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‘Happy Street’ van KKöörrmmeelliinngg  ooppggeelleevveerrdd

IInn  SShhaanngghhaaii  wwoorrddtt  mmoommeenntteeeell  ddee  llaaaattssttee  hhaanndd  ggeelleeggdd
aaaann  ddee  cciirrccaa  ttwweeeehhoonnddeerrdd  llaannddeennppaavviilljjooeennss  vvoooorr  ddee
WWoorrlldd  EExxppoo  22001100,,  ddiiee  oopp  11  mmeeii  ooppeenntt..  EEéénn  ddaaaarrvvaann  iiss
hheett  NNeeddeerrllaannddssee  ‘‘HHaappppyy  SSttrreeeett’’,,  eeeenn  oonnttwweerrpp  vvaann  ddee
EEiinnddhhoovveennssee  kkuunnsstteennaaaarr  eenn  TTUU//ee--aalluummnnuuss  JJoohhnn
KKöörrmmeelliinngg,,  wwaaaarrvvaann  ddee  bboouuww  rruuiimm  eeeenn  jjaaaarr  tteerruugg  vvaann
ssttaarrtt  ggiinngg..
HHeett  ppaavviilljjooeenn  bbeessttaaaatt  uuiitt  eeeenn  sslliinnggeerreennddee  ssttrraaaatt,,  iinn  ddee
vvoorrmm  vvaann  hheett  CChhiinneessee  ggeelluukkssggeettaall  88,,  ddiiee  ttoott  2255  mmeetteerr
ddee  lluucchhtt  iinn  ggaaaatt..  DDee  ssttrraaaatt  vvooeerrtt  llaannggss  rreepplliiccaa’’ss  vvaann
ttwwiinnttiigg  hhuuiissjjeess  iinn  vveerrsscchhiilllleennddee  bboouuwwssttiijjlleenn  uuiitt  ddee
NNeeddeerrllaannddssee  aarrcchhiitteeccttuuuurr..  MMoommeenntteeeell  wwoorrddtt  ddee
llaaaattssttee  hhaanndd  ggeelleeggdd  aaaann  hheett  bboouuwwwweerrkk,,  ddaatt  bbiinnnneenn--
kkoorrtt  ggaaaatt  pprrooeeffddrraaaaiieenn..  EErr  iiss  eeeenn  ssttaarrtt  ggeemmaaaakktt  mmeett  hheett
iinnrriicchhtteenn  vvaann  ddee  tteennttoooonnsstteelllliinnggeenn..  BBiijj  hheett  pprroojjeecctt  zziijjnn
vveerrsscchhiilllleennddee  mmeeddeewweerrkkeerrss  vvaann  ddee  TTUU//ee--ffaaccuulltteeiitt
BBoouuwwkkuunnddee  bbeettrrookkkkeenn,,  oonnddeerr  wwiiee  iirr..  RRiijjkk  BBllookk,,
KKöörrmmeelliinnggss  vvaassttee  ccoonnssttrruucctteeuurr..

SShhaanngghhaaii  vveerrwwaacchhtt  zzoo’’nn  zzeevveennttiigg  mmiilljjooeenn  bbeezzooeekkeerrss
vvoooorr  ddee  wweerreellddtteennttoooonnsstteelllliinngg,,  mmeett  hheett  tthheemmaa  ‘‘BBeetttteerr
cciittyy,,  bbeetttteerr  lliiffee’’..  OOmm  aallllee  ggaasstteenn  ttee  kkuunnnneenn  oonnttvvaannggeenn,,
ooppeennddee  SShhaanngghhaaii’’ss  HHoonnggqqiiaaoo  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAiirrppoorrtt
ddeezzee  wweeeekk  eeeenn  ttwweeeeddee  tteerrmmiinnaall  eenn  ssttaarrttbbaaaann,,  wwaaaarr  nnuu
ooookk  hheett  ggrroooottssttee  ppaassssaaggiieerrssvvlliieeggttuuiigg  tteerr  wweerreelldd,,  ddee
AAiirrbbuuss  AA338800,,  kkaann  llaannddeenn..
OOookk  iinn  ‘‘HHaappppyy  SSttrreeeett’’  wwoorrddtt  oopp  eeeenn  fflliinnkkee  ttooeelloooopp  
ggeerreekkeenndd;;  iinn  hheett  NNeeddeerrllaannddssee  ppaavviilljjooeenn  zzaall  hheett  ttiijjddeennss
ddee  eexxppoo  oonnggeevveeeerr  eevveenn  ddrruukk  zziijjnn  aallss  iinn  ddee  hhaall  vvaann
UUttrreecchhtt  CCeennttrraaaall  ttiijjddeennss  ddee  ssppiittss,,  zzoo  wweerrdd  mmeett  bbeehhuullpp
vvaann  ssiimmuullaattiieessooffttwwaarree  bbeecciijjffeerrdd..  ((MMvvddVV))

IInn  CCuurrssoorr  2288  vveerrsscchhiijjnntt  eeeenn  aacchhtteerrggrroonnddvveerrhhaaaall  oovveerr
‘‘HHaappppyy  SSttrreeeett’’..  

FFoottoo::  AANNPP

KNAW-president onderwijst TU/e over supersnaren
De Blauwe Zaal was gisteren te
klein voor fysicus prof.dr.
Robbert Dijkgraaf, als presi-
dent van de Koninklijke Neder-
landse Akademie van Weten-
schappen sinds twee jaar hét
gezicht van wetenschappelijk
Nederland. De mathematisch
natuurkundige, die het popula-
riseren van wetenschap tot één
van zijn speerpunten heeft
gemaakt, beoefent zelf wellicht
de meest abstracte en esoteri-
sche discipline binnen de
natuurwetenschappen. 
Aan Dijkgraaf de schone taak
om in een SG-lezing uit te
leggen wat de snaartheorie nu
precies inhoudt.

Je zou bijna vergeten dat Robbert
Dijkgraaf ook nog gewoon aan
wetenschap doet. Maar tussen
zijn NRC-columns, tv-optredens
in DWDD en het opsporen van
fouten in klimaatrapporten door,
zoekt hij nog steeds naar ‘de
theorie van alles’ waarin alle fun-

damentele natuurkrachten hun
plek moeten krijgen. De snaar-
theorie, voor sceptici lange tijd
niet meer dan een vorm van
hogere wiskunde zonder directe
link met de werkelijkheid, lijkt
nu toch echt de verbinding te
gaan vormen tussen de zwaarte-
krachttheorie van Einstein en het

zogeheten standaardmodel,
waarin de drie overige natuur-
krachten een kwantumfysisch
fundament hebben gekregen.
In een pakkende lezing slaagde
Dijkgraaf er wonderwel in om het
massaal toegestroomde publiek -
voor een deel van de belangstel-
lenden was zelfs geen plaats- een

uur lang te boeien.
Hoewel het onderwerp
de meeste -misschien
wel alle- toehoorders bij
tijd en wijle boven de pet
ging, hield Dijkgraaf met
zijn geanimeerde stijl,
zorgvuldig gekozen illus-
traties en goed getimede
humor de aandacht vak-
kundig vast. Onder meer
cartoonfiguren Fokke en
Sukke, de kunst van
Escher, en de steen van
Rosseta passeerden de
revue in een verhaal dat
duidelijk maakte dat de
snaartheorie inmiddels
zinnige dingen heeft te
melden over zulke uit-
eenlopende fenomenen
als zwarte gaten en
supergeleiding. 
De droom van Dijkgraaf,
één coherente theorie die
alles om ons heen beschrijft, 
lijkt dan ook steeds minder 
een illusie. (TJ)/. Foto’s: Rien Meulman

FOM wil verder
met TU/e
FOM ziet de TU/e als eerste
kandidaat voor de huisvesting
van het FOM-Instituut voor
Plasmafysica Rijnhuizen. Het
FOM-Instituut wil op de
Eindhovense campus uitgroe-
ien tot een nationaal instituut
voor energieonderzoek. 
De Radboud Universiteit
Nijmegen zal waarschijnlijk de
infraroodlaser van Rijnhuizen
overnemen.

Gisteren, woensdag 17 maart,
meldde de stichting Fundamen-
teel Onderzoek der Materie
(FOM) het personeel van Rijn-
huizen dat zij als eerste met de
TU/e zal onderhandelen. Dat
melden anonieme bronnen
binnen FOM. TU/e-woordvoer-
der Peter van Dam kon het
bericht gisteren nog niet bevesti-
gen: “Maar als uw bronnen het
bij het rechte eind hebben, gaat
hier in Eindhoven de vlag hoog in
top. Energieonderzoek is een
speerpunt van onze universiteit
en de komst van het FOM-insti-
tuut zou daar prachtig inpassen.”
FOM maakt de ‘verloving’ van-
daag officieel wereldkundig en
wilde gisteren nog niet reageren. 
FOM en de TU/e zullen snel om
de tafel gaan om een principe-
overeenkomst uit te werken.
Lopen de gesprekken soepel, dan
hakt het FOM-bestuur al op 11
mei de knoop door over de
verhuizing. Voor de TU/e is de

verloving goed nieuws; er was
ook vanuit de andere universi-
teiten grote belangstelling om
het instituut op de campus te
huisvesten. 

Splitsing
Niet het hele instituut zal naar
Eindhoven verhuizen. Hoewel
FOM in eerste instantie inzette
op een complete verhuizing,
besloot de organisatie al snel dat
een splitsing in onderdelen ook
bespreekbaar was. De infrarood-
laser Felix/Felice gaat naar alle
waarschijnlijkheid naar Nijme-
gen. De laser is een aanvulling op
een soortgelijke vrije elektronen-
laser, waar de Radboud Universi-
teit momenteel aan bouwt.
Het FOM-Instituut Rijnhuizen is
nu gevestigd op een landgoed in
Nieuwegein. Het instituut is
groot geworden met onderzoek
naar kernfusie, maar heeft zijn
onderzoek verbreed met dunne
lagenfysica en de infraroodlaser.
Het FOM-bestuur maakte in
januari bekend graag naar een
campus te willen verhuizen, om
zo de banden met het universi-
teitsleven te versterken. De
nieuwe missie van het instituut
wordt ‘physics for energy’. 
De verhuizing zal naar ver-
wachting vier tot vijf jaar in
beslag nemen. Het instituut gaat
niet op de in TU/e, maar blijft een
zelfstandig FOM-Instituut.
(AV)/.
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Melgers carrière begon tijdens
zijn militaire dienst, na de hts
werktuigbouwkunde. “Daar
hoefde je niet te zeggen dat 
veiligheid belangrijk is. Niet
alleen tijdens het vliegen, ook
daarvoor en daarna. Bij mijn

volgende baan, bij een chemisch
bedrijf waar ze spuitbussen
maakten, werd ik safety and 
security supervisor. Als er één
spuitbus ontploft, geeft dat een
grote explosie. Laat staan wat er
kan gebeuren als er wekelijks
miljoenen worden gemaakt. 
Dus veiligheid was vanzelf 
belangrijk.”
Via de Universiteit van
Amsterdam kwam hij in 1987
naar de TU/e. Hij trof er een 
inspecteur veiligheid die alles
opschreef wat niet deugde en 
dat tegen iedereen zei, waarna
ze het zelf mochten uitzoeken.
“Een politieagent dus. Na mijn
aanstelling heb ik alles opnieuw
opgezet, als de dienst Veiligheid
en Milieu bij het facilitair bedrijf.
Na de reorganisatie stond ik er
weer alleen voor. De faculteiten
vonden dat ze het allemaal zelf
wel konden regelen. Toen er veel
klachten over het milieu kwamen
van buiten de TU/e, met een 
afschrift naar de Officier van
Justitie, vroeg het CvB aan Paul

Weijmans en mij om Amso en
Milieu opnieuw op poten te
zetten. Momenteel werken er
negen goed opgeleide, jonge
mensen in wie ik alle vertrouwen
heb.”
Melgers vertelt welke problemen
er in het begin zoal waren: 
“Bij de Berging Bijzondere
Chemicaliën stonden enkele
tweehonderd liter tanks. Als je
benzine, methanol of zo moest
hebben, tapte je dat gewoon af.
De restanten liepen zo het grind,
dus de grond, in. Heel normaal
destijds. Toen we daar iets over
opmerkten, was het antwoord:
‘Maar er gebeurt toch nooit iets?’
Waarop ik zei: ‘Moet er dan per
se iets gebeuren voor er iets 
verandert?’”
Nadat alle grond gesaneerd was,
werd het BBC-gebouw het meest
moderne gebouw op dit gebied
in Nederland, een voorbeeld
voor veel instanties. 
Dat er toen en nu in gevaarlijke
situaties niet ingegrepen wordt,
noemt Melgers zelden onwil:

“Soms zien mensen het
probleem niet, hebben ze nu
even geen tijd, of … . Voorheen
was de standaardreactie: ‘Als
jullie komen, kost het altijd extra
geld’. Nu worden Arbo en 
milieuzaken geïntegreerd in
nieuwbouw- of renovatie-
plannen, zodat je achteraf geen
dingen hoeft toe te voegen. 
Dat is ook veel duurder. Die 
cultuuromslag was een van de
moeilijkste zaken om erdoor te
krijgen, echt een zaak van lange
adem. Niet alleen de veiligheids-
adviseur, ook de ingenieur en
student in het lab weten nu 
dat het belangrijk is. Dat besef
nemen ze óók mee in hun
volgende baan.”  
“Maar”, zo stelt Melgers, “boven
de TU/e zweven wel engeltjes.
We hebben nooit echt een grote
calamiteit gehad, zoals de brand
bij de TU Delft. Daar moet je
niet op blijven vertrouwen, daar
moet je aan blijven werken. Een
docent zei vroeger: ‘Onveiligheid
wordt georganiseerd’. Als je 

protesteerde en zei dat mensen
niet expres iets verkeerd doen,
zei hij ‘Dus wordt onveiligheid
georganiseerd’. Daar had hij
geen ongelijk in.” 
Het vraagt wel een soort zende-
lingenmentaliteit, om honder-
den keren hetzelfde uit te leggen,
zonder dat moe te worden of
zonder dat het verveelt. “En”,
vult Melgers aan, “je moet ook
eens geluk hebben dat het een
keer ergens misgaat, zonder 
dat het grote brokken oplevert.
Dan is iedereen meteen weer
héél wakker.”
Na 23 jaar AMSO is veiligheid 
en milieu niet alleen een profes-
sionele, ook een persoonlijke
zaak geworden voor Melgers, zo
blijkt: “Ik let er thuis ook erg op.
Zonder overigens te beweren dat
ik alles goed doe. Mijn kinderen
vinden het dan ook heerlijk om
te kunnen zeggen: ‘Als iemand 
op het werk doet wat jij nu doet,
zou je hem dan ook niet 
ontzettend op zijn donder
geven?’”/.

