllooooss  tteerr  aaaarrddee..  DDee  kkoorrttssttee

vvlluucchhtt  hhaaaalltt  oonnggeevveeeerr  vviijjff

mmeetteerr,,  eeeenn  aannddeerree  ppooggiinngg

ssttrraannddtt  iinn  tteeggeennggeesstteellddee

rriicchhttiinngg  ttuusssseenn  hheett  wweegg--

sspprriinnggeennddee  ppuubblliieekk..  EEeenn

ggrrooeeppjjee  sscchhoolliieerreenn  vvaann  hheett

TTiittuuss  BBrraannddssmmaallyycceeuumm  uuiitt  OOssss

hhaaaalltt  ddee  eeeerrssttee  ppllaaaattss  mmeett  eeeenn

wwaatteerrrraakkeett  ddiiee  mmaaaarr  lliieeffsstt  9933

mmeetteerr  vveerrddeerr  nneeeerrkkllaapptt..  TToott

ggrroottee  hhiillaarriitteeiitt  --eenn  oopplluucchhttiinngg

vvaann  ddee  oorrggaanniissaattiiee--  mmiisstt  ddee

zzeellffggeeffaabbrriicceeeerrddee  wwaatteerrbboomm

oopp  eeeenn  hhaaaarr  nnaa  eeeenn  ggeeppaarrkkeeeerr--

ddee  aauuttoo..  

PPaass  nnaa  ddee  zzoommeerr  wwoorrddtt  zziicchhtt--

bbaaaarr  ooff  ddee  vvoooorrlliicchhttiinnggssddaagg

eeffffeecctt  hheeeefftt  ggeehhaadd..  WWaanntt  ddaann

mmaakkeenn  ddee  vvwwoo--lleeeerrlliinnggeenn  hhuunn

ddeeffiinniittiieevvee  pprrooffiieellkkeeuuzzee  vvoooorr

hheett  vviieerrddee  sscchhoooolljjaaaarr  eenn  wwoorrddtt  dduuiiddeelliijjkk  hhooee  aaaannttrreekk--

kkeelliijjkk  zzee  eeeenn  bbèèttaassttuuddiiee  wweerrkkeelliijjkk  vviinnddeenn..  ((FFvvOO))

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Drie miljoen voor ‘high potential’ onderzoek
Medische beeldvorming,
kernfusie en de eigenschappen
van polymeren zijn de drie
onderzoeksthema’s die elk
één miljoen euro van de TU/e
krijgen in het kader van de
zogeheten High Potential
Research  Programs.  

Het eerste gehonoreerde pro-
gramma richt zich op geavan-
ceerde beeldvormingstechnie-
ken om hart en hersenen van
patiënten beter te kunnen bekij-
ken. Het onderzoek, onder
leiding van prof.dr. Luc Florack
van de faculteit Wiskunde &
Informatica, richt zich op onder-
delen van hart en hersenen die
niet goed toegankelijk zijn met
conventionele technieken, maar
wel van grote betekenis zijn voor
de gezondheidszorg. Florack wil
tot een toonaangevende onder-
zoeksgroep komen die werkt op
het snijvlak van beeldvorming,
wiskundige modellering, algo-
ritmiek, visualisatie en biome-
dische toepassingen. 

Het tweede project dat een
miljoen subsidie krijgt van de
TU/e, is gericht op plasma’s voor
kernfusie. Voordat over enkele
decennia de ITER-kernfusie-
reactor succesvol energie kan op-
wekken, moeten wetenschappers
nog veel kennis opdoen. De TU/e
wil daarin een leidende rol
spelen. Dit project wil drie
belangrijke stappen zetten: de
stromingen in een plasmareactor
beter in beeld brengen en
hierdoor een beter begrip hebben
van de stromingen, om hiermee
beter het brandende plasma te
kunnen beheersen. Programma-
leider is prof. dr. Niek Lopes
Cardozo, hoogleraar op het
gebied van kernfusie bij
Technische Natuurkunde. 

Polymeren op alle schalen
Een multidisciplinair team van
polymeeronderzoekers van ver-
schillende faculteiten gaat
onderzoeken hoe het gedrag van
polymeren precies samenhangt
met de structuur van materialen

op molecuulniveau. Lukt dit, dan
is een volgend doel om poly-
meren zó te ontwerpen dat ze
precies het gewenste mechani-
sche gedrag vertonen. Het onder-
zoek wordt geleid door dr. ir. Leon
Govaert, universitair hoofd-
docent aan de faculteit Werk-
tuigbouwkunde (zie ook pagina 
6 van deze Cursor). 
De programma’s krijgen elk
gedurende vier jaar een subsidie
van 250.000 euro per jaar. De
programma’s moeten een natio-
nale en -waar mogelijk- interna-
tionale positie gaan verwerven en
zo een duidelijke bijdrage
leveren aan het profiel van het
wetenschappelijk onderzoek van
de TU/e. Voor de TU/e zijn de
High Potential Research
Programs ook een manier om
vernieuwend en risicovol multi-
disciplinair onderzoek  van jonge
hoogleraren en hoofddocenten te
stimuleren. Vorig jaar wees de
TU/e al vier andere High
Potential Research Programs
aan. (IJ)/.

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Nieuwe ontmoetingsruimte in 
Bunker moet integratie bevorderen
Dit voorjaar wordt in de Bunker een ruimte ingericht waar zowel inter-
nationale als Nederlandse studenten en medewerkers elkaar kunnen
ontmoeten. De behoefte van internationale studenten en medewerkers
aan een ontmoetingsruimte was de aanleiding voor dit initiatief. Vooral
de buitenlandse studenten, onder wie de bewoners van de spaceboxen,
zoeken elkaar op, maar een speciale plek daarvoor was er nog niet. Inge
Adriaans van het Onderwijs en Studenten Service Centrum benadrukt
dat ook de Nederlandse TU/e-populatie welkom is. “We willen ook
Nederlandse studenten en medewerkers en de studieverenigingen
betrekken bij de activiteiten die georganiseerd kunnen worden. We
vinden die integratie erg belangrijk.”
De keuze is op de Bunker gevallen omdat daar diverse cultuurverenigin-
gen en de internationale verenigingen BEST en AEGEE gehuisvest zijn.
Dit maakt het organiseren van activiteiten makkelijker. Een ruimte van
75 vierkante meter zal worden ingericht als grote huiskamer met
beperkte keukenfaciliteiten. Naar verwachting wordt de common room
in april geopend. (SK)
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“Als je een polymeer belast, is de vraag
niet óf het zal breken, maar wanneer en
hoe precies”, zegt programmaleider dr.ir.
Leon Govaert, universitair hoofddocent
bij Werktuigbouwkunde. Hoewel
sommige plastics en andere polymeren
snel bros worden, zoals polystyreen
(bekend van cd-
doosjes) en andere 
zo taai zijn dat ze
nauwelijks kapot 
zijn te krijgen (poly-
carbonaat, wordt 
gebruikt voor kogel-
werend glas), zijn de
oorspronkelijke eigenschappen van alle
polymeren verbazingwekkend uniform.
De verschillen ontstaan voornamelijk
door veroudering. Als je maar lang
genoeg wacht, wordt uiteindelijk alle
plastic bros.

“Als je aan polystyreen trekt, rekt het
nauwelijks op. Het breekt makkelijk en 
is erg bros. ‘Jonge’ polymeren kunnen 
bij vervorming effectief sterker worden,
een effect dat ‘strain hardening’ wordt
genoemd. Als strain hardening optreedt,
wordt de uitgeoefende vervorming over
het materiaal verdeeld, waardoor het
minder snel breekt.” In brosse polymeren
concentreert de kracht zich daarentegen
juist in bepaalde gebieden - en dat zijn de
plekken waar het materiaal het begeeft”,
aldus Govaert.
Door veroudering kunnen taaie polymeren
bros worden, en dat kan heel gevaarlijk
zijn, zegt Govaert. “Airbags, bijvoorbeeld,
zitten in een plastic behuizing die taai
open moet scheuren als de airbag wordt
opgeblazen. Als zo’n behuizing gemaakt
zou worden van een polymeer die snel
veroudert, zou het materiaal na verloop
van tijd bros kunnen versplinteren in
plaats van netjes afscheuren en daardoor
de inzittenden verwonden.”
Wat dat betreft zijn polymeren net als
mensen: jong zijn ze flexibel en taai, na
veroudering hard en bros. Anders dan bij
mensen is veroudering bij polymeren
echter omkeerbaar. “Je hoeft polystyreen
alleen maar even plat te walsen, dan ver-
andert het van heel bros plastic in een veel
taaier materiaal.” Polycarbonaat dankt
zijn taaie karakter aan een bijzonder
trage veroudering. In andere woorden:
het blijft langer jong.

Het geheim van het
mechanisch gedrag
van polymeren schuilt
dus in hun veroude-
ringssnelheid.
Veroudering gaat
sneller bij hoge tem-
peraturen en onder 

belasting (net als bij mensen). Bij
sommige polymeren is de veroudering 
al tijdens het maakproces catastrofaal:
die komen bros uit de spuitgietmachine,
zegt Govaert. “Wij willen dit probleem
voorkomen door op moleculaire schaal 

in te grijpen, maar op dit moment weten
nog niet goed hoe we die veroudering van
polymeren kunnen beïnvloeden.” Uit 
ervaring blijkt wel dat een zeer kleine
aanpassing aan de samenstelling van 
een polymeer grote gevolgen kan hebben
voor de eigenschappen van het materiaal,
zowel positief als negatief. 
Govaert doet al 25 jaar onderzoek naar 
de mechanische eigenschappen van 
polymeren. Indertijd was hij een van 
de eerste werktuigbouwers die zich 

in Eindhoven bezighield met de mecha-
nische eigenschappen van deze mate-
rialen. Met de modellen die Govaert 
ontwikkelde, kan hij berekenen hoe je
optimale producten maakt van bestaande
polymeren. “Maar we willen nu een stap
verder gaan”, zegt hij. “Je wilt eigenlijk
weten waar de eigenschappen, bijvoor-
beeld veroudering, precies door worden
veroorzaakt, zodat je nieuwe, betere 
polymeren kunt ontwikkelen.” 
De ontwikkelingen in de synthetische

Als je lang genoeg 

wacht, wordt alle 

plastic bros

Op zoek naar de eeuwig
Met een kleine aanpassing

van de ingrediënten, kun je

plastics wellicht een stuk

sterker en taaier maken

door verouderings-

processen tegen te gaan.

