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Vertrouwenscrisis tussen UT en TU/e

“Beautiful but disturbing”

“Code of conduct geschonden
bij overstap wetenschappers”
Het College van Bestuur en de
universiteitsraad van de
Universiteit Twente zijn kwaad
op het bestuur van de TU/e
naar aanleiding van de overstap van vier Twentse wetenschappers naar Eindhoven. De
‘code of conduct’ waaraan de
drie TU-besturen zich gecommitteerd hebben, zou geschonden zijn. “Die gedragsregels
hebben we niet voor niets met
elkaar afgesproken”, zegt de
woordvoerder van het CvB van
de Universiteit Twente.
De Twentse U-raad stuurde
vrijdag 5 maart een officieel
schrijven naar het dagelijks
bestuur van de 3TU.Federatie.
Gisteren, 10 maart, zou het
Twentse CvB een brief gestuurd
hebben naar zijn Eindhovense
collega’s. De overstap van de
Twentse
hoogleraar
Hans
Kuipers samen met drie mensen
van zijn wetenschappelijke staf
naar de TU/e-faculteit Scheikundige Technologie, zou het vertrouwen binnen de federatie
ernstig
geschaad
hebben.

Volgens drs. Paul van Tongeren,
woordvoerder van het CvB van de
UT, is hiermee de ‘code of
conduct’ geschonden. In die code
is onder meer vastgelegd dat
federatieleden alleen actief onder
elkaars
topfunctionarissen
werven na onderling overleg.
“Zo’n overleg heeft nooit plaats
gehad”, zegt Van Tongeren. “We
willen zo snel mogelijk om tafel
met het Eindhovense bestuur,
want die gedragsregels hebben
we niet voor niets met elkaar afgesproken. Wat nu is gebeurd,
kan echt niet.” Van Tongeren
verwacht overigens niet dat de
overstap nog ongedaan gemaakt
kan worden. “Onze hoogleraren
zitten hier niet achter tralies, die
hebben daar een vrije keuze in.”

Grote concurrentie

Voorzitter van het dagelijks
bestuur van de 3TU.Federatie is
sinds januari de Delftse collegevoorzitter drs. Dirk Jan van den
Berg. In een eerste reactie laat hij
weten dat de internationale concurrentie om topwetenschappers
groot is en dat transfers daarom

niet uitzonderlijk zijn. “Maar
tegelijkertijd is 3TU een bijzonder
samenwerkingsverband
tussen de technische universiteiten in Nederland”, aldus Van
den Berg. “Daarbinnen hebben
we samen afspraken gemaakt
over ons handelen met en ten opzichte van elkaar.” Van den Berg
wil de feiten rondom de transfer
zo snel mogelijk op een rijtje
zetten en er op korte termijn over
praten met de voorzitters en
rectoren van de drie TU’s.
Ir. Harry Roumen, secretaris van
de TU/e, verwijst naar dit aanstaande overleg. “In de aanloop
naar dat gesprek toe, willen we er
nu nog niets over zeggen. Al
verbaast het me wel dat het
Twentse CvB ons ook nog een
brief gaat sturen. Ik heb die nog
niet gezien.” Een precieze datum
voor het overleg is nog niet
bekend, daar moeten de agenda’s
nog voor getrokken worden, zo
vertelt Roumen. Collegevoorzitter ing. Amandus Lundqvist en
rector prof.dr.ir. Hans van Duijn
zijn deze week op dienstreis in
China. (HK)/
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Vijftig foto’s van twaalf verschillende fotografen met als onderwerp
het effect van industrialisering op
de aarde, dat is de expositie
‘Earth’ van de fotowedstrijd Prix
Pictet. Woensdagmiddag is de
expositie officieel geopend.
CvB-lid mr. Jo van Ham noemde de
foto’s in zijn openingsspeech
“beautiful but disturbing”.
Bij de foto van een enorm diepe
steengroeve staat de Iraanse Iman
Mossavat (promovendus Electrical
Engineering). “It’s alarming how
people are interfering with the
earth. There’s not much left of
how it should be.” De Indiase Sujit

Prasanna Kumar heeft in India al
veel voorbeelden van industriali sering gezien. “But I cannot get
used to it.” Hij verbaast zich er
ook over dat dergelijke foto’s
nooit in het nieuws te zien zijn.
Daar sluit Thomas van Kempen
(masterstudent Biomedische
Technologie) zich bij aan. “Je weet
dat het gebeurt en hoe slecht het
is, maar nu zie je het pas echt.”
De expositie is te zien tot en met
18 april in de hal van het Hoofd gebouw. (SK)

Foto’s: Bart van Overbeeke

Lage opkomst brainstormsessie Bouwkunde
De opleiding Bouwkunde is
populair onder studenten. De
lage opkomst voor een brainstormsessie over de toekomst
van de faculteit wekte daarom
verwondering. Gezien de problemen waarmee de faculteit
kampt, was meer animo voor de
bijeenkomst verwacht.
Ruim twintig studenten en
medewerkers kwamen woensdagmiddag 10 maart in de
Trappenzaal van Vertigo opdagen
om deel te nemen aan de
brainstorm Onderwijs 2.0.

De bijeenkomst was opgezet
door studievereniging CHEOPS.
In kleine groepjes werd eerst
gewerkt aan thema’s zoals profilering Bouwkunde, curriculum,
financiële middelen, mentaliteit,
efficiëntie en faciliteiten. Dat
leverde een bonte stoet aan
ideeën op. Van supermarkt tot
het wij-gevoel. Er bleken genoeg
creatieve oplossingen om de afkalvende middelen en financiën
van de faculteit te verhelpen.
Maar daar stonden ook voorwaarden tegenover. De faculteit
zou meer wetenschappelijk bezig

moeten zijn, er hoort een mentaliteitsverandering
plaats
te
vinden en de faciliteiten zouden
beter benut moeten worden.
De uitkomsten van de bijeenkomst worden binnenkort
aangeboden aan het faculteitsbestuur van Bouwkunde. /
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Foto: Bart van Overbeeke

Extra toezicht bij borrels na hausse aan laptopdiefstallen
De studieverenigingen gaan de
komende weken, in samenwerking met de TU/e-beveiliging, extra toezicht houden bij
hun wekelijkse donderdagmiddagborrels. De Federatie
Studieverenigingen Eindhoven
verzoekt alle clubs daarnaast
dringend contact op te nemen
met de gebouwbeheerders, om
op niet al te lange termijn
kluisjes bij alle kroegen te
laten plaatsen. Dit alles in de
hoop de hausse aan laptopdiefstallen op de campus een halt
toe te roepen.
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Opnieuw tien laptops werden afgelopen week op het TU/e-terrein
gestolen, alle op donderdagmiddag wanneer de studieverenigingen hun borrelruimtes openzetten. Het totaal aantal gejatte
laptops sinds de jaarwisseling
gaat daarmee al hard richting de
dertig - vaak niet eens het aantal
laptopdiefstallen op de campus
in een heel jaar.
Voor ing. Mirjam Jahnke, hoofd
van de BedrijfsHulpVerlening,
staat eigenlijk wel vast dat het
steeds om dezelfde dader of
daders gaat: zo blijken de dieven
meestal met een lege laptoptas bij
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een borrel aan te komen, om op
een onbewaakt moment een
andere tas mét inhoud weer mee
te nemen. De kans dat het
mensen uit eigen huis zijn, is
volgens
Jahnke
‘redelijk
aanwezig’: “Blijkbaar zijn het studentikoze types, mensen die niet
opvallen in een studentenkroeg.
Maar dat kunnen ook jongeren
van buiten de campus zijn”.
Bij Jesper van Berkel, president
van de FSE, trokken de laatste
weken steeds meer verenigingsbestuurders aan de bel over het
groeiende aantal diefstallen. Hij
denkt dat kluisjes in of net buiten
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de faculteitskroegen de beste oplossing zijn. “Bij Thor hebben ze
al langer kluisjes en ik begrijp dat
dat goed werkt.” Kluisjes
verderop in de gang of elders in
het gebouw vormen kennelijk
een te hoge drempel, concludeert
Jahnke: “Vijftig meter is blijkbaar
al te ver. Toch hopen we dat studenten, door ze er nog actiever op
te wijzen, het belang ervan gaan
inzien”.
De FSE gaat verenigingsbesturen
aansporen zo snel mogelijk contact op te nemen met de gebouwbeheerders over de aanschaf van
nieuwe of het verplaatsen van
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bestaande kluisjes. Over eventueel te maken kosten moeten de
studieverenigingen en faculteiten samen in conclaaf. Tot die
tijd komt er, vanuit de verenigingen en de TU/e-beveiliging, in
elk geval extra toezicht op de garderobes tijdens de borrels.
Hoofd beveiliging Jahnke hoopt
met de maatregelen niet alleen
snel het aantal laptopdiefstallen
te zien slinken, “natuurlijk
hopen we ook iemand te kunnen
betrappen. Het is toch een
aanslag op onze beveiliging, dat
is
behoorlijk
frustrerend”.
(MvdV)/

.
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Roel Smits
“Ik schreef voor een dubbeltje per uur”
Interview: Norbine Schalij
Foto: Bart van Overbeeke
Tijdens haar praatje op zijn
afscheidsreceptie gromde
ze nog een beetje. Roel Smits’
baas kon maar niet begrijpen
dat iemand die het voorrecht
heeft bij het Max Planck
Instituut te werken, dit
opgeeft om auteur te worden.
Maar TU/e-alumnus Smits
was vastbesloten, hij wilde
zijn geld gaan verdienen
met het schrijven van fictie.
Nu, zeven jaar later, ligt zijn
tweede boek in de winkel.
Smits denkt dat werkgevers in
1988 aan hem konden zien dat
hij nog niet wist wat hij wilde,
vertelt hij grijnzend. Na zijn
afstuderen bij Technische
Natuurkunde had hij niet direct
een baan en ging als vanzelfsprekend promoveren bij het
Instituut voor perceptieonderzoek. Daarna deed hij postdoconderzoek aan waarneming
van spraakklanken aan het

University College in London en
vervolgens kwam hij terecht op
het Max Planck Instituut in
Nijmegen. Het is een logische
loopbaan voor een man met
glansrijke punten op zijn vwodiploma. “Keuzevrijheid is een
illusie”, weet hij nu. “Je kiest
wat je kunt doen. Toen ik van de
middelbare school kwam, vroeg
ik me niet af wat mij vervulling
zou geven. Daar was ik te jong
voor.” Smits bedoelt dat hij
vanzelf in zijn wetenschappelijke
carrière rolde. Na een aantal
jaren op het Max Planck begon
het onbehagen. “Ik kreeg steeds
meer twijfel. Iets in mij kreeg
geen ruimte. Mijn creativiteit
zocht een uitweg.”
Toen hun jongste zoon Daan
naar de basisschool ging, besprak
hij met zijn vrouw Tilde Bekker
(universitair docent bij
Industrial Design) of hij zijn
baan kon opzeggen. Het was
financieel mogelijk omdat ze
genoegen nemen met een
bescheiden huis met eenvoudige

inrichting. “Om geld te verdienen
met schrijven moet je eerst jaren
investeren.” Wanneer hij rekent
met de opbrengst van zijn
debuut, de verhalenbundel
‘Honderd procent mens’, schiet
hij in de lach. “Ik kreeg van de
uitgever een voorschot. In een
standaardcontract, wat ik had,
krijgt de schrijver tien procent
van de verkoopprijs van ieder
verkocht boek. Er zijn vierhonderd
boeken verkocht voor 16,50. Mijn
voorschot was groter. Eigenlijk
heb ik een dubbeltje per uur
verdiend.” Maar Smits kreeg ook
goede recensies. En voor zijn
tweede boek kreeg hij van het
Fonds voor de Letteren een
stimuleringsbeurs. Hij heeft
‘bijbanen’: hij werkt als docent
bij het CKE, geeft een cursus
rapportschrijven bij Industrial
Design en hij heeft een tekstbureau. Maar dan nog: “Zonder
partner met een goede baan
zou het niet lukken.”
Sinds februari ligt ‘De tovenaar
van Petersburg’ in de winkel.
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In het ontmoetingscentrum van de
personeelsvereniging treffen we Anja
de Valk. Een enthousiaste plannenmaakster die deze donderdagmiddag
in de rol van pv-bestuurslid de nieuwe
TU/e-medewerkers gaat verwelkomen.
Voor de lunch tijdens de introductiedag
van nieuwe medewerkers staan de
broodjes al klaar en is de tafel al gedekt.
Anja de Valk eet nog snel een appel.
Dadelijk gaat zij vertellen over de leuke

Het is een roman over een bioloog
die begin twintigste eeuw een
mammoetskelet gaat ophalen uit
Siberië, samen met zijn zoon.
Het zijn twee tegenpolen, de
professor met zijn puur wetenschappelijke benadering van
alles wat hij tegenkomt en de
adolescent die juist geïnteresseerd is in spirituele verklaringen. Smits heeft zich helemaal
ingeleefd in die twee, heeft zelf
ook trekjes van beide karakters.
“Wat ik altijd heb gevoeld, is dat
je met een goed werkend logisch
brein geneigd bent daarmee je
angstgevoelens te controleren.
Emoties kunnen je heel sterk
van slag brengen, je kunt je
proberen te wapenen met de
logische geest. Dat is dus wat
ik in de hoofdpersoon in het
extreme heb neergezet. Otto
Herz is niet iemand die niets
voelt, hij kan alleen heel goed
het deksel erop houden, als
een soort bescherming.”
Een belangrijk thema in het
boek is het afwijzen van hulp.

kanten van de pv. En dat je voor slechts
anderhalve euro per maand al lid bent, en
dat er tweemaal per jaar een activiteitenkalender uitkomt. Dat er veel goede plannen
zijn om ook voor kort-verbanders (aio’s,
postdoc’s en dergelijke) leuke bezigheden
te organiseren. “Voor de werknemers die
nog moeten kennismaken met Nederland
wil de pv ook speciale dingen doen.
Misschien een excursie naar Neeltje Jans
of iets tijdens Moederdag omdat die moeders
immers in het buitenland wonen. We willen
ook vragen wat hun nationale feestdagen
zijn en kijken of we daar iets mee kunnen.”
Anja, die als secretaresse bij EE werkt,
loopt over van plannen. Wat haar betreft
komt er in deze tekst ook een beetje
aandacht voor Speelkr8. “Dat is een
vrijwilligersorganisatie die gebruikt
speelgoed inzamelt en daarmee voor
‘minder bedeelde’ gezinnen een leuke
Sinterklaasavond mogelijk maakt.
We plannen de inleverweekenden na de
herfstvakantie waarin mensen hun zolders
opruimen. Wij maken alles schoon en