Interview: Gerard Verhoogt
Foto: Bart van Overbeeke

“Ik ben in al die jaren aan de
TU/e maar één keer echt kwaad
geworden. Dat was in de jaren
negentig toen bij een reorga-

nisatie de dienst Veiligheid en
Milieu met één pennenstreek

terugging van zes naar één
persoon. Dan denk je: ‘Ik heb
hier toch al die jaren niet voor
Jan L... rondgelopen!?’ Terwijl

je hard hebt gewerkt om de 
veiligheid optimaal te maken.”

Gelukkig bleef het hierbij en
kwam alles goed. Na 23 jaar
kan ing. Theo Melgers van 
de Arbo- en Milieu Service

Organisatie op 31 maart
met een gerust hart met

pensioen gaan.

“Boven de TU/e vliegen engeltjes"

Theo Melgers

Fotografen tref je op fototentoonstel-
lingen. Wij treffen Mariet Wielders op 
de expositie Earth in het Hoofdgebouw.
Ze is onder de indruk.

Mariet Wielders wipt vlak voor ze naar
haar werk gaat, buiten de TU/e-campus,
even binnen om de fototentoonstelling te
bewonderen. Ze was erop gewezen door
haar man Leon Kamp, die hoofddocent 
is bij Technische Natuurkunde, en door
haar fotogroep Waalre. Prachtige beelden,

vindt ze. “Meteen bij binnenkomst werd
ik al gegrepen door de eerste vier foto’s
van de Yangtze, de langste rivier van China.
Het is net of je zelf aan de oever staat.”
Zelf maakt Wielders heel veel foto’s. 
Je zou met een beetje overdrijving kunnen
zeggen dat ze de wereld door een camera-
lens bekijkt. “Een compactcamera heb ik
altijd bij me.” De mooiste foto’s maakte ze
afgelopen zomer in Australië. “We waren
bij de oude missiepost Hermannsburg
waar Duitse priesters in de vorige eeuw de
situatie van aboriginals wilden verbeteren.
De gebouwen die er nog stonden, waren
helemaal kapot, maar wel schoon.
Juweeltjes voor een fotograaf.” Ze is in 
een vrachtwagenwrak geklommen en
heeft van daaruit foto’s gemaakt van het
schooltje, de kerk en wat woningen. 
“Het raakte me zelfs emotioneel, ik heb
medelijden met de aboriginals en ik 
ben bedroefd over het hopeloze van de 
situatie.” Wat Wielders betreft kan ze nog
uren doorvertellen over aboriginals en de
schoonheid van de Australische natuur,

maar helaas, papier is niet rekbaar. 
Wie foto’s van haar wil zien kan terecht 
op www.M3W.nl (NS) 
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Ach en Wee

Bijdrage TU/e aan project
schone handen
De vakgroep ‘Elementary
Processes in Gas Discharges’
van prof.dr.ir. Gerrit Kroesen
(TN) gaat meewerken aan de
ontwikkeling van een apparaat
dat moet voorkomen dat
patiënten in ziekenhuizen
onnodig een besmetting
oplopen. Het apparaat maakt
gebruik van de ontsmettende
werking van plasma’s.

Recent onderzoek wijst uit dat
jaarlijks zo’n zeventigduizend
patiënten besmet raken doordat
artsen en verpleegkundigen hun
handen niet goed wassen. Het
Nijmeegse bedrijf Filtex start
daarom volgende maand een
proef in het Universitair Medisch
Centrum St. Radboud. Medisch
personeel, in eerste instantie chi-
rurgen, zullen voorafgaande aan
operaties hun handen ont-
smetten door er lucht met geïo-
niseerd gas (plasma) overheen te
leiden. De geïoniseerde molecu-
len in het plasma zorgen ervoor
dat de op de huid aanwezige

micro-organismen afsterven. De
artsen hoeven hiervoor hun
handen slechts enkele seconden
in een soort kastje te houden. 
De groep van Kroesen zal met
meerdere promovendi aan het
project deelnemen, zo is het plan.
Volgens de plasma-expert moet
de methode gezien worden als
een aanvulling op het tradi-
tionele handen wassen: “Om bij-
voorbeeld vuil onder de nagels
vandaan te krijgen blijft het
nodig om goed te schrobben.
Maar het is wel aangetoond dat
plasma’s heel effectief desin-
fecteren.” Zijn groep houdt zich
ook bezig met het behandelen
van brandwonden met behulp
van plasma’s. Met de geïoni-
seerde gassen kun je niet alleen
wonden ontsmetten, maar ze sti-
muleren ook de aanmaak van
nieuwe huidcellen. (TJ)/.

TU/e en Philips publiceren 
meetmethode lichtgevende folies

Onderzoekers van de TU/e
hebben samen met Philips
Research een nieuwe methode
ontwikkeld om werking van 
organische leds (OLED’s) op
nanoschaal te bestuderen. De
vinding is een belangrijke stap
in het verbeteren van OLED’s -
waarmee lichtgevende folies
kunnen worden gemaakt- en
werd afgelopen zondag online
gepubliceerd in het vakblad
Nature Photonics.

De nieuwe meetmethode is ont-
wikkeld door dr. Siebe van
Mensfoort en promovendus
Marco Carvelli uit de vakgroep
Molecular Materials and Nano-
systems van prof.dr.ir. René
Janssen en prof.dr. Reinder
Coehoorn. Zij bouwden een
meetapparaat waarmee het licht
dat in de dunne actieve laag in de
OLED’s wordt gemaakt tot in
detail kan worden geanalyseerd.
Niet al het licht dat wordt op-

gewekt, bereikt onze ogen: een
deel blijft opgesloten in de OLED.
Om te begrijpen hoe dat precies
komt, zijn gedetailleerde me-
tingen aan de actieve laag nodig.
Volgens Carvelli hebben de on-
derzoekers nu als het ware de mi-
croscoop ontwikkeld waarmee
die kennis kan worden vergaard.
OLED’s (Organic Light-Emitting
Diodes) bestaan uit een dunne
laag plastic die licht geeft als je er
een elektrische stroom doorheen
stuurt. Je kunt er lichtgevende
folies mee maken die je in wille-
keurige vormen kunt vouwen. De
techniek is relatief energiezuinig
en heeft als voordeel dat je
diverse laagjes, die elk een be-
paalde kleur licht geven, kunt
combineren om bijvoorbeeld na-
tuurlijk ‘wit’ licht te maken. Met
de nieuwe meetmethode kan ook
de werking van deze multilaags
OLED’s beter worden begrepen,
aldus de onderzoekers. (TJ)/.

Bijna dertig procent van de eerstejaars
onder BSA-norm
Na het eerste semester heeft in
totaal 28 procent van de
eerstejaars aan de TU/e minder
dan de helft van het maximaal
te behalen aantal studiepunten
gehaald. Rector Hans van Duijn
noemt het een verontrustend
cijfer en heeft de opleidings-
directeuren gevraagd per facul-
teit plannen te maken om dit
percentage naar beneden te
krijgen.

In totaal zijn na het eerste semes-
ter de studiepuntengegevens van
1.035 eerstejaars bekeken door
het de Centrale Commissie
Kwaliteitszorg Onderwijs
(CCKO). Van die 1.035 eerstejaars
hebben al 115 studenten hun
studie gestaakt. Vooral bij Indus-
trial Design (51 procent), Electri-
cal Engineering (47 procent),
Technische Natuurkunde (41
procent) en Technische Wiskun-
de (40 procent) is het aantal 
studenten dat nu onder de BSA-
norm zit, hoog. 
Als ook het aantal studiestakers
daar nog bij wordt opgeteld,
scoort Electrical Engineering
zelfs een percentage van 59. De

CCKO-rapportage over EE is
echter gebaseerd op slechts
zestien studiepunten die behaald
konden worden. Bij de andere fa-
culteiten lag dat rond de dertig
studiepunten.
Beleidsmedewerker ir. Rein van
Asten zegt dat dat komt omdat
het grote eerstejaarsvak Compu-
ting, dat goed is voor negen stu-
diepunten, niet in het eerste 
semester kan worden afgerond.
Daarnaast zijn de resultaten van
een project dat studenten traint
in technische en niet-technische
vaardigheden, er nog niet in
verwerkt. Daar staan acht studie-
punten voor. Overigens zijn er
van de 58 eerstejaars waar EE in
september mee van start ging, nu
nog maar 36 over. “Zoveel studie-
stakers zijn bij onze opleiding
niet ongebruikelijk”, zegt Van
Asten. “Het is zaak  om studen-
ten zo snel mogelijk op de juiste
plek te krijgen. Veel afvallers
stappen over naar Fontys.”

Eerstejaars bij Biomedische
Technologie (17 procent), Bouw-
kunde (20 procent) en Techni-
sche Bedrijfskunde (23 procent)

zitten ruim onder het gemid-
delde.
In de universiteitsraadvergade-
ring van maandag 15 maart
noemde rector Hans van Duijn
de cijfers verontrustend. “Dit is
een hoog percentage. Ik heb in-
middels overleg gehad met de op-
leidingsdirecteuren en hun 
gevraagd per faculteit een plan te
maken om hier iets aan te doen”,
aldus Van Duijn. In de rappor-
tage laat de CCKO weten dat het
BSA ook na het tweede kwartiel
nog weinig invloed lijkt te
hebben op de studievoortgang.
Wel lijken studenten meer gemo-
tiveerd om bijtijds naar een
andere opleiding over te stappen.
Als de huidige tentamenscores
ongewijzigd blijven, denkt het
CCKO uit te komen op een ne-
gatief BSA voor dertig procent
van de eerstejaars. Daarbij wordt
echter geen rekening gehouden
met herkansingen en met een
toenemend gevoel van urgentie
in de loop van het studiejaar. Dat
zijn twee factoren die het eind-
resultaat nog positief kunnen
beïnvloeden, aldus de CCKO.
(HK)/.
Beveiliging
‘steelt’ 
laptops als
waarschuwing
De TU/e-beveiliging heeft vorige
week donderdag bij wijze van
waarschuwing zes laptops ‘gesto-
len’ bij borrels van diverse studie-
verenigingen. Studenten in 
W-laag, het Paviljoen, Potentiaal
en Vertigo waren de klos.
Inmiddels hebben zij allemaal
hun laptop weer opgehaald.
De actie was onderdeel van een
preventieve controle waarbij 
beveiligingsmedewerkers alle 
studieverenigingen bezochten.
Ondanks de vele diefstallen van
de laatste tijd laten veel studenten
nog steeds hun laptop onbeheerd
achter, bijvoorbeeld onder de
kapstok of op de grond met een
jas eroverheen. De Beveiliging
bekijkt in overleg met de
Federatie Studieverenigingen
Eindhoven en gebouwbeheerders
wat er gedaan kan worden om
diefstal te voorkomen. Voorlopig
ligt de nadruk op controles.

‘Visievoorstel’ voor Catalyst
Architectenbureau Inbo heeft
een voorlopig ontwerp
gemaakt voor Catalyst, het
nieuwe bedrijfsverzamel-
gebouw voor jonge techno-
starters, dat eind 2011 moet
worden opgeleverd op het
TU/e-terrein.

De bouw van Catalyst is een ini-
tiatief van Brainport Develop-
ment in samenwerking met de
TU/e en de gemeente Eindhoven
en moet een hoogwaardige werk-
omgeving bieden aan techno-
starters. De synergie tussen de
gebruikers speelt daarbij een
cruciale rol. Architect Aron
Bogers heeft een gebouw ont-
worpen ‘dat in het oog springt

door zijn transparante verschij-
ningsvorm en lichte karakter’, zo
staat te lezen in het persbericht
van Inbo. Grote daklichten en
verspringende vides in het bin-
nenste van het gebouw moeten
de gebruikers straks aanzetten
tot ontmoetingen. De werk-
ruimten liggen aan de bui-
tengevel. Een intelligent installa-
tieconcept en een hoogwaardige
‘gebouwschil’ zorgen voor een
zeer gering energieverbruik. Het
gebouw wordt ook aangesloten
op het al bestaande warmte-
koude-opslag-systeem van de
TU/e. De labs en de zonnep-
anelen op de daken gaan de
warmte weren en wekken
daarnaast elektrische energie op.

Via een transparante loopbrug
wordt het al bestaande Twinning
Center, een ander verzamel-
gebouw aan de rand van de
campus, gekoppeld aan Catalyst.
Hierdoor moeten beide ge-
bouwen straks functioneren als
één systeem.
Ir. Herman Rikhof, projectleider
Campus 2020, noemt het
ontwerp een “visievoorstel, dat de
komende weken nog concreter
moet worden uitgewerkt.” Het
past volgens hem uitstekend in
de ontwikkelingsvisie die de
TU/e voor haar terrein heeft op-
gesteld.   (HK)/.

Lintsen laakt innovatie-campagne TU/e
Vertrekkend TU/e-hoogleraar prof.dr.ir. Harry Lintsen is van mening
dat aan de TU/e geen innovatie plaatsvindt. Dit terwijl de TU/e zich
in haar brandingcampagne juist profileert als ‘The Innovator’. De
bottomline volgens Lintsen is dat innovatie een wezenlijk ander
proces is dan het maken van kennis. “Aan een universiteit wordt aan
kennisontwikkeling gedaan. Men maakt hier proefschriften, papers
en artikelen. Innovatie is een andersoortige activiteit die altijd
plaatsvindt in een context van bedrijven of overheid, in relatie tot een
markt.”

Lees meer op de pagina’s 8 en 9.
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De TU/e is in 2020 qua 
studentenaantallen meer 
dan verdubbeld, terwijl er 
niet meer gebouwen zijn 
bijgekomen. Dat is mogelijk
vanwege het Nieuwe Werken,
dat door de TU/e op een
slimme manier is door-
vertaald naar het Nieuwe
Studeren. Docenten en 
studenten communiceren
met elkaar via 3D-virtuele
collegezalen. Websites
bestaan niet meer, de tweedimensionale
webpagina’s zijn vervangen door 3D-
omgevingen die lijken op Second Life.
Van elke student bestaat er een avatar,
die alleen met een soort Digid-code te 
activeren is. De avatar is een getrouwe
afspiegeling van de werkelijkheid en
wordt verder beveiligd door een irisscan
en digitale vingerafdruk. Elke student
krijgt bij zijn inschrijving een digitaal
jasje dat wireless wordt aangesloten op
een pc, waardoor zijn bewegingen en die
van de avatar volstrekt overeenkomen.
Door dit concept stijgt het aantal inter-
nationale studenten van de TU/e explo-
sief. Colleges volgen en tentamineren 
is niet langer plaatsgebonden. De TU/e
heeft met afstand de groenste colleges
van alle universiteiten, omdat niemand
meer hoeft te reizen. Tweejarige master-
opleidingen bestaan uit een digitaal jaar
en een jaar aan de TU/e. Aangezien het
aantal studenten van de TU/e enorm
stijgt en de internationale studenten voor
dat ene jaar naar Eindhoven komen, krijgt
Eindhoven de allure van een internatio-
nale studentenstad.