Welke toevoegingen

daarvoor nodig zijn, moet

blijken uit de moleculaire

simulaties die het

High Potential Research

Program ‘Multi-scale

Analysis of Intrinsic

Properties of Polymer

Systems’ gaat opleveren.

Het College van Bestuur

steekt de komende vier jaar

miljoen euro in dit project.

Mensen zijn in staat hun akoestische
omgeving driedimensionaal waar te
nemen omdat ze twee oren hebben die
zich aan weerszijden van hun hoofd 
bevinden. In ieder oor komt het geluids-
signaal op net een ander moment of met
andere sterkte binnen, naar gelang de
richting en de afstand ten opzichte van
de geluidsbron. Om beter te begrijpen
hoe dit proces precies werkt, deed
Nicolas Le Goff hiernaar promotie-
onderzoek aan de faculteit Industrial
Engineering & Innovation Sciences.

“Bij het doorsturen van geluidssignalen
wordt, zoals bekend, een groot deel van
de informatie niet gebruikt. Van een ori-
gineel muziekstuk dat op MP3-formaat
wordt opgeslagen, is meer dan negentig
procent van de 
oorspronkelijke 
informatie weg-
gegooid. Je houdt
slechts een tiende
deel over en toch
hoor je het verschil
met het origineel
nauwelijks. Om die compressie goed te
doen, moet je de beperkingen van het
horen en de mechanismen daarachter
goed begrijpen”, zegt de promovendus.
Dat begrip kan ook een fabrikant van 
gehoorapparaten goed gebruiken. 

Philips, waar de Fransman Le Goff zijn
promotieonderzoek uitvoerde, maakt deze
niet meer, maar de elektronicagigant kan
de resultaten van zijn fundamentele
onderzoek toepassen bij audiocompressie
van muziek en tekst, en voor het ver-
beteren van geluidsweergave via hoofd-
telefoons.
Le Goff onderzocht de mate waarin een
mens verschillen in aankomsttijd en in
sterkte van geluidsprikkels bij de twee oren
kan waarnemen. In een onnatuurlijke
maar totaal controleerbare omgeving, 
een geluidsstudio bij Philips Research
Laboratories op de High Tech Campus,
liet hij normaal horende proefpersonen
testen doen. Ze kregen keer op keer drie
geluidssignalen te horen waarvan er twee
gelijk waren en een verschilde.

Soortgelijke experi-
menten zijn eerder 
uitgevoerd door Le
Goffs copromotor
dr.ir. Jeroen
Breebaart. Deze
heeft algoritmes 
in kaart gebracht

voor het voorspellen van de hoorbaarheid
van geluidsbronnen in achtergrondlawaai.
Le Goff wilde kijken of deze computer-
modellen ook gebruikt konden worden
voor het lokaliseren van geluidsbronnen.
Voor korte signalen bleek dat aardig te

Zoektocht naar beter begrip van 

“Een mislukking 

is net zo belangrijk

als een succes”Nicolas Le Goff in een geluidsstudio 

bij Philips Research Laboratories op 

de High Tech Campus.

Foto: Bart van Overbeeke

Programmaleider dr.ir. Leon Govaert. Foto: Bart van Overbeeke

“Anders dan bij me
bij polymeren
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Onderzoek in het kort
Huidcel wordt zenuwcel
HHeett  wwoorrddtt  sstteeeeddss  dduuiiddeelliijjkkeerr  ddaatt  aallllee  eetthhiisscchhee  ddiissccuussssiieess  oovveerr  eemmbbrryyoonnaallee  ssttaammcceelllleenn  bbiinnnneenn--

kkoorrtt  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  aacchhtteerrhhaaaalldd  zziijjnn..  WWeerrdd  aall  eeeerrddeerr  aaaannggeettoooonndd  ddaatt  vvoollwwaasssseenn  cceelllleenn  kkuunnnneenn

wwoorrddeenn  oommggeezzeett  iinn  ssttaammcceelllleenn  ((wwaaaarruuiitt  vveerrvvoollggeennss  ssppiieerr--,,  hhuuiidd--,,  zzeennuuww--  ooff  aannddeerr  wweeeeffsseell  kkaann

wwoorrddeenn  ooppggeekkwweeeekktt,,  zzoonnddeerr  ddaatt  eerr  nnoogg  iinnggeevvrroorreenn  eemmbbrryyoo’’ss  aaaann  ttee  ppaass  kkoommeenn)),,  nnuu  zziijjnn

AAmmeerriikkaaaannssee  wweetteennsscchhaappppeerrss  eerriinn  ggeessllaaaaggdd  oomm  hhuuiiddcceelllleenn  vvaann  mmuuiizzeenn  ddiirreecctt  oomm  ttee  vvoorrmmeenn

ttoott  zzeennuuwwcceelllleenn..  DDaatt  sscchhrriijjvveenn  zzee  iinn  NNaattuurree  vvaann  2288  jjaannuuaarrii..  DDee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  bbrraacchhtteenn  ddrriiee  

zzooggeehheetteenn  ttrraannssccrriippttiieeffaaccttoorreenn  ((eeiiwwiitttteenn  ddiiee  eerrvvoooorr  zzoorrggeenn  ddaatt  bbeeppaaaallddee  ggeenneenn  ttoott  eexxpprreessssiiee

kkoommeenn))  iinn  hhuuiiddcceelllleenn  vvaann  mmuuiizzeenn  iinn..  DDee  iinnggeebbrraacchhttee  ttrraannssccrriippttiieeffaaccttoorreenn  ssppeelleenn  eeeenn  bbeellaanngg--

rriijjkkee  rrooll  bbiijj  ddee  vvoorrmmiinngg  vvaann  zzeennuuwwcceelllleenn  eenn  ddaatt  bblleeeekk  vvoollddooeennddee  oomm  bbiinnnneenn  eeeenn  wweeeekk  ttwwiinnttiigg

pprroocceenntt  vvaann  ddeezzee  hhuuiiddcceelllleenn  iinn  vvoolllleeddiigg  ffuunnccttiioonneellee  zzeennuuwwcceelllleenn  ttee  llaatteenn  vveerraannddeerreenn..  HHiieerrmmeeee

bblliijjkktt  ddiitt  pprroocceess  vveeeell  ssnneelllleerr  eenn  eeffffiicciiëënntteerr  ddaann  ddee  mmeetthhooddee  wwaaaarrbbiijj  ssttaammcceelllleenn  aallss  ttuusssseennssttaapp

wwoorrddeenn  ggeebbrruuiikktt..  AAllss  ddeezzee  tteecchhnniieekk  ooookk  bbiijj  mmeennsseelliijjkkee  cceelllleenn  wweerrkktt,,  kkuunnnneenn  zzeennuuwwcceelllleenn  

ooppggeekkwweeeekktt  uuiitt  hhuuiiddcceelllleenn  vvaann  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  PPaarrkkiinnssoonnppaattiiëënntteenn  wweelllliicchhtt  ggeebbrruuiikktt  wwoorrddeenn

ddeezzee  hheerrsseennzziieekkttee  ttee  bbeehhaannddeelleenn..  ((TTJJ))

Einde missie voor Marskarretje
SSppiirriitt,,  hheett  ddoooorr  zzoonnnneecceelllleenn  aaaannggeeddrreevveenn  kkaarrrreettjjee  ddaatt  iinn  22000044  ssaammeenn  mmeett  zziijjnn  ttwweeeelliinnggbbrrooeerr

OObbsseerrvveerr  oopp  MMaarrss  llaannddddee,,  rriijjddtt  nniieett  llaannggeerr  rroonndd  oovveerr  hheett  ooppppeerrvvllaakk  vvaann  ddee  rrooddee  ppllaanneeeett..  

HHeett  kkaarrrreettjjee,,  ddaatt  oopp  ppaadd  wwaass  ggeessttuuuurrdd  vvoooorr  eeeenn  mmiissssiiee  vvaann  ddrriiee  mmaaaannddeenn  ((oopp  zzooeekk  nnaaaarr  ssppoorreenn

vvaann  wwaatteerr  eenn  tteekkeenneenn  vvaann  lleevveenn  oopp  MMaarrss)),,  hheeeefftt  bbiijjnnaa  zzeess  jjaaaarr  llaanngg  iinnffoorrmmaattiiee  ddoooorrggeessttuuuurrdd

nnaaaarr  ddee  aaaarrddee..  IInn  ddiiee  ppeerriiooddee  lleeggddee  hheett  rruuiimm  zzeevveenn  kkiilloommeetteerr  aaff  eenn  vvoonndd  ddiivveerrssee  aaaannwwiijjzziinnggeenn

vvoooorr  ddee  aaaannwweezziigghheeiidd  vvaann  wwaatteerr  ((zzooaallss  ggeellaaaaggddee  sseeddiimmeenntteenn  eenn  ssiilliiccaatteenn))..  VVaannwweeggee  hheett

ggeebbrreekk  aaaann  zzoonnlliicchhtt  zzoocchhtt  hheett  eellkkee  wwiinntteerr  eeeenn  zzoo  zzoonnnniigg  mmooggeelliijjkk  pplleekkjjee  oopp  eenn  ggiinngg  iinn  wwiinntteerr--

ssllaaaapp..  VVoorriigg  jjaaaarr  kkwwaamm  SSppiirriitt  vvaasstt  ttee  zziitttteenn  iinn  eeeenn  kkuuiill  iinn  ddee  MMaarrssbbooddeemm  eenn  nnaa  ddiivveerrssee  rreeddddiinnggss--

ppooggiinnggeenn  hheeeefftt  ddee  NNAASSAA  hheett  kkaarrrreettjjee  nnuu  ooppggeeggeevveenn..  HHeett  aannddeerree  kkaarrrreettjjee,,  ddee  OObbsseerrvveerr  iiss  

ddaaaarreenntteeggeenn  nnoogg  aallttiijjdd  aaccttiieeff..  ((TTJJ))

DDee  hhootteellbbrraanncchhee  iiss  ttooee  aaaann  eeeenn  ggrrooeennee  rreevvoolluuttiiee::

vveerrvvaanngg  bbeettoonn  ddoooorr  ssttaaaall  eenn  hhoouutt,,  mmaaaakk  ddee  

ggeebboouuwweenn  ccoommppaacctteerr  eenn  fflleexxiibbeell  iinn  hheett  ggeebbrruuiikk,,

ggooooii  ddiiee  nnuutttteelloozzee  ssttooeelleenn  uuiitt  ddee  kkaammeerrss  eenn

ttrraakktteeeerr  ddee  ggaasstteenn  oopp  ddrraaaaddllooooss  iinntteerrnneett..