“Het komt heel veel voor dat
mensen met emotionele problemen zich niet laten helpen.
Het is heel moeilijk om hen te
helpen. Mijn hoofdpersoon laat
zich niet helpen. En zo ken ik
ook mensen in mijn omgeving.”
Hij schreef het boek aan de tafel
in de woonkamer, de gordijnen
dicht, met pen in Italiaanse
schriften. Regelmatig is hij bang
geweest dat het die dag niet zou
lukken. ‘The terror of the empty
page’ kwam dan heel dichtbij.
Wat ook tegenviel, was dat
schrijven zo uitputtend blijkt
te zijn. “Tegen lunchtijd ben ik
echt moe.” Hardlopen helpt dan.
Spijt van zijn carrièreswitch
heeft Smits helemaal niet. “Het
leukste aan schrijven is dat je
jezelf kunt verbazen. Spontaan
komen zinnen en ideeën op.
Ik ben een sterk naar binnen
gericht persoon met een heel
levendige fantasie. Nu ik daar
dagelijks ruimte aan kan geven,
voel ik me goed. Ik voel dat ik
doe wat de bedoeling is.”/
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repareren het speelgoed en in de uitgifteweek kunnen mensen op uitnodiging
spullen voor hun kinderen komen uitzoeken.” Anja is er erg tevreden over:
“Het doet zo goed om mensen blij te
maken!”(NS)
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TU/e houdt vast aan invoering
harde knip in 2012
De Tweede Kamer heeft het
wetsvoorstel ‘Ruim baan voor
talent’ vorige week controversieel verklaard. Daarmee
lijkt ook de wettelijk verplichte
invoering van de harde knip,
waar studenten voor het eerst
mee te maken zouden krijgen
in het collegejaar 2012-2013, te
zijn uitgesteld. De TU/e is
echter nog steeds van plan de
maatregel per september 2012
in te voeren.
Het controversieel verklaren van
wetsvoorstellen gebeurt na de val
van een kabinet, omdat na de
nieuwe verkiezingen de politieke
verhoudingen zo veranderd
kunnen zijn, dat er anders
besloten wordt over gevoelige
onderwerpen. Ook de invoering
van de harde knip, waarbij
studenten pas met de master
mogen beginnen na het behalen
van de bachelor, is controversieel
verklaard. Daarmee lijkt de
invoering voorlopig uitgesteld.
TU/e-beleidsmedewerker mr.drs.
Ben Donders zegt echter dat de

TU/e nog steeds verwacht dat de
harde knip in september 2012
wettelijke verplicht wordt. “In
wezen is de harde knip an sich
niet controversieel verklaard,
maar wel het wetsvoorstel waar
het een onderdeel van was”, zegt
Donders. De TU/e is dan ook nog
steeds van plan de harde knip per
september 2012 in te voeren.
Universiteiten mogen de regeling ook op eigen initiatief invoeren. In Leiden, Utrecht, Delft
en Amsterdam (UvA) is dat al het
geval.

Brief CvB

Begin deze week heeft het
College van Bestuur alle eerstejaars, die als eerste cohort in
september
2012
met
de
maatregel te maken krijgt, een
brief gestuurd. Daarin staat uitgelegd wat de regeling inhoudt
en dat er een projectgroep bezig
is om de gevolgen ervan te inventariseren. Deze projectgroep
onder leiding van dr.ir. Faas
Moonen, opleidingsdirecteur bij
Bouwkunde, brengt begin juni

Tv-uitzending elektrische
auto roept discussie op

een advies uit, dat dan binnen
diverse gremia besproken zal
worden. Begin juli wordt het
besproken met de universiteitsraad en begin oktober wil het CvB
de regeling officieel vaststellen.
In de brief wordt studenten dan
ook geadviseerd om in hun
toekomstige
studieplanning
re0kening te houden met de
invoering in 2012.
Een van de mogelijkheden om
studievertraging te ondervangen,
die door de harde knip kan optreden, is het invoeren van meer
instroommomenten in de masteropleidingen. Op dat vlak
scoort de TU/e op dit moment al
heel goed. Al voor 71 procent van
de aangeboden masteropleidingen bestaan extra inschrijfmomenten. Alleen Leiden (met
97 procent) en Delft (met 87
procent) scoren beter en daar is
de harde knip al van kracht.
(HK)/
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TU/e-student roept op tot actie
Student Technische
Innovatiewetenschappen Rick
Wolbertus vindt het niet toelaatbaar dat de basisbeurs een
lening wordt, zoals het vorige
kabinet wilde. Hij wil daarom
alle TU/e-studenten oproepen
om mee te gaan naar de demonstratie die Comité SOS op 25
maart houdt in Den Haag. Ook
aan de TU/e gaat hij actievoeren en wel op 22 maart.
In Cursor 19 sprak Wolbertus
zich uit over zijn ongenoegen dat
er in Eindhoven weinig tot niets
te merken was van acties tegen de

afschaffing van de basisbeurs.
“Ik ben bereid tot actie, wie doet
er met mij mee?”, schreef hij in
zijn opiniërende brief in de
rubriek ‘En ik vind’. Het leverde
bruikbare reacties op en samen
met SP-lid en Bouwkundestudent Jouke de Boer heeft
Wolbertus zich aangesloten bij
het landelijke Comité SOS. Dat is
een samenwerkingsverband van
studentenclubs dat zich inzet
tegen bezuinigingen in het hoger
onderwijs.
Op maandag 22 maart zullen De
Boer en Wolbertus met mede-

werking van studentenpartij PF
op het Limbopad aandacht
vragen voor de demonstratie in
Den Haag. Mogelijk gaan zij hulp
in natura uitdelen aan arme studenten. “Wanneer de basisbeurs
terugbetaald moet worden, is het
voorstelbaar dat studeren alleen
nog voor kinderen met rijke
ouders haalbaar is. Dan zijn
voedselpakketten misschien wel
nodig”, zegt Wolbertus. Hij kan
nog hulp gebruiken voor die dag
en roept TU/e-studenten op zich
bij hem te melden. Dat kan via
r.wolbertus@student.tue.nl
(NS)/
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Informaticus Jos Baeten stapt over
naar Werktuigbouwkunde
Prof.dr. Jos Baeten, vicedecaan van de faculteit
Wiskunde & Informatica,
neemt komende maand bij
Werktuigbouwkunde de
leerstoel Systems Engineering
over van prof.dr.ir. Koos Rooda,
die met emeritaat gaat.
In het verleden ontwikkelden de
twee hoogleraren samen het formalisme Chi. Koos Rooda
betitelde Chi al eens als een
prachtig wiskundig bouwwerk.
Chi is uitermate geschikt voor het
modelleren, simuleren en verifiëren van hybride systemen.
Begin april neemt Baeten, die op
dit moment vice-decaan is van de
faculteit
Wiskunde
&
Informatica, de leerstoel van
Rooda over.
Baeten ziet het als een stap die
hem nieuw elan gaat geven. “Ik
zit al negentien jaar aan deze faculteit en was wel toe aan een
nieuwe uitdaging. Bij de leerstoel
van Rooda, Systems Engineering, gaat de meeste aandacht uit
naar het schrijven van de besturingssoftware. Het is dus niet
vreemd dat een informaticus die

Actualiteitenrubriek Netwerk
schetste op 5 maart een
somber beeld van de toekomst
van de elektrische auto. De uitzending, waarin ook de
Eindhovense automotiveonderzoeker dr.ir. Theo
Hofman aan het woord komt,
steekt min of meer de draak
met de ambitieuze overheidsplannen op dit gebied. Hofman
kan zich niet vinden in die negatieve beeldvorming.
Als het aan het -inmiddels
demissionaire- kabinet ligt,
rijden er in 2020 op de
Nederlandse wegen tweehonderdduizend elektrische auto’s.
Er wordt al gewerkt aan een
netwerk van tienduizend oplaadpunten. In totaal wordt tientallen
miljoenen aan overheidsgeld gereserveerd om de overgang naar
het elektrische rijden te faciliteren. Weggegooid geld, zo
beweert de Haarlemse GroenLinks-politicus -en TU/e-alumnus Elektrotechniek- ir. Karel van
Broekhoven in de uitzending.
Volgens
hem
is
er
de
afgelopen decennia nauwelijks
vooruitgang geboekt wat betreft
de accutechnologie voor elektrische auto’s. Wie wil er een auto
die je acht uur moet opladen om
er tweehonderd kilometer mee te
kunnen rijden?
Universitair
docent
Theo
Hofman, werkzaam bij de faculteit Werktuigbouwkunde van de
TU/e, is het niet eens met de
algemene teneur van het programma. De uitzending bevat
een scène waarin Hofman

aangeeft dat het rendement van
elektrische auto’s -als je de hele
energieketen beschouwt- op dit
moment ongeveer gelijk is aan
het rendement van dieselauto’s.
“Het was duidelijk dat de programmamakers op zoek waren
naar nadelen van elektrisch
vervoer. Ik heb een half uur tot
drie kwartier met ze gesproken
en uit dat overwegend positieve
verhaal hebben ze alleen een kort
fragment uitgezonden.” Hij
vindt de negatieve beeldvorming
dan ook niet terecht. “Het is wel
goed om de discussie te voeren
over hoe je de energie opwekt die
nodig is om elektrische auto’s
aan te drijven, maar de elektrische auto is gewoon de meest
efficiënte
oplossing
om
duurzame energie naar de wielen
te krijgen.” In de discussie over
de prestaties van de elektrische
auto’s worden volgens Hofman
vaak onvergelijkbare grootheden
met elkaar vergeleken. Daarom
wordt aan de TU/e nu ook
gewerkt aan het definiëren van
standaardmetingen. Prof.dr.ir.
Peter Notten, hoogleraar bij
Scheikundige Technologie en
een expert op het gebied van batterijen en accu’s, laat desgevraagd weten dat hij het overheidsplan haalbaar acht.
Al begin jaren tachtig ontwikkelde de TU/e een elektrische
auto -een omgebouwde Volkswagen Golf- die honderd kilometer kon afleggen zonder bij te
laden. Er is dus vooruitgang,
maar ongetwijfeld langzamer
dan men destijds had gehoopt.
(TJ)/

.

Debat met rector op 12 mei
Het debat dat rector Hans van Duijn aangaat met studenten naar aan leiding van de harde kritiek die hij voor de jaarwisseling uitte op onder
meer hun studiegedrag, is definitief vastgesteld op woensdag 12 mei.
Cursor meldde eerder dat het zou op 28 april zou zijn, maar dat bleek een
voorlopige datum te zijn. De precieze tijd en locatie worden te zijner tijd
bekendgemaakt. De studentengroeperingen PF en Groep-één organise ren het debat samen met Studium Generale en het Onderwijs en
Studenten Service Centrum. (HK)

Ach en Wee

Jos Baeten. Foto: Bart van Overbeeke

leerstoel overneemt. Wat werktuigbouwkunde
in
breedte
precies inhoudt, moet ik me
echter nog wel eigen maken.”
Binnen zijn faculteit is verrast
gereageerd op de overstap.
Baeten: “Maar ik ben zeker niet
de eerste die deze faculteit inruilt
voor een andere. Collega’s zijn
me al voorgegaan naar onder
meer Biomedische Technologie
en Industrial Design. Methoden

en technieken die we hier ontwikkelen, worden namelijk
steeds meer toegepast binnen
andere
vakgebieden.
De
komende maanden blijf ik één
dag in de week actief bij
Wiskunde & Informatica, om in
die tijd mijn werkzaamheden en
taken over te dragen.” (HK)/

.
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Opinie TU/e
De TU/e in 2020
Waar moet de TU/e in 2020 staan in de regio, nationaal en internationaal?
Wekelijks geeft iemand van binnen of buiten de universiteit op deze vraag
zijn of haar visie.

Universiteiten en voetbalclubs, laten we die
twee organisaties eens
met elkaar vergelijken.
Lekker out-of-the-goal
denken. Hoe moet de FC
TU/e zich de komende
tien jaren ontwikkelen
om het optimale uit de
vereniging te halen?
Vorige week kon de
voorzitter van onze club
al een mooi succesje
melden. Bij een concurrerende club in het
oosten van het land, UT
United, hebben we één van hun topaanvallers weggekaapt.
En dat terwijl ze die gast zelf helemaal
hebben opgeleid.
Mooi contractje voorgelegd, wat extra
ruimte voor hem vrijgemaakt in het
spelershome en hij mocht ook zijn
rechtsbuiten, spelverdeler en linksback
meenemen. Is dat iets wat onze club ook
de komende jaren moet blijven doen?
Kijken waar de pareltjes zitten bij de
andere clubs - en dan niet alleen op de
Nederlandse velden, en proberen die zo
snel mogelijk aan je selectie toe te
voegen? Lijkt me wel, want topspelers
trekken veel supporters (studenten) aan
en zijn goed voor de merchandising
(subsidies).
Ook zorgen hun prestaties voor veel
aandacht in de media, en dat is weer
goed voor het imago van je club.
Wel zorgen dat andere clubs niet
aan de haal gaan met jouw toppers.
Dan eens kijken naar de competitie

waarin we actief zijn. Dat
geploeter in nationaal
verband is op zich wel
aardig, maar binnen tien
jaar zul je toch echt
serieus aan de bak moeten
op het internationale vlak.
Eerst binnen Europa,
maar daarna ook daarbuiten. In de Champions
League wordt het grote
geld verdeeld en wie zich
daar met zijn club niet
binnen weet te wurmen,
gaat elk seizoen achterstand oplopen. Dus hup,
zoek contact met die internationale clubs,
vraag eens of je een paar spelers voor een
tijdje kunt huren, of verhuur zelf een
paar van je eigen spelers. En hoe ziet het
stadion eruit waarin we nu alweer ruim
vijftig jaar onze wedstrijden spelen?
Oké, er is een aantal jaren terug een
extra ring opgezet, maar dat is bij lange
na niet genoeg. Er moet een nieuw
stadion komen. Dat trekt weer extra supporters aan en ook het bedrijfsleven wil
zich daar wel mee associëren. Met mooie
vip-boxen bijvoorbeeld.
En hoe gaan we dat betalen? We verkopen gewoon ons betaald-parkerenterrein aan de provincie en realiseren
met die miljoenen in versneld tempo
onze bouwplannen.
Begin maar vast te dromen van die
cup met de grote oren. Forza FC TU/e!