Microsoft heeft door deze
ontwikkelingen zijn oog
laten vallen op Eindhoven
en gebruikt het winkel-
centrum van Eindhoven
voor technieken op het
gebied van augmented
reality, waardoor iedereen
in staat is met een avatar
virtueel te winkelen.
De TU/e is trendsettend
met deze nieuwe onder-
wijsontwikkeling. Vele

universiteiten volgen dit concept.
Gelukkig heeft de TU/e licenties en paten-
ten goed geregeld en heeft de universi-
teit binnen de kortste keren meer geld
dan MIT en Harvard bij elkaar.
Apple en Philips richten een nieuw bedrijf
op dat het concept, een combinatie van
diensten, software en hardware, vermarkt
onder scholen en universiteiten over de
hele wereld. Het nieuwe bedrijf heet
OneByte, een allusie op de pay-off ‘Just
one byte away from digital paradise’, wat
weer een verwijzing is naar het Apple-
logo. Het bedrijf vestigt zich in
Eindhoven.
Het nieuwe onderwijsconcept maakt 
ook veel gebruik van cloudcomputing.
Het succes wordt kortstondig verstoord
door virusprogramma’s, die in die tijd
niet meer zo heten, maar cloudbusters
worden genoemd, naar een oud hitje van
Kate Bush. Eindhovense beveiligings-
experts maken hiermee echter snel korte
metten.

Fred Gaasendam, 
informatiemanager Dienst ICT

Vijfentwintig huishoudens in de
Groningse wijk Hoogkerk doen mee aan
een uniek experiment: samen vormen ze
de PowerMatching City, een virtueel
elektriciteitsnetwerk. Hierin worden
lokale stroomopwekking en het elektri-
citeitverbruik van de huishoudens
flexibel op elkaar afgestemd. Dergelijke
‘smart grids’ moeten in de toekomst
leiden tot een efficiënter gebruik van
elektriciteit. Hoe werkt het experiment
en wat is de volgende stap?

“Het ene huis heeft een warmtepomp, het
andere zonnepanelen of een micro-
warmte-kracht installatie (hoge rende-
mentsketel die naast warmte ook elektri-
citeit produceert, red.)”, zegt prof.ir. Wil
Kling, hoogleraar Electrical Energy
Systems van TU/e-faculteit Electrical
Engineering. Zijn vakgroep houdt zich
bezig met verschillende aspecten van
smart grids. 
“Al die elementen worden aan elkaar 
verbonden via de PowerMatcher: een soft-
waretool die vraag en aanbod van elektri-
citeit flexibel op elkaar afstemt. Wie elek-
triciteit opwekt, kan aangeven voor welke
prijs hij de elektriciteit op welk moment
wil verkopen. Afnemers van energie
geven aan voor welke prijs ze elektriciteit
willen gebruiken. Zo kan iedereen een
gunstig moment kiezen voor energie-
opname of -afname. De vrijwilligers

kunnen zelf kiezen hoe actief ze het ‘spel’
willen meespelen. De informatie over de
energieprijs is voortdurend aanwezig.
Hoe actiever de deelnemers kiezen voor
energieopname of -verkoop op een
bepaald moment, des te voordeliger het
voor hen is. 
In werkelijkheid wordt er aan het eind
van de maand nu nog niets verrekend,
want providers hebben nog geen systeem
van prijsdifferentiatie. Daarom is het zo
belangrijk dat ze gemotiveerd zijn. Ze
hebben zelf aangegeven graag mee te
willen doen aan het experiment en 
beschouwen zichzelf als pioniers. 
Het doel van deze proef is te kijken of het
werkt, of consumenten geprikkeld

worden om hun gedrag aan te passen en
of ze er mogelijkheden voor hebben.
Flexibiliteit zal in de toekomst absoluut
nodig zijn om de variabele bronnen
overeen te stemmen met de vraag. De 
variabiliteit van duurzame bronnen stelt
heel andere eisen aan het elektriciteit-
systeem dan de conventionele bronnen
die altijd aanwezig zijn.
De volgende stap is te onderzoeken hoe
knelpunten in het fysieke elektriciteits-
netwerk kunnen worden opgelost. De 
opgewekte elektriciteit moet immers ook
altijd getransporteerd kunnen worden
naar de verbruikers. Als je niet ingrijpt,
zullen er momenten zijn dat het netwerk
wordt overbelast, bijvoorbeeld als ieder-

een zijn auto tegelijkertijd wil opladen.
Consumenten zullen hun gedrag in de
toekomst waarschijnlijk ook moeten aan-
passen op grond van andere prikkels dan
uitsluitend prijsdifferentiatie. Misschien
wordt bepaald gedrag dan verplicht of
krijgt het systeem de impliciete opdracht
zich aan te passen aan de fysieke beper-
kingen van het netwerk. Bijvoorbeeld
door het gebruiken van lokale opslag-
systemen. Die knelpunten in het netwerk
vormen een veel complexer probleem dan
het afstemmen van vraag en aanbod. Het
smart grid kent nog vele uitdagingen.”/.
Tekst: Enith Vlooswijk

Knelpunten in elektriciteitsnetwerk
grootste probleem bij ‘smart grids’

Prof.ir. Wil Kling, hoogleraar Electrical Energy Systems

DDiitt  ssttuukkjjee  sscchhrreeeeff  iikk  vvoooorrddaatt  CCuurrssoorr  2222  
vveerrsscchheeeenn..
EErr  ssttaaaann  ttwweeee  bbeerriicchhtteenn  iinn  CCuurrssoorr  2211  ddiiee
eenniiggsszziinnss  bbeevvrreeeemmddeenn..  HHeett  eeeerrssttee  bbeettrreefftt
ddee  oovveerrggaanngg  vvaann  vviieerr  pprroocceesstteecchhnnoollooggeenn
vvaann  EEnnsscchheeddee  nnaaaarr  EEiinnddhhoovveenn..  MMooooiiee
vvaannggsstt,,  lliijjkktt  hheett,,  mmaaaarr  iiss  hheett  vviisssseenn  iinn  
aannddeerrmmaannss  vviijjvveerr  wweell  iinn  lliijjnn  mmeett  ddee  ffiilloossoo--
ffiiee  eenn  eetthhiieekk  vvaann  ddee  33TTUU--FFeeddeerraattiiee??  IIss,,  
iinn  vveerrbbaanndd  hhiieerrmmeeee,,  hheett  aaddvviieess  iinnggeewwoonn--
nneenn  vvaann  ddrr..iirr..  AAnntthhoonniiee  MMeeiijjeerrss,,  hhoooogglleerraaaarr
FFiilloossooffiiee  eenn  EEtthhiieekk  vvaann  ddee  TTeecchhnniieekk??  
OOff  ggeellddtt::  ‘‘FFaattssooeenn  mmooeett  jjee  ddooeenn’’,,  ooookk  
hhiieerr  vvoooorraall  vvoooorr  ‘‘ddee  aannddeerreenn’’??
IIkk  hhoouudd  nniieett  vvaann  eetthhiisscchhee  rreeggeellss  iinn  ddee  
wweetteennsscchhaapp::  ooookk  wweetteennsscchhaappppeerrss  wweetteenn
wweell  wwaatt  ffaattssooeennlliijjkk  iiss  eenn  wwaatt  nniieett..  JJuuiisstt  ddiitt
ssoooorrtt  rreeggeellss  mmaaaakktt  ddaatt  mmeennsseenn  ddee  ggrreennzzeenn
vvaann  hheett  ttooeellaaaattbbaarree  ggaaaann  ooppzzooeekkeenn..  
TTeerrzziijjddee::  ddee  nnaaaamm  vvaann  ddee  rruubbrriieekk  wwaaaarriinn
oonnzzee  ffiilloossooooff--eetthhiiccuuss  wwoorrddtt  ggeepprreesseenn--
tteeeerrdd,,  ssttaaaatt  wweeeerr  tteerr  ddiissccuussssiiee::  iiss  ddee  uuiitt--
ddrruukkkkiinngg  ‘‘VVooxx  AAccaaddeemmiiccii’’  eeeenn  oonnggeelluukkkkiigg
ssoooorrtt  ppoottjjeessllaattiijjnn??  SSoommmmiiggeenn  pplleeiitteenn  vvoooorr
eeeenn  NNeeddeerrllaannddssee  nnaaaamm..  IIkk  hheebb  wweell  eeeennss
ggeepplleeiitt  vvoooorr  VVooxx  AAccaaddeemmiiaaee::  ddee  sstteemm  vvaann
ddee  aaccaaddeemmiisscchhee  wweerreelldd,,  ddiiee  ooookk  iinn  hheett
EEnnggeellss  mmeett  ‘‘aaccaaddeemmiiaa’’  wwoorrddtt  aaaannggeedduuiidd..
EEeenn  ttwweeeeddee  bbeevvrreeeemmddeenndd  bbeerriicchhtt  iiss  ddee
aaaannggeekkoonnddiiggddee  kkrriimmpp  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt
BBoouuwwkkuunnddee..  EErr  zziijjnn  ttee  vveeeell  bboouuwwkkuunnddee--
ssttuuddeenntteenn,,  eenn  vvaannwweeggee  ddee  ‘‘ggeezziinnssuuiitt--
bbrreeiiddiinngg’’  mmooeett  nnaaaarr  eeeenn  kklleeiinneerree  wwoonniinngg
wwoorrddeenn  oommggeezziieenn..  AAllss  oonnbbeevvaannggeenn  ttooee--
sscchhoouuwweerr  vvrraaaagg  jjee  jjee  hhiieerrbbiijj  aaff  wwaatt  ddiitt  
bbeetteekkeenntt..  WWoorrddtt  ddee  TTUU//ee  aallss  ggeehheeeell  ttee
ggrroooott,,  mmooeetteenn  wwee  eeeenn  aallggeehheellee  ssttuuddeenntteenn--
ssttoopp  aaffkkoonnddiiggeenn;;  wwaatt  iiss  eerr  aaaann  ddee  hhaanndd??
VVrrooeeggeerr  wwaarreenn  wwee  bblliijj  mmeett  vveeeell  ssttuuddeenntteenn..
IInn  ‘‘DDee  TTUU//ee  iinn  22002200’’  wwoorrddtt  rreeggeellmmaattiigg
ggeepplleeiitt  vvoooorr  vveerrggrroottiinngg  vvaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt,,

vvoooorr  vveerrdduubbbbeelliinngg  zzeellffss..
DDee  uuiittzzoonnddeerriinngg  vvoooorr  BBoouuwwkkuunnddee  kkaann  mmaaaarr
éééénn  ddiinngg  bbeetteekkeenneenn::  aallllee  ssttuuddeenntteenn  zziijjnn
ggeelliijjkk,,  mmaaaarr  ssoommmmiiggee  zziijjnn  ‘‘ggeelliijjkkeerr’’  ddaann
aannddeerree..  EEeenn  bblliikk  oopp  ddee  ‘‘UUnniivveerrssiitteeiittss--
bbeerriicchhtteenn’’  lleevveerrtt  eeeenn  mmooggeelliijjkk  aannttwwoooorrdd::  eerr
wwoorrddtt  bbiijj  BBoouuwwkkuunnddee  ttee  wweeiinniigg  oonnddeerrzzoocchhtt
eenn  ttee  wweeiinniigg  ggeepprroommoovveeeerrdd!!  EEeenn  sscchheeii--
kkuunnddeessttuuddeenntt  iiss  ‘‘ggeelliijjkkeerr’’  ddaann  eeeenn  bboouuww--
kkuunnddeessttuuddeenntt..  IInn  ddee  sscchheeiikkuunnddee  wweerrdd  iinn
mmiijjnn  ssttuuddiieettiijjdd  aall  vveeeell  mmeeeerr  ggeepprroommoovveeeerrdd
ddaann  iinn  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  wwiiss--  ooff  nnaattuuuurrkkuunnddee::
aalllleess  wwaatt  jjee  bbiijj  kkooppeerr  ooff  iijjzzeerr  kkoonn  oonnddeerr--
zzooeekkeenn  kkoonn  ooookk  bbiijj  nniikkkkeell  ooff  mmaannggaaaann  oonn--
ddeerrzzoocchhtt  wwoorrddeenn..  DDaatt  iiss  nnoogg  sstteeeeddss  zzoo..  IInn
ddiiee  ttiijjdd  wwaass  pprroommoovveerreenn  iinn  ddee  bboouuwwkkuunnddee
eeeenn  ssoooorrtt  ccoonnttrraaddiiccttiiee::  bboouuwwkkuunnddiiggeenn
sscchhrreevveenn  nniieett,,  ddiiee  bboouuwwddeenn..  
DDee  ccuurriieeuuzzee  oonnttwwiikkkkeelliinnggeenn  bbiijj  BBoouuwwkkuunnddee
ddooeenn  ddeennkkeenn  ddee  AAmmsstteerrddaammssee  wwoooonnpprroo--
bblleemmeenn  ddiiee  SSuuzzaannnnaa  JJaannsseenn  bbeesscchhrriijjfftt  iinn
HHeett  PPaauuppeerrppaarraaddiijjss..
MMiisssscchhiieenn  mmooeetteenn
wwee  BBoouuwwkkuunnddee
oommddooppeenn  ttoott
PPaauuppeerrkkuunnddee..

FFrreedd  SStteeuutteell

Opinie TU/e Vox Academici

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

Effe zeuren

De TU/e in 2020
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Kom naar de Masterdag op zaterdag 27 maart. 
Informatie en aanmelden: www.vu.nl/masterdag

Meet the Masters!