BBoouuwwkkuunnddeessttuuddeenntt  JJooeepp  RRaaddeerrmmaacchheerr  oonnttwwiieerrpp

eeeenn  hhootteellggeebboouuww  mmeett  ttooeekkoommsstt..

““HHeett  oouuddeerrwweettssee  sstteerrrreennssyysstteeeemm  iiss  vvoolllleeddiigg

aacchhtteerrhhaaaalldd””,,  zzeeggtt  RRaaddeerrmmaacchheerr..  ““NNeeeemm  ddiiee

oouubboolllliiggee  ffaauutteeuuiillss  iinn  ssttaannddaaaarrdd  mmiiddddeennkkllaassssee

hhootteellkkaammeerrss..  JJee  ggeebbrruuiikktt  zzee  aalllleeeenn  oomm  jjee  kklleerreenn

oovveerrhheeeenn  ttee  ggooooiieenn..  MMooddeerrnnee  zzaakkeelliijjkkee  rreeiizziiggeerrss

hheebbbbeenn  mmeeeerr  aaaann  eeeenn  fflleexxpplleekk  eenn  eeeenn  kkooffffiiee--

ccoorrnneerr..””

EErr  ddeeuuggtt  wweell  mmeeeerr  nniieett  aaaann  hheeddeennddaaaaggssee  hhootteellss..

MMeeeessttaall  zziijjnn  hheett  ggeepprreeffaabbrriicceeeerrddee  bbeettoonnnneenn

bbllookkkkeenn..  GGooeeddkkoooopp  iinn  ddee  pprroodduuccttiiee,,  mmaaaarr  ddoooorr

ddee  hhooggee  eenneerrggiieekkoosstteenn  dduuuurr  iinn  hheett  ggeebbrruuiikk..

BBoovveennddiieenn  iiss  hheett  oonnttwweerrpp  zzoo  ttooeeggeessnneeddeenn  oopp

ddee  hhootteellffuunnccttiiee  ddaatt  hheett  ggeebboouuww  nnooooiitt  mmeeeerr

eerrggeennss  aannddeerrss  ttooee  kkaann  ddiieenneenn..  ““VVaann  oouuddsshheerr

wweerrddeenn  hhootteellss  ggeebboouuwwdd  ddoooorr  ddee  oonnddeerrnneemmeerrss

zzeellff””,,  lleeggtt  RRaaddeerrmmaacchheerr  uuiitt..  ““ZZee  wweerrddeenn  zzóó  

oonnttwwoorrppeenn  ddaatt  zzee  ooppttiimmaaaall  ggeesscchhiikktt  wwaarreenn  aallss

hhootteell..  IInn  zzuullkk  eexxppllooiittaattiieeggeebboonnddeenn  vvaassttggooeedd

hheebbbbeenn  vvaassttggooeeddbbeelleeggggeerrss  wweeiinniigg  iinntteerreessssee..””

MMoommeenntteeeell  vviinnddtt  ddaaaarriinn  eeeenn  kkeenntteerriinngg  ppllaaaattss::

ddoooorr  ddee  rreellaattiieeff  ggrroottee  mmaarrggeess  ggrrooeeiitt  oonnddeerr  

bbeelleeggggeerrss  ddee  iinntteerreessssee  iinn  hhootteellvvaassttggooeedd..  

VVeeeell  eexxppllooiittaanntteenn  zzoouuddeenn  ddee  ggeebboouuwweenn  ggrraaaagg

vveerrkkooppeenn  eenn  tteerruugg  lleeaasseenn..  HHeett  oonnttwweerrppccoonncceepptt

vvaann  RRaaddeerrmmaacchheerr  ddiieenntt  ddee  bbeellaannggeenn  vvaann  bbeeiiddee

ppaarrttiijjeenn..  ZZiijjnn  hhootteell  hheeeefftt  eeeenn  ddrraaaaggccoonnssttrruuccttiiee

vvaann  ssttaaaall,,  wwaaaarr  iissoolleerreennddee  hhoouutteenn  ggeevveellss  aallss

eeeenn  jjaass  oommhheeeenn  zziitttteenn..  HHeett  ggeebboouuww  iiss  ssmmaalllleerr

eenn  ddiieeppeerr  ddaann  ggeebbrruuiikkeelliijjkk,,  wwaaaarrddoooorr  ddee  ggeevveellss

mmiinnddeerr  wwaarrmmttee  aaffggeevveenn..  KKoozziijjnnlloozzee  rraammeenn

hhoouuddeenn  ddee  wwaarrmmttee  bbiinnnneenn,,  tteerrwwiijjll  ggrroottee  bbeewweeeegg--

bbaarree  lluuiikkeenn  ‘‘ss  zzoommeerrss  hheett  zzoonnlliicchhtt  wweerreenn..  

““NNuu  wwoorrddeenn  hhootteellggaasstteenn  mmeett  bbrriieeffjjeess  aaaann--

ggeessppoooorrdd  oomm  hhaannddddooeekkeenn  nnooggmmaaaallss  ttee  

ggeebbrruuiikkeenn””,,  zzeeggtt  RRaaddeerrmmaacchheerr,,  ““mmaaaarr  ddee

ggrroooottssttee  eenneerrggiieebbeessppaarriinngg  hhaaaall  jjee  uuiitt  hheett

ggeebboouuww  zzeellff..””  

HHeett  ssttaalleenn  ccaassccoo  iiss  zzoo  ggeemmaaaakktt  ddaatt  lleeiiddiinnggeenn

ggeemmaakkkkeelliijjkk  ttee  vveerrlleeggggeenn  zziijjnn..  MMoocchhtt  hheett  hhootteell

ooooiitt  vveerraannddeerreenn  iinn  eeeenn  kkaannttoooorr,,  ddaann  kkuunnnneenn  ddee

vveellee  wwaatteerrlleeiiddiinnggeenn  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ppllaaaattssmmaakkeenn

vvoooorr  ddaattaakkaabbeellss..  OOookk  ddee  hhoouutteenn  ggeevveellss  zziijjnn

mmaakkkkeelliijjkk  aaaann  ttee  ppaasssseenn  ooff  ttee  vveerrvvaannggeenn..  

DDee  bboouuwwkkoosstteenn  vvaann  hheett  hhootteell  lliiggggeenn  oonnggeevveeeerr

ttiieenn  pprroocceenntt  hhooggeerr  ddaann  bbiijj  eeeenn  ccoonnvveennttiioonneeeell

bbeettoonnnneenn  oonnttwweerrpp..  VVoollggeennss  RRaaddeerrmmaacchheerr

vveerrddiieenntt  zziicchh  ddaatt  ssnneell  ggeennooeegg  tteerruugg  ddoooorr  ddee

eenneerrggiieebbeessppaarriinngg  ttiijjddeennss  hheett  ggeebbrruuiikk..  ““DDaatt

mmaaaakktt  hheett  vvoooorr  ddee  vvaassttggooeeddeeiiggeennaaaarr  mmaakkkkeelliijjkk

oomm  hhuuuurrddeerrss  ttee  ttrreekkkkeenn..  BBoovveennddiieenn  hheeeefftt  hheett

ggeebboouuww  eeeenn  hhooggeerree  rreessttwwaaaarrddee::  iinn  ddee  ttooeekkoommsstt

kkaann  hheett  wwoorrddeenn  ggeebbrruuiikktt  aallss  wwoooonn--  ooff  kkaannttoooorr--

rruuiimmttee..  DDaatt  iiss  vvoooorr  bbeelleeggggeerrss  iinntteerreessssaanntt..””  

NNaammeennss  zziijjnn  ooppddrraacchhttggeevveerr  BBAAMM

UUttiilliitteeiittssbboouuww  vvooeerrtt  ddee  ssttuuddeenntt  aall  ggeesspprreekkkkeenn

oovveerr  hheett  oonnttwweerrpp  mmeett  vveerrsscchhiilllleennddee  ggeeïïnntteerreess--

sseeeerrddee  mmaarrkkttppaarrttiijjeenn,,  aall  wwiill  hhiijj  hhiieerroovveerr  ggeeeenn

ddeettaaiillss  kkwwiijjtt..

TTeekksstt::  EEnniitthh  VVlloooosswwiijjkk

FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

chemie zijn inmiddels zo ver voortge-
schreden dat scheikundigen bijna alles
kunnen maken - zolang je maar weet 
wat je wilt. Govaert: “De ultieme droom
is om bij Scheikundige Technologie
koffie te gaan drinken en dan simpelweg
te kunnen vragen: kun je dit voor me
maken?” Maar dan moet je natuurlijk
wel precies weten wélke structuur je
gemaakt wilt hebben. “Dat weten we nu
helaas nog niet, omdat we nu nauwelijks
kunnen voorspellen welke eigenschappen

een polymeer met een bepaalde samen-
stelling zal hebben.”
Het project ‘Multi-scale Analysis of
Intrinsic Properties of Polymer Systems’,
dat door het College van Bestuur is 
bestempeld tot High Potential Research
Program, moet in deze situatie verande-
ring brengen. Een zevental onderzoekers
van de faculteiten Werktuigbouwkunde,
Scheikundige Technologie en Technische
Natuurkunde gaan samen op zoek naar
een model waarmee je de eigenschappen
van polymeren kunt voorspellen.
Programmaleider Govaert en zijn collega’s
denken dat zogenaamde ab-initio mole-
culaire simulaties, waarin alle moleculen
en de krachten die deze op elkaar uit-
oefenen worden doorgerekend, meer
inzicht in de vervorming en veroudering
van polymeren kan verschaffen. 
Het zal geen gemakkelijke opgave worden,
geeft Govaert toe. “Het gaat om ontzettend
ingewikkelde berekeningen.” Zijn ver-
wachtingen van het project zijn dan ook
bescheiden: “Als de moleculaire simu-
laties ons een handvat kunnen bieden in
welke richting we naar betere polymeren
moeten zoeken, zijn we al tevreden.
Door co-polymerisatie (waarbij polymeren
uit meer dan één type bouwsteen worden
gemaakt, red.) kunnen we dan mogelijk
het gedrag in de gewenste richting aan-
passen, wat ook al een belangrijke voor-
uitgang zou zijn.” 