‘De duivel schijt altijd op de grote hoop’,
zeggen ze. Maar konijnen doen dat ook.
Je vindt de bewijzen overal - ook op onze
campus: bergjes van zoveel konijnen keutels dat die niet in één zitting gepro duceerd kunnen zijn. Toch blijft er dan
nog een vraag over: is de plek in kwestie
meerdere malen door hetzelfde konijn
bezocht of is er sprake van een gemeen schappelijke plek? Deze vraag kan
-wetenschappelijk- worden beantwoord
door het verrichten van eenvoudig
veldwerk, eventueel met behulp van
een nachtkijker van Animal Planet.
Het leven -op de campus en daarbuitenis vol interessante vragen. Eén prangende
vraag is de volgende: hebben atomen
-net als konijnen- een onderkant? Ik zou
niet op die vraag gekomen zijn, als hij
niet door Cursor 20 werd gesuggereerd.
In de rubriek ‘Onderzoek in het kort’
staat dat een ultrakoud atoom ‘van
onderaf’ met een laser wordt beschenen.
En dat gebeurt niet door zomaar iemand,
maar door een Amerikaanse minister
en Nobelprijswinnaar. Hoe weet deze
eminente geleerde wat de onderkant
van het -ultrakoude- atoom is? Er zal
vast wel een verklaring zijn.

papier schrijft? Hoe komt het dat daarbij
leesbaar schrift ontstaat? Waarom gaat
dat niet op een glazen ruit of op een blok
ijs, en zelfs niet op glad papier?
De volgende vraag is natuurlijk: wat
gebeurt er als je, wegens vergissingen,
het geschrevene met een schoon, zacht
gummetje weer uitveegt? Waarom gaat
dat niet met een stuk steen?
Kunnen beide vragen worden beantwoord
door eenvoudige mechanica of is daar
kernfysica voor nodig; speelt de algemene
relativiteitstheorie een rol? Verlopen
beide processen voorspoediger als je de
daarbij optredende atomen ultrakoud
maakt en ze van onderaf met een laser
beschijnt? Dat laatste is natuurlijk niet
handig, maar het gaat om wetenschap!
Het is duidelijk dat er nog tal van moge lijkheden zijn om onze CWTS-score op
te voeren.
Fred Steutel

Ik word al jaren gekweld door vragen
met betrekking tot het schrijven met
een potlood op papier. In de tijden voor
Word en LaTeX heb ik honderden vellen
volgeschreven met teksten en formules met een zacht potlood op niet te glad
papier. Maar, hoe gaat dat eigenlijk?
Vraag: wat gebeurt er precies als je met
een zacht potlood op enigszins ruw

Drs. Han Konings,
hoofdredacteur Cursor

Effe zeuren

“Veiligheidsmaatregel Formule 1-race brengt
nieuwe risico’s met zich mee”
Deelnemers aan de Formule 1-race
mogen dit nieuwe seizoen, dat zondag
van start gaat, niet meer bijtanken
tijdens de race. Daardoor moeten de
auto’s zijn uitgerust met een veel
grotere brandstoftank. Wat zijn de
consequenties van deze maatregel
voor de snelheid en de veiligheid van
de raceauto’s?
“Tot nu toe was er elk jaar wel een incident tijdens het bijtanken”, zegt Niels
Leermakers. Leermakers richtte zes jaar
geleden het Eindhovense raceteam
University Racing Eindhoven op. Deze
week studeert hij af binnen de vakgroep
combustion technology. “Als de coureur
wegrijdt terwijl de brandstofslang nog
aan de auto zit, kan er brandstof op de
weg terechtkomen. De eerstvolgende auto
die over het brandstofspoor rijdt, kan door
zijn hitte een brand veroorzaken.
De koppeling tussen de brandstofslang
en de auto is verplicht lekvrij, dus dit soort
ongelukken hoeft niet te gebeuren. Het
probleem zit echt aan de menselijke kant.
Het brandstofverbruik wordt vanaf nu
natuurlijk belangrijker: een zuinige auto
biedt nog meer voordelen. Natuurlijk
wordt zo’n auto nog steeds niet bijster
energiezuinig als die meer dan tweehonderd liter verbruikt op driehonderd
kilometer.
De tactieken van de teams zullen waarschijnlijk veranderen. Voor de snelheid

van de pitstop was tot nu toe het tanken
de beperkende factor, want dat duurde
twee keer zo lang als het verwisselen van
de banden. Nu het team weer belangrijker
wordt, brengt dat andere aspecten van
de pitstop naar boven. Wat als de auto
al wegrijdt terwijl nog iemand met een
band bezig is?
De organisatie van de Formule 1 verandert
voor elke winterstop een aantal regels.
Vaak proberen ze de auto’s daarmee langzamer te maken uit veiligheidsoverwegingen. Bij lagere snelheden, is de gedachte,
gebeuren er minder fatale ongelukken.
Het hogere gewicht zal natuurlijk effect
hebben op de snelheid van de auto, maar
ik weet niet of de auto’s daardoor langzamer zullen rijden. De technologische
ontwikkelingen doen die striktere regels
altijd weer teniet. Vaak werken die maatregelen de veiligheid uiteindelijk zelfs
tegen. Misschien vliegen de auto’s nu
juist wel eerder uit de bocht, omdat ze te
snel gaan voor hun gewicht.
Tot nu toe zat de tank in het midden van
de auto, zodat deze bij een ongeluk ongehavend blijft. Pas als brandstof vermengd
raakt met lucht, ontstaat er ontploffingsgevaar. De vraag is, of een grotere brandstoftank net zo veilig te maken is. Is in de
huidige Formule 1-auto’s wel plaats voor
zo'n grote tank?” Tot nu toe zat de tank in
het midden van de auto, zodat deze bij
een ongeluk ongehavend blijft. Pas als
brandstof vermengd raakt met lucht, ont-

Niels Leermakers. Foto: Bart van Overbeeke

staat er ontploffingsgevaar. De vraag is of
een grotere brandstoftank net zo veilig te

.

maken is. Is in de huidige Formule 1-auto’s
wel plaats voor zo'n grote tank?” (EV)/
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Duurzaamheidsprijs
Shell voor TU/e-alumna

Anitha Sarkar kreeg de cheque uit handen van Shell-directeur Peter de Wit.

Anitha Sarkar, alumna van
TU/e-faculteit Technische
Natuurkunde, heeft de Shell
Master Prijs 2009 gewonnen
voor haar onderzoek naar
zonnecellen. Dinsdag 9 maart
kreeg zij deze duurzaamheidsprijs met bijbehorende cheque
van vijfduizend euro uitgereikt.
Sarkar bewees met haar project
‘Spectral conversion materials
for improving solar cell efficiency’ dat zonnecellen meer
energie produceren als er een
speciale coating op wordt aangebracht. Deze coating zorgt ervoor
dat een deel van het zonlicht
wordt omgezet in een andere
kleur waardoor het bruikbaar
wordt voor het omzetten in elektriciteit. Volgens Sarkar kan op

deze manier zonne-energie
geproduceerd worden tegen
lagere kosten per kWu. Sarkar
haalde met dit onderzoek bij de
capaciteitsgroep
Plasma
&
Materials Processing cum laude
haar master Sustainable Energy
Technology. Bij deze groep doet
ze inmiddels een promotieonderzoek.
De prijs voor het beste duurzame
bachelorproject ging naar Jan de
Weerdt van de Universiteit
Twente voor zijn onderzoek naar
de groei van algen.
Met de prijzen wil Shell jong
technisch talent stimuleren
onderzoek te doen naar technologische oplossingen met een
duurzaam karakter. (SK)/

.

Minor over de grens: “grotere
uitdaging, grotere beloning”
TU/e-minorcoördinator prof.dr.
Paul Koenraad zou het wel
weten als hij nog student was:
hoe verder van huis, hoe liever.
Hij is dan ook fervent voorstander van een minor buiten
de eigen faculteit, liever nog
buiten de universiteit en zelfs
buiten eigen land. Op de
Minormarkt op 24 maart
kunnen tweedejaars studenten
zich oriënteren op dit gedeelte
van hun bachelor.
De TU/e biedt negentien
verbredende minoren en zes
verdiepende minoren; daarnaast
kunnen studenten een vrije
minor samenstellen. Van de 578
derdejaars
studenten
die
afgelopen september met hun
minor startten, kozen er 41 voor
zo’n vrije minor, van wie 18 deze
aan de TU/e invulden. Eén
student verruilde Eindhoven
tijdelijk voor Delft, één ging er
naar Twente, dertien kozen voor
een minor aan een andere
Nederlandse universiteit en acht
studenten gingen de grens over.
Het aandeel studenten dat
Eindhoven voor een paar
maanden achter zich laat, is
daarmee nog altijd beperkt.
Volgens Koenraad zijn de
minoren buitenshuis tot nu toe
ook nog niet erg hard gepromoot.
Daarbij kan hij zich voorstellen
dat studenten enigszins terughoudend zijn: “Het betekent toch
een nieuwe omgeving, het
zoeken van bijvoorbeeld een
nieuwe kamer. Maar dat is in
mijn ogen juist de uitdaging,

met, denk ik, uiteindelijk een
grotere beloning. Je pikt niet
alleen een hoop nieuwe vakkennis op, maar krijgt ook het
nodige mee van een heel ander
onderwijssysteem, een andere
maatschappij en cultuur”.

Duik in het diepe

Marianne Driesse, studente
Scheikundige Technologie, is
sinds december terug uit
Singapore. Een prachtkans, vindt
ze: “Door in een ander land als
student mee te draaien, leer je
hoe het daar in elkaar steekt. Je
krijgt een veel breder beeld van
de wereld om je heen en je eigen
mogelijkheden. Ik merk dat veel
studenten het ‘te lastig’ of ‘veel
gedoe’, vinden, maar ik zou het
echt iedereen aanraden om een
duik in het diepe te nemen”.
Het enige lastige dat Driesse
heeft ervaren, was de competitieve sfeer aan de National
University
of
Singapore:
“Volgens mij is dit in Azië vrij
gewoon; iedereen wil hoge cijfers
halen om erbovenuit te steken.
Gelukkig val je als uitwisselingsstudent buiten alle rangordes en
kun je je gewoon richten op de
vakken die je leuk vindt, de studiepunten die je voor je thuisuniversiteit moet halen en de dingen
die je in de omliggende landen
wil zien”. (MvdV)/

.

Minormarkt, woensdag 24 maart van
11.45-15.00 uur, Senaatszaal
(Auditorium).

Nieuwe website TU/e uitgesteld
De lancering van de nieuwe
homepage van de TU/e is uitgesteld tot begin september.
De stuurgroep wilde er niet
overhaast mee starten. “Live
gaan kun je maar één keer.”
Het is het Communicatie
Expertise Centrum (CEC) niet
gelukt om in januari de nieuwe
internetsite van de TU/e de lucht
in te krijgen. Greco Steenmetz
van het internetbedrijf Drecomm
is de afgelopen weken in opdracht van het CEC bezig geweest
met het opstellen van een stappenplan dat moet leiden tot een
nieuwe externe website voor de
TU/e. “Er is het afgelopen jaar al
het nodige gedaan”, zo vertelt
Steenmetz, “maar we moeten
nog heel wat doen om tot een
nieuwe site te komen. We gaan de
komende maanden kijken naar
wat we aan techniek in huis
hebben, welke content er nog
nodig is en hoe we de site gaan
beheren. Want dat is een vaststaand feit: een website is nooit
af, die blijft zich voortdurend ontwikkelen. Daar moet de organisatie op worden ingericht.”

Hiaten

Volgens drs. Brigitte Rijshouwer,
hoofd van het CEC, zaten er eind
2009 nog te veel hiaten in het
werk dat tot dan toe verricht was.
“De stuurgroep heeft toen
besloten om liever goed van start
te gaan dan overhaast, want live
gaan met de site kan maar één
keer. Wel is de stuurgroep doordrongen van de urgentie om de
site zo snel mogelijk klaar te
hebben. Maar het is een complex

Een eerste indruk van het design van de nieuwe TU/e-website.

proces, waar ook veel draagvlak
voor nodig is.”
De werkwijze die de komende
maanden gevolgd gaat worden,
klinkt in opzet vrij eenvoudig.
Steenmetz: “Van de huidige site
halen we de informatie af die
relevant is voor de externe doelgroepen van de TU/e. Dat zijn de
studiekiezers, de alumni, het
bedrijfsleven, pers en media en
aankomende werknemers. Die
onderdelen vormen de basis van
de nieuwe externe site, waarbij
we de inhoud deels helemaal
nieuw moeten schrijven en deels
gaan we stukken herschrijven.
Ook moeten we goed kijken
welke zaken we in het systeem
aan elkaar moeten koppelen. De
vormgeving van de nieuwe site is

overigens al wel uitgevoerd.”
De gestripte versie van de
huidige site wordt het tijdelijke
intranet voor de studenten en
medewerkers van de TU/e.
Steenmetz: “We zullen dat deel
opnieuw structuren om er een
mooi geheel van te maken.” Het
streven is om de externe site eind
juli klaar te hebben. Steenmetz:
“Hij is dan al getest en we
kunnen er nog een maand mee
schaduwdraaien. Op 1 september
kan hij dan officieel de lucht in.”
Op dit moment is nog niet
bekend wanneer de intranetsite
ingrijpender wordt aangepakt.
(HK)/

.

Karten op de campus
Rokend rubber op het TU/e-terrein op zaterdag 24
april: de personeelsvereniging laat die dag een kar tingcircuit aanleggen op de parkeerplaats bij het
Paviljoen. Studenten en medewerkers kunnen in één
van de vijf karts de gemotoriseerde strijd aangaan.
Karting is geen nieuwe activiteit op de agenda van de
TU/e-personeelsvereniging; belangstellenden kunnen
zich vrijwel elk jaar inschrijven voor de nodige indoor
rondjes bij Hezemans in Eindhoven. Het leek de PV
leuk het evenement naar buiten te halen, op het eigen
terrein, pal naast het onlangs volledig heringerichte
PVOC; de ontmoetingsruimte van de personeels vereniging.
Waarschijnlijk wordt het evenement een soort afval race, waarbij steeds de eerste twee van een heat naar
de volgende ronde gaan. “Maar eerst willen we kijken

of er voldoende animo voor is”, benadrukt organisator
Ad van Rooij. De PV mikt op minstens zestig deel nemers. De activiteit wordt begeleid door Traxx uit
Uden, dat ook zorgt voor de karts, overalls, helmen en
afzettingen.
Het is overigens niet de eerste keer dat er karts over
het universiteitsterrein gaan scheuren.
Studievereniging Japie van Scheikundige Technologie
legde in september 2007 ter ere van haar tiende
lustrum bij de W-hal ook al een raceparcours aan.
Deelname kost 35 euro voor leden van de personeels vereniging en 40 euro voor niet-leden. Inschrijven
voor de activiteit kan tot 10 april op
http://pvweb.campus.tue.nl/.
(MvdV)

Verbrandingstechnologie schrijft zich in
voor Academische Jaarpijs
Een team van de capaciteitsgroep Verbrandingstechnologie van de faculteit Werktuigbouwkunde heeft zich
ingeschreven voor de
Academische Jaarprijs. Deze
prijs is bestemd voor de beste
vertaling van wetenschappelijk
onderzoek naar een breed
publiek. Het team met het
meest creatieve communicatieplan ontvangt de hoofdprijs
van honderdduizend euro om
het ingediende plan te realiseren.
De ploeg van Werktuigbouw-

kunde bestaat uit vijf promovendi, drie masterstudenten,
twee onderzoekers en een
universitair docent. Het motorenonderzoek dat zij verrichten,
kent drie hoofdonderdelen: verbrandingsconcepten, hardware
en alternatieve brandstoffen. Het
doel is om de huidige verbrandingsmotoren schoner en efficiënter te maken. Tevens wordt
gekeken naar het gebruik van
duurzame en schone brandstoffen
voor
gedeeltelijke
vervanging van de fossiele brandstoffen.
De achterliggende gedachte is dat

de ontwikkeling van nieuwe technologieën en de bijbehorende
grootschalige infrastructuur nog
lang op zich laten wachten,
waardoor verbrandingsmotoren
de komende decennia nog steeds
de voornaamste krachtbronnen
voor zowel mobiliteit als elektriciteitsproductie blijven.
Morgen, vrijdag 12 maart, ontvangen alle teams bericht of zij
het wedstrijdtraject kunnen vervolgen. De jury nomineert uit de
inzendingen maximaal acht
teams voor deelname aan de
finale in oktober. (FvO)/