In memoriam Peter Mous
GGeehheeeell  oonnvveerrwwaacchhtt  iiss  mmaaaannddaagg  
88  mmaaaarrtt  22001100  PPeetteerr  MMoouuss  oopp  5577  --
jjaarriiggee  lleeeeffttiijjdd  oovveerrlleeddeenn..  PPeetteerr  
wwaass  rruuiimm  ttiieenn  jjaaaarr  wweerrkkzzaaaamm  aallss  
bbeevveeiilliiggeerr  bbiijj  ddee  DDiieennsstt  IInntteerrnnee
ZZaakkeenn..
PPeetteerr  iiss  ppeerr  11  jjuullii  11999999  bbiijj  ddee  TTUU//ee
ggeessttaarrtt  eenn  hheeeefftt  hhiieerr  aallttiijjdd  iinn  ddee  
bbeevveeiilliiggiinngg  ggeewweerrkktt..  WWee  hheebbbbeenn
hheemm  lleerreenn  kkeennnneenn  aallss  eeeenn  ddooeenneerr  
iinn  zziijjnn  wweerrkkzzaaaammhheeddeenn,,  eeeenn
vvoooorrbbeeeelldd  vvoooorr  hheett  ccrreeddoo::  aaccttiieeff
bbllaauuww  oopp  ssttrraaaatt..  VVoooorr  ddee  jjoonnggee  
ccoolllleeggaa’’ss  wwaass  hheett  wweennnneenn  oomm  oopp
ssuurrvveeiillllaannccee  ttee  ggaaaann  mmeett  iieemmaanndd
mmeett  lleevveennsseerrvvaarriinngg,,  mmaaaarr  hhiijj  wwoonn  ssnneell  hheett  vveerrttrroouuwweenn  vvaann  aallllee  bbeevveeiillii--
ggeerrss..  PPeetteerr  hhooeeffddee  nniieett  zzeellff  iinn  ddee  sscchhiijjnnwweerrppeerrss  ttee  ssttaaaann,,  hhiijj  nnaamm  lliieevveerr
mmeett  zziijjnn  ccoolllleeggaa’’ss  ddee  ccoommpplliimmeenntteenn  iinn  oonnttvvaannggsstt..  HHiijj  hhaadd  eeeenn  uuiittggeesspprrookkeenn
mmeenniinngg,,  mmaaaarr  wwaass  aallttiijjdd  eeeerrlliijjkk  eenn  oopprreecchhtt..  MMeett  hheemm  kkoonn  jjee  aallttiijjdd  eeeenn
ddiieennsstt  rruuiilleenn,,  oommddaatt  hhiijj  wwiisstt  ddaatt  ddiitt  bbeellaannggrriijjkk  wwaass  vvoooorr  zziijjnn  ccoolllleeggaa’’ss..  

IInn  zziijjnn  vvrriijjee  ttiijjdd  kkoonn  hhiijj  ggeenniieetteenn  vvaann  hheett  lleevveenn,,  hhiijj  wwaass  eeeenn  eecchhttee  bboouurr--
ggoonnddiiëërr..  DDee  mmaaaannddaagg  wwaass  zziijjnn  vvaassttee  ssnniippppeerrddaagg;;  ddaaaarrnnaaaasstt  hhiieelldd  hhiijj  
vvaann  vvaakkaannttiieess..  HHiijj  kkoonn  hhiieerr  uurreenn  oovveerr  pprraatteenn  eenn  vvaann  nnaaggeenniieetteenn;;  hheett
lliieeffsstt  ppllaannddee  hhiijj  nnaa  tthhuuiisskkoommsstt  wweeeerr  eeeenn  nniieeuuwwee  rreeiiss..  DDaaaarrtteeggeennoovveerr
hhaadd  PPeetteerr  ggeeeenn  ggeemmaakkkkeelliijjkk  lleevveenn  eenn  mmooeesstt  hhiijj  eeeenn  aaaannttaall  pprroobblleemmeenn  
oovveerrwwiinnnneenn..  HHiijj  wwaass  eeeenn  bbiinnnneennvveetttteerr  eenn  kkoonn  ggeebbeeuurrtteenniisssseenn  mmooeeiilliijjkk
lloossllaatteenn..  

WWee  zzuulllleenn  PPeetteerr  hheerriinnnneerreenn  aallss  iieemmaanndd  mmeett  hhaarrtt  vvoooorr  ddee  zzaaaakk  eenn  eeeenn  
eenntthhoouussiiaassttee,,  bbeettrrookkkkeenn  ccoolllleeggaa..  
WWee  wweennsseenn  zziijjnn  ffaammiilliiee  eenn  vvrriieennddeenn  vveeeell  kkrraacchhtt  eenn  sstteerrkkttee  ttooee  bbiijj  hheett  
vveerrwweerrkkeenn  vvaann  ddiitt  vveerrlliieess..

NNaammeennss  ddee  DDiieennsstt  IInntteerrnnee  ZZaakkeenn,,  MMaarrttiinn  BBooeerrss,,  ddiirreecctteeuurr..

(Advertenties)

Spelende peuters onder de loep

PPaarrmmaannttiigg  ppoosstteeeerrtt  ppeeuutteerr  LLaavviinniiaa  zziicchh  vvoooorr  ddee
ddrraaaaiieennddee  ccaammeerraa,,  eeeenn  hhaaaarrllookk  uuiitt  hheett  ggeezziicchhtt
ssttrriijjkkeenndd..  DDaatt  ddee  ssttuuddeenntt  IInndduussttrriieeeell  OOnnttwweerrppeenn
áácchhtteerr  ddee  ccaammeerraa  oonnddeerrzzooeekk  ddooeett,,  eenn  nniieett  uuiitt  iiss  oopp  hheett
sscchhiieetteenn  vvaann  mmooooiiee  ppllaaaattjjeess,,  oonnttggaaaatt  ddee  ppeeuutteerr  ttoottaaaall..
GGrrooeeppssggeennoooottjjeess  SSuuuuss  eenn  MMeeiikkee  ggaaaann  oopp  ddee  aacchhtteerr--
ggrroonndd  ssttiillzzwwiijjggeenndd  hhuunn  ggaanngg,,  hheett  ffiillmmeennddee  eenn  ddrruukk
sscchhrriijjvveennddee  ggeezzeellsscchhaapp  aaaann  ddee  kkaanntt  iinnttuusssseenn  ggooeedd  iinn
ddee  ssmmiieezzeenn  hhoouuddeenndd..  ““DDiitt  iiss  eecchhtt  ddee  ssttiillssttee  ssppeeeell--
sseessssiiee  ooooiitt””,,  fflluuiisstteerrtt  jjuuff  AAnnggeellaa  vvaann  hheett  oopp  ddee  TTUU//ee--
ccaammppuuss  ggeevveessttiiggddee  kkiinnddeerrddaaggvveerrbblliijjff  ddee  TTUUiimmeellaaaarr..
HHooee  ssppeelleenn  kkiinnddeerreenn,,  hhooee  rreeaaggeerreenn  zzee  oopp  eellkkaaaarr,,
nneemmeenn  zzee  eellkkaaaarrss  ggeeddrraagg  oovveerr  eenn  wweellkkee  rrooll  ssppeelleenn
ssppeeeellaattttrriibbuutteenn  ddaaaarriinn??  OOpp  ddiiee  vvrraaggeenn  hhooppeenn  vviijjff  ssttuu--
ddeenntteenn  IInndduussttrriieeeell  OOnnttwweerrppeenn  vvaann  ddee  TTUU  DDeellfftt  ddee  aanntt--
wwoooorrddeenn  ttee  vviinnddeenn..  DDee  vviijjff,,  aalllleenn  aaffggeessttuuddeeeerrdd
bbaacchheelloorr  aaaann  ddee  TTUU//ee--ffaaccuulltteeiitt  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn,,  
oobbsseerrvveeeerrddeenn  ddeezzee  wweeeekk  ttwweeee  oocchhtteennddeenn  ssppeelleennddee
ppeeuutteerrss  bbiijj  ddee  TTUUiimmeellaaaarr..
MMeett  iinnsstteemmmmiinngg  vvaann  ddee  oouuddeerrss  eenn  vveerrzzoorrggeerrss  mmaakkeenn

ddee  ssttuuddeenntteenn  vviiddeeoo--ooppnnaammeess  eenn  aaaanntteekkeenniinnggeenn,,  oomm
hheett  ggeeddrraagg  vvaann  ddee  kkiinnddeerreenn  aacchhtteerraaff  nnaauuwwggeezzeett  ttee
kkuunnnneenn  aannaallyysseerreenn..  MMeett  hheett  oonnddeerrzzooeekk  hhooppeenn  zzee  
ppaattrroonneenn  iinn  hheett  ssppeeeellggeeddrraagg  ttee  oonnttddeekkkkeenn,,  lleeggtt  
mmaasstteerrssttuuddeennttee  LLiissaa  oopp  ’’tt  HHooff  uuiitt..  ““SSppeecciiffiieekk  vvoooorr
kkiinnddeerreenn  vvaann  ttwweeee,,  ddrriiee  jjaaaarr  iiss  iimmiittaattiieeggeeddrraagg..  WWee
ggaaaann  oonnddeerr  mmeeeerr  kkiijjkkeenn  hhooee  ddaatt  ttoott  uuiittddrruukkkkiinngg  kkoommtt,,
hhooee  kkiinnddeerreenn  oopp  eellkkaaaarr  eenn  oopp  ssppeeeellggooeedd  rreeaaggeerreenn  eenn
iinn  hhooeevveerrrree  hheett  ssppeeeellggooeedd  zziicchh  vvoooorr  ddiitt  ggeeddrraagg  lleeeenntt..””  
HHaaaarr  eeiiggeenn  zzoooonnttjjee  MMaaiikkeell  eenn  vvrriieennddjjee  MMiicckk  ssppeelleenn
‘‘vvoollggeennss  hheett  bbooeekkjjee’’..  ZZee  ttrreekkkkeenn  ccoonnttiinnuu  mmeett  eellkkaaaarr  
oopp  eenn  hhoouuddeenn  eellkkaaaarr  sscchheerrpp  iinn  ddee  ggaatteenn,,  kkooppiiëërreenndd
wwaatt  ddee  aannddeerr  ddooeett..  AAuuttoo  oopp,,  aauuttoo  aaff,,  bbaalllleennbbaakk  iinn,,  
bbaalllleennbbaakk  uuiitt  --  eenn  ddaatt  iinn  eeeenn  mmoooorrddeenndd  tteemmppoo..  EEéénn  
vvaann  ddee  DDeellffttssee  ssttuuddeenntteenn  wwoorrddtt  wweeggggeessttuuuurrdd  aallss  hhiijj
zziicchh  eevveenn  oopp  ddee  bbllaauuwwee  mmaatt  wwaaaaggtt::  ““NNéééé,,  ddiitt  iiss  ddee
mmóóddddeerr!!””..  DDee  DDeellffttssee  ssttuuddeenntteenn,,  aalllleenn  oovveerriiggeennss  ooookk
nnoogg  iinnggeesscchhrreevveenn  aaaann  ddee  EEiinnddhhoovveennssee  IIDD--ffaaccuulltteeiitt,,
hhooppeenn  hhuunn  bbeevviinnddiinnggeenn  ttee  vveerrttaalleenn  iinn  ttwweeee  ooff  ddrriiee  
ccoonncceepptteenn  vvoooorr  nniieeuuwwee  ssppeeeellmmooggeelliijjkkhheeddeenn..

TU/e-team dingt mee naar Academische Jaarprijs
Het team van de capaciteits-
groep Verbrandingstechno-
logie van Werktuigbouwkunde
mag meedingen naar de
Academische Jaarprijs 2010.
Dat heeft de jury maandag 15
maart aan teamcaptain MSc.
Cemil Bekdemir laten weten.

De TU/e-ploeg deed mee aan de
voorinschrijving, de zogeheten
‘Call for Proposals’. Het betrof
een korte introductie van het
team, het onderzoek dat wordt
verricht en een samenvatting van
publicaties.
Het team bestaat uit vijf pro-
movendi, drie masterstudenten,
twee onderzoekers en een uni-

versitair docent van de capaci-
teitsgroep. Een delegatie van de
ploeg zal de komende weken
twee gastcolleges communicatie
volgen. Vervolgens moeten de
Eindhovenaren een communica-
tieproject indienen waarmee ze
hun eigen toponderzoek aan de
man willen brengen. 
Op 10 mei beoordeelt de jury alle
inzendingen op communicatie-
waarde, originaliteit en uitvoer-
baarheid. Daarna gaan acht
ploegen door naar de finale die
half oktober plaatsvindt. De
winnaar mag de Academische
Jaarprijs -een geldbedrag van
maximaal honderdduizend euro-
besteden aan het zelfbedachte

communicatieproject.
Bekdemir: “Het betekent voor
ons extra inzet, maar we doen
hier graag aan mee. We vinden
het belangrijk om ons werk te
presenteren. Het brede publiek
weet vrijwel niets over het moto-
renonderzoek hier in Eindhoven.
Het komt ook weinig aan bod in
de media.”
De capaciteitsgroep probeert 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 brand-
stoffen. (FvO)/.

Premie voor vrouwelijke ‘bijna-winnaars’
Er komt meer geld beschikbaar om vrouwen te bevorderen tot uni-
versitair hoofddocent of hoogleraar. Ook verruimt onderzoeksfinan-
cier NWO de criteria, zodat meer vrouwen in aanmerking komen.
Om vrouwen in de wetenschap een duwtje in de rug te geven, is in
2005 de Aspasia-premie ingevoerd: universiteiten kunnen honderd-
duizend euro cadeau krijgen, maar dan moeten ze een vrouwelijke
NWO-laureaat tot professor of hoofddocent benoemen. Als vrouwen
een onderzoeksbeurs uit het talentenprogramma binnenslepen, zijn
ze geschikt om te stijgen op de carrièreladder, meent NWO. 
Voor vrouwelijke wetenschappers die buiten hun eigen schuld achter
het net vissen, breidt NWO nu het Aspasia-programma uit. (HOP)

Bestuurders 3TU’s snel om tafel
voor ‘kwestie-Kuipers’
De voorzitters en rectoren van de
drie technische universiteiten
hebben gisteravond, 17 maart, in
Utrecht overleg gevoerd over de
onenigheid die ontstaan is tussen
de TU/e en de Universiteit
Twente (UT). Aanleiding
hiervoor is de overstap van de
Twentse hoogleraar Hans
Kuipers en drie van zijn mede-
werkers naar Eindhoven.
Collegevoorzitter Amandus
Lundqvist betitelde de kwestie
maandag 15 maart in de universi-

teitsraadsvergadering als ‘wat
rumoer op de lijn’. Het College
van Bestuur en de U-raad van de
UT zijn van mening dat de ‘code
of conduct’ is geschonden.
Daarin staat dat federatieleden
niet actief onder elkaars topfunc-
tionarissen mogen werven
zonder vooraf onderling overleg.
Vanuit de wetenschappelijke staf
van de UT waren overigens ook
mildere reacties te horen. In het
UT Nieuws van 11 maart zei
Gerard van der Steenhoven,

decaan van de faculteit
Technische Natuurwetenschap-
pen (TNW), dat het normaal is
dat onderzoekers na een aantal
jaren een nieuw domein zoeken.
“Het is natuurlijk wel bijzonder
dat er in één keer zoveel mensen
met Kuipers meegaan, maar
uniek is dat ook weer niet. Denk
maar aan Ad Lagendijk die in
2001 met zijn groep uit
Amsterdam hierheen kwam”,
aldus Van der Steenhoven.
(HK)/.