Het project leunt zwaar op de specialis-
tische kennis op het gebied van thermo-
dynamica die de fysicus dr. Markus
Hütter meebrengt vanuit het Zwitserse
Zürich. Ook zal er op afstand worden 
samengewerkt met de Griekse hoog-
leraar Doros Theodorou, een specialist
in moleculaire simulaties. Dat gebeurt
op inventieve wijze: “We financieren 
met dit programma een nieuwe univer-
sitair docent, Lambert van Breemen, 
die we een tijd in Athene stationeren,
zodat we optimaal kunnen profiteren
van de expertise van Theodorou.” (TJ)/.

e jeugd

werken. Le Goff heeft vervolgens ook
gekeken in hoeverre het model klopte
voor langere prikkels, tot een halve
seconde. “En dat bleek absoluut niet 
het geval. Hier
gelden andere
regels. Die regels
kan ik niet 
begrijpen op 
dit moment.”

Hij beschrijft zijn
haat-liefdever-
houding met het computermodel 
van Breebaart. De onderzoeker noemt het
‘Jeroens model’ en beschouwt het als een
grote baby. “Hij bezorgde me hoofdpijn,
ik moest hem constant voeren, maar hij
stelde me nooit teleur. Het bleek een
harde werker die zich dagen aaneen kon
concentreren zonder pauze.” Het model
kan zich gedragen als een echt menselijk
oor met oorschelp, middenoor, slakken-
huis. “Het bijzondere is dat het auto-
noom beslissingen kan nemen en tijdens
de testen kan aangeven welke van de 
drie prikkels harder of met een andere 
lokalisatie waargenomen wordt, net als 
de proefpersonen.”
Le Goff maakt zich niet druk om het feit
dat hij de achterliggende regels nog niet
begrijpt die bepalen hoe de lengte van 
de prikkel precies van invloed is op de

perceptie van geluid. Integendeel. “Een 
mislukking is net zo belangrijk als een
succes. Dit opent deuren naar verder 
onderzoek”, zegt hij enthousiast.

Bovendien, wat
hem betreft zijn
de resultaten die
hij beschrijft in
zijn proefschrift
maar de helft van
het promoveren.
“Ik was vier jaar
lang op dit onder-

werp gefocust. Natuurlijk had ik hulp van
anderen, maar het was een sterke persoon-
lijke ervaring voor mij. Ik heb ook veel
geleerd over het leven, over omgaan met
verschillende persoonlijkheden, inter-
actie met collega’s en de internationale
wetenschappelijke vakgemeenschap. 
Ik moest leren mijn werk bij wijze van
spreken te verkopen. Het waren vier zeer
leerzame jaren.” Hij vertrekt dit voorjaar
naar Denemarken. Aan de Technische
Universiteit van Denemarken zal Le Goff
zich verder bezighouden met experi-
menten en het modelleren van de waar-
neming van ruimtelijk geluid. (NS)/.
Nicolas Le Goff is dinsdag 2 februari gepromoveerd

op ‘Processing interaural differences in laterali-

zation and binaural signal detection’ aan de TU/e.
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TU/e-brede ict- en statistiek cursussen
Cursusprogramma februari en maart
Programma februari: HTML, programmeren in C,
SharePoint 2007, Categorical data analysis met
SPSS, Cascading Style Sheets, PHP and MySQL 
en Latex Advanced. 
Maart: Java, Matlab, Excel basis/ advanced en
Engineering Statistics met Statgraphics.
Op de site www.ictcursussen.tue.nl staat het totale
cursusprogramma voor 2010. Deelname is mogelijk
voor studenten, medewerkers en alumni van de TU/e. 

Dienst Interne Zaken
Avondopenstelling Auditorium
Maandag: rundvleesballetjes in tomatensaus, witte
rijst; holzfallersteak, jus, gekookte aardappelen, rode
kool; visschotel ‘Neptunus’, aardappel gratin, peultjes.
Dinsdag: pastaschotel ‘Espanol’; kip cordon blue,
aardappelblokjes, mexico mix; varkenshaas, 
stroganoffsaus, aardappelpuree met groenten,
courgettetomatenmix.
Woensdag: paëlla; lekkerbekje, remouladesaus, 
aardappelpuree, broccoli; kalfstartaar in roomsaus,
rösti rondjes, luxe salade.
Donderdag: aardappelroerbak met mini gehaktschijfjes;
hutspot met hachee; kipfilet ‘Toscane’, kleine krieltjes
met peterselie, prei à la crème.
Vrijdag: Geen avondopenstelling.

Kunstcommissie TU/e
Verlenging inschrijftermijn voor
Corbusier wedstrijd 
Het laatste kerstpakket bevatte onder meer een
bouwdoos van het ‘Le Poème Électronique’, het
wereldberoemde paviljoen dat architect Le Corbusier
ontwierp voor de wereldtentoonstelling van 1958 
in Brussel. De titel verwijst tevens naar de gerucht-
makende voorstelling die in het paviljoen vertoond
werd, gemaakt door Le Corbusier en componist
Edgar Varèse. 
De Kunstcommissie van de TU/e schreef een wedstrijd
uit, 'Un Poème Technologique', om een eigentijds
elektronisch gedicht te maken. De inschrijftermijn
voor het insturen van dit 'Poème Technologique' wordt
verlengd wordt tot 15 februari. 
De eerste prijs is een oorkonde, een boek over de
wereldtentoonstelling in Brussel en een geldbedrag
van 500 euro. De tweede prijs is 250 euro, de derde
prijs 100 euro. Voor alle informatie over de 
wedstrijd zie: www.tue.nl/kunstbezit of mail naar
Kunstcommissie@tue.nl.

Architectural Design Management
Systems
ADMS symposium ‘Innoveren met kennis’
25 maart 2010 vindt het tiende symposium van

ADMS (SAI) en haar alumnivereniging AC plaats 
in de Blauwe Zaal van het Auditorium. Wil je weten
hoe jij kan bijdragen aan innovatie in de bouwwereld?
Dan ben je van harte uitgenodigd voor deelname aan
het symposium waarin kennisdeling en kennisont-
wikkeling in de bouwwereld centraal staan. Het stimu-
leren hiervan leidt tot innovativiteit en slagvaardig-
heid van de organisatie. Bouworganisaties zouden
zich hiervan beter bewust moeten zijn. Tevens dienen
ze kennis te vergaren in hoe deze ambities op zowel
organisatieniveau als individueel niveau te vertalen zijn.
Er is een dagprogramma met diverse bouwkundigen
uit de praktijk en ADMS-afgestudeerden die je hier-
over op verschillende manieren zullen inspireren.
Speciaal voor studenten is er een gereduceerd tarief.
Kijk dus snel op de website van ADMS
www.tue.nl/adms en meld je nog voor 15 maart aan.

Education & Training Unit
Course ‘Activating Teaching Methods’
The course ‘Activating Teaching methods’ will be
offered on 9 March 2010 from 13.30 - 17.00 hours.
In this course participants will practice several 
activating teaching methods. A number of teaching
methods will be discussed that ensure that students
actively get on with their learning. A number of ideas
to think about are: discussions, asking questions,
Socratic discussion, etc.
Participation by teaching staff of the TU/e is free of
charge. This course is also part of the BKO training
program. More information can be obtained from
Harry van de Wouw (phone 3126). 
You can register for the course by internet
(http://w3.tue.nl/en/the_university/studyweb/), by
email (cursus.dpo@tue.nl), or by telephone (2520).

Course ‘Teaching and learning in higher
education for PhD students’
The course ‘Teaching and learning in higher educa-
tion for PhD students’ will take place on Monday
March 8th and Thursday March 11th. The course 
is intended for PhD-students who will be involved 
in teaching in the (near) future.
The course offers a broad orientation on teaching
activities and prepares for giving lectures, tutorials
and so on. During the course, the participants will
be actively involved, for instance by giving presen-
tations and by exchanging ideas and experiences.
Participation for TU/e staff is free of charge.
Further information can be obtained from Janneke
van der Loo (J.M.v.d.Loo@tue.nl / extension 5292).
If you are interested in taking the course, please
contact the HR advisor at your department. 

Course TRD08 ‘Design based learning
(DBL)’
The course ‘Design based learning’ will take place
on Tuesday March 16th and Tuesday April 20th
from 13.30 - 17.00 hours. Between these dates 

there will be planned two meetings; dates will be
determined after the first meeting.
The course is intended for teachers who will develop
assignments or want to improve a DBL assignment.
The course is also part of the BKO training program.
The course will deal with components of Design
based learning (DBL) such as features of DBL,
making agreements about coaching and products,
degree of monitoring/freedom, evaluating the results
of the project groups, writing the assignment and
other documents.
During the course the participants will work a lot
independently, mainly with developing their own
DBL assignment. 
Participation by teaching staff of the TU/e is free 
of charge.
Further information can be obtained from Sonia
Gómez Puente (extension 5292). You can register
for the course by Studyweb or by e-mail
(cursus.dpo@tue.nl).

Promoties
S. Wattamwar MSc verdedigt op maandag 8 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 ‘Identification of Low Order Models 
for Large Scale Processes’. Wattamwar promoveert
aan de faculteit Electrical Engineering. 

Ir. N.A.J.M. Kleemans verdedigt op dinsdag 9 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 ‘Magneto-optical properties of self-
assembled III-V semiconductor nanostructures’.
Kleemans promoveert aan de faculteit Technische
Natuurkunde. 

Ir. H. Hu verdedigt op dinsdag 9 februari zijn 
proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van

een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal
5 van het Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Video Enhancement: Content Classification and
Model Selection’. Hu promoveert aan de faculteit
Electrical Engineering. 

Ir. Y. Boulaksil verdedigt op woensdag 10 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 ‘Planning of Outsourced Operations 
in Pharmaceutical Supply Chains’. Boulaksil 
promoveert aan de faculteit Industrial Engineering
& Innovation Sciences . 

Drs. M. Koopman verdedigt op donderdag 11 februari
zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen
van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
De Zwarte Doos. De titel van het proefschrift luidt
‘Students’ goal orientations, information processing
strategies and knowledge development in competence-
based pre-vocational secondary education’. Koopman
promoveert aan de Eindhoven School of Education. 

O. Bondarenko MTD verdedigt op donderdag 11
februari zijn proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf
16.00 uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel 
van het proefschrift luidt ‘Supporting Document
Management in Complex Multitask Environments’.
Bondarenko promoveert aan de faculteit Industrial
Engineering & Innovation Sciences. 