.
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Onzuiverheden onder
Elektrische schakelingen, bijvoorbeeld in
computerchips, worden langzamerhand zo
klein dat hun gedrag wordt bepaald door
slechts enkele van de atomen in het
halfgeleidermateriaal waaruit ze zijn
opgebouwd. Prof.dr. Paul Koenraad
(Technische Natuurkunde) en zijn
collega’s nemen deze invloedrijke atomen
onder de loep, om de eigenschappen van
halfgeleiders op nanoschaal te kunnen
begrijpen en verbeteren.
Halfgeleiders zijn materialen die qua
elektrische eigenschappen precies in het
gat tussen geleiders en isolators vallen.
Waar geleiders zich al snel gewonnen
geven en isolators hardnekkig weerstand
blijven bieden, hangt het voor halfgeleiders
van de omstandigheden af of ze bereid
zijn elektronen door zich heen te laten
stromen. In transistors wordt die eigenschap benut: deze elektrische schakelaartjes van halfgeleidermateriaal geleiden,
afhankelijk van de aangeboden stuurspanning, wel of geen stroom.
Vanwege deze flexibiliteit spelen halfgeleiders, met silicium als voornaamste
exponent, een steeds belangrijkere rol in
onze maatschappij. De volledige elektronica-industrie draait op computerchips
met (silicium)transistors en ook de meest
gebruikte zonnecellen zijn gemaakt van
dit halfgeleidermateriaal.
Toch is zuiver silicium eigenlijk helemaal
geen bruikbare halfgeleider.
Pas als je silicium ‘verontreinigt’ met
atomen van een ander element, komt er
ruimte voor elektronen in het materiaal
om van atoom naar atoom te springen:
het materiaal geleidt dan stroom.
De onderzoeksgroep rond prof.dr. Paul
Koenraad, Photonics and Semiconductor
Nanophysics, is gespecialiseerd in het
manipuleren van deze ‘vreemde’ atomen
in halfgeleiders, om zo materialen met
nuttige eigenschappen te creëren.

Het klinkt niet erg
positief, maar door deze
halfgeleiders te ‘verontreinigen’ met een kleine
hoeveelheid ‘onzuiverheden’ -in de vorm van
zorgvuldig geselecteerde
atomen- kun je essentiële
eigenschappen van het
materiaal aanpassen,
zodat ze bijvoorbeeld net
iets beter, of juist net iets
minder goed geleiden,
of licht met de gewenste
kleur uitzenden.
Koenraad: “De siliciumstructuren in computerchips zijn inmiddels zo
klein geworden dat zelfs
een enkele onzuiverheid,
één vreemd atoom, al
invloed kan hebben op
de geleiding in zo’n
transistor. Je kunt zo’n
Prof.dr. Paul Koenraad in het STM-lab. Achieffoto: Bart van Overbeeke
atoom dus echt als
schakelelement gebruiken
in elektrische of optische schakelingen.
vijfde kolom van het periodiek systeem.
En wij zijn met microscopietechnieken
Met deze III-V-materialen kun je licht
in staat om deze vreemde atomen af te
opwekken, vandaar dat ze je vindt in ledbeelden en te manipuleren.”
verlichting, diodelasers in cd-spelers, en
Koenraad werkt veel met galliumarsenide
afstandsbedieningen. Iedereen heeft dus
(GaAs), een zogeheten III-V-halfgeleider.
III-V-halfgeleiders thuis. Door te spelen
“Dat zijn materialen opgebouwd uit een
met combinaties van deze elementen
element uit de derde kolom, en een uit de
kunnen we met deze halfgeleiders licht

opwekken van het verre infrarood tot in
het ultraviolet.”
Als deelnemer in de onderzoeksschool
COBRA doet Koenraad onderzoek naar
toepassingen van halfgeleiders in
systemen voor optische communicatie.
Een van de hoofddoelen van de onderzoeksschool is het creëren van circuits

Verkalking in piepkleine halsslagaders zichtbaar maken
De meeste hart- en vaatziekten zijn
een gevolg van bloedvatvernauwing
door atherosclerose of aderverkalking.
De bloeddoorstroming wordt daardoor
onvoldoende en een hartinfarct of
beroerte ligt op de loer. BMT-promovenda Glenda van Bochove ontwikkelde
contrastvloeistoffen die aderverkalking
in een vroeg stadium zichtbaar maken
en die het verschil tussen gevaarlijke
en onschuldige typen aantonen.
Met dank aan de proefmuizen.
In haar proefschrift bedankt Van Bochove
nadrukkelijk het biomedisch team dat
met magische handen kunststof kraagjes
om piepkleine halsslagaders aanbracht.
Zij maakten een incisie in het halsgebied
van muizen, duwden de speekselklieren
die in de weg liggen een beetje opzij en
knoopten om een van de twee slagaders
een hulsje van plastic. Van Bochove zou
dit ook hebben kunnen leren, maar zou
het nooit zo snel kunnen doen als de
speciaal opgeleide biotechnici. Het hulsje
is zo klein dat je met het blote oog de tapse
vorm nauwelijks kunt onderscheiden.
De operatie is nodig om een vernauwing
te krijgen waarop het muizenlichaam als
reactie plaque ontwikkelt.
Plaque in een bloedvat bestaat uit vet-

ophoping met veel ontstekingscellen.
De muizen ontwikkelen die snel, in
drie maanden, omdat zij genetisch
gemodificeerd zijn tot bezitters van
een hoge cholesterolspiegel. Daarnaast
krijgen ze een vetrijk dieet.
Van Bochove gebruikte de muizen om de
door haar ontwikkelde contrastvloeistof
te kunnen testen met behulp van
Magnetic Resonance Imaging-technieken
oftewel MRI-scans. “Muizen passen in de
MRI-scan die in de laboratoriumruimte
in N-Laag staat en ze hebben met hun
kleine lijf weinig contrastvloeistof nodig.
Het maken van contrastmiddel is namelijk heel duur”, vertelt Van Bochove.
Contrastmiddel wordt ingepakt in een
molecuulcomplex. Van Bochove deed
onderzoek naar de invloed van de grootte
van de moleculen. “Er bestaan verschillende
plaques waarbij gebruik gemaakt kan
worden van molecuulcomplexen met
verschillende groottes om onderscheid
te maken tussen deze plaques. Er is een
tamelijk onschuldige aanslag en er is een
gevaarlijke vorm.”
“We hebben de kleine molecuulcomplexen aangepast zodat deze kunnen
binden aan collageen of bindweefsel,
omdat we hebben aangetoond dat deze
deeltjes makkelijker op hun plek komen.

Wanneer ik een contrastmiddel met
kleine moleculen inspuit, kan die tussen
de vetophoping met ontstekingscellen
doordringen. Die stof hecht zich aan
bindweefsel. Daarmee toon ik de relatief

onschuldige plaque aan.”
“We hebben grote molecuulcomplexen
aangepast om in endotheel of vaatwandcellen opgenomen te worden.
Grotere moleculen komen niet ín de

Ir. Glenda van Bochove verdedigt
haar proefschrift ‘Molecular
MRI of mouse atherosclerosis’
op donderdag 11 maart.

Promovenda Glenda van Bochove. Foto: Bart van Overbeeke
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de loep
die hetzelfde kunnen als de huidige elektronische computerchips, maar waarin
de informatie niet elektrisch is vastgelegd,
maar optisch: de informatie in deze
optische chips worden niet met elektronen
uitgewisseld, maar door lichtsignalen.
Maar met III-V-halfgeleiders is nog veel
meer mogelijk.
Je kunt hierin niet
alleen optisch actieve
verontreinigingen
aanbrengen, maar
ook atomen met
bepaalde magnetische eigenschappen. En dat
maakt ze een interessante kandidaat om nieuwe magnetische geheugenelementen voor computers mee te maken.
Koenraad, die in 2004 een Vici-subsidie
ontving, timmert met zijn groep inmiddels
goed aan de weg. Binnenkort verwacht
hij een overzichtsartikel te publiceren in
een zeer vooraanstaand wetenschappelijk
tijdschrift en aan het eind van de maand
komt de volledige top van zijn vakgebied
naar Leiden voor een mede door hem
georganiseerde workshop. Daarnaast
haalde Koenraad met zijn onderzoek aan
magnetische mangaanatomen in een
basismateriaal van GaAs recent de
omslag van Physical
Review Letters, een
van de voornaamste
tijdschriften voor
natuurkundig
onderzoek.
Op de omslagafbeelding, die de
Eindhovenaren maakten met behulp
van de zogeheten ‘scanning tunneling
microscope’ (STM), is om de mangaanatomen heen een gebiedje te zien met
een positieve elektrische lading. Dit
gebied ontstaat doordat het atoom zich
een -negatief geladen- elektron uit het
omliggende materiaal heeft toegeëigend.
En die ladingsverdeling blijkt, afhankelijk
van de diepte onder het oppervlak waarop

het mangaanatoom zich bevindt, allesbehalve de bolvorm te hebben die men
had verwacht. “Dat was een totale verrassing en die ontdekking heeft een grote
impact gehad in de onderzoekswereld.
We werken al honderd jaar met dit soort
systemen, maar niemand had zich
gerealiseerd hoe die
ladingsverdeling er
uit zou zien. Wij
hebben dit in 2004
als eerste zichtbaar
gemaakt en nu ook
kunnen verklaren.
Het heeft te maken
met de onderliggende
kristalstructuur en
de nabijheid van het oppervlak.”
Uit de vorm van de ladingsverdeling
die op de microscopieplaatjes rond
de mangaanatomen is te zien, kun je
afleiden hoe diep het atoom zich onder
het oppervlak bevindt: hoe dieper, hoe
meer de vorm op een vlinderdas gaat
lijken. De microscoop kan tot ongeveer
tien atoomlagen diep in de halfgeleider
kijken. De bedrevenheid van de groep
met de STM-microscoop is dan ook
essentieel geweest voor de ontdekkingen
die de groep de afgelopen jaren heeft
gedaan.
Zoals gezegd moeten de mangaanatomen
voor magnetische
eigenschappen
zorgen. Maar hoe
dat precies werkt,
hangt nauw samen
met de geobserveerde
ladingsverdeling.
Vandaar dat de ontdekking van Koenraads groep van belang
is voor iedereen die met deze systemen
werkt. En dat belang neemt alleen maar
toe met de voortschrijdende miniaturisatie: hoe kleiner alles wordt, hoe dichter
de vreemde atomen zich gemiddeld bij
het oppervlak bevinden en hoe groter dus
het effect van hun precieze locatie. (TJ)/

Onzuiverheden
bepalen de
eigenschappen
van het materiaal

Eén vreemd atoom
heeft al invloed
op de geleiding

.

Architecten, kijk naar het verleden vóórdat u
nieuwe creaties bedenkt voor hedendaagse
steden. Dat is de les die Bouwkundestudent
Ruud van Ginneken trok uit zijn afstudeer project. Hij ontwikkelde een architectonische
‘gereedschapskist’ om de Amsterdamse
Singelgracht te veranderen in een autovrije
promenade.
“Als architect ben je altijd bezig met hoe
een ruimte er nu uitziet, en hoe die moet ver anderen”, zegt Van Ginneken. “Het is ook wel
eens goed om te kijken naar wat daar in het
verleden al is veranderd, en wat je kunt leren
van die geschiedenis.”
Zelf heeft Van Ginneken zich het afgelopen
jaar beziggehouden met de Amsterdamse
Singelgracht. Vroeger stonden daar stads wallen. Toen deze hun militaire functie
verloren, werden ze verwijderd en kwamen
er grote gebouwen waarvoor in het centrum
geen plek meer was. “Dit gebied bevat
allerlei mooie plekken, zoals plantsoenen en
mooie pleintjes. Ik wilde ze graag met elkaar
verbinden tot een autovrije zone.”
Op basis van literatuuronderzoek stelde
Van Ginneken een lijst samen met dertien
manieren om zo’n promenade de moeite
waard te maken. Hij noemt het zelf een
‘gereedschapskist’, die ook op andere
plaatsen te gebruiken is.
“Op sommige plekken kijk je bijvoorbeeld
uit over een lager gelegen gebied, terwijl je
blik onder een brug juist wordt ingekaderd”,

zegt de student. “Die afwisseling aanbrengen
is belangrijk.”
De instrumenten uit zijn toolbox paste hij
toe op de Singelgracht. Hij koos een aantal
p l a a t s e n u i t o m t e ve r b e t e r e n . Z o z i j n e r b r e d e
dwarswegen die vragen om een brug of tunnel,
maar er zijn ook mooie parkjes die juist extra
nadruk mogen krijgen. De ingrepen lijken qua
vorm op elkaar, doordat ze zijn gemaakt van
houten latten. In een parkje vormen die latten
bijvoorbeeld een bankje, terwijl ze elders een
loopbrug vormen. Zo krijgt de promenade
meer samenhang.
Eén gebied steekt nogal rommelig af tegen de
rest van de Singelgracht, namelijk een terrein
waar een elektrisch onderstation staat. “Ik
zou een impuls geven aan de hele promenade
door op die plek een overdekte markthal te
plaatsen”, zegt de student. “Vroeger was dat
een marktgebied, waar boeren met bootjes
naartoe voeren om hun waren te verhandelen.
Nu zouden mensen in plezierbootjes naar de
plek kunnen komen om de markt te bezoeken.”
Het afstudeerproject is fictief, dus het ontwerp
zal waarschijnlijk nooit worden uitgevoerd.
Van Ginneken vindt de opdracht niettemin
inspirerend. “Ik denk dat ik in het vervolg
ook eerder geneigd ben om in de geschiedenis
te duiken van de plaats waar mijn ontwerp
moet komen.”
Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
plaque, maar ze zijn wel zeer geschikt om
te hechten aan de vaatwandcellen. Op die
manier wordt een actieve ontsteking
zichtbaar. Zo zou je ook het begin van
de hart- en vaatziekten en de progressie
ervan kunnen aantonen.”
Om de MRI-resultaten te checken,
is er weefselonderzoek van de
muizenbloedvaten gedaan onder
de microscoop. “We zouden de muizen
toch niet kunnen vrijlaten in de natuur
met hun genetische
afwijking en het
ingespoten contrastmiddel.” De maatschappelijke relevantie van
dit onderzoek maakt
dit proefdiergebruik
ethisch verantwoord,
zo is de opvatting bij
Biomedische
Technologie.
Niet alleen wordt het begrip van de
zogenoemde welvaartsziekte nu beter,
ook is er in een eerdere fase van medicijnontwikkeling onderzoek mogelijk.
Een Franse medicijnfabrikant heeft reeds
interesse getoond. Van Bochove stelt zich
voor dat artsen nu ook eerder een betere
diagnose kunnen stellen bij patiënten.
Het promotieonderzoek is Van Bochove

niet meegevallen. “Het is een ontzettende
uitdaging gebleken om lokale contrasten
te tonen in die piepkleine bloedvaatjes.”
Het was wel fijn dat ze kon voortborduren
op eerder onderzoek naar contrastmiddelen. “Door Willem Mulders promotieonderzoek naar contrastvloeistof om
tumoren op te sporen, had ik een goede
start.” Haar proefschrift is een stap in het
voortdurende onderzoek naar contrastmiddelen. Zelf gaat ze er niet mee verder.
“Ik heb gisteren een
baan aangeboden
gekregen bij
Cardialysis in
Rotterdam. Dat is
een bedrijf dat
medische apparatuur
keurt.
Ik ga zorg dragen voor
het laboratorium waar
meetdata, voornamelijk beelden, binnenkomen. Het wordt mijn taak dat daarvoor
de nieuwste apparatuur in huis is. Ik zal
daarvoor veel contact hebben met onder
andere softwarebedrijven en cardiologen.
Misschien ook congressen bezoeken”, zo
verheugt Van Bochove zich. (NS)/

Magische handen
brengen kunststof
kraagjes aan om
piepkleine halsslagaders

.