Foto: Bart van Overbeeke
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Hoog bezoek voor ‘OOTI 2009’, de ont-
werpersopleiding Technische Informatica,
op een vrijdagochtend begin maart. Carel
van der Poel, directeur Research &
Development van elektronische micro-
scopenfabrikant FEI, komt langs voor een
bliksembezoek. Er is kort tijd ingeruimd
voor een presentatie van het project
‘Turtle Vision Simulator’, in handen van
de aanstormende softwareontwerpers
van het Stan Ackermans Institute van 
de 3TU. De enthousiaste club bestaat uit
elf nationaliteiten en heeft zich dertig
werkdagen en een aantal weekeinden
gebogen over de verbetering van een 
simulatieprogramma voor de voetbal-
robots van Tech United van de TU/e. 
Van der Poel luistert aandachtig en stelt
kritische vragen. Als de slideshow ten
einde is, vertrekt het gezelschap. Vier
OOTI-trainees blijven achter en vertellen
over hun project: Yogesh Khambia,
Marco Verstege, Catharina Ibrahim en
Ernest Lobo.
De voorgaande lichting OOTI’s heeft 
al een simulatieprogramma voor Tech
United ontwikkeld. Daar wordt nu op
voortgeborduurd, zo stelt het viertal.
Doel is om de robots van het spreekwoor-
delijke knollenveld naar een prachtige
grasmat te dirigeren, waar ze naar 

hartenlust kunnen trainen onder allerlei
condities.
Het bestaande simulatieprogramma 
van Tech United gebruikt het visie- en 
objectdetectie gedeelte van de robots niet.
Dankzij aanpassingen van OOTI 2009
beschikt de simulator nu over een 
realistisch driedimensionaal model
waarmee ook de visie kan worden getest.
Een opdracht die wel is besteed aan de
enthousiaste ontwerpersgroep.
“Natuurlijk, het is hard werken. Soms
gaan we ook in het weekeinde door. 
De klus moet nu eenmaal binnen zeven
weken klaar zijn”, zegt Ernest Lobo.
Volgens hem was de grootste hobbel niet

zozeer het ontwikkelen van een nieuw
concept, maar eerder het analyseren van
het bestaande simulatieprogramma. Een
aantal OOTI’s is intensief met de ont-
leding bezig geweest, terwijl de rest van
de groep alvast aan de slag ging met het
ontwikkelen van nieuwe programma’s.
“De vraag van Tech United was leidend 
in ons onderzoek”, geeft Marco Verstege
aan. “De opdracht luidde: ontwikkel een
betrouwbare en uiterst reële uitbreiding
voor het simulatieprogramma waardoor
we zonder inzet van de voetbalrobots ook
de beeldverwerkingsoftware kunnen
testen.”
De bestaande simulator beschikt over 

de posities van alle robots en de bal. 
De ‘Turtle Vision Simulator’ creëert met
behulp van deze posities een driedimen-
sionale wereld. Hiervan worden voor
iedere robot plaatjes gemaakt die 
overeenkomen met de beelden die een
echte robot via een camera binnenkrijgt. 
De plaatjes worden gebruikt om de 
robot te lokaliseren op het veld, de 
positie van tegenstanders te berekenen en
-uiteraard- om te bepalen waar de bal is.
Op verzoek van Tech United ging de
OOTI-lichting 2009 aan de slag met het
3D-modelleerprogramma ‘Blender’ dat
onder andere driedimensionale beelden
verwerkt en toont. Gaande de rit ontdekte

Blinde robotvoetballers worden  
Oefening baart kunst. 

Een tegeltjeswijsheid van 

jewelste voor sportclubs.

Maar ook voor de voetbal-

robots van Tech United in

Eindhoven. Dankzij het

project ‘Turtle Vision

Simulator’ kunnen de 

mechanische voetballers

en hun begeleidingsteam

intensiever en realistischer

trainen dan ooit. 

Draadloze energieoverdracht is een
uitkomst voor situaties waarin je geen
stekkers kunt gebruiken. Maar ook
voor het opladen van mobiele telefoons
lijkt het praktisch. Je legt je mobieltje
gewoon op je bureau en even later kun je
weer zorgeloos bellen. De Zuid-Afrikaan
Christoph Sonntag bouwde zo’n 
oplaadsysteem en promoveerde 
hierop afgelopen maandag (15 maart).

Het is een bekende ergernis: je mobieltje
is bijna leeg en je moet op zoek naar de
oplader. Uit een enorme kluwen van
kabels en stekkers in de meest uiteen-
lopende vormen en maten komt pas 
na een frustrerende zoektocht de juiste
oplader tevoorschijn. Dat moet makke-
lijker kunnen. Nu kun je natuurlijk een
standaard invoeren waaraan alle opladers
moeten voldoen, zodat je met een uni-
versele adapter al je alle draagbare elek-
tronica kunt opladen. Maar zou het niet
mooi zijn om helemaal kabelloos door 
het leven te gaan?
Er bestaan al apparaten die je draadloos
kunt opladen. De elektrische tanden-
borstel is een goed voorbeeld: in een
vochtige omgeving zoals de badkamer 
wil je niet te veel met stekkers en stop-
contacten knoeien, maar je wilt er wel 
je tandenborstel kunnen opladen. Ook
bestaan er al draadloze (of stekkerloze) 
telefoonopladers. Andere potentiële toe-
passingen liggen in de medische sector; 

je zou kunnen denken aan het opladen
van pacemakers of andere elektronische
implantaten waar je niet zo makkelijk 
met een stekkertje bij kunt. De benodigde
energie wordt met magneetvelden over-
gebracht van de lader naar het apparaat.
Deze methode, magnetische inductie
genaamd, wordt ook gebruikt in trans-
formators - de apparaten waarmee je elek-
trische spanningen kunt omvormen. 
Het werkt als volgt: door de zogeheten
primaire spoel stuur je een stroom die 
een magneetveld opwekt. Als je een
tweede spoel dicht genoeg in de buurt
brengt, zal dit magneetveld op zijn beurt
weer een spanning opwekken in deze 
secundaire spoel (aangebracht in het 
apparaat dat je wilt opladen). Het rende-
ment van deze energieoverdracht is 
zeventig á tachtig procent. En dat dus
zonder dat er sprake is van fysiek contact.
Ook aan de TU/e wordt onderzoek gedaan
aan deze vorm van draadloze energie-
overdracht. De capaciteitsgroep Electro-
mechanics and Power Electronics (EPE)
van de faculteit Electrical Engineering
werkt onder meer aan draadloze ‘pick-
and-place’-robots voor de elektronica-
industrie. Promovendus Christoph
Sonntag ontwikkelde er de afgelopen vier
jaar een systeem om draadloos mobiele 
telefoons of muziekspelers mee op te laden.
De Zuid-Afrikaan, die zowel vanuit EPE
als de capaciteitsgroep Electrical Energy
Systems (EES) werd begeleid, was wel een

beetje een vreemde eend in de bijt, zegt hij
zelf. “EPE heeft vooral veel ervaring met
hoge vermogens; de pick-and-place robots
gebruiken tot wel tien kilowatt. Mijn doel
was juist een zo klein en goedkoop moge-
lijk systeem te maken.” En dat was moge-
lijk, aangezien een oplader maar een paar
watt gebruikt.
Echt spectaculair kun je de energieover-
dracht van Sonntag niet noemen; het gaat
om ongeveer acht Watt over een afstand
van minder dan een halve centimeter. 
Het is dan ook de 
bedoeling dat je het
mobieltje direct 
op de oplader legt.
Het gemak zit hem
vooral in de afwezig-
heid van stekkers 
en het feit dat je de
oplader een dunne platte plaat is die je
zonder problemen in of op je bureau kwijt
kunt. De telefoon wordt voorzien van een
dun plaatje met een secundaire spoel 
met een doorsnede van twee centimeter.
Sonntag: “Met deze techniek kun je in
principe ook grotere afstanden over-
bruggen, maar daarvoor moet je grotere
spoelen gebruiken.” Wil je een redelijke
hoeveelheid energie over meerdere meters
overstralen, dan heb je ofwel enorme
spoelen nodig, of je moet gigantische
stromen door de primaire spoel sturen. 
En dat is uiteraard niet praktisch voor de
thuisgebruiker.

Om zoveel mogelijk vermogen op te wekken
op een klein oppervlak, liet Sonntag zes-
kantige spoelen vervaardigen op een print-
plaatje. “Die zeskantige vorm zorgt voor
een efficiënt gebruik van het oppervlak van
de printplaat en bovendien is deze vorm
ideaal als je magnetische strooivelden wilt
kunnen uitdoven.”
Door een ingenieus stukje elektronica voelt
het platform zelf wanneer en waar er een
oplaadbaar apparaat op wordt gelegd.
Alleen de drie dichtstbijzijnde spoelen

worden vervolgens 
-om redenen van 
energiezuinigheid- 
ingeschakeld, volgens
Sonntag een verbete-
ring ten opzichte van
bestaande systemen.
“Het platform kan 

ook het verschil zien tussen een mobiele
telefoon en bijvoorbeeld een sleutelbos 
of een colablikje.” Wel fijn, omdat je
anders het risico loopt dat de oplader je
cola spontaan verwarmt als je een blikje
op je bureau zet.
Energieoverdracht over grote afstanden
kan ongewenst zijn, omdat je mensen 
niet onnodig wilt blootstellen aan sterke
magnetische velden. Hoewel de schade-
lijkheid hiervan nooit afdoende is aan-
getoond, kun je maar beter aan de veilige
kant blijven. Bovendien kunnen de 
magneetvelden nabij geplaatste 
apparatuur storen. Dat is ook de reden 

Kabelloos door het leven

Catharina Ibrahim, Yogesh Khambia, Marco Verstege en Ernest Lobo.
Foto: Bart van Overbeeke

Opladen? Leg je 

mobieltje gewoon 

op je bureau
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Nachtzicht slangen verklaard 
DDaatt  ssllaannggeenn  hhuunn  pprrooooii  kkuunnnneenn  ‘‘zziieenn’’  ddoooorr  ddee  wwaarrmmtteessttrraalliinngg  ddiiee  hhuunn  ppootteennttiiëëllee  ssllaacchhtt--
ooffffeerrss  uuiittzzeennddeenn,,  wwaass  aall  bbeekkeenndd..  AAmmeerriikkaaaannssee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  zziijjnn  eerr  nnuu  aacchhtteerr  ggeekkoommeenn
hhooee  hheett  mmyysstteerriieeuuzzee  oorrggaaaann  wweerrkktt  ddaatt  ddee  rreeppttiieelleenn  hhuunn  nnaacchhttzziicchhtt  ggeeeefftt..  DDaatt  mmeellddeenn  
zzee  oopp  ddee  wweebbssiittee  vvaann  NNaattuurree..  HHeett  bblliijjkktt  ddaatt  ssllaannggeenn  ddee  iinnffrraarrooooddssttrraalliinngg  aallss  wwaarrmmttee
wwaaaarrnneemmeenn,,  eenn  nniieett  aallss  lliicchhtt  ((zzooaallss  wwiijj  ddaatt  mmeett  nnaacchhttkkiijjkkeerrss  ddooeenn))..  ZZeennuuwwcceelllleenn  iinn  
eeeenn  hhoollttee  iinn  ddee  kkoopp  vvaann  ssllaannggeenn  bbeevvaatttteenn  eeeenn  iioonneennkkaannaaaall  --eeeenn  eeiiwwiitt  ddaatt  ddoooorr  hheett  
cceellmmeemmbbrraaaann  hheeeenn  sstteeeekktt  eenn  ggeellaaddeenn  ddeeeellttjjeess  vvaann  ddee  eennee  kkaanntt  vvaann  hheett  mmeemmbbrraaaann  nnaaaarr  
ddee  aannddeerree  ggeelleeiiddtt--  ddaatt  ffuunnggeeeerrtt  aallss  iinnffrraarrooooddddeetteeccttoorr..  DDiitt  eeiiwwiitt,,  TTRRPPAA11,,  kkoommtt  ooookk  vvoooorr  
iinn  ddee  kkooppppeenn  vvaann  zzooooggddiieerreenn,,  wwaaaarr  zzee  eeeenn  rrooll  ssppeelleenn  bbiijj  hheett  eerrvvaarreenn  vvaann  ‘‘hheettee’’  ssmmaakkeenn..
DDee  iioonneennkkaannaalleenn  ggaaaann  ooppeennssttaaaann  zzooddrraa  hheett  oommlliiggggeennddee  wweeeeffsseell  ooppwwaarrmmtt  ttoott  bboovveenn  
eeeenn  bbeeppaaaallddee  tteemmppeerraattuuuurr..  IInn  rraatteellssllaannggeenn  lliiggtt  ddee  ggrreennss  oopp  2288  ggrraaddeenn;;  oonnggeevveeeerr  ddee  
tteemmppeerraattuuuurr  ddiiee  ssllaannggeenn  ‘‘vvooeelleenn’’  vvaann  eeeenn  mmuuiiss  oopp  eeeenn  mmeetteerr  aaffssttaanndd..  ((TTJJ))

Kleinzerigheid zit in de genen
GGooeedd  nniieeuuwwss  vvoooorr  mmeennsseenn  ddiiee  ssnneell  oovveerr  ppiijjnnttjjeess  kkllaaggeenn::  ppiijjnnbbeelleevviinngg  zziitt  nniieett  ((aalllleeeenn))
ttuusssseenn  ddee  oorreenn..  EEeenn  ggeenn,,  SSCCNN99AA,,  bbeeppaaaalltt  ggrrootteennddeeeellss  hhooee  ggeevvooeelliigg  jjee  bbeenntt  vvoooorr  ppiijjnn,,  
zzoo  bblliijjkktt  uuiitt  eeeenn  oonnllaannggss  iinn  hheett  wweetteennsscchhaappssttiijjddsscchhrriifftt  PPNNAASS  ggeeppuubblliicceeeerrdd  aarrttiikkeell..
OOnnddeerrzzooeekkeerr  GGeeooffff  WWooooddss  vvaann  CCaammbbrriiddggee  UUnniivveerrssiittyy  vvrrooeegg  mmeennsseenn  mmeett  ddee  bboottzziieekkttee
aarrttrroossee  hhooeevveeeell  ppiijjnn  zzee  vvooeellddeenn..  VVeerrvvoollggeennss  bbeekkeeeekk  hhiijj  vvaann  eellkkee  ppaattiiëënntt  hheett  bboovveennggee--
nnooeemmddee  ggeenn..  DDee  mmeennsseenn  ddiiee  vveeeell  ppiijjnn  lleeddeenn,,  bblleekkeenn  bbiijjnnaa  aalllleemmaaaall  eeeenn  aaffwwiijjkkiinngg  ttee
hheebbbbeenn  aaaann  SSCCNN99AA..  WWooooddss  kkwwaamm  ddiitt  ggeenn  iinn  22000066  oopp  hheett  ssppoooorr  ddoooorr  eeeenn  PPaakkiissttaaaannssee
jjoonnggeenn  ddiiee  ggeeeenn  ppiijjnn  kkoonn  vvooeelleenn  eenn  aallss  aattttrraaccttiiee  mmeesssseenn  iinn  zziijjnn  aarrmmeenn  ssttaakk  eenn  oovveerr
ggllooeeiieennddee  kkoolleenn  lliieepp..  WWooooddss  hhoooopptt  ddoooorr  ddee  aaccttiivviitteeiitt  vvaann  hheett  ggeenn  ttee  bbeeïïnnvvllooeeddeenn  ddee
ppiijjnnggrreennss  nnaaaarr  bbeelliieevveenn  ttee  kkuunnnneenn  aaaannppaasssseenn..  ((TTJJ))