PhD polymer technology for a project on nanolitho-
graphy (V37.702), Kunststoftechnologie, department
of Chemical Engineering and Chemistry (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promoven-
dus (2.042 t/m 2.612 euro).

Voor meer informatie ga naar: www.tue.nl/vacatures
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WWhheenn  ttaakkeenn??
The picture was taken in July
last year when I traveled to Vila
Real in Portugal for spending
my summer vacation.

WWhhaatt  ddoo  wwee  sseeee??
The picture depicts the Rio
Douro, one of the major rivers
in the north of Portugal. This
river, which rises in Spain and
flows across the entire width 
of Portugal before joining the
Atlantic Ocean, has been of 
great importance for doing 

business. Its full distance of 897
km was historically navigated
mostly by light boats in order 
to transport barrels of Port wine
to Porto.

WWhhyy  ttaakkeenn??
The interesting historical
background of the Rio Douro
made me want to have a picture
of that. You could also see
beautiful vineyards on the 
steep banks of the river. (HB)

This week’s photographer:Shervin Hajiamini (25) from Iran, a PhD in Computer Science.

Indre Kalinauskaite (23) and Maryam Sarab (22) both came to the Netherlands in September for 
a two-year Master course. Indre studies Human Technology Interaction, Maryam Electrical

Engineering. Six months later they are inseparable and have celebrated Christmas together with
Indre’s parents in Lithuania. “The only things that we don’t do together is sleeping and studying.”

“When I first saw Indre, I trusted her at once. 
It was during a night out in Eindhoven. We had
both just arrived here. I ordered immediately
what she ordered, without thinking”, says
Maryam. “We soon found out that we have a lot
in common. For example, we both find art and
music very important, and in addition we also
have the same taste. Our playlists are virtually
identical!” 
Indre: “When I had just arrived in the Netherlands
I was going through a difficult patch. I had to find
a sideline within a month, otherwise I wouldn’t
be able to cope financially. I wrote many hundreds
of e-mails, went to all bars, restaurants and hotels
in Eindhoven, but got ‘no’ everywhere. I really
couldn’t see a positive side on anything anymore.
Maryam helped me to stay positive. Now I work
at the International Relations Office of TU/e.”
Maryam: “In turn, Indre helps me when things
are not going right for me. In December I went
to visit her in Lithuania, in order to celebrate
Christmas with her parents. During my trip almost
everything went wrong. My plane was delayed, 
I missed my connecting flight and at the airport

they would not do anything to help me. 
Then I phoned Indre and told her, upset as I was,
that I wanted to go back to Iran, because every-
thing was going against me. She helped me get
back on my feet then.”
Indre and Maryam look like each other a lot. 
“I think that’s why we understand each other 
so well. When Indre is angry I see why, I know
why she is reacting as she is because I recognize
myself in her.” The two girl-friends even like the
same boys. Does this pose a problem for their
friendship? “No it doesn’t. They don’t come to 
us because we are together so much.” 
Judging by all appearances, it seems as if they 
do not need anything else than each other.
Nevertheless they are also looking for other
friendships. Indre: “I think that people don’t 
approach us so easily, because we are always
hanging out together. It may seem as if you 
are not open to other people.” That is not true,
though. The fact that they are having such great
fun together does not imply that they do not like
to be in the company of other people. They do,
but preferably together. (HB)

Photos: Bart van Overbeeke

Space boxes can stay
under strict conditions
The municipality of Eindhoven
is willing to let the 86 space
boxes stay where they are on
the TU/e grounds, even though
the exemption permit will
expire on 1 March. This permis-
sion is subject to very strict
conditions, according to board
member mr. Jo van Ham.

According to Van Ham there
have been intensive consulta-
tions in the past few weeks about
this subject between the munici-
pality, the university and Vestide,
the accommodation agency for
students. “According to respon-
sible alderwoman Mary Fiers the
municipality is willing to let the
space boxes stay in place also
after 1 March”, says Van Ham.
“However, this has been permit-
ted by the municipality only
under very strict conditions”,
Van Ham explained in the uni-
versity council meeting on
Monday 1 February. Thus, before
long there must be clarity about a
structural accommodation faci-
lity on the TU/e grounds, for

which it will be necessary to
amend the zoning ordinance for
the TU/e grounds even before the
summer holidays. 

The report explaining the ideas
about the development of the
grounds, which was presented 
to the city council in September
2009, says that there is an overall
building capacity for more than
six hundred to seven hundred
housing units. Within this context
a design has been assumed of 
residential buildings in three
storeys linking up with Poten-
tiaal, the current accommodation
of the Department of 
Electrical Engineering. This
Department is planning to move
out of the buildings concerned 
in three years, after which the
construction of the housing units
can be begun. To all present 
appearances, the space boxes will
be allowed to stay until that time.
However, objections against the
resolution adopted by the city
council may still be lodged. 
(HK) /.

On Saturday 30 January student
union SSRE and the Education
and Student Service Center
(STU) held their first introduc-
tory day for the exchange
students who started their 
six-month study in Eindhoven
this week. The newcomers
were shown the way around 
the campus, in the city and 
in De Bunker. Out of the 115
exchange students 75 had 
registered.

The initiative for the introduction
comes from the SSRE. Committee
member Anika Cristini (herself
originally Italian) did not think it
was fair that there is an intro-
ductory week for Dutch students
and even an intro of three weeks
for international Master
students, but that on central level
nothing had been organized so
far for the exchange students.
“Besides, we as SSRE executive
committee enjoy promoting
student life in Eindhoven. That
includes giving visibility to the

exchange students. I contacted
STU and they shared our ent-
husiasm there.” 
The day began traditionally and
ended playfully. In the morning
the program included a great deal
of business information in par-
ticular. After lunch they were

shown around on campus and
made a bus tour through the city.
During that city tour the students
were occasionally surprised at
completely different things than
by the pieces of information they
got from the SSRE guides. When
the bus stops in order to grant
right of way to a cyclist, the Italian
Diomede Pistoresi jokes to his
fellow countryman: “Wow, in
Rome a bus driver would stop to
make sure that he hit the bicycle.”
For the Indonesian Johnny Lim
(23), who studies in Singapore, it
is the first time that he sees snow.
“One of the first things I have 
to do here is buy more warm
clothes, and boots to walk in the
snow.”
The long day ended in De Bunker
with a ‘stamppot dinner’ (dinner
of mashed pots) and a party. For
some of them the introduction to
Dutch ‘cuisine’ was rather heavy.
“It’s very difficult for me to eat”,
admits the Indian Sunny Roy
(21). “It’s not spicy!” (NS/SK)/.

TU/e hoping for FOM Institute
TU/e would like the FOM Institute for Plasma Physics Rijnhuizen

to settle in Eindhoven. FOM is looking for a new location and has

indicated that it demands a good location and a significant contri-

bution to the removal costs by way of dowry. Before 13 February

TU/e will submit its bid to the FOM management, which will

decide on 11 May. Twente and Delft are among the competitors.

The general universities have also shown an interest, since energy

is a popular research subject.

Photos: Bart van Overbeeke

New common room intended to foster integration

This spring a common room will be fitted out in De Bunker where both international and Dutch students

and staff members can meet. The Education and Student Service Center (STU) has decided on this together

with the Accommodation and the Personnel and Organization departments.

This initiative was occasioned by the awareness that international students and staff members need a place

where they can meet. Especially international students, including the inhabitants of the space boxes, seek

each other out, but so far a special place to do so had been lacking. STU emphasizes that the Dutch TU/e

population is also welcome in the common room, of course. De Bunker was decided on because it already

houses various cultural associations as well as the international associations BEST and AEGEE. This makes

it easier to organize activities. A space of 75 square meters will be fitted out as a big living room with some

kitchen facilities. Expectations are that the common room will be opened in April. (SK)

First introductory day for exchange students in Eindhoven

Photo: Bart van Overbeeke
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“We’re in the killin’ nazi business. 
And business is a-boomin!”, verkondigt
luitenant Aldo Raine (een rol van Brad
Pitt) luidruchtig. Zijn commando met
Amerikaanse joden wil zoveel mogelijk
‘nazizwijnen’ zo gruwelijk mogelijk
uitmoorden om de Duitsers angst aan 
te jagen. Hun bijnaam: ‘The basterds’
in Quinten Tarantinos jongste film
‘Inglourious Basterds’, die op 4, 9 en 
10 februari draait in De Zwarte Doos.

Hoewel de film niet overloopt van geweld
gaan de Basterds niet zachtzinnig tekeer
in het door de nazi’s bezette Frankrijk. 
Ze scalperen hun slachtoffers, slaan hun
hersens in met een honkbalknuppel of
snijden hun keel door. Per groepje laten
ze er één leven, zij het met een hakenkruis
in het voorhoofd gekerfd. Hun tegenspeler
is SS-kolonel Hans Landa, onder wiens
leiding een boerderij met ondergedoken
joden aangevallen wordt. Alleen dochter
Shosanna ontsnapt, wat Landa duur komt
te staan. Ze begint een bioscoop in Parijs
en de acties van de Basterds vallen samen
met haar wraak, als de nazi’s daar de
première van een propagandafilm
houden. 
Tarantino deed meer dan tien jaar over
het scenario van de film omdat hij veel te
veel ideeën had. Hij overwoog zelfs om 
er een twaalf uur durende miniserie van
te maken. ‘Inglourious Basterds’ geeft

ook een mooi inkijkje in Tarantino’s
werkwijze. De film is gebaseerd op twee
films, die hij door elkaar husselt en er
eigen elementen aan toe voegt. De eerste
is de Italiaanse film ‘Quel maledetto
treno blindato’ (1978) van Enzo Castellari,
waarin een groep gevangen genomen
Amerikaanse militairen naar Zwitserland
vlucht en en passant Hitlers plannen voor
de V2-raket steelt. Castellari baseerde
zich weer op de bekende oorlogsfilm 
‘The dirty dozen’ (1967) van Robert
Aldrich. Daarin worden een aantal ter
dood veroordeelden achter de linies van
de nazi’s gedropt om dood en verderf 
te zaaien. Tarantino maakte een mix van
een spaghettiwestern, oorlogsfilm en
Franse praatfilm.