Hiv-virus verstopt zich voor medicijnen
Hoewel de nieuwste medicijnen tegen aids in het algemeen goed aanslaan, komen de
klachten na het stopzetten van de behandeling vaak snel weer terug. Dat komt doordat
het hiv-virus (dat aids veroorzaakt) zich tijdens de behandeling terugtrekt in voorlopers
van immuuncellen, zo schrijven Amerikaanse onderzoekers deze week in Nature Medicine.
De voorlopercellen worden gemaakt in het beenmerg en ontwikkelen zich tot witte
bloedcellen - de cellen in de bloedbaan die virussen en bacteriën bestrijden. Probleem
is dat de aids-medicijnen er wel voor zorgen dat geen nieuwe cellen besmet raken, maar
dat ze al geïnfecteerde cellen -die het virus gebruikt om zichzelf te repliceren- ongemoeid
laten. Zodra een patiënt met medicijnen stopt, manifesteert het ondergedoken virus zich
in de witte bloedcellen en zal zich opnieuw verspreiden. Een manier om dit probleem te
omzeilen, zou zijn om de geïnfecteerde voorlopercellen ‘uit de tent te lokken’: ze ertoe
aan te zetten actief te worden terwijl de patiënten nog medicijnen gebruiken. (TJ)

Galileo verkeek zich op sterren
Het lijkt erop dat Galileo Galilei, die op basis van zijn waarnemingen met de telescoop
het heliocentrische wereldbeeld van Copernicus ondersteunde, hiermee meer zijn
gevoel dan zijn verstand volgde. Uit Galileo’s -gebrekkige- waarnemingen was namelijk
niet af te leiden dat de aarde om de zon draait in plaats van andersom. Dat concludeert
Christopher Graney, een natuurkundige uit Kentucky, na bestudering van handschriften
van Galileo’s Duitse tijdgenoot Simon Marius, die dezelfde waarnemingen deed als de
beroemde Galileo. Zowel Galileo als zijn collega Marius namen sterren door hun telescoop als schijfjes waar, in plaats van als de puntvormige lichtbronnen die je verwacht
als ze echt zo ver staan als verondersteld door het copernicaanse wereldbeeld. Dat
komt doordat het sterlicht wordt afgebogen wanneer het door een klein gaatje beweegt
(‘diffractie’). Hierdoor lijken de sterren veel dichterbij te staan, en dat sluit beter aan
bij een stilstaande aarde - precies wat Simon Marius concludeerde. Galileo hield echter
ondanks -en niet dankzij- zijn waarnemingen vast aan het juiste wereldbeeld. (TJ)
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Algemeen
Dienst Interne Zaken
Maaltijden Auditorium

Maandag: spareribs, 2 sauzen, friet; holzfallersteak,
jus, gekookte aardappelen, rode kool; visschotel
‘neptunus’, halve kriel in de schil, gegrilde courgette.
Dinsdag: pita Gyros, griekse salade; kipfilet in zoetzure saus, aardappelkroketten, mexico mix; kalfstartaar in roomsaus, pommes duchesse, peultjes.
Woensdag: lasagne; rundergehaktschijf, skin off
wedges, boterbonen; kipfilet ‘Toscane’, zoete
aardappel, Italian grill.
Donderdag: jambalaya rijst, kipdrumsticks; koolvis
in een fijne tomatensaus, aardappelpuree, broccoli;
varkensvlees, groene pepersaus, steakhouse frites,
luxe gemengde salade.
Vrijdag: geen avondopenstelling.

TU/e-brede ict en
Statistiekcursussen

Applied Statistics for Product and
Process Design
Within the ‘Continuing Engineering Education
Eindhoven’-initiative, CEE/e, a series of three
courses around the topic ‘Applied Statistics for
Product and Process Design’ is organized this
spring. Upcoming is the first course, ‘Engineering
Statistics with Statgraphics’, starting March 26th
2010. Registration for this course is still possible.
For additional information and registration:
www.win.tue.nl/ceee of j.j.m.rijpkema@tue.nl.

Faculty Club

Uitnodiging discussie bijeenkomst
Faculty Club, woensdag 17 maart 2010
Thema: relatie universiteit/bedrijfsleven: verschillen
en overeenkomsten tussen Leuven Research
Development (K.U.Leuven) en TU/e inzake spin-offs
- startende ondernemingen.
In Leuven ondersteunt de K.U.Leuven Research &
Development (LRD) onderzoekers actief in hun
interactie met de industrie en de valorisatie van hun
onderzoeksresultaten.
Mede als gevolg van deze ondersteuning, neemt het
aantal (succesvolle) spin-offs jaarlijks toe. Ook in
Eindhoven zien we een toename van spin-offs, die
onder andere worden ondersteund door het TU/e
Innovation Lab.
De universiteiten kennen een verschillende aanpak.
Reden voor de Faculty Club om een discussiebijeen-

komst te organiseren waarbij LRD Leuven en
TU/e het omgaan/stimuleren van spin-offs nader
belichten.
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 17 maart
2010 om 16.30 uur in de University Club.
Er is een beperkt aantal plaatsen voor deze
bijeenkomst, maar u kunt zich nu al aanmelden
door een email te sturen naar Toos Rikmans:
c.w.t.rikmans@tue.nl

Bibliotheek

Open access publicatiefondsen voor
TU/e-onderzoekers
NWO wil stimuleren dat wetenschappelijke publicaties open access, d.w.z. voor iedereen toegankelijk,
op internet worden gepubliceerd. NWO stelt
hiervoor een budget van 2,5 miljoen euro per jaar
beschikbaar. U kunt gebruik maken van dit fonds
indien uw onderzoek gefinancierd of gesubsidieerd
wordt door NWO.
Indien u publiceert in een tijdschrift van uitgeverij
Springer, kunt u een beroep doen op een door
Springer en UKB (het samenwerkingsverband van
de Nederlandse universiteitsbibliotheken) afgesloten
overeenkomst. Volgens deze overeenkomst kan
iedere Nederlandse auteurs zijn of haar publicatie
in een Springer tijdschrift zonder kosten open
access publiceren.
Meer informatie bij: Léon Osinski (dienst IEC /
Bibliotheek, l.osinski@remove-this.tue.nl,
040 2472821).

Industrial Design

Deelnemers workshop gezocht:
een uniek aandenken aan uw dierbare
Heeft u in de afgelopen jaren te maken gehad met
het verlies van een dierbare? En heeft u moeite
met het verwerken hiervan? Dan nodig ik u uit
om deel te nemen aan deze workshop.
Mijn naam is Floris Kimman, ik ben afstudeerder
aan de faculteit Industrial Design. Voor mijn
afstudeerproject ‘In Loving Memory’ heb ik een
workshop ontworpen en zoek ik geïnteresseerden
om hieraan deel te nemen.
Onder begeleiding van een rouwtherapeut zult u
tijdens de workshop een tastbaar aandenken maken.
Hierbij staan de herinneringen aan de dierbare
centraal. Doel van de workshop is het behouden
en versterken van uw herinneringen.
De workshop zal over twee sessies (à ongeveer
twee uur) verspreid worden:
Sessie 1: week van maandag 29 maart
Sessie 2: week van maandag 5 april
Voor vragen en interesse kunt u contact met
mij opnemen: f.p.f.kimman@student.tue.nl.

Mensen

De titel van zijn rede is ‘Onderhoud van kapitaalgoederen’. De plechtigheid vindt om 16.00 uur
plaats in de Blauwe Zaal van het Auditorium.

Promoties
Ir. B.H.P. van de Kruijs verdedigt op maandag 15
maart zijn proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf
16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Microwave-matter effects in
metal(oxide)-mediated chemistry and in drying’. Van
de Kruijs promoveert aan de faculteit Scheikundige
Technologie. De promotor is prof.dr. L.A. Hulshof.
C.L.W. Sonntag MSc verdedigt op maandag 15 maart
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 ‘Design of a Variable-Phase Contactless
Energy Transfer Platform using Air-Cored Planar
Inductor Technology’. Sonntag promoveert aan de
faculteit Electrical Engineering. De promotor is
prof.dr.ir. J.H. Blom.
Ir. H.C.J. Mulders verdedigt op dinsdag 16 maart
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 ‘Spectroscopic Investigation of Indium
Bromide for Lighting Purposes’. Mulders promoveert aan de faculteit Technische Natuurkunde.
De promotoren zijn prof.dr.ir. M. Haverlag en
prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen.
Drs. J.J.A.M. Smeets verdedigt op woensdag 17
maart 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 ‘Sturen op klantwaarde:
Instrumenten voor woningcorporaties t.b.v. een
vraaggericht assetmanagement’. Smeets promoveert
aan de faculteit Bouwkunde. De promotor is
prof.dr. H.J.P. Timmermans.
Ir. D.A. Roozemond verdedigt op donderdag 18
maart zijn proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf
16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Algorithms for Lie
Algebras of Algebraic Groups’. Roozemond
promoveert aan de faculteit Wiskunde &
Informatica. De promotor is prof.dr. A.M. Cohen.

Intreerede
Prof.dr.ir. G.J.J.A.N. van Houtum houdt op vrijdag
19 maart zijn intreerede aan de TU/e-faculteit
Industrial Engineering & Innovation Sciences.

Diversen
Wetenschappelijk verzet tegen
intensieve veehouderij
Op initiatief van prof.dr. Roos Vonk, hoogleraar
sociale psychologie aan de Radboud Universiteit,
bereidt een groot aantal hoogleraren een publiek
pleidooi voor tegen de intensieve veehouderij.
Vonk: “Ik zei onlangs in een debat in Nijmegen dat
het een schande is dat we in een beschaafd land
zo met dieren omgaan, en dat het zich ook tegen
ons gaat keren: de vleesindustrie is de grootste
veroorzaker van de klimaatcrisis. De manier waarop
wij dierlijke eiwitten produceren brengt ook tal
van andere problemen met zich mee zoals honger,
waterschaarste, obesitas, een verstoring van de
mineralenbalans, dierziektencrises en ernstige
aantasting van de biodiversiteit. Het publiek en
de discussieleiders gaven wat tegengas, maar de
collega-hoogleraren die deelnamen aan het debat
sloten zich volledig aan bij mijn standpunt.”
Inmiddels betuigden al meer dan 60 Nederlandse
hoogleraren steun aan het initiatief en Vonk hoopt
dat er meer hoogleraren vanuit verschillende
disciplines mee gaan doen om de intensieve
veehouderij te vervangen door een duurzamer
en diervriendelijker systeem.
Hoogleraren die zich aan willen sluiten en/of
mee willen denken over het initiatief wordt gevraagd
contact op te nemen via vonk@psych.ru.nl.

Vacatures
PDEng Logistics management Systems faculteit
IEIS V39.1088 1,0 2 years.
PhD position Heterogeneous Catalysis faculteit ST
V37.1084 1,0 4 jaar Schaal 27 CAO Nederlandse
Universiteiten Promovendus.
Controller DFEZ V84.1085 1,0 Onbepaalde tijd
Schaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten.
PDEng User System Interaction Faculteit ID
V51.1086 1,0 2 years.
Voor meer informatie ga naar: http://jobs.tue.nl.

(Advertenties)

Webspace nodig?

Het grootste carrière-evenement van Nederland met de beste werkgevers!

Gratis Windows Server 2008 web hosting
en .nl domeinnaam
Ga naar: http://www.gratiswindowshosting.nl

Ben jjijj de ondernemende

student die een
vliegende start
wil maken?

LIOF YEAH! is een initiatief van NV Industriebank LIOF
in samenwerking met Fontys Hogeschool - Hogeschool Zuyd Maastricht University en o.a. Rabobank - Vodafone - RSM Wehrens,
Mennen & de Vries - Unilogic - Zuiderlicht - WijLimburg Schrijen-Lippertz - Limburg Onderneemt - LIOF Business Centers.

12 & 13 maart Amsterdam RAI
www.carrierebeurs.nl
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Many impopular
measures required
at Bouwkunde
The influx of new students at
Architecture, Building and
Planning (Bouwkunde) must
be reduced by one-third.
Moreover, several chairs will
be abolished and there are
mergers in the offing
between a number of groups.
This may be read in the 2014
vision, which the Department
Board will present to the
TU/e Executive Board on
March 18.
According to dean prof. ir. Jan
Westra there is simply no other
way out for his Department:
“Somehow
or
other,
Bouwkunde needs to become
more compact. At present the
Executive Board is still supporting us, but as of next year
we must, just like Delft, remain
at a zero level”, he explains,
referring to the budget deficits
which the Department has
been coping with for many
years.
The Department has kept its
hand on the purse-strings for a
while now. This is evidenced by
a halt on vacancies, students

When taken?
1st of March in my home in the
Netherlands
What do we see?
You see Martenitsa, a small
piece of adornment, made of
white and red yarn. It is one of
the most important Bulgarian
traditions.

-consequently- complaining
about the lack of supervision,
and less room for ‘fringes’, as
Westra calls extra trips, while
students have for over a year
been paying a fee for materials
they use in the workshop.
Every year there are some four
hundred and fifty newcomers
flowing into the Department of
Architecture, Building and
Planning, of whom some twothirds come from pre-university education and one-third
from other university studies.
“Out of those three hundred
VWO pupils some twenty-five
percent drops out in the first
year. We should like to hang on
to them if possible”, says
Westra. For this reason the
Department wants to tighten
the admission requirements,
in order to reduce the VWO
influx from three to around two
hundred eventually. “This soon
entails discussions about
systems with great political
sensitivity, such as quota.”
(MvdV)/

.