EErr  iiss  eeeenn  mmaanniieerr  oomm  ddee  vveeeell  ggeebbrruuiikkttee  bbuullkkssttooff
pprrooppeeeennooxxiiddee  ttee  mmaakkeenn  mmeett  wwaatteerr  aallss  eenniigg
bbiijjpprroodduucctt..  DDaatt  zzoouu  jjaaaarrlliijjkkss  mmiilljjooeenneenn  ttoonnnneenn
aaaann  bbiijjpprroodduucctteenn  sscchheelleenn..  DDee  bbeennooddiiggddee  
cchheemmiisscchhee  rreeaaccttiiee  iiss  eecchhtteerr  nnooggaall  eexxpplloossiieeff,,
tteennzziijj  ddeezzee  ggeeccoonnttrroolleeeerrdd  ppllaaaattssvviinnddtt  iinn  eeeenn
mmiiccrroorreeaaccttoorr..  SScchheeiikkuunnddeessttuuddeennttee  SStteeffaanniiee
KKrriieesscchheerr  wweerrkktt  aaaann  ddee  ooppttiimmaalliissaattiiee  vvaann  hheett
rreeaaccttiieepprroocceess..  
PPrrooppeeeennooxxiiddee  iiss  eeeenn  zzeeeerr  ggeewwiillddee  bbuullkkssttooff  
iinn  ddee  cchheemmiisscchhee  iinndduussttrriiee..  JJaaaarrlliijjkkss  wwoorrddtt  eerr
zzeevveenn  mmiilljjooeenn  ttoonn  vvaann  ggeebbrruuiikktt,,  oonnddeerr  aannddeerree
bbiijj  ddee  pprroodduuccttiiee  vvaann  pprrooppyylleeeennggllyyccooll..  DDiitt  iiss
eeeenn  ggrroonnddssttooff  vvoooorr  ppoollyyuurreetthhaaaann,,  wwaaaarrvvaann  
aalllleerrlleeii  ssoooorrtteenn  rruubbbbeerr,,  ppllaassttiicc  eenn  tteexxttiieell
wwoorrddeenn  ggeemmaaaakktt..
BBiijj  ddee  pprroodduuccttiiee  vvaann  pprrooppeeeennooxxiiddee  oonnttssttaaaann
mmoommeenntteeeell  vvaaaakk  bbiijjpprroodduucctteenn  ddiiee  ooffwweell  
mmiilliieeuuoonnvvrriieennddeelliijjkk  zziijjnn,,  ddaann  wweell  eeeenn  llaaggee
mmaarrkkttwwaaaarrddee  hheebbbbeenn..  DDoooorr  wwaatteerrssttooff,,
zzuuuurrssttooff  eenn  pprrooppeeeenn  mmeett  eellkkaaaarr  ttee  llaatteenn  
rreeaaggeerreenn  mmeett  bbeehhuullpp  vvaann  eeeenn  kkaattaallyyssaattoorr
oonnttssttaaaatt  ooookk  pprrooppeeeennooxxiiddee..  HHeett  vvoooorrddeeeell  
iiss  ddaatt  ddaaaarrbbiijj  vvoooorrnnaammeelliijjkk  pprrooppeeeennooxxiiddee
oonnttssttaaaatt,,  wwaatteerr  eenn  wweeiinniigg  aannddeerree  bbiijjpprroo--
dduucctteenn..  
AAllss  kkaattaallyyssaattoorr  kkaann  ddee  vvaassttee  ssttooff  ggoouudd--
ttiittaanniiuumm--ssiilliiccaa  wwoorrddeenn  ggeebbrruuiikktt..  WWaatt  ttiijjddeennss
ddee  rreeaaccttiiee  ggeebbeeuurrtt,,  iiss  sslleecchhttss  ggeeddeeeelltteelliijjkk
bbeekkeenndd..  VVoollggeennss  ddee  lliitteerraattuuuurr  iiss  hheett  ggoouudd  
vveerraannttwwoooorrddeelliijjkk  vvoooorr  ddee  vvoorrmmiinngg  vvaann  eeeenn
aaccttiieevvee  ooxxiiddaanntt,,  zzooaallss  wwaatteerrssttooffppeerrooxxiiddee..  
DDiitt  aaccttiieevvee  ooxxiiddaanntt  eenn  hheett  pprrooppeeeenn  zzoouuddeenn
zziicchh  vveerrvvoollggeennss  hheecchhtteenn  aaaann  hheett  ttiittaanniiuumm  eenn
ssaammeenn  hheett  ggeewweennssttee  pprrooppeeeennooxxiiddee  vvoorrmmeenn..
HHeellaaaass  kkuunnnneenn  wwaatteerrssttooff  eenn  zzuuuurrssttooff  eeeenn  nnooggaall

eexxpplloossiieevvee  ccoommbbiinnaattiiee  vvoorrmmeenn..  DDaaaarroomm  iiss  hheett
bboovveennssttaaaannddee  aalllleeeenn  vveerraannttwwoooorrdd  wwaannnneeeerr
kklleeiinnee  hhooeevveeeellhheeddeenn  vvaann  ddee  uuiittggaannggssssttooffffeenn
iinn  hheelliiuumm  wwoorrddeenn  ooppggeelloosstt..  DDoooorr  ddee  rreeaaccttiiee
vveerrvvoollggeennss  ttee  llaatteenn  ppllaaaattssvviinnddeenn  iinn  eeeenn  mmiiccrroo--
rreeaaccttoorr,,  eeeenn  bbuuiissjjee  vvaann  11  mmmm  ddoooorrssnneeddee,,  iiss
hheett  oonnttppllooffffiinnggsspprroobblleeeemm  ttee  oommzzeeiilleenn..
““HHeett  iiss  mmooggeelliijjkk  oomm  uuiitteeiinnddeelliijjkk  ttoocchh  ggrrootteerree
hhooeevveeeellhheeddeenn  pprrooppeeeennooxxiiddee  ttee  pprroodduucceerreenn
ddoooorr  vveeeell  mmiiccrroorreeaaccttoorreenn  nnaaaasstt  eellkkaaaarr  ttee
ppllaaaattsseenn””,,  lleeggtt  SStteeffaanniiee  KKrriieesscchheerr  uuiitt..  ““EEllkkee
rreeaaccttoorr  hheeeefftt  eeeenn  ddoooorrssttrroooomm  ((vvoolluummeeddeebbiieett,,
rreedd..))  vvaann  33,,33  mmiilllliilliitteerr  ppeerr  mmiinnuuuutt..  JJaammmmeerr
ggeennooeegg  iiss  ddee  oommzzeettttiinngg  vvaann  ddee  uuiittggaannggssssttooffffeenn
iinn  pprrooppeeeennooxxiiddee  nnoogg  eerrgg  llaaaagg,,  nnaammeelliijjkk  zzoo’’nn
ttwweeee  pprroocceenntt..””
ZZoo  wwoorrddtt  hheett  mmooeeiilliijjkk  oomm  mmiilljjooeenneenn  ttoonnnneenn
pprrooppeeeennooxxiiddee  ppeerr  jjaaaarr  ttee  pprroodduucceerreenn..
KKrriieesscchheerr  bbeessttuuddeeeerrtt  ddaaaarroomm  hheett  rreeaaccttiiee--
mmeecchhaanniissmmee,,  zzooddaatt  hheett  pprroocceess  kkaann  wwoorrddeenn
ggeeooppttiimmaalliisseeeerrdd..  ZZee  vveerraannddeerrddee  tteellkkeennss  ddee
ccoonncceennttrraattiiee  vvaann  eeeenn  vvaann  ddee  ddrriiee  uuiittggaannggss--
ssttooffffeenn  iinn  hheett  hheelliiuumm  eenn  bbeekkeeeekk  wwaatt  ddaatt  
vvoooorr  eeffffeecctt  hhaadd  oopp  ddee  rreeaaccttiiee..  ““DDaaaarrnnaaaasstt  
bbeesscchhrriijjvveenn  wwee  hheett  ddee--aaccttiivvaattiieepprroocceess::  aaaann
hheett  ooppppeerrvvllaakk  vvaann  ddee  kkaattaallyyssaattoorr  zzeetttteenn  zziicchh
nnaa  vveerrlloooopp  vvaann  ttiijjdd  oonnggeewweennssttee  ddeeeellttjjeess
vvaasstt””,,  zzeeggtt  KKrriieesscchheerr..  ““DDee  kkaattaallyyssaattoorr  rraaaakktt
dduuss  vveerrvvuuiilldd  eenn  wweerrkktt  mmiinnddeerr  ggooeedd..  DDaatt  kkuunn  
jjee  oopplloosssseenn  ddoooorr  ddee  kkaattaallyyssaattoorr  nnaa  aafflloooopp  
ttee  vveerrwwaarrmmeenn  eenn  hheelliiuumm  mmeett  eeeenn  bbeeppaaaallddee
ccoonncceennttrraattiiee  zzuuuurrssttooff  llaannggss  ddee  kkaattaallyyssaattoorr  
ttee  llaatteenn  ssttrroommeenn..””

TTeekksstt::  EEnniitthh  VVlloooosswwiijjkk
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

de OOTI-ontwerpers dat de voetbal-
robots wel konden ‘zien’, maar dat ze
niet altijd door hebben op welke positie
ze in het veld staan. Niet zo handig als 
je wereldkampioen wilt worden. Dat
verkeerd interpreteren van de binnen-
komende beelden komt door de sym-
metrie van het speelveld. Een robot in de
middencirkel ziet een goal, een achter-
lijn en zijlijnen. Als de robot zich echter
180 graden omdraait, ziet hij eenzelfde
beeld. Maar hij kan daarbij geen onder-
scheid maken tussen het doel van de 
tegenstander en het eigen doel. Een 
terugspeelbal kan
dus gemakkelijk
ontaarden in een
schot op goal.
Door een blikveld
te ontwikkelen
van 360 graden en
driedimensionale
beeldverwerking
toe te passen, gaat
het ‘spelinzicht’
van de robots met
sprongen vooruit.
Ze zien beter hun
eigen positie, maar ook die van andere
spelers. Voor het aanleveren van de 360-
graden-beelden, werd aanvankelijk een
bolvormige spiegel gekozen die recht
boven de robotcamera werd geplaatst.
Maar die gaf niet de optimale zichthoek,
zodat hij is vervangen door een conische
spiegel met een betere focus op het
speelveld.
Door de uitbreiding van OOTI kunnen
de robots nu niet alleen zien wat ze doen
in de simulator, maar is het voortaan 
ook mogelijk om te trainen onder alle
‘weersomstandigheden’. 
Ibrahim: “We hebben in ons simulatie-
programma ook de mogelijkheid opge-
nomen om te testen op ‘disturbance’.
Ieder speelveld en elke sporthal is weer
anders. Het licht, de kleuren, kortom de
hele omgeving kan van invloed zijn op
het gedrag van de robots.”
De voordelen zijn duidelijk. Tijdens de

huidige oefensessies kunnen de mecha-
nische voetballers behoorlijk op elkaar
knallen of in het rond stuiteren. De kans
op een ‘blessure’ is niet denkbeeldig.
Bovendien zijn trainingen telkens van
korte duur omdat de batterijen van de
robots het ongeveer drie kwartier vol-
houden. Om die weer op te laden en de
testen te hervatten, duurt langer dan het
gebruikelijke kopje thee in de pauze.
Dankzij het zeer realistische simulatie-
programma kan het begeleidingsteam
van Tech United voortaan eindeloos
oefenen zonder robots. De tijdsbespa-

ring, veilig-
heid en han-
digheid die
dat oplevert,
zal zich 
terugbetalen
in het veld. 
De ‘midsize’
voetbal-
robots van
Tech United
hebben 
afgelopen
jaren een 

behoorlijke reputatie opgebouwd tijdens
Europese en mondiale kampioenschappen.
Ondanks hoge eindklasseringen laten 
de robots toch nog steekjes vallen. Met
het nieuwe simulatieprogramma kan 
het finetunen beginnen. “Om zo dicht 
mogelijk bij de opdracht te blijven, 
overleggen Tech United en OOTI tijdens
het project iedere week. Bovendien 
kan Tech United online inchecken bij
onze groep. Zo vullen we de missende 
componenten aan. Dat vergt veel 
onderzoek en leidt tot levendige 
discussies”, meent Khambia.
“We hebben vooral bestaande tools 
gebruikt en slechts enkele nieuwe
simpele algoritmes gebruikt. Het was
vooral een kwestie van combineren”,
zegt Ibrahim. “De robots in de simulator
hadden voeten, én hebben voortaan 
ook ogen.” “Nu nog de hersens”, 
lacht Lobo. (FvO)/.
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dat Sonntag in zijn draad-
loze oplader, vooral bij
wijze van proef, een
systeem heeft ingebouwd
dat de zogeheten magne-
tische strooivelden -die
niet bijdragen aan de
energieoverdracht, maar
zich wel door de ruimte
verspreiden- zo veel 
mogelijk tegengaat. 
Sonntags platform maakt
daarbij gebruik van het
feit dat magnetische
velden, net als water- en
geluidsgolven, elkaar
kunnen uitdoven. Deze
zogeheten destructieve
interferentie optimali-
seerde hij door de drie
actieve spoelen onafhan-
kelijk van elkaar aan te
sturen. “Dat is echt nieuw
en blijkt te werken, maar
je kunt beter speciale 
materialen gebruiken 
om de magneetvelden 
af te schermen”, zegt de
Zuid-Afrikaan eerlijk.
“Dat is effectiever. Alleen
als dat niet mogelijk is, zou
ik voor deze oplossing
kiezen.” (TJ)/. Dr. Christoph Sonntag met zijn systeem voor ‘t opladen van mobieltjes of