Clichés
Alle rollen van Duitsers, Fransen of
Amerikanen worden door acteurs van 
die nationaliteit gespeeld. Hele dialogen
zijn dus ondertiteld in gele letters, die van
het doek af spatten. Christoph Waltz als
Landa, vooral bekend van Duitse krimi’s,
won op het filmfestival van in Cannes de
prijs voor Beste Acteur. Terecht: zie hem
naar zijn prooi sluipen, zijn ogen fonke-
lend van plezier als hij zijn tegenstander
te grazen neemt. (GV)/.
‘Inglourious Basterds’ draait op 4, 9 en 10 februari

om 20.00 uur in De Zwarte Doos.

Inglorious Basterds in Zwarte Doos

VVeerrsscchhiilllleennddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinnggeenn  aaaann  ddee  TTUU//ee  hhoouuddeenn  

ccaarrnnaavvaallssbboorrrreellss..  OOpp  ddoonnddeerrddaagg  1111  ffeebbrruuaarrii  hhoouuddeenn
PPrroottaaggoorraass,,  LLuucciidd,,  JJaappiiee,,  TThhoorr,,  SSiimmoonn  SStteevviinn  eenn  IInndduussttrriiaa

eeeenn  ccaarrnnaavvaallssbboorrrreell  iinn  hhuunn  tthhuuiisshhoonnkk..  IInndduussttrriiaa  hhoouuddtt  ddiitt

jjaaaarr  eeeenn  ggrroooott  ffeeeesstt  mmeett  ssppeecciiaaaall  bbeeddrruukkttee  ppuulllleenn,,  ddiitt  jjaaaarr

‘‘PPuullllûûhhrriijjkk  22001100’’..  DDee  RRaaaadd  vvaann  EEllff  eenn  eeeenn  hhooffkkaappeell  vvaann
ssttuuddeenntteenn  TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee  zziijjnn  eerr  eenn  ddee  pprriinnss

wwoorrddtt  vveerrkkoozzeenn::  eeeenn  bbeekkeenndd  iieemmaanndd  vvaann  IInndduussttrriiaa  kkrriijjggtt

ddeezzee  eerreettiitteell..  SSttuuddiieevveerreenniiggiinngg  VVaann  ddeerr  WWaaaallss  vvaann
TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee  hhoouuddtt  eeeenn  ccaarrnnaavvaallsswweeeekk..  
HHeett  bbeessttuuuurr  lloooopptt  ttiijjddeennss  ddeezzee  wweeeekk  vveerrkklleeeedd  rroonndd..
WWiiee  vveerrkklleeeedd  nnaaaarr  VVaann  ddeerr  WWaaaallss  kkoommtt,,  kkrriijjggtt  eeeenn  
bboorrrreellbboonn..
GGEELLIIMMBBOO,,  hheett  LLiimmbbuurrggssee  ddiissppuuuutt  vvaann  GGEEWWIISS  ((ssttuuddiiee--
vveerreenniiggiinngg  WWiisskkuunnddee  &&  IInnffoorrmmaattiiccaa)),,  hheeeefftt  eeeenn
vvoolllleeddiigg  pprrooggrraammmmaa  éénn  eeeenn  eeiiggeenn  pprriinnss..  ““GGEELLIIMMBBOO
ssttaaaatt  vvoooorr  ‘‘GGEEWWIISS  EErrvvaaaarrtt  LLiimmbbuurrggssee  IInniittiiaattiieevveenn
MMeett  BBeewwoonnddeerriinngg  eenn  OOnnttzzaagg’’..  WWee  wwiilllleenn  llaatteenn  zziieenn
ddaatt  LLiimmbbuurrggeerrss  hheeeell  lleeuukkee  mmeennsseenn  zziijjnn  eenn  wwee
pprroommootteenn  ddee  LLiimmbbuurrggssee  ccuullttuuuurr,, dduuss  zzeekkeerr  hheett
ccaarrnnaavvaall””,,  vveerrtteelltt  RRoobb  RRiittzzeenn,,  eeeenn  mmeett  pprreettooooggjjeess
uuiittggeerruussttee  LLiimmbbuurrggeerr  eenn  zzeevveennddeejjaaaarrssTTeecchhnniisscchhee  WWiisskkuunnddee  ((lliinnkkssoonnddeerr  oopp  ddee  ffoottoo))..
““GGEELLIIMMBBOO  iiss  ssiinnddss  ddiitt  jjaaaarr  aassppiirraanntt--lliidd  vvaann
SSttiicchhttiinngg  FFeeddeerraattiiee  EEiinnddhhoovveennss  CCaarrnnaavvaall,,  ddiiee
ddee  iinnbbrreenngg  vvaann  ddee  ssttuuddeenntteenn  iinn  EEiinnddhhoovveenn
mmiisstt..  CCoonnttaacctteenn  mmeett  aannddeerree  vveerreenniiggiinnggeenn
wwaarreenn  eerr  aall,,  ddiiee  ggaaaann  wwee  uuiittbbrreeiiddeenn  eenniinntteennssiivveerreenn..””
DDiitt  jjaaaarr  iiss  ddee  ddeerrddee  GGEEWWIISS--pprriinnss  ggeekkoozzeenn::

pprriinnss  MMaarrttiiee  II  eenn  ddiiee  hheeeefftt  eeeenn  vvooll  ccaarrnnaavvaallss--

pprrooggrraammmmaa..  MMeett  zziijjnn  ggeevvoollgg  bbeezzooeekktt  hhiijj  hheett  FFeeddeerraattiieebbaall  ((66

ffeebbrruuaarrii))  eenn  eeeenn  ddaagg  llaatteerr  ddee  rreecceeppttiiee  vvaann  ddee  nniieeuuwwee  ssttaaddsspprriinnss..  

OOpp  ddoonnddeerrddaagg  1111  ffeebbrruuaarrii  rreeiikktt  hhiijj  HHaarrrryy  RRoouummeenn,,  ddee  TTUU//ee--sseeccrreettaarriiss,,  eeeenn  mmeeddaaiillllee  uuiitt  oomm  

vveerrvvoollggeennss  nnaaaarr  eennkkeellee  TTUU//ee--ccaarrnnaavvaallssbboorrrreellss  ttee  ggaaaann..  DDee  aavvoonndd  wwoorrddtt  iinn  eeiiggeenn  hhuuiiss  ((vvllooeerr  1100  HHGG))

vvoooorrttggeezzeett  oomm  ttee  ffeeeesstteenn  mmeett  GGEEWWIISS--ssttuuddeenntteenn  eenn  ddee  pprriijjss  vvoooorr  ddee  bbeesstt  vveerrkklleeddee  ssttuuddeenntt  uuiitt  ttee  rreeiikkeenn..

VVrriijjddaaggmmoorrggeenn  iiss  eerr  eeeenn  KKaatteerroonnttbbiijjtt  mmeett  ggeebbaakkkkeenn  eeiieerreenn  eenn  ssppeekk..  VVrriijjddaaggss  iiss  hheett  eeeerrssttee  GGEELLIIMMBBOO--

ttrreeffffeenn::  ssaammeenn  oonnddeerr  lleeiiddiinngg  vvaann  GGEEWWIISS--pprriinnss  MMaarrttiiee  II  ddee  ssttaadd  iinn..  

RRiittzzeenn::  ““DDaann  ddeelleenn  wwee  ooookk  LLiimmbbuurrggssee  NNoonnnneevvootttteenn  uuiitt::  eeeenn  lleekkkkeerrnniijj  vvaann  bbrrooooddddeeeegg  mmeett  ssuuiikkeerr  ddaatt  

zziijjnn  nnaaaamm  ttee  ddaannkkeenn  hheeeefftt  aaaann  eeeenn  ssttrriikk  ddiiee  LLiimmbbuurrggssee  nnoonnnneenn  oopp  hhuunn  aacchhtteerrwweerrkk  ddrraaggeenn..  HHeett  ggeebbaakkjjee

kkoommtt  oooorrsspprroonnkkeelliijjkk  uuiitt  SSiittttaarrdd  eenn  wwoorrddtt  ttrraaddiittiioonneeeell  mmeett  ccaarrnnaavvaall  ((VVaasstteellaaoovveenndd))  ggeeggeetteenn;;  wwiijj  hhoouuddeenn

ddiiee  ttrraaddiittiiee  iinn  eerree..””ZZaatteerrddaaggss  bbeezzooeekktt  ddee  GGEEWWIISS--pprriinnss  mmeett  aaaannhhaanngg  aannddeerree  ccaarrnnaavvaallssvveerreenniiggiinnggeenn  eenn  oopp  zzoonnddaagg  iiss  iieeddeerreeeenn

vvrriijj  oomm  iinn  eeiiggeenn  ddoorrpp  ooff  ssttaadd  ccaarrnnaavvaall  ttee  vviieerreenn..  OOpp  mmaaaannddaagg  iiss  hheett  ttwweeeeddee  GGEELLIIMMBBOO--ttrreeffffeenn::  mmeett  zziijjnn  aalllleenn

vveerrkklleeeedd  nnaaaarr  MMaaaassttrriicchhtt  oomm  ddaaaarr  ccaarrnnaavvaall  ttee  vviieerreenn  eenn  pprroobbeerreenn  ddee  llaaaattssttee  ttrreeiinn  tteerruugg  ttee  hhaalleenn..  ((GGVV))//.

Carnaval: niet alleen leuk voor Limburgse studenten

GEWIS-dispuut GELIMBO tijdens carnaval 2009
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DDeemmoonnssttrreerreenn

““ZZuulllleenn  wwee  ggaaaann  ddeemmoonn--

ssttrreerreenn??””  ““WWaaaarrtteeggeenn

ddaann??””,,  vvrraaaagg  iikk  vveerrbbaaaassdd

aaaann  ddee  vvrriieenndd  ddiiee  hheett

vvoooorrsstteelltt..  ““DDaatt  mmaaaakktt  nniieett

uuiitt,,  iikk  bbeenn  hheettzzeellffddee  ddooeenn

zzaatt,,  iikk  hheebb  hheett  ggeevvooeell  ddaatt

iikk  ssttiill  ssttaa!!””  IInn  ffeeiittee  mmooeett  

iikk  hheemm  ggeelliijjkk  ggeevveenn..  