Why taken?
It is a tradition which sends off
winter and welcomes spring.
You wish everyone good health.
We make a new Martenitsa every
year, together with the whole
family. It is nice to show this tradition to the Cursor readers.
(HB)
Do you have a nice/weird/funny/beautiful
picture that you want to share? Contact
us at Engcursor@tue.nl

This week
’s photog
rapher: Hri
the Embed
stina Mon
ded Syste
eva (30), w
ms Institu
ho works
te (ESI).
for

Sofia Szpigiel (25) and Juan Streb (27) came to the Netherlands together six months ago. They are
both following the two-year Software Technology design engineer program. Sofia: “Together this
is easier. You always have someone from the same culture, who speaks the same language and
whom you already know. Especially when you are tired, that is very welcome indeed.”

Photos: Bart van Overbeeke

Sofia and Juan got involved more than six years
ago when studying at the same university in
Buenos Aires. It is the first time they have been
away from home this long. Juan: “We both really
wanted to go and do something else. We were
working in Buenos Aires, but projects there are
hardly challenging at all and besides there is
little industrial development taking place in
Argentina.” Sofia: “In addition, we wanted to
leave because we were fed up with the current
situation in Buenos Aires. Prices keep rising,
while salaries stay the same. Even if you have a
high income you cannot buy a house or go on
holiday. We have had to save for a very long time
before being able to buy our tickets, while we
both had good jobs. The whole situation is rather
desperate.”
They fully share their enthusiasm about their
stay in Eindhoven. Juan: “It is a big challenge
to be in another country. You are far away from
friends and relatives and the language is totally
different. Although it is a welcome bonus that
everybody speaks English, we really want to learn
Dutch. When you go to another country for an

extended period and you want to integrate with
the local population, that is the main thing.”
Sofia: “Even though the Dutch are very open,
you need to take some action yourself to make
contact. I follow hockey training and I am the
only foreigner there. All Dutch girls help me out
with the language, and if I don’t understand it,
they speak English.” The only thing that the two
are struggling with is Dutch food. “We really try
to get used to your eating habits, but we just can’t
manage it. Milk with your lunch, dinner at six p.m.,
a ‘croquet sandwich’ - it is really awful!”
Sofia and Juan would like to stay in the Netherlands
after completion of their program. Sofia: “We want
to have a good life in a place where we feel comfortable. Which is how we are feeling here. In the
long term I should like to set up a business in my
place of birth, Mar del Plata, in order to create a
source of income for its inhabitants.” (HB)
Do you have a special connection with someone here at the
TU/e and would you like to be portrayed in Cursor together?
Contact us at Engcursor@tue.nl

Twente process engineers
moving to TU/e
Four Twente process engineers
are switching to the TU/e
Department of Chemical
Engineering and Chemistry.
Professor Hans Kuipers,
scientific director of IMPACT
(Institute of Mechanics,
Processes and Control), is the
most prominent figure of this
foursome. At the end of 2009
he won an Advanced Grant of
the European Research Council
(ERC) amounting to 2.5 million
euros. The Executive Board
of the University of Twente
reacts with surprise and
disappointment.
In addition to professor Hans
Kuipers (50), associate professor
dr.ir. Martin van Sint Annaland
(38) and assistant professors dr.ir.
Niels Deen (35) and dr. Fausto
Gallucci (35) will be coming to
Eindhoven. Van Sint Annaland
will be appointed professor for
the chair of Chemical Process
Intensification. In 2008 he won a
Vidi subsidy amounting to six
hundred thousand euros. It is

very likely that a hitherto
unknown number of PhD candidates will move along with them.
Kuipers will hold the new chair of
Multiscale Computational Fluid
Dynamics. “This is a fantastic
addition to our Section”, says
process engineer and vice dean
prof. dr. ir. Jaap Schouten. “In the
TU/e paragraph of the Chemistry
Sector Plan we have already
indicated that process engineering is one of our research
strengths. The research conducted by Kuipers focuses on the
modeling of multiphase flow and
the experimental validation of
those models and links up well
with the research conducted
within my group and that of professor André de Haan. My group
focuses specifically on the design
and development of new reactors, which means that these two
research areas are eminently
complementary.”

Battle for brains

The Twente professor Kuipers
calls the request he received from

Eindhoven ‘an offer you can’t
refuse’. “TU/e has decided to
make a significant investment in
process technology and wants to
become a center of gravity in that
area in Europe. They have suited
the action to the words and acted
swiftly and firmly. For them this
is a megadeal. Sometimes the
battle for brains is fought at
daggers drawn”, says Kuipers.
The Twente Executive Board is
unpleasantly surprised by the
unexpected departure of the
researchers. In the University
Council meeting chairwoman
Anne Flierman said that sharp
words were spoken about this.
The Twente University Council
posed some critical questions
about the departure. In the
consultative meeting pro-UT
member Jan van Alsté called it an
‘underhand matter’. He wondered whether the UT should
reconsider its participation in
the 3TU federation if scientists
are pinched from each other in
this fashion. (HK)/

.
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Nieuwe ID-decaan Aarnout Brombacher:

“Ik wil uitbouwen, niet vérbouwen”
Gaat u een frisse wind laten waaien
of gaat u voortbouwen?
“Voortbouwen. Of liever: uitbouwen. In de
afgelopen jaren zijn er vier vakgroepen
opgebouwd: Designed Intelligence, User
Centered Engineering, Designing Quality
in Interaction en Business Process Design.
Die disciplines wil ik versterken.
Daarnaast wordt er gewerkt vanuit drie
wetenschappelijke paradigma’s; engineering, social sciences -zowel aan de
user-kant als aan de bedrijfskundige kanten design -het creatieve vermogen nieuwe
dingen te scheppen. Je kunt daarmee een
samenspel creëren wat anderen niet zo
heel erg makkelijk kunnen doen. Daar ligt
de kracht van onze faculteit. Dat stuk wil ik
met name verder uitbouwen. Heel belangrijk is daarbij de integratiecomponent.
De drie wetenschappelijke achtergronden
komen samen in thema’s waarmee we hier
werken, in een model dat door directeur
onderwijs Caroline Hummels is ontwikkeld. Die thema’s zijn op dit moment
onder andere lighting, wearable senses en
playful interaction. Ze zijn ontstaan door
mensen die binnen de faculteit min of
meer toevallig op die gebieden samenkwamen. We willen blijven zoeken naar
thema’s die die synergie in zich hebben.
Mijn rol daarin is dat automatische wordingsproces stimuleren, niet top-down
vertellen wat er gedaan moet worden.”

Ook al werkt hij pas sinds 2007 bij Industrial Design,
hij is trots op wat ‘de Benjamin van de TU/e-campus’
in korte tijd heeft opgebouwd. Prof.dr.ir. Aarnout
Brombacher, voormalig hoofd van de vakgroep Business
Proces Design, is per 1 maart decaan van Industrial Design.
Hij volgt prof.dr.ir. Jeu Schouten op, die vanaf de oprichting
in 2001 aan het roer stond. Zodra hij was aangenomen
als decaan, ‘solliciteerde’ Brombacher op de vrijgekomen
onderzoeksfunctie bij zijn eigen vakgroep, waar hij nu
twee dagen per week blijft werken.

Op dit moment heeft de faculteit goede
banden met onder meer Singapore,
Zhejiang, Sydney en de VS. Zijn er
verdere plannen voor de internationale
positionering?
“Er liggen zeker plannen. Rond het stuk
ontwerpen wordt Azië steeds belangrijker.
Daar blijven we dus bouwen. Binnen
Europa is de Aalto University in Helsinki
een hele belangrijke. Op dit ogenblik zijn
ze in Finland bezig met zogenaamde living
labs, ook wel ‘inpirational testbeds’.
Ik zie wel voor me dat onderzoekers uit
Eindhoven en Helsinki kunnen samenwerken in zo’n lab, of eventueel per video
met elkaar kunnen meekijken. Uiteindelijk
zou de samenwerking misschien zelfs
kunnen leiden tot een gezamenlijke
opleiding. Ik vind het in ieder geval heel
belangrijk dat studenten leren werken
in een internationale context. Heel veel
producten worden ontworpen in internationale ketens, voor internationale markten.
Dus hoe eerder studenten daarmee te
maken krijgen, hoe beter. Jeu Schouten zei
altijd: “Wiskunde is hier hetzelfde als in
Sydney of in buiten-Mongolië.” Daar heeft
hij gelijk in, maar design en social sciences
zijn elders ter wereld totaal anders dan in
Nederland. En daar proberen wij onze
studenten en onderzoekers rekening mee
te laten houden.”

Wat gaan studenten ervan merken dat
ID een nieuwe decaan heeft?
“Als het goed is niet te veel. Mijn doel is
uitbouwen, niet vérbouwen. Wat ze wél
zullen merken, met name de masterstudenten en de promovendi, is dat duale
beleid: enerzijds het versterken van de
disciplines en anderzijds de integratie
van de paradigma’s middels die thema’s.
We hebben een tijd gehad, met name in
startfase van de faculteit, dat elke student
met een gek idee zijn eigen onderwerp
mocht definiëren. Ik verwacht dat we ons
veel meer gaan focussen op bepaalde
thema’s, behoudens de enkele student
die echt met hét briljante idee komt. Dit
betekent dat we ook bepaalde thema’s niet
zullen doen. Je zou kunnen denken: dat
is jammer voor de studenten, want dan
kunnen ze hun creativiteit niet meer ontplooien. Maar mijn ervaring is dat een
goede student binnen één thema tientallen
mogelijkheden kan zien voor een project.”
Wat vindt u van de kloof die door studenten
ervaren wordt tussen hen en het faculteitsbestuur?
“Wij zien onze studenten graag als juniormedewerkers. Maar ze komen hier binnen
als vwo-scholier, en ze moeten groeien tot
het punt waarop ze daadwerkelijk functioneren als juniormedewerker. Ik kan me
voorstellen dat die kloof voor dat omslagpunt best groot is. Want scoor je niet op
voldoende competenties, dan moet je een
semester overdoen en misschien begrijp je
nog niet waarom. En je hebt een onderwijsdirecteur en dan zit er nog ergens een
decaan op die vloer daarboven en die goede
man of vrouw heb je nog nooit gezien.
Ik denk aan de andere kant dat de kloof op
deze faculteit ontzettend klein is op het
moment dat studenten aankomen in de
master, of als ze gaan promoveren. Ik heb
zelf vele jaren in Singapore gewerkt en ben
daar ook hoogleraar geweest. Als je het
hebt over kloven; dan is hiér geen kloof,
ook niet voor de eerstejaars. Zelfs een
promovendus mocht daar niet bij de
decaan komen. Er stond, letterlijk, een
gele lijn op de grond: ‘student tot hier’.”

In april is de eerste onderzoeksvisitatie
bij Industrial Design. Ziet u die met
voldoende vertrouwen tegemoet?
“Ik heb er zin in. Het is altijd een heel
avontuur als je als faculteit voor de eerste
keer gevisiteerd wordt. De faculteit
Industrial Design is pas tien jaar jong,
wij zijn de Benjamin van de campus.
De kracht is dat we hier onderzoekers
hebben die de nodige onderzoeksjaren
inbrengen. Mijn eigen voormalige groep,
Business Process Design, bestaat binnen
deze faculteit twee jaar, maar we brengen
vijftien jaar onderzoek mee. Zo ging dat
ook bij de andere groepen. Maar als je niet
oppast dan is 1+1+1+1 niet 4, maar ergens
rond de 2,5 omdat iedereen vanuit zijn
eigen domein komt. Dus daarmee heb je
nog geen facultair onderzoeksprogramma.
Ik denk dat we best trots mogen zijn op
wat er bereikt is met de vier disciplines en
drie paradigma’s: 1+1+1+1=7. Aan ons de
taak om dat aan de visitatiecommissie
over te brengen.”

Curriculum vitae
prof.dr.ir. Aarnout Brombacher
Aarnout Brombacher werd op 20 september 1961 geboren te Rotterdam. Hij studeerde
cum laude af bij Elektrotechniek aan de Universiteit Twente, waar hij tevens promoveerde.
Zijn promotie-onderzoek deed hij in samenwerking met Philips. In 1993 werd hij aangesteld
als deeltijd-hoogleraar aan de TU/e, en in 1997 werd hij voltijd-hoogleraar bij Technologie
Management. In 2007 maakte hij met zijn groep Business Process Design de overstap naar
Industrial Design. Aarnout Brombacher is tevens één van de hoofdredacteuren van het
tijdschrift Quality and Reliability Engineering International. Verder is hij actief in diverse
landelijke commissies en werkgroepen, onder andere de adviescommissie Integrale
Productcreatie en -Realisatie (één van de Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma’s
van Senter Novem). Deze commissie geeft advies aan het Ministerie van Economische
Zaken.

Wie moet de nieuwe minister van
Onderwijs worden en waarom?
“Onze rector Hans van Duijn heeft zich
recent (in Cursor 18, red.) zeer negatief
uitgelaten over minister Plasterk. Zijn
woorden waren mij uit het hart gegrepen.
Een volgende minister van Onderwijs moet
er in zijn wetenschapsbeleid rekening mee
houden dat engineering sciences een heel
bijzonder vakgebied is. Dat gaat niet alleen
over onderzoek, maar ook over het valoriseren, het toepassen ervan in een sociaaleconomische context. Dus als de guidelines die wij krijgen van het ministerie
alleen maar gaan over meer papers schrijven,
dan kom je nooit aan die integratie en
thema’s toe. Want er worden teveel papers
geschreven door mensen die alleen maar
in hun smalle vakgebied zitten, wat zo nog
smaller wordt. Juist de mensen die werken
aan integratie en toepassing moeten
gehonoreerd worden als wetenschapper.”(SK)/

.
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Google Baby: baby’s van de lopende band
Niets zo vertederend als een
pasgeboren baby. Maar de fragiele
schepsels zijn ook lucratieve
handelsartikelen. Dat blijkt uit de
onthutsende documentaire van de
Israëlische regisseur Zippi Brand
Frank. In De Zwarte Doos wordt
maandagavond 15 maart haar film
‘Google Baby’ (2009) vertoond.
Aansluitend volgt een discussie
onder leiding van dr. Philip Nickel
(IE & IS) en hoogleraar Mark Post (BMT).
Niet iedere kinderwens van een vrouw
kan worden vervuld. Op zoek naar eigen
kroost besluiten veel ouders om adoptiekinderen te nemen. Sinds enige tijd biedt
in vitro fertilisatie (ivf ) een alternatief
voor kinderloze paren. Aan deze techniek
hangen voorschriften en een stevig prijskaartje. En ziedaar, de globalisering doet
vanzelf zijn intrede. Want wat in het ene
land is uitgesloten, kan gemakkelijk
verderop.
Die verbazingwekkende ontdekking doet
Zippi Brand Frank in haar film Google
Baby. Tijdens haar onderzoek stuit ze via
internet op een wereldwijd netwerk van
vraag en aanbod in baby’s. Google Baby
reist over drie continenten en toont de
opkomende markt in baby’s. Op haast
industriële wijze worden pasgeborenen
geproduceerd tegen een lage kostprijs.
Frank volgt een Israëlische zakenvrouw
die alles regelt voor haar klanten.
Ze koopt online sperma en eicellen,
vriest meerdere embryo’s in en vliegt
naar India. Daar wachten goedkope
draagmoeders die het ‘eindproduct’
ter wereld brengen.
Uiteraard kent deze vorm van mensenhandel een keerzijde. Alleen embryo’s
die naar wens van de klant zijn worden
gebruikt. Kans op suikerziekte, een
longaandoening of hartklachten?
Moet het een jongetje of meisje worden?
Het is genetisch allemaal te achterhalen
en te selecteren. Negen maanden later
mag de westerse klant zijn kind in
ontvangst nemen.
Of niet. Zoals een Japans echtpaar dat
tijdens de negen maanden durende
productie plotseling gaat scheiden.
Geen van beiden wil de baby. Vervolgens
wordt de draagmoeder door de Indiase
autoriteiten onder druk gezet om voor
het kind te zorgen. Pas als blijkt dat de

vrouw daartoe financieel niet
in staat is, komt de Japanse
oma haar kleinkind ophalen.