MP3-spelers. Foto: Bart Overbeeke



De hoogleraar techniekgeschiedenis kijkt
eerst achterom alvorens hij beargumenteert
waarom een technische universiteit geen
plek is waar innovatie plaatsvindt.
De TU/e, toen nog een technische hoge-
school, wordt in 1956 opgericht met als
doel: bijdragen aan de industrialisatie van
een regio met bedrijven als Philips, DAF
en DSM. Deze bijdrage wordt geleverd 
in de vorm van de ingenieurs die in de 
industrie gaan werken. De TU/e is in die
dagen een onderwijsuniversiteit. Het 
onderzoek is er kleinschalig en gecon-
centreerd rond een leerstoel. Het is een
veredeld practicum; een training voor 
studenten om onderzoeksvaardigheden
aan te leren.
Er wordt aan de instelling dus geen 
fundamenteel onderzoek gedaan. “Geen
kennis omwille van kennis. Dat is hier
nooit geweest, ook nu niet”, stelt Lintsen.
“Het onderzoek heeft direct vanaf het
begin een relevantie in zich; een context
van een maatschappelijk of economisch
vraagstuk. Wat niet wegneemt dat de
vraag naar verschijnselen achter het
probleem hier ook wordt gesteld: de know
why-vraag. Wetenschappers worden ook
meestal niet gedreven door utilisatie,
maar door nieuwsgierigheid. Daarom
zullen sommige hoogleraren aan de 
TU/e toch 
zeggen dat ze 
fundamenteel 
onderzoek doen.”
Kleinschalig 
onderzoek aan de
universiteit dus,
en de research
gebeurt bij de 
bedrijven.
Tijdens de econo-
mische crisis in 
de jaren zeventig en tachtig wordt door 
de moederbedrijven voor het eerst aan
researchafdelingen -zoals NatLab en Shell
Research- gevraagd: wat leveren jullie nu
eigenlijk op? Het nut van de ontwikke-
lingslaboratoria is duidelijk: daar worden
producten ontwikkeld en productiepro-
cessen verbeterd. Maar de fase ervoor, de 
research, waar zoveel geld naartoe gaat,
wordt steeds meer in twijfel getrokken.
Vanaf die tijd is het in de industrie een 
geworstel met de vragen van nut en
noodzaak van research, weet Lintsen:
“Men kon het rendement van research
gewoon niet aantonen”. Het gevolg is dat
het NatLab inkrimpt, Shell Lab wordt 
opgeheven en KPN research gaat over
naar TNO. Kortom, bedrijven stoten
delen van hun research af. En in dat gat
springen de universiteiten: research
wordt de verantwoordelijkheid van 
hoogleraren.
De research aan universiteiten vindt 
steeds meer plaats in grote projecten.
Hoogleraren trekken op allerlei manieren

geld aan. Ze maken beleidsplannen,
schrijven subsidieaanvragen, doen mee
aan competities bij NWO en STW. Ook is er
steeds meer contractresearch. Wie betaalt,
bepaalt. En de betaler stelt vaak en steeds
meer de vraag van valorisatie: wat is de
maatschappelijke relevantie? Waartoe
dient het onderzoek? Waar vindt het 
onderzoek in de toekomst een toepassing?
De vraag naar wat de research oplevert,
zou onherroepelijk gesteld gaan worden
aan de universiteiten, net zoals indertijd
aan de industrie, zegt Lintsen. Wanneer
de samenleving zoveel geld steekt in 
onderzoek, wil men weten wat het 
oplevert voor industriële vernieuwing, 
de samenleving en de economie. “En 
ook de universiteiten hebben moeite een 
overtuigend antwoord te geven”, stelt
Lintsen vast. Er wordt inmiddels serieus
werk gemaakt van een protocol waarmee
onderzoeksgroepen hun bijdrage aan 
de samenleving kunnen laten zien. Want
dat er een bijdrage is, staat vast. Maar wat
de effecten zijn van universitaire research
- men weet het gewoonweg niet.

Ook de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
stelt tegenwoordig de vraag naar valori-
satie bij het subsidiëren van onderzoek.

De verstrekker 
van subsidies voor 
onderzoek vraagt
sinds 2009 om
aan te geven in
welke richting 
het onderzoek 
op termijn een 
toepassing zou
kunnen vinden.
“Het is geen grote
stap en het is niet

nieuw”, zegt NWO-voorzitter prof.dr. Jos
Engelen. “Het is om wetenschappers die
nog niet over valorisatie hebben nage-
dacht te stimuleren om dat wel te doen -
een prikkel om de blik naar buiten te
richten.” De onderzoeksresultaten en de
toepasbaarheid ervan, zijn niet altijd -of
meestal niet- met grote nauwkeurigheid
te voorspellen. “Dat het onderzoek naar
fundamentele deeltjes heeft geleid tot de 
ontwikkeling van het World Wide Web,
dat had niemand voorzien.”
NWO stimuleert onderzoekers hun kennis
te koppelen aan een maatschappelijke
vraag. “En het is zeker niet zo dat wanneer
iemand geen zeer weidse valorisatie-
horizon kan schetsen, wij geen subsidie
geven. Als het onderzoek door de peergroep
als excellent wordt beoordeeld, dan 
staan wij vooraan om het te financieren.”
Waarom stelt NWO deze vraag aan onder-
zoekers? “Het is een maatschappelijke
trend”, zegt Engelen. “Ik zie dat in onze
globaliserende wereld het belang van 
onderzoek om leefbaarheid en economische

welvaart te garanderen groter wordt.
Vervolgens vraagt de politiek aan de 
wetenschap: maak onze wereld nog beter.
Dus krijgen wetenschappers vragen over
energie, klimaat en maatschappelijke
onrust. En de wetenschappers gaan die
vragen niet uit de weg. Ze zullen alleen
geen valse verwachtingen wekken door 
te zeggen: als je vandaag mijn onderzoek
financiert, heb je morgen het antwoord.
Zo werkt wetenschap niet. En dat is soms
wat lastig uit te leggen.”
“Het is geen last dat de overheid met de
term innovatie een beroep doet op de 
wetenschap”, zegt Engelen. “Er spreekt
uit dat de overheid een groot belang hecht
aan onderzoek. We krijgen steeds meer
vragen naar kennis vanuit de ministeries,
die het onderzoek vervolgens gebruiken
om beleid mee te maken. Als men maar
begrijpt dat onderzoekers niet allemaal
dezelfde kant op moeten duiken en als
men maar weet dat sommige vragen zo
moeilijk zijn dat er morgen nog geen
antwoord op is.”

Met de vraag naar maatschappelijke 
oplossingen wordt van de universiteiten
in feite gevraagd dat ze gaan innoveren, 
is de overtuiging van Harry Lintsen. 
En volgens de hoogleraar is deze vraag
een brug te ver: het onderzoek van de
TU/e draagt nu eenmaal niet direct bij aan
nieuwe producten en nieuwe productie-
processen. “Buiten het Innovation Lab

vinden hier geen innovaties plaats.”
De bottomline, volgens de professor, is
dat innovatie een wezenlijk ander proces
is dan het maken van kennis. Aan een
universiteit wordt gedaan aan kennisont-
wikkeling. Men maakt hier proefschriften,
papers en artikelen. Innovatie is een 
andersoortige activiteit die altijd plaats-
vindt in een context van bedrijven of over-
heid, in relatie tot een markt. De innova-
tieslag wordt in een bedrijf gemaakt met
een groep specialisten: iemand van de
marketingafdeling, van productie, van
een ontwikkelingslab, van de raad van
bestuur, van personeelszaken, en natuur-
lijk technici.
Er zijn tal van factoren die bepalend zijn
voor innovatie: concurrentie, wat kost de
ontwikkeling van het product, voorkeuren
van de consument, verhouding tussen
klant, organisatie en technologie. Het is
een complex spel voor een specifieke
markt, bedrijf of consument. Kennis is
maar een onderdeeltje van het innovatie-
proces. “En het belangrijkste probleem 
is bijna nooit de kennis - daar komt men
wel aan. Problemen doen zich voor in
strategie en met concurrenten”, zegt
Lintsen.

Toch staat er bij de ingang van de TU/e-
campus een roze bord met de tekst ‘Land
of the Innovator’. Volgens het Communi-
catie Expertise Centrum van de TU/e, de
bedenker van deze campagne, vindt er
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Vertrekkend hoogleraar 

“TU/e bedrijft hoogstaand 
Er wordt vandaag de dag vrijwel geen onderzoeksubsidie

meer verstrekt waarbij niet de vraag wordt gesteld: 

wat levert dit de samenleving op? Subsidiënten als NWO,

STW, de Europese Unie en het ministerie van Economische

Zaken willen investeren in research aan universiteiten, 

maar dan graag tevens een nijpend maatschappelijk

probleem op het gebied van energie, milieu of gezondheid

oplossen. Maar die belofte kan een universiteit helemaal

niet doen, stelt prof.dr.ir. Harry Lintsen, die 9 april met

emeritaat gaat. Er worden namelijk geen problemen 

opgelost aan de TU/e. Een universiteit bedrijft hoogstaand

onderzoek - geen innovatie.

“Als men maar weet

dat sommige vragen

zo moeilijk zijn dat

er morgen nog geen

antwoord op is”



“We profileren niet primair de innovaties
die hier worden ontwikkeld, maar juist de
mensen die de innovaties mogelijk maken,
de Innovators. Dat is de basis van onze
branding”, zegt Rosmalen. “En de TU/e 
is de plek waar de Innovators werken en
worden opgeleid. Misschien moeten we
nog beter ons best doen het verhaal achter
The Innovator intern te communiceren”,
concludeert Rosmalen. “Het doel van
onze brandingcampagne is de zichtbaar-
heid van de universiteit te vergroten. We
doen dat door te laten zien waarin de
TU/e zich onderscheidt van andere 
universiteiten. De TU/e is een onder-
zoeksgedreven, ontwerpgerichte techno-
logie universiteit, met veel ambities.
Wanneer je beter kijkt, zie je dat dit begint
met mensen. De TU/e is een broedplaats
waar mensen bezig zijn met technologie.
Dat doen ze met eenzelfde passie: ze zijn
met hetzelfde bezig, ze stellen zich dezelf-
de vragen, ze zijn nieuwsgierig. Deze
mensen willen iets nieuws maken, iets
beters, en heel vaak
vloeit dit voort uit
een grote maat-
schappelijke 
betrokkenheid. Die
nieuwsgierigheid,
ambitie, onderne-
merschap 
en vernieuwings-
drang is genoemd:
The Innovator.” 
De TU/e is de plek waar deze Innovators
samenkomen, zegt Rosmalen. “Wij
stellen hen in staat het beste uit zichzelf
naar boven te halen. Door ze het beste 
onderwijs te bieden in een optimale 
omgeving. En dus is de TU/e het land 
van de Innovators, is de redenering.”
We moeten oppassen dat het geen 
semantische discussie wordt, want 
innovatie is een breed begrip, zegt
Rosmalen. “Natuurlijk zijn er discussies
over de campagne; de TU/e is een intelli-
gente omgeving. We gaan discussies ook

niet uit de weg, want ons verhaal staat 
als een huis en we leggen het graag uit.”
Terug naar Lintsen, de hoogleraar
Geschiedenis van de Techniek die na een
werkzaam leven aan de TU/e 9 april zijn
afscheidsrede houdt. Hij weet wel waar 
de vraag naar maatschappelijk nut en
innovatie vandaan komt. Er wordt 
door partijen als het ministerie van
Economische Zaken en de EU een zeer
sterke relatie vermoed tussen research 
en economische groei. “Het is evident dat
technologie en innovatie een rol spelen 
bij economische groei. Maar het is ook
meteen duidelijk dat het niet de enige
factoren zijn. Voor Nederland zijn andere
zaken ook belangrijk: het loonniveau, 
de ontwikkeling van de wereldhandel, 
de investering van pensioenfondsen en
banken in machines. Technologie is hierin
een factor - niet meer en niet minder. 
Er lijkt een correlatie tussen research en
welvaart, maar hoe die precies in elkaar zit,
we weten het gewoon niet.”

Wanneer je ver-
volgens wilt weten
wat research van
de technische 
universiteiten 
bijdraagt aan 
economische
groei, heb je een
nog moeilijker
vraag te pakken,

stelt Lintsen. “De TU/e levert een bijdrage
aan de algemene publieke kennisvoorraad.
Laten we een schatting maken: de Neder-
landse universiteiten samen leveren 
1 procent van de wereld kennisvoorraad.
Wanneer een bedrijf kennis nodig heeft,
kijkt het in deze algemene poel. Daar
vinden ze een nieuwe katalysator, een
nieuwe zonnecel, et cetera. 
Wat is vervolgens de kans dat ze kennis
van de TU/e te pakken hebben? Niet te
zeggen. Dus, in hoeverre draagt de TU/e
bij aan innovatie? Niemand die het weet.”
(CvdG)/.
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prof.dr.ir. Harry Lintsen

onderzoek - geen innovatie”

“In hoeverre draagt

de TU/e bij aan 

innovatie? Niemand

die het weet”

PPrrooff..ddrr..iirr..  HHaarrrryy  LLiinnttsseenn  ((11994499))  nneeeemmtt  oopp  vvrriijjddaagg  99  aapprriill
aaffsscchheeiidd  vvaann  ddee  TTUU//ee  oomm  mmeett  eemmeerriittaaaatt  ttee  ggaaaann..  HHiijj  iiss
ddaann  vveeeerrttiigg  jjaaaarr  vveerrbboonnddeenn  ggeewweeeesstt  aaaann  ddee  TTUU//ee..  SSiinnddss
11999900  wwaass  hhiijj  hhoooogglleerraaaarr  GGeesscchhiieeddeenniiss  vvaann  ddee  TTeecchhnniieekk..  
HHeett  aaffsscchheeiiddssccoolllleeggee  vvaann  LLiinnttsseenn  ddrraaaaggtt  ddee  nnaaaamm
‘‘WWaaaarrttooee  eeeenn  tteecchhnniisscchhee  uunniivveerrssiitteeiitt??’’  eenn  wwoorrddtt  99  aapprriill
uuiittggeesspprrookkeenn  vvaannaaff  1166..0000  uuuurr  iinn  ddee  BBllaauuwwee  ZZaaaall  vvaann  hheett
AAuuddiittoorriiuumm..  VVoooorraaffggaaaanndd  aaaann  hheett  aaffsscchheeiiddssccoolllleeggee
wwoorrddtt  eeeenn  ssyymmppoossiiuumm  ggeehhoouuddeenn  mmeett  aallss  tthheemmaa
‘‘IInnggeenniieeuurr  vvaann  bbeerrooeepp’’..  

DDiitt  hheeeefftt  ppllaaaattss  iinn  ddee  BBllaauuwwee  ZZaaaall  vvaannaaff  1122..3300  uuuurr..
SSpprreekkeerrss  zziijjnn  oonnddeerr  aannddeerreenn  pprrooff..ddrr..  JJoohhaann  SScchhoott  
((hhoooogglleerraaaarr  GGeesscchhiieeddeenniiss  ddeerr  TTeecchhnniieekk,,  TTUU//ee)),,
pprrooff..ddrr..iirr..  AAnntthhoonniiee  MMeeiijjeerrss  ((hhoooogglleerraaaarr  FFiilloossooffiiee  
eenn  EEtthhiieekk  vvaann  ddee  TTeecchhnniieekk,,  TTUU//ee)),,  pprrooff..ddrr..  JJaann  LLuuiitteenn  
vvaann  ZZaannddeenn  ((hhoooogglleerraaaarr  EEccoonnoommiisscchhee  GGeesscchhiieeddeenniiss,,
UUnniivveerrssiitteeiitt  UUttrreecchhtt))  eenn  pprrooff..ddrr..  EErrnnsstt  HHoommbbuurrgg  
((bbiijjzzoonnddeerr  hhoooogglleerraaaarr  GGeesscchhiieeddeenniiss  vvaann  WWeetteennsscchhaapp  
eenn  TTeecchhnniieekk,,  UUnniivveerrssiitteeiitt  MMaaaassttrriicchhtt))

AAaannmmeellddeenn  vvoooorr  hheett  ssyymmppoossiiuumm  kkaann  ttoott  55  aapprriill  vviiaa
SS..BBeeeekkeerrss@@ttuuee..nnll..