NNaa  vviijjffeenneeeennhhaallff  jjaaaarr

ssttuuddiiee  iiss  hheett  kkuunnssttjjee  vvaann

lleerreenn  eenn  tteennttaammeennss  mmaakkeenn

wweell  bbeekkeenndd..  OOmm  hheett  ttee

bbeewwiijjzzeenn,, wwoorrddeenn  iinnmmiidd--

ddeellss  ooookk  hheerrkkaannssiinnggeenn

vvoooorr  ppuunnttvveerrbbeetteerriinngg  aaaann--

ggeeggrreeppeenn..  AAlllleess  oomm  mmaaaarr

nniieett  ssttiill  ttee  zziitttteenn,,  mmiiss--

sscchhiieenn  wweell  lleetttteerrlliijjkk,,  mmaaaarr

iinn  iieeddeerr  ggeevvaall  nniieett  ffiigguuuurr--

lliijjkk..  DDee  sslleeuurr  mmooeett  wwoorrddeenn

ddoooorrbbrrookkeenn,,  ddeessnnooooddss

mmaaaarr  ddeemmoonnssttrreerreenn..

SSttiillzziitttteenn,,  iikk  bbeenn  tteeggeenn!!

SSttiillssttaanndd  iiss  aacchhtteerruuiittggaanngg,,

ddee  rreesstt  vvaann  ddee  wweerreelldd  rraaaasstt

iimmmmeerrss  vvoooorrtt..  WWaatt  kkuunn  jjee

ddooeenn  oomm  ttee  zzoorrggeenn  ddaatt  ddee

ddaaggeelliijjkkssee  sslleeuurr  ggeeeenn  

wweekkeelliijjkkssee  ooff  jjaaaarrlliijjkkssee

sslleeuurr  wwoorrddtt??  OOff  hheett  nnoouu  

oomm  ddee  zzoovveeeellssttee  bboorrrreell,,  ddee

xx--ssttee  ssqquuaasshhppaarrttiijj  ooff  hheett

lleerreenn  vvoooorr  hheett  vvoollggeennddee

tteennttaammeenn  ggaaaatt..  HHeett  vvoollggtt

eellkkaaaarr  iinn  rraapp  tteemmppoo  oopp  eenn

vvoooorr  jjee  hheett  wweeeett,,  vvooeelltt  hheett

ooff  jjee  nnooooiitt  iieettss  aannddeerrss  hheebbtt

ggeeddaaaann..  WWaatt  ttee  ddooeenn  oomm

wwaatt  lleevveenn  iinn  ddee  bbrroouuwweerriijj

ttee  bbrreennggeenn??  EEeenn  eeiiggeenn

bbeeddrriijjff  ssttaarrtteenn,,  eeiinnddeelliijjkk

ddiiee  wweerreellddrreeiiss  mmaakkeenn,,  aalllleess

oopp  zzwwaarrtt  iinn  hheett  ccaassiinnoo??  

OOff  ttoocchh  mmaaaarr  ddee  wweerreelldd

vveerrbbeetteerreenn  ddoooorr  mmiiddddeell

vvaann  pprrootteesstt??

IInn  BBrruusssseell  vvoooorr  eeeenn

wweeeekkeennddjjee  wweegg  lloooopp  iikk  

eeeenn  ddeemmoonnssttrraattiiee  vvaann  ddee

vvaakkbboonnddeenn  tteeggeenn  hheett  lliijjff..

IInn  ppllaaaattss  vvaann  hheeffttiiggee  

ttaaffeerreelleenn  zziiee  iikk  eeeenn  ggrrooeepp

vviijjffttiiggeerrss  ddiiee  nnuu  aall  kkllaaaarr  

iiss  oomm  ddee  rreesstt  vvaann  hheett

wweerrkkzzaammee  bbeessttaaaann  uuiitt  ttee

zziitttteenn..  NNuu  nnoogg  eevveenn

eerrooppuuiitt  oomm  ttee  zzoorrggeenn  ddaatt

hheett  bbuurreeaauuhhaannggeenn  ddee

kkoommeennddee jjaarreenn  ooookk  nnoogg

ggeennooeegg  bbeettaaaalltt..  SSttiillssttaaaann,,

aalllleeeenn  ddaann  ggeeppeerrffeeccttiioo--

nneeeerrdd..  

EEeenn  eerrvvaarriinngg  rriijjkkeerr  kkeeeerr  

iikk  tteerruugg  nnaaaarr  EEiinnddhhoovveenn..

KKllaaaarr  vvoooorr  hheett  nniieeuuwwee  

sseemmeesstteerr  eenn  mmeett  eeeenn  

dduuiiddeelliijjkk  ddooeell  vvoooorr  ooggeenn..

EErr  mmooeett  iieettss  ggaaaann  

ggeebbeeuurreenn,,  wwaanntt  ssttiillssttaaaann,,

ddaatt  nniieett  llaannggeerr!!  VVoooorr  jjee  

hheett  wweeeett,,  bbeenn  jjee  aaaann  hheett  

ddeemmoonnssttrreerreenn..

PPiieetteerr  MMoooorreenn  iiss  ssttuuddeenntt

TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee

Inwendige massage door geluid
Elf TU/e-studenten en 
-medewerkers namen 
afgelopen zaterdag deel
aan de workshop Geluid
in het Studentensport-
centrum. De workshop
bestond uit oefeningen
met speciale ademtech-
nieken en buikklanken,
gebaseerd op een oude
Chinese techniek die 
gebruikt wordt om span-
ningen los te laten en
gezond te blijven. 

Sissen, fluiten, blazen en
meditatieve klanken uit-
stoten, en dat drie uur lang,
is behoorlijk intens.
Sommige onderdelen van

de workshop voelen
onwennig, zoals de sis-
oefening: met licht gebo-
gen knieën, opgetrokken
mondhoeken hard sissend

je adem uitblazen. Iemand
krijgt een lachkick en gaat
even aan de kant zitten. De
rest laat zich niet afleiden
en blijft geconcentreerd

sissen, want docente
Astrid Dobbelaar had al
gewaarschuwd dat de oefe-
ning allerlei emoties kan
losmaken, van huilen tot
lachen: “Laat het maar
gewoon gebeuren”.
De oefeningen draaien om
ademhalings- en geluids-
techniek en doen denken
aan tai chi. Dobbelaar
leerde de techniek van de
Chinese tai chi-meester 
dr. Shen Hongxun: “Als je
geluid maakt, train je je
longen en ingewanden;
geluid is een trilling en
deze trilling werkt als een
interne massage. Zodoen-
de kan geluid spanningen

bevrijden en negatieve
factoren losmaken uit
weefsels en organen.”
Volgens Rianne Wolters
(met lichtblauw T-shirt op
foto), masterstudente
Innovation Sciences,
hadden de oefeningen
zeker effect. “Niet bij alles
voelde ik evenveel,  maar er
waren ook oefeningen
waarbij je klanken naar
bepaalde delen van je
lichaam moest sturen, bij-
voorbeeld naar je hoofd.
Toen voelde ik dat het
bovenin mijn hoofd trilde
en meteen ging mijn nek
veel rechter staan. Dat
werkte echt.” (SK)/.

MMeett  ddaannkk  aaaann  ccaarrnnaavvaallsswwiinnkkeell  DDee  KKeeii,,  GGeellddrrooppsseewweegg  22,,  EEiinnddhhoovveenn

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

DDaa  ggee’’tt  mmooaarr  wwiitt  ((ssiinnddss  22001100))
JJeerrooeenn  GGeeeerrttss,,  vviieerrddeejjaaaarrss  TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee

LLoorreennzz  DDeeeenn,,  vviieerrddeejjaaaarrss  TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee

AAlliiccee  LLaammmmeerrss,,  vviieerrddeejjaaaarrss  BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee

AAnnnniieekk  ddeenn  HHaammeerr,,  ddeerrddeejjaaaarrss  BBiioommeeddiisscchhee

TTeecchhnnoollooggiiee

PPaanneell  vvaann  ddee  wweeeekk

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. Deze keer onder het mom van; ‘La la lalala lala-
laaaaaaaaaaa!!!’, op zoek naar de beste carnavalsoutfit.

DDee  ggeezzeelllliiggssttee  ttiijjdd  vvaann  hheett  jjaaaarr  kkoommtt

eerr  wweeeerr  aaaann  iinn  BBrraabbaanntt::  ccaarrnnaavvaall!!  OOff

jjee  nnuu  wwiilltt  ooff  nniieett,,  jjee  kkuunntt  eerr  eeiiggeennlliijjkk

nniieett  oommhheeeenn..  EEllkk  jjaaaarr  iiss  eecchhtteerr  ddee

ggrroottee  vvrraaaagg::  wwaatt  ttrreekk  iikk  aaaann??  EErr  iiss

nnaattuuuurrlliijjkk  hheeeell  vveeeell  kkeeuuss  qquuaa  oouuttffiitt

eenn  ddee  vvoooorrpprreett  vvaann  hheett  uuiittzzooeekkeenn

bbrreennggtt  jjee  aall  lleekkkkeerr  iinn  ddee  sstteemmmmiinngg..

MMaaaarr  ooookk  ccaarrnnaavvaallsskklleeddiinngg  iiss  aaaann

mmooddeettrreennddss  oonnddeerrhheevviigg  eenn  jjee  wwiilltt

nnaattuuuurrlliijjkk  ggeeeenn  ffllaatteerr  ssllaaaann..

WWaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  kkuunn  jjee  ddiitt  jjaaaarr  oovveerr  ddee

MMiicchhaaeell  JJaacckkssoonn--hhooooffddeenn  llooppeenn  eenn  eerr

zziijjnn  aallttiijjdd  ggeennooeegg  sseexxyy  zzuusstteerrttjjeess  iinn

ddee  bbuuuurrtt  mmoocchhtt  jjee  kknnoocckk--oouutt  ggaaaann

ddoooorr  ddee  aallccoohhooll..  DDuuss  pprroobbeeeerr  eeeennss

iieettss  aannddeerrss..  HHeett  ppaanneell  vvaann  ddee  wweeeekk

hheeeefftt  eeeenn  aaaannttaall  hhiippppee  kkoossttuuuummss

ggeetteesstt;;  hhooppeelliijjkk  kkuunnnneenn  wwee  jjee  oopp  wwaatt

lleeuukkee  iiddeeeeëënn  bbrreennggeenn..  

DDiitt  jjaaaarr  wweeddeerroomm  eeeenn  vvaann  ddee  kkllaass--

ssiieekkeerrss:: hheett  SSnneeeeuuwwwwiittjjee--kkoossttuuuumm..