Blik wurmen

En dan is er het stel dat een
baby weigert omdat het te
vroeg is geboren en de kans
op een afwijking bestaat.
Dit soort akelige taferelen
neemt toe naarmate de handel
in baby’s groeit.
Ook prof.dr. Mark Post
realiseert zich dat. Maar de
vasculair bioloog, ooit een arts
met patiënten, plaatst toch wat
kanttekeningen. “Dankzij ivf
en het invriezen van embryo’s
kunnen mensen hun kinderwens laten uitkomen en
gelukkig worden. Je kunt
deze technieken dus niet
zomaar afwijzen omdat je
bang bent dat je een blik
wurmen opent. Dat geldt in
feite voor alle wetenschappelijke ontwikkelingen.
Genetisch gemodificeerde
gewassen brengen risico’s
met zich mee, maar kunnen
wel de wereldbevolking
voeden.
Het beste zou zijn om dat
soort keuzes door ethici te
laten wegen en met regelgeving in te perken.
Met alle mondiale excessen
op de koop toe. Er is geen
andere weg.”
Er zal volgens Post altijd een
afweging plaatsvinden tussen
maatschappelijk nut en de
kans op misbruik. Zo is het
implanteren van embryo’s de
laatste jaren sterk verbeterd. De kans op
succes ligt rond de veertig procent, gelijk
aan dat van een natuurlijk embryo. “Die
verbetering is het gevolg van de maatschappelijke druk. Eerst moesten er
meerdere embryo’s worden ingebracht,
met het risico op een ongewenste
meerling. Nu kunnen we een embryo
beter doorgronden, mogelijke aandoeningen uitsluiten en levensvatbaarder
maken. Het volstaat tegenwoordig om
slechts één enkel embryo te implanteren.

Maar die verbeterde techniek biedt ook
de kans om te selecteren op zaken die
niets met levensvatbaarheid te maken
hebben. Bijvoorbeeld de keuze tussen
een jongen of meisje.
In Nederland is dat door de overheid
verboden en valt dat goed te controleren.
Maar dat is niet in alle landen hetzelfde.”
Misbruik van wetenschap is van alle
tijden en een randverschijnsel, meent
Post. Toch mag dat volgens hem geen

reden zijn om waardevrije wetenschap
de kop in te drukken. “Het feit dat de
uitkomsten kunnen worden misbruikt
mag geen reden zijn om wetenschappelijke vondsten tegen te houden. Daarmee
zou je het kind met het badwater weggooien.” (FvO)/

Dijkgraaf, gelauwerd theoretisch natuurkundige, hoogleraar aan de Universiteit
van Amsterdam en voorzitter van de
KNAW, gaat in op de theorie hoe tijd,
ruimte, elementaire deeltjes en natuurkrachten precies met elkaar samenhangen.
De snaartheorie veronderstelt een
tien- of elfdimensionale ruimte en
supersymmetrie. Een onontdekte wereld
die een onwaarschijnlijke schat aan
mogelijkheden herbergt. Dat vergt
natuurlijk veel voorstellingsvermogen.
Want zelfs al zouden bepaalde deelaspecten van de snaartheorie wetenschappelijk worden geverifieerd, dan
nog zou dat de theorie erachter niet
bewijzen. Het blijft een verhaal met
veel losse eindjes.
Het aantonen van extra dimensies
lijkt voorlopig een brug te ver. Hoewel,
er wordt hoopvol uitgekeken naar de
resultaten van CERN, nabij het Zwitserse
Genève. In augustus 2008 nam de
onderzoeksorganisatie de Large Hadron
Collider (LHC) in gebruik. Het is de

grootste deeltjesversneller ter wereld
waarmee wetenschappers hopen het
Higgs-boson te vinden. Dat is een deeltje
dat andere deeltjes massa geeft en is het
laatste nog niet geobserveerde deeltje
van het standaardmodel van de materie.
Als tijdens een experiment met de LHC
energie zou verdwijnen, dan zou die
zich in theorie in een andere dimensie
moeten bevinden. Ergo: de wereld
waarin we leven is dan inderdaad supersymmetrisch. Het zou een godsgeschenk
zijn voor theoretische fysici. Want elk
deeltje heeft dan een supersymmetrische
(zwaardere) partner. En dat biedt een
kolossale berg (on)mogelijkheden.
Haast te mooi om waar te zijn.
Of we ooit moedig daarheen gaan waar
nog geen mens is geweest? Dat staat
nog steeds in de sterren geschreven.
Aan Dijkgraaf de taak om met zijn lezing
een haast onvoorstelbare toekomst een
stukje dichterbij te halen. (FvO)/

.

Maandag 15 maart vanaf 19.30 uur
in De Zwarte Doos.

Snaartheorie vol losse eindjes

‘To boldly go where no man has gone
before’. Echte trekkies veren op bij deze
openingszin van Star Trek. Wie heeft als
klein kind niet gedroomd van tijdreizen
in het heelal? Of een keertje roepen:
‘Scotty, beam me up’ om daarna zonder
enige inspanning op te gaan in nevelen
en neer te dalen op een andere plek. Het
is nog verre, verre toekomst en wellicht

zal het altijd blijven bij luchtfietserij.
Toch is de sciencefiction televisieserie
helemaal niet zo onrealistisch.
Tenminste, als we de aanhangers van
de snaartheorie mogen geloven.
Niemand minder dan prof.dr. Robbert
Dijkgraaf zal woensdag 17 maart in de
Blauwe Zaal van het Auditorium het
zijne hierover zeggen.

.

Woensdag 17 maart, Blauwe Zaal Auditorium
van 11.45 tot 13.00 uur.
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Spaanse Serenata en trage tango
op muziek van Ensuite

Hele week reizen
door foutje OV-chip
De hele week gratis
reizen. Tot 16 maart
kunnen studenten dat
doen, ongeacht of ze een
week- of een weekendkaart hebben. De oorzaak
is een overlap tussen de
oude OV-kaart en het
nieuwe chipsysteem.
Een woordvoerder van
Translink, dat de chipkaart
invoert, erkent het probleem. Doordat studenten
tweemaal per jaar mogen
wisselen van week- of
weekendkaart, staan op de
OV-chipkaart nu beide
kaartsoorten. Tot 16 maart
blijft de kaart voor 2009
ook nog werken. Studenten
die toen een weekkaart
hadden en nu de weekendkaart activeren, reizen de
hele week gratis.
Bij Translink merken ze
sinds anderhalve week dat
studenten de overlap
ontdekt hebben. “Het

Foto: Bart van Overbeeke
Wanneer Serenata Espagnola klinkt uit de vijftig instru menten van Ensuite, strekt Irene van Bussel (zie foto) haar
armen in de lucht en kijkt het publiek strak aan. Samen met
Dansgroep Moderne Dans van Footloose verzorgt ze een van
de optredens bij het dansconcert Dancing on the G-string.
Dat was zaterdag 6 maart in het Auditorium. De muziek werd
verzorgd door Symfonieorkest Ensuite en blokfluitensemble
Sambuca onder leiding van respectievelijk de dirigenten

Ghislain Bellefroid en Maartje van den Boom-Coppes.
De avond had een zeer gevarieerd programma. Het publiek
zag ook een traditionele wals en een indrukwekkende trage
tango. Het hoorde aanstekelijke joodse klezmermuziek, een
strijd tussen sopraanblokfluit andere fluiten en Engelse
volksmuziek. Als verrassing kwam een striptease op de
muziek van Big Spender waarbij Maud Stevers zong wat
Marlie van Lieshout van Footloose liet zien. (NS)

Realistisch vechten bij Escrima;
en na de training veilig naar huis
Nadat de demonstratieles een succes bleek,
heeft het Studentensportcentrum besloten
deze nieuwe sport aan
te bieden aan zijn sportkaarthouders. Er komt
een clinic van vijf bijeenkomsten Escrima, een
klassieke, maar onorthodoxe vechtsport.
De training is gericht
op alledaagse praktijk.
“Het grote voordeel van
Escrima is dat het een heel

praktisch systeem is. Bij
ons zul je geen gekke
sprongen of acrobatische
hoogstandjes zien. De
nadruk ligt op het uitschakelen van je tegenstander
door
stoten,
klemmen of trappen. Als
je op straat lastig gevallen
wordt, is dat meestal door
iemand die groter of
sterker is dan jezelf. Wij
willen onze tegenstander
verslaan door techniek en
niet door puur brute
kracht”, legt docent Harry

Vandenboorn
uit. Blote hand
en stok zijn dan
de belangrijkste
hulpmiddelen.
Naast kracht en
snelheid zal de
training vooral
gericht zijn op
Een indruk van Escrima met docent
het ontwikkelen
Vandenboorn (links).
van explosiviteit,
balans,
concentratie, coördinatie maart en op 12 en 19 april
en timing. De lessen van 22.00 tot 23.00 uur.
vinden plaats op de drie (NS)/
laatste maandagen van

.

aantal studenten dat er
gebruik van maakt, is niet
groot”, zegt een woordvoerder. Op 16 maart is
het uit met de pret. “Dan
worden in één klap alle
oude kaarten eraf gesmeten.”
Eerder ondervonden studenten vooral veel nadeel
van de invoering van de
OV-chipkaart. Ze kregen
hun kaart te laat of niet opgestuurd, de oplaadpunten
werkten niet goed en er
rezen vraagtekens over de
privacygevoeligheid van
het systeem.
Overigens is vandaag
onder het motto ‘Laat je
niet buitensluiten’ de slotcampagne begonnen die
studenten duidelijk maakt
dat ze hun chipkaart voor
16 maart echt moeten
opladen. Ze zijn de eerste
groep die vanaf dan alleen
nog met de chipkaart
kunnen reizen. (HOP)/

.

Erasmusbeurs mogelijk omlaag
Wie het komend academisch jaar in het buitenland gaat studeren, hoeft
niet te rekenen op een
Erasmusbeurs van 250
euro per maand. Dat meldt
Transfer, het blad van de
internationaliseringsorganisatie Nuffic.
De
Erasmusbeurs
is
bedoeld voor studenten die
tijdens hun opleiding drie
maanden tot een jaar in
een ander Europees land
studeren. Dit jaar bedroeg
de toelage nog 250 euro per
maand. Maar dat bedrag
gaat wellicht omlaag, zo
heeft het Nationaal Agentschap, dat het beurzenprogramma in Nederland
coördineert, aan de instellingen laten weten. Anders
lukt het komend jaar niet
meer alle studenten een
toelage te geven.

“Universiteiten en hogescholen krijgen ieder jaar
een bepaald budget om de
beurzen uit te keren,” zegt
Joy Plokker van het Nationaal Agentschap. “Dat
budget wordt later herverdeeld op basis van het
aantal daadwerkelijk uitgekeerde beurzen. Maar
door de grote groei van het
aantal aanvragen, is het
totale budget niet meer
toereikend.”
En dus moet de beurs
omlaag, bijvoorbeeld naar
200 euro per maand. “Dat
is het Europese minimum,”
zegt Plokker. “Verder mag
ieder land de hoogte van de
beurs zelf bepalen.”
In
Nederland
vragen
jaarlijks minder dan vijfduizend studenten een
Erasmusbeurs
aan.
(HOP)/

.

En hoe is het in Zürich ?

Studenten van de TU/e gaan
steeds vaker voor hun
studie naar het buitenland.
Voor stage of voor het
verrichten van onderzoek,
omdat het verplicht is of
omdat ze het leuk vinden.
Cursorlezers kunnen iedere
week over de schouder van
een TU/e-student in het
buitenland meekijken.

Voor mijn stage ben ik
terechtgekomen bij de
beroemde ETH Universiteit in Zürich. Ik doe
hier onderzoek naar het
bepalen van iemands
mentale activiteit door
onder andere de huid-

geleiding te meten, zoals
dat ook bij een leugendetector gebeurt. Als je
bijvoorbeeld een presentatie geeft, krijg je misschien wel eens klamme
handen. Je autonome
zenuwstelsel reageert
onbewust op de stress
en je huid gaat door het
zweten beter geleiden.
Ik plak hier proefpersonen
vol met elektroden en
heel gevoelige draadloze
sensoren en probeer deze
signalen vervolgens op
een slimme manier te
analyseren.
Voordat ik hier kwam,
dacht ik dat Zürich een
relatief kleine stad met
een nogal saai imago was,
maar niets bleek minder
waar! Afgelopen jaren is
deze grootste Zwitserse
stad al zeven keer verkozen

tot de beste stad ter
wereld om te wonen
vanwege de hoge levenskwaliteit. Het bevalt me
dan ook ontzettend goed,
alles is hier schoon en
efficiënt. Het openbaar
vervoer is fantastisch en
rijdt in tegenstelling tot
Nederland ook werkelijk
op het bekende Zwitserse
uurwerk. In de bergen
hebben de treinen zelfs
tandwielrails en sneeuwschuivers, wat er erg leuk
uitziet. Inmiddels heb ik
met mijn interrailkaart
alle uithoeken ook wel
gezien: Genève, Lausanne,
Bern, St. Gallen. Wat ook
erg goed is voor mijn
Duits, Frans en Italiaans.
Inmiddels ben ik al twee
keer wezen skiën, wat
hier prachtig kan tussen
de meer dan vier kilometer

hoge Alpen. Er is ook
een levendig Erasmusnetwerk waar ik al veel
vrienden gemaakt heb.
Elke week is er een ‘international pub’, worden
activiteiten georganiseerd
en vooral heel gezellige
feestjes! Per capita kent
Zürich de meeste clubs
en barretjes.
Het nachtleven is
hier zo enorm dat
het vertrouwde
Stratumseind
toch een beetje
verbleekt... Zo ben
ik vrijdag in twee
gave clubs geweest
en zaterdag eerst
een pre-party bij
een vriendin thuis
en vervolgens door
naar het beruchte
Medifest!
Het wonen in het

exclusieve domein van de
financiële wereld heeft
wel een nadeel:
het leven is extreem duur
als student. Toen ik hier
aankwam, heb ik dan ook
met veel plezier ‘s werelds
duurste burger verorberd
(volgens de Big Mac index
van de Economist).