AAlliiccee  vvoonndd  hheett

kkoossttuuuumm  eerrgg

lleekkkkeerr  zziitttteenn  eenn

nniieett  dduuuurr..  HHeett

lleeuukkee  vviinnddtt  zzee  ddaatt

eerr  ooookk  eeeenn  mmaann--

nneelliijjkkee  vveerrssiiee  vvaann

hheett  kkoossttuuuumm  iiss..

““ZZoo  kkuunn  jjee  ssaammeenn  mmeett  jjee  vvrriieenndd  hheett--

zzeellffddee  ggeekklleeeedd  ggaaaann””,,  ggrraapptt  zzee..  OOookk

lliijjkktt  hheett  hhaaaarr  ttooff  aallss  jjee  eeeenn  ppaaaarr

vvrriieennddeenn  kkuunntt  oovveerrhhaalleenn  oomm  aallss

ddwweerrgg  vveerrkklleeeedd  ttee  ggaaaann..  JJeerrooeenn  vviinnddtt

hheett  eecchhtteerr  mmeeeerr  iieettss  vvoooorr  ddee  ttrraavveess--

ttiieett  vvaann  22001100..  LLoorreennzz  ddaaaarreenntteeggeenn

vviinnddtt  zzoo’’nn  jjuurrkk  wweell  mmaakkkkeelliijjkk,,  mmaaaarr

ddiiee  kkoouusseenn  eenn  pprruuiikk  zzuulllleenn  nnoogg  ggeeeenn

aavvoonndd  oovveerrlleevveenn..  HHiijj  vviinnddtt  wweell  ddaatt  ddiitt

ggeeeenn  ppaakk  vvoooorr  ddee  ddoooorrssnneeee  mmaann  iiss::

mmeeeerr  vvoooorr  eecchhttee  mmaacchhoo’’ss..  

““HHeett  kkoosstt  eevveenn  wwaatt  ttiijjdd

oomm  jjee  oouuttffiitt  ccoommpplleeeett  ttee

mmaakkeenn,,  mmaaaarr  ddaann  hheebb  jjee

ooookk  wwaatt””,,  vviinnddtt  LLoorreennzz

vvaann  ddee  mmuusskkeettiieerr--

ppaakkkkeenn..  JJeerrooeenn  vviinnddtt  zzee

ooookk  ggaaaaff,,  mmaaaarr  jjee  mmooeett

wweell  mmeett  eeeenn  ppaaaarr  vvrriieennddeenn  zzoo

vveerrkklleeeedd  ggaaaann,,  aannddeerrss  bbeenn  jjee  eecchhtt

zzoo’’nn  eeeennzzaammee  mmuusskkeettiieerr..  

EEeenn  vvaann  ddee  eeyyeeccaattcchheerrss  vvaann

ddeezzee  ccaarrnnaavvaall  zzaall  hheett

oooosstteerrssee  kkoossttuuuumm  zziijjnn..  HHeett

iiss  hheelleemmaaaall  hhaallllaall--pprrooooff,,

wweeeett  JJeerrooeenn  ttee  vveerrtteelllleenn..  EEnn

aallss  jjee  nneett  ddooeett  aallssooff  hheett

SSuuiikkeerrffeeeesstt  iiss,,  hheebb  jjee  ddee

ggrroooottssttee  llooll..  OOookk  AAlliiccee  iiss  eerrgg  ttee

sspprreekkeenn  oovveerr  ddiitt  kkoossttuuuumm::  pprraakkttiisscchh

ggeezziieenn  kkuunn  jjee  eerr  ooookk  nnoogg  eeeenn  bbrrooeekk

oonnddeerraaaann  wwaaaarriinn  jjee  aall  jjee  ccaarrnnaavvaallss--

mmuunntteenn  kkuunntt  bbeewwaarreenn,,  zzeeggtt  zzee..  HHeett  iiss

bboovveennddiieenn  eeeenn  ffeeeesstteelliijjkk  ppaakk,,  hheeeefftt

eeeenn  ffiijjnnee  ssttooff  eenn  iiss  oorriiggiinneeeell..  

HHeett  lliijjkktt  eerroopp  aallssooff

zzee  eellkk  jjaaaarr  sseexxiieerr

wwoorrddeenn::  ddee  nnoonn--

nneennppaakkjjeess..  OOnnzzee

eeiiggeenn  AAnnnniieekk

hheeeefftt  hheett  ggeetteesstt

eenn  wwooww,,  wwaatt  eeeenn

uuiittssttrraalliinngg!!  AAlliiccee

vviinnddtt  hheett  eeeenn  hheeeell  ttyyppeerreenndd  ppaakkjjee::

““DDooeenn  aallssooff  jjee  hheeiilliigg  eenn  oonnsscchhuullddiigg

bbeenntt  eenn  vveerrvvoollggeennss  mmeett  zzoo’’nn  sseexxyy

ppaakkjjee  rroonnddllooppeenn..  EEeenn  hheeeell  lleeuukk

ccoonnttrraasstt!!””  JJeerrooeenn  kkaann  aalllleeeenn  mmaaaarr  uuiitt--

bbrreennggeenn::  ““LLeeuukk  ppaakkjjee,,  jjaammmmeerr  vvaann

hheett  zzwwaarrttee  ggeeddeeeellttee……””  

HHeett  vvrroouuwweelliijjkkee

rriiddddeerrkkoossttuuuumm zziieett  eerr

eerrgg  bbrruuuutt  uuiitt,,  vviinnddtt

JJeerrooeenn..  EEeenn  vvoooorrddeeeell  iiss

ddaatt  jjee  lleekkkkeerr  hheeeell  ddee

ccaarrnnaavvaall  cchhaaggrriijjnniigg

mmaagg  kkiijjkkeenn  eenn  jjee  kkaatteerr  nniieett  hhooeefftt  ttee

vveerrbbeerrggeenn..  

EEnn  ddaann  nnaattuuuurrlliijjkk  ddee  wwiinnnnaaaarr  vvaann

22001100::  hheett  EEggyyppttiisscchhee  ttrriioo..  ““DDiitt  zziijjnn

eecchhtt  pprraacchhttiiggee  ppaakkkkeenn  wwaaaarrmmeeee  jjee  ddee

sshhooww  sstteeeelltt  iinn  ddee  kkrrooeegg””,,  ccoonncclluuddeeeerrtt

AAlliiccee..  JJeerrooeenn  zzeeggtt::  ““AAllss  jjee  ggooeedd  kkiijjkktt,,

zziiee  jjee  ddaatt  ddee  ddrriieedduuiizzeenndd  jjaaaarr  ggeelleeddeenn

ggeemmuummmmiiffiicceeeerrddee  EEggyypptteennaarreenn  ggooeedd

zziijjnn  bbeehhoouuddeenn””..  HHiijj  vviinnddtt  hheett  eecchhtt

vveettttee  kkoossttuuuummss::  hheett  lliijjkktt  hheemm  eecchhtteerr

ggrruuwweelliijjkk  mmooeeiilliijjkk  oomm  ttee  ddaannsseenn  iinn  22DD

((wwaanntt  EEggyypptteennaarreenn  zziijjnn  aallttiijjdd  22DD,,  kkiijjkk

mmaaaarr  oopp  ddee  mmuuuurrsscchhiillddeerriinnggeenn))..  

TToott  sslloott  nnoogg  eeeenn  wwiijjzzee  rraaaadd::  wweeeess

eeeennss  eeeenn  kkeeeerr  nniieett  jjeezzeellff!!  AAllaaaaff!!!!!!

BESTE

KEUS

Open avond 
in de Bunker 
Ben je benieuwd wat er
door het jaar heen allemaal
te doen is in de Bunker?
Op dinsdag 9 februari ben
je tussen 19.00 en 22.00
uur welkom in de Bunker.
Bij Kinjin kun je Go en
Dance Dance Revolution
spelen en kalligrafie leren.
Quadrivium laat je mee-
spelen met de muziek en
Dekate Mousa geeft een
workshop fotografie.
Footloose vraagt of je
meedanst en als je meer
van rollenspellen houdt,
kun je terecht bij ESRG
Knights of the Kitchen
table. Doppio houdt een
theatersportactiviteit.
Opgeven is niet noodzake-
lijk en meedoen is
gratis.(NS)

Foto: Bart van Overbeeke

Internationaal tintje aan tournee Nederlands Studenten Orkest

In een boerderij in
Someren zijn honderd
studenten intensief aan
het repeteren voor de
tiendaagse tournee van
het Nederlands Studen-
ten Orkest (NSO) die
zondag begint. Bijzonder
is dat dit jaar vier Turkse
studenten meedoen. Het
orkest speelt onder
andere het stuk ‘Köçekçe’
van de Turkse componist
Ulvi Cemal Erkin. De
reeks optredens wordt
afgesloten in Turkije, met
concerten in Istanbul en
Bursa.

Het Nederlands Studenten
Orkest wordt elk jaar
opnieuw samengesteld
door middel van audities.

Dit jaar doen twee TU/e-
studenten mee: Hugo van
Lint (master Embedded
Systems) speelt trombone
en Tom Peeters (master
Biomedische Technologie)
speelt saxofoon. 
Vier Turkse conservatorium-
studenten zijn overgeko-
men uit Bursa voor de repe-
tities. De violisten Emre
Engin (18) en Ezgi Gurbuz
(17) studeren sinds hun
tiende aan het conservato-
rium. Dat de meeste
Nederlandse studenten
amateurs zijn, maakt
Engin en Gurbuz niets uit.
“Er is niet echt veel
verschil, we zien hen ook
als professionele spelers.”
Ze zijn enthousiast over
de samenwerking. De

orkestleden
zijn inge-
deeld in
‘troetel-
groepjes’:
leden van elk
groepje
moeten
elkaar in 
de watten
leggen met
kleine atten-
ties en extra
aandacht. “Dat helpt echt
om een beetje te mengen
met de Nederlandse stu-
denten”, aldus Engin. Ze
moeten nog wel even
wennen aan de Neder-
landse eetgewoonten.
Hutspot, brood tussen de
middag: het is niet aan
hen besteed. Wat

waarschijnlijk wél mee
terug gaat naar Turkije, 
is een pak hagelslag.
(SK)/.
Het eerste concert is zondag 

7 februari in SCC De Ruchte in

Someren. Kijk voor het volledige

programma en kaarten op

www.nso.nl. 

De Turkse violist Emre Engin. Foto: Rien Meulman
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