Maar één troost: voor
mijn afstuderen ga ik
naar Shanghai waar de
Big Mac het goedkoopst
is, een mooi contrast!
Vincent Aarts,
masterstudent Electrical
Engineering
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Je idee verkopen: niet wát, maar hóe
In slechts twee minuten
een jury overtuigen van
jouw idee, concept of
product. Daar ging het om
tijdens de finale van de
workshop ‘The Perfect
Pitch’ voor studenten
Industrial Design, afgelopen vrijdag. Doel van
de workshop: ondernemerschap van studenten
bevorderen en hen
helpen hun creativiteit
beter te verkopen.
Niet wát ze presenteerden
was belangrijk, maar hóe.

De workshop werd ondersteund door het Brabant
Centre of Entrepreneurship (BCE). Dit samenwerkingsverband tussen TU/e
en de Universiteit van
Tilburg begeleidt studenten in het ontwikkelen van
ondernemersvaardigheden.
Workshopcoach Paul van
der Plas: “Veel studenten
zijn ‘ondernemend maar
onbewust’. Er zitten in
potentie
heel
ondernemende geesten tussen,
maar de truc is nou juist
het daadwerkelijk inzetten
van de potentie.”

Winnaar Bram Nab leerde
tijdens de workshop vooral
dat het heel simpel kan. Hij
presenteerde het idee voor
zijn project over communicatie tussen een dementerende oudere en een
mantelzorger in minder
dan twee minuten. Daarbij
gebruikte hij een powerpointpresentatie
die
slechts bestond uit vier
woorden en drie afbeeldingen.
“Zonder
die
workshop had ik het waarschijnlijk niet zo kort
gehouden. Ik geef het
liefst twintig voorbeelden

in plaats van één en ik vind
het moeilijk om de kern te
raken. Ik ben een nogal
geanimeerde
verteller.”
(SK)/

.

Stef is in the air

He t i s t e n s t r e n g s t e v e r b o d e n o m S t e f t i j d e n s h e t
spel te beïnvloeden, behoudens het gebruik van
de wipper. Hieronder vallen onder andere fysiek
contact, blazen, het schuiven met de wipper en
het bewegen van de tafels of het bewegen van het
spel in zijn geheel.

Met een wippertje de kippen van de tegenstander
elimineren. Wie dat het beste kan op 1 april in het Studenten
Sportcentrum mag zich officieel Nederlands Kampioen Stef
Stuntpiloot 2010 noemen.
Omdat het een officieel NSK is, is er een reglement opgesteld
dat aan duidelijkheid niets te wensen over laat. Enkele regels:
Stef Stuntpiloot wordt gespeeld in teams van twee
personen die tegenover elkaar plaatsnemen. Het team
dat zich als eerste meldt bij de wedstrijdtafel heeft
het recht om ook als eerste de plaatsen te kiezen.

Het team dat te laat aanwezig is heeft de mogelijkheid
om de wedstrijd alsnog te laten beginnen door het
aanwezige team en de scheidsrechter te trakteren
op een goede mop

Winnaar Bram Nab presenteert
zijn projectvoorstel
Foto: Bart van Overbeeke

Deelnemers worden geacht zich sportief te gedragen. Deze
regel is niet van toepassing op de organisatie. De organisatie
van het NSK Stef Stuntpiloot 2010 heeft te allen tijde gelijk en
behoudt zich het recht toe om direct lijfstraffen uit te delen.
De organisatie is in handen van Indstrial Design-student
Robin van Oorschot en de ESSF. Van Oorschot legt uit dat het
echt geen grap is en dat de datum zo is gekozen door ESSF
omdat het dan witte donderdag is en de deelnemers ver volgens op goede vrijdag kunnen uitslapen.“We hopen op
honderdvijftig teams. Met een goede hand-oog-coordinatie
die ook nog werkt wanneer je veel bier op hebt, maak je kans
op een heuse medaille en kip- en vliegtuig gerelateerde
prijzen.” (NS)

Inschrijven is mogelijk tot een dag van te voren op www.nskstefstuntpiloot.nl

Panel van de week

Da ge’t moar wit (sinds 2010)

Mike Krom,
derdejaars Biomedische Technologie
Tom van de Voort,
eerstejaars Bouwkunde
Martine Borm,
derdejaars Biomedische Technologie
Koen op ’t Hoog,
vierdejaars Technische Natuurkunde

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 ‘Eten moet je
toch!’: de goedkoopste en lekkere homemade studentenmaaltijd.

Pasta al Tonno à la Irene

Pannenkoeken à la Martine

Quiche à la Robbin

Spaghetti Bolognese à la Anne

(macaroni, 2 blikjes tonijn,
1 blikje maïs, 4 uien, kruidenkaas,
125 ml crème fraîche.
Kosten: 0,88 euro per persoon)

(500g bloem, 1 liter melk, 2 eieren.
Kosten: 0,30 euro per persoon)

(pak quiche-mix, prei, spekjes,
melk, 2 eieren, kaas.
Kosten: 1,58 euro per persoon)

(verse tomaten, verse basilicum,
knoflook, bouillonblokje, suiker,
gehakt, spaghetti.
Kosten: 1,10 per persoon)

Als het gerecht is opgeschept,
twijfelt Koen of hij een hap zal
nemen. Hij concludeert: het
smaakt beter dan dat het ruikt.
Wel heeft hij wat aan te merken op
de pasta: deze is niet geweldig.
Tom is het meteen met hem eens:
goedkope pasta is gewoon vies.
De saus valt bij Tom en Mike wel
in de smaak, maar Mike geeft
toch de voorkeur aan rode saus.
Martine denkt dat dit een perfecte
op-stap-bodem is. Aan de andere
kant is het misschien niet zo
prettig als het er allemaal weer
uit moet…Wat echt fijn is aan
dit gerecht is dat (bijna) alle
producten lang houdbaar zijn.
Koen moet tot slot nog iets kwijt:
tonijn is echt kattenvoer.

Het eerste dat Mike opmerkt, is dat
hij deze pannenkoeken lekkerder
acht dan pannenkoeken uit de
magnetron. Ook Koen beaamt
dat ze lekker zijn, hij vindt dat
ze smaken naar pannenkoeken.
Tom is er ook erg tevreden over,
wel zou hij het eerder eten als
lunch dan avondmaal. “Dit is
echt de lekkerste maaltijd van
allemaal”, zegt Martine, “vooral
met veel liefde gemaakt!” Iedereen
is van mening dat het inderdaad
veel tijd kost om zo’n berg pannen koeken te bakken. Het heeft wel
een voordeel als je eenmaal zo’n
berg hebt gebakken: de volgende
ochtend kun je er ook nog van
genieten. Vanwege de voordelen,
de talloze variatiemogelijkheden
en de goede prijs-kwaliteitver houding wordt dit gerecht unaniem
verkozen tot de lekkerste
homemade studentenmaaltijd!

De bovenkant van de quiche is erg
knapperig bruin. Dat valt goed in de
smaak bij het panel. Het is jammer
dat het nogal zout is, vindt Mike.
Ook Koen proeft dat de quiche niet
overal even lekker is. Tom sugge reert dat je het ook kan maken met
hamreepjes in plaats van spek;
dat zal een groot verschil maken.
K oe n e n M i k e z i j n h e t m e t e l k a a r
eens: dit gerecht kun je alleen
maken als je een student bent die
veel tijd heeft. Zelf zouden ze dit
dus nooit maken, vanwege de voor bereiding en de lange baktijd. Wel
het gezondst van alle gerechten!

Ondanks de goede bedoelingen
om vier overheerlijke gerechten
te serveren, sloegen we bij dit
gerecht de plank mis: twee panel leden lusten blijkbaar geen tomaat.
Ondanks dit droevige gegeven valt
de saus bij de andere panelleden
wel erg in de smaak. Koen vindt dat
de saus smaakt als ‘vers van de
Italiaan’ en het bevat een intense
tomaatsmaak. Ook Mike is het met
hem eens: beide heren verkiezen
deze saus boven de tonijnsaus.
Verder wordt het idee geopperd
dat er misschien wat meer andere
groente doorheen mag, maar dan
wordt het gerecht weer een stuk
duurder.

BESTE
KEUS
Voor ideeën, tips en deelname aan het panel: constudentenbond@tue.nl • Tekst en foto’s: Anniek den Hamer en Berdien Zwarthoed.

Ik weet het beter
“Ik heb de planning
minstens drie keer aan je
doorgestuurd, daar moet
je van op de hoogte zijn!”
Op bevelende toon
probeert iemand mij
duidelijk te maken dat ik
verwacht word vanavond
aanwezig te zijn. Met een
half oor naar het relaas
luisterend begint mijn
mening, die eerst nog
zwevend was, snel
duidelijk te worden.
Dat aanwezig zijn, dat
gaat hem niet worden!
Voor betweterigheid heb
ik een zware allergie en
dit is een gevalletje waar
mijn immuunsysteem
niet omheen kan.
Iemand overtuigen, of
door blijven drammen
om je gelijk te krijgen.
Het is een dunne scheids lijn waar iedereen af en
toe overheen gaat, ook ik.
Pas als je volcontinu
zinnen als ‘zie je wel’ en
‘zei ik het niet’ naar je
toe geslingerd krijgt,
weet je weer waarom
betweterigheid zo ver velend is. Het feit dat
feedback niet lijkt aan
te komen, maakt het
extra erg. Tegengas geven
mondt onherroepelijk
uit in een eindeloos
welles-nietes, waarbij
de betweter oneindig
lang welles blijkt te
kunnen zeggen.
Na een kwartier lang
standpunten herhalen,
beëindig ik de aanwezig heiddiscussie door
gewoon te vertrekken.
Hij zal vanzelf wel zien dat
ik er vanavond niet bij ben.
De volgende dag kom ik
de persoon in kwestie
weer tegen en is de lucht
weer opgeklaard. Over
mijn afwezigheid wordt
met geen woord meer
gerept, de ophef van
gister bleek overbodig.
De discussie winnen was
blijkbaar belangrijker
dan mijn aanwezigheid.
Een wijze les geleerd en
een nieuw voornemen
rijker: Ga alleen de
discussie aan als beide
partijen openstaan voor
de mening van de ander.
Want in discussie gaan
met een betweter?
Ik weet wel beter!
Pieter Mooren is student
Technische Bedrijfskunde

Je desktop als spiegel van je ziel?
Cursor spoort wekelijks een desktop
op en praat met de gebruiker.

Steinar Wouters / 23 / vijfdejaars
Technische Natuurkunde
“Ik was voor de vierde keer op Glow,
het Internationaal lichtfestival te
Eindhoven. De eerste keer nam m’n
vader, die bij Philips werkt, me mee.
Het toffe is dat je dan op plekken in
Eindhoven komt waar je normaliter
nooit komt. Tja, wat is dit? Raad
maar! Het zijn glasfiberdraden, heel
groot. Een bos glasfibers kwam uit
het plafond als een kroonluchter.
Ik heb mijn camera eronder gezet,
vandaar het vervreemdende effect.
Ik vind ‘t gewoon
een coole foto en
het is rustig genoeg
om nog te zien
waar je iconen
staan.”

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

Bart Knijnenburg, onderzoeker in de
groep Human-Technology Interaction

Daar zit de supermarkt met 40 cent per glas nog dik
onder. “Maar voor dat bedrag kun je bij ons in de
faculteitskroeg Walhalla ook al jaren een biertje
krijgen”, zegt Van Horssen, “maar dan is het ook
nog eens gekoeld en versgetapt.” En als een echte
prijsvechter duikt Thor ook nog eens onder die
40 cent. Van Horssen: “We bieden de mogelijkheid
om dertig bier te bestellen voor tien euro en daarmee
komen we uit op slechts 33 cent voor een pilsje!”
Daar hebben die grootgrutters mooi niet van terug. (HK)

Zijn toenmalige vriendin had een paar jaar
terug schoon genoeg van alle aandacht voor
haar liefjes coupe - en knipte het eigenhandig
kort. Oké, het multi-kleurenkapsel uit 2003
viel dan ook best op, erkent Bart Knijnenburg.
“Vrienden zeggen wel eens dat ik eruit zie als
een kerstboom.” Over het algemeen kijkt
echter niemand in zijn omgeving nog op van de
steeds wisselende kleurenpracht op zijn hoofd
- ook de studenten aan wie hij lesgeeft niet:
“De meesten kennen me al langer en heel
serieus namen ze me toch al niet”.
Het liefst zou de vijfentwintigjarige TU/e’er
zijn haar nog een keer spierwit laten verven,
“maar dat schijnt heel moeilijk te zijn als je
eigenlijk donker haar hebt”. De oranje coupe
heeft hij sinds februari. Een grootse gedachte
of boodschap schuilt er niet achter het
koppige kleurengebeuren, “het is gewoon voor
de gein”. Toch dient die gein heel soms wel een
doel, een goed doel zelfs. Toen Knijnenburg
een paar jaar terug in Amerika vertoefde,
verfde hij zijn haar roze en haalde hij met die
actie zevenhonderd euro op voor de ontwikke lingsorganisatie Edukans. Zijn huidige vriendin,
die in Amerika studeert, vindt het allemaal
best: “Maar ze ziet me dan ook niet zo vaak”.
Verder draagt Knijnenburg comfort hoog in het vaandel. “In winkels waar ook skateboards
worden verkocht, kan ik altijd wel iets vinden”, zegt de onderzoeker - zelf overigens geen
boarder. Met het knalrode shirt van vandaag promoot hij metalband Formula Fiction van zijn
broer Willem, afstuderend bij Industrial Design. Pure broederliefde, want: “Ik luister eigenlijk
naar alle muziek, behalve metal. Maar het shirt valt wel lekker op”. (MvdV)

Wat? Een biertje nog altijd het goedkoopst
bij de supermarkt? Ik dacht het niet, laat
Thor-president Eelco van Horssen weten
na het lezen van Cursor van vorige week.
Daarin stond vermeld dat een biertje in het
café in negen jaar tijd anderhalf maal zo duur
is geworden. In 2000 betaalde je gemiddeld
nog 1,28 euro voor zo’n koele rakker, negen jaar
later is dat 1,94 euro. Studentenverenigingen
rekenen nu gemiddeld één euro voor een pintje,
zo had een kleine steekproef uitgewezen.