Symposium en 

afscheidscollege

Harry Lintsen

wel degelijk innovatie plaats aan de TU/e.
Eerst het begrip innovatie maar eens defi-
niëren. Kramers woordenboek zegt er het
volgende over: innovatie is een invoering
van iets nieuws. Innoveren: als nieuwig-
heid invoeren. Het woord invoeren is 
natuurlijk het cruciale begrip in dit verband.
Is de TU/e een plek waar nieuwigheden
worden ingevoerd? Deze vraag is onmoge-
lijk met een volmondig ‘ja’ te beantwoorden.
Op de eerste plaats is het een instelling
waar zo’n zevenduizend studenten 
onderwijs volgen. Dit is de belangrijkste
taak van een universiteit. Vervolgens is 
er de grote research -een relatieve noviteit
in het takenpakket van universiteiten-
gericht op het ontwikkelen van kennis. 
En nieuwe kennis is nog geen innovatie. 
In de onderzoeksprojecten die vakgroepen
doen met het bedrijfsleven wordt kennis
ontwikkeld, waarvan een onbekend deel 
in een innovatieproces terechtkomt. 
Maar als dat traject begint, zijn de weten-
schappers alweer met volgende research-
projecten bezig. De enige plek aan de TU/e
waar dus innovatie plaatsvindt, is het Inno-
vation Lab. Hier rijpen enkele tientallen
bedrijfjes, waarvan een groot aantal de 
intentie heeft nieuwigheden in te voeren.
Een klein deel doet dit al.
Waarom dan toch de campagne: TU/e - The
Innovator, waarvan ‘Land of the Innovator’
deel uitmaakt’? Marc Rosmalen is namens
het Communicatie Expertise Centrum 
verantwoordelijk voor de campagne. 
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Leun achterover, sluit je af en innovatieve ideeën volgen vanzelf. Heel belangrijk, 

want innovatie betekent groei, ontwikkeling en vooruitgang. Precies wat we willen 

bereiken voor onze klanten. Deloitte heeft daarom een unieke aanpak om huidige 

en toekomstige business effectief te stimuleren. Een intern platform, waarop 

iedereen zijn ideeën kan delen. Ook jij als je straks bij ons werkt. Wij creëren 

vervolgens ruimte om je business case daadwerkelijk vorm te geven en succesvol te 

implementeren. Ook het talent en de ambitie om anders te denken en je naast je 

formele functie als innovator te profileren? Kijk voor een voorbeeldcase van TNT 

op werkenbijdeloitte.nl/innovatie

Laat niemand je tegenhouden.

Ben jij de IT-er die
straks de markt verovert
met innovatieve ideeën?

© 2010 Deloitte, Member of Deloitte Touche Tohmatsu
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When taken?
On a cold but beautiful day 
at the beginning of March 

What do we see?
A freezing sunny day! The reali-
zation that spring is about to be
here overwhelmed me. I walked
for hours. This beautiful wild
flower that begins to grow is a
very early sign of spring. 

Why taken?
There is something special
about the Netherlands, it has
awful winters with dark low
skies. Then it hits you with a
fantastic spring. This sharp
contrast influences the mood. 
It gives you hope that better
weather is coming. (HB)

Do you have a nice/weird/funny/
beautiful picture that you want to share?
Contact us at Engcursor@tue.nl

TThhiiss  wweeeekk’’ss  pphhoottooggrraapphheerr::  IImmaann  MMoossssaavvaatt  ((3300)),,  

aa  PPhhDD  ssttuuddeenntt  aatt  tthhee  SSiiggnnaall  PPrroocceessssiinngg  SSyysstteemmss  ggrroouupp

In most cases it is the husbands who work at TU/e and the wives who come 
along with them to the Netherlands. This situation is reversed in the case of

Raha Sulaiman (34) from Malaysia. She came to TU/e for her doctoral research 
and her husband joined her. 

******
Raha has prepared dinner together with Noordini Che Man (31). She is the second 
of a total of three Malaysian employees at TU/e. Raha: “Many people take us to be
Indonesians, which is quite understandable, as Indonesians and Malaysians look 

a lot like each other. Our languages have many similarities and we celebrate the same
feasts. That is why we have joined the Indonesian community here in Eindhoven.”

Raha and Noordini are good friends and live in the same building. 
When they go to work, Raha’s husband minds their two children as well as Noordini’s
child. Noordini’s husband has not come along with her to the Netherlands, because he
is still at work in Malaysia; plans are for him to come to the Netherlands in December.

The ladies have experienced that it is occasionally quite tough to combine doctoral 
research with motherhood. Raha: “Fortunately my husband stays with the children,

but we can never really work late, which is awkward at times.”

Some two weeks ago Raha first read the Food For Thought section in Cursor. “Then
I thought: I should like to feature in that section too. I like cooking and besides, there

are only three TU/e employees from Malaysia. So a little bit of extra attention can never
hurt anyone!” 

According to Raha and Noordini, Malaysia has a genuine culinary culture: you can eat
anywhere at any time. Both of them set great store by good food. Noordini: “When I

miss Malaysia, cooking a sumptuous Malaysian meal helps me a great deal.” 
For this dinner, too, they have really done the best they can. We are having coconut

rice, curry noodles with mashed sweet potatoes and banana cake for dessert. Noordini
says that she has not used fresh coconut milk, but milk from a jar. “In Malaysia you
buy a coconut and they take out the milk in the shop. In the Netherlands that is not
possible. I did once try to open a coconut at home and use the milk, but it was not a

great success.”
Both dishes have a very authentic flavor. The curry is spiced with garlic, ginger, 

lemon grass, coconut milk, curry powder and tamarind paste. And all these separate
ingredients can still be tasted in the end result. (HB)

Food for thought

Photo: Rien Meulman

Raha Sulaiman (on the right) and Noordini Che Man with their children.

TU/e and Philips publish measuring
method light-emitting foils
TU/e researchers in coopera-
tion with Philips Research have
developed a new method for
studying the operation of
organic LEDS (OLEDs) on a
nanoscale. This finding is an
important step in the improve-
ment of OLEDs -which make 
it possible to produce light-
emitting foils- and was
published online last Sunday
in the journal Nature
Photonics.

The new measuring method has
been developed by dr. Siebe van
Mensfoort (who obtained his
PhD at TU/e last year) and PhD
candidate Marco Carvelli from
the Molecular Materials and
Nanosystems group led by
prof.dr.ir. René Janssen and
prof.dr. Reinder Coehoorn. They
constructed a measuring device
that enables them to analyze the
light made in the thin active film
in the OLEDs down to the
smallest detail. Not all the light
that is generated reaches our

eyes: a portion of it remains
locked up in the OLED. In order
to understand the exact workings
of this phenomenon, detailed
measurements in the active film
are required. Carvelli states 
that the researchers have now 
developed the microscope, as it
were, that makes it possible for
this knowledge to be gathered.
OLEDs (Organic Light-Emitting
Diodes) consist of a thin plastic
film that emits light when you
send an electric current through
it. You can use them to make
light-emitting foils which may be
folded in random forms. The
technology involved is relatively
energy-saving and has the added
bonus that it allows the combi-
nation of various films, each of
which emits a certain color of
light, in order to make natural
‘white’ light, for example. The 
researchers indicate that the new
measuring method also enables
them to attain a better under-
standing of the working of these
multi-layered OLEDs. (TJ)/.

Computer scientist Jos Baeten 

to Mechanical Engineering

Next month prof. dr. Jos Baeten, vice-dean of

the Department of Mathematics & Computer

Science, will take over the chair in Systems

Engineering at the Department of Mechanical

Engineering from prof. dr. ir. Koos Rooda, 

who will be accorded emeritus status. Baeten: 

“I have been affiliated with this Department

for nineteen years and was ready for a new

challenge. The chair held by Rooda, Systems

Engineering, devotes most of its attention to

writing control software. There is nothing odd,

then, about a computer scientist taking over

this chair. Having said that, I must admit that 

I still need to familiarize myself with the full

scope of mechanical engineering.”

Go-carting on campusSmoking rubber in the TU/e grounds onSaturday April 24: on that day the staff association (PV) will have a go-carting circuit laid out on the parking lot next to the Paviljoen. Students and staff memberscan compete in one of the five go-carts. ThePV is aiming for at least sixty participants.Participation fee will be 35 euros for membersof the staff association and 40 euros for non-members. Registration for the activity is possible until April 10 onhttp://pvweb.campus.tue.nl/.

Shell Sustainability Prize for TU/e alumnaTU/e alumna Anitha Sarkar has won theShell Master Prize 2009 for her researchinto solar cells. On Tuesday March 9 shewas awarded this sustainability prize plusthe accompanying check of five thousandeuros. Through her project entitled‘Spectral conversion materials for improving solar cell efficiency’ Sarkarproved that solar cells produce moreenergy when a special coating is applied to them. This coating ensures that part of the sunlight is converted into anothercolor, so that it may be utilized for conversion into electricity. Sarkar expectsthat this will make it possible to producesolar energy at lower costs per kWh.

Extra supervision during drinks

after boom of laptop thefts

The student associations together with the

TU/e security service will in the coming

weeks intensify their supervision over their

weekly Thursday afternoon drinks. In addi-

tion, the Federation of Student Faculty

Associations Eindhoven is urgently asking 

all clubs to contact the building managers, in

order to have lockers placed at all pubs before

long. This will be done in hopes of curbing

the boom of laptop thefts on campus.
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Algemeen

Beveiliging TU/e
Zet je ICE-code in je mobiel
ICE (afkorting voor In Case of Emergency) is een in
2005 gestart initiatief om bezitters van een mobiele
telefoon te bewegen telefoonnummers (en adressen)
in het telefoonboek van hun telefoontoestel onder 
de naam ICE op te slaan, die hulpverleners direct
kunnen bellen als de eigenaar in een ongeluk
betrokken raakt. Daarmee kan men voorkomen 
dat hulpverleners kostbare tijd verliezen met het
identificeren van slachtoffers, met het zoeken met
wie er contact moet worden opgenomen indien
iemand ernstig gewond, of met het inwinnen van
essentiële medische informatie. Als iemand wil 
dat er met meerdere personen contact wordt 
opgenomen, kan men meerdere ICE-nummers in
het toestel zetten. Daarvoor kunnen codes als ICE1,
ICE2, ICE3 gebruikt worden.
Het initiatief is in Groot Britannie begonnen en
heeft zich naar verschillende landen verspreid, 
waaronder Nederland. Er is nog geen officiële 
overheidscampagne actief in Nederland. Toch wordt
via organisaties als het Rode Kruis, Korps Landelijke
Politiediensten en de Ambulancedienst een oproep
gedaan aan mensen over de hele wereld. Ook de
afdeling BHV van de TU/e ondersteunt dit initiatief
en roept een ieder op hier gehoor aan te geven.

Dienst Interne Zaken
Maaltijden Auditorium
Maandag: Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus,
witte rijst; gegrilde kippenpoot, aardappelschijfjes,
bloemkool; varkensvlees in champignonsaus, 
aardappelpuree met groente, courgette-tomatenmix.

Dinsdag: pastaschotel ‘Espanol’; gepaneerde varkens-
karbonade, jus, gekookte aardappelen, spruitjes;
pepersteak, pepersaus, rösti rondjes, country grill.

Woensdag: aardappelroerbak met mini gehaktschijfjes;
boeuff stroganoff, aardappelblokjes, zomergroenten;

gepaneerde kabeljauwfilet, witte wijnsaus, 
aardappelgratin, koolrabi-wortelmix.

Donderdag: oriëntaalse kalkoenschotel met 
rijstpasta en groente; gehaktbal op tomaat-courgette,
aardappelpuree, sperziebonen; gegratineerde 
kipfilet, kleine kriel met peterselie, bloemkool 
in Hollandaisesaus.

Vrijdag: geen avondopenstelling.

Mensen

Promoties
Ir. R.J.S. Derks verdedigt op dinsdag 23 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 ‘Particle dynamics in magneto-fluidic micro-
systems’. Derks promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotor is prof.dr. 
A. Dietzel.

E. Karapanos MSc verdedigt op dinsdag 23 maart
zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen
van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
De Zwarte Doos. De titel van het proefschrift luidt
‘Quantifying Diversity in User Experience’.
Karapanos promoveert aan de faculteit Industrial
Design. De promotor is prof.dr.ir. J.-B.O.S. Martens.

Studentenleven

Quadrivium
Lunchconcert
Tijdens de pauze op donderdag 18 maart zullen
blokfluitensemble Sambuca en studentenkoor
Vokollage een gratis lunchconcert verzorgen.
Sambuca zal enkele delen uit de Abdelzar Suite 
van Henry Purcell ten gehore brengen en Vokollage
zal het wel en wee van de liefde vertolken met de

Liebesliederwaltzer van Brahms. Als je altijd al
benieuwd bent geweest naar wat dé studenten-
muziekvereniging van Eindhoven allemaal doet, 
dan is dit een uitgelezen kans om het een keer 
mee te maken! 
Het concert begint om 12.45 uur in de Blauwe Zaal
van het Auditorium. De entree is gratis.

Ichthus
Glad You Asked
Glad You Asked is een reeks discussieavonden over
vragen die je écht bezighouden. Aan de hand van
filmpjes met prikkelende vragen zal de discussie op
gang gebracht worden. Daarbij zal ingegaan worden
op thema’s als: Is God relevant? Bestaat er een God?
Hoe kan God lijden toestaan? Wie was Jezus echt?
De volgende reeks, van circa zes avonden, zal 
dinsdag 2 maart van start gaan in studentencentrum
De Bunker. Om 19.30 uur staat er koffie klaar en 
om 20.00 uur zullen we beginnen met één van de
onderwerpen. Rond tien uur zijn we klaar en is het
tijd voor een borrel.
Mocht je nog vragen hebben of je willen opgeven,
stuur dan een mailtje naar gladyouasked@ichthus
eindhoven.nl of kijk op www.ichthuseindhoven.nl.

AEGEE-Eindhoven
Stichting Speciale Activiteiten 
AEGEE-Eindhoven in liquidatie
Bovengenoemde rechtspersoon is per 4 september
2009 ontbonden doordat het doel van de stichting
niet meer wordt nagestreefd. De overgebleven 
gelden gaan naar AEGEE-Eindhoven. Nog opstaande
schulden kunnen tot 5 mei 2010 bekend worden
gemaakt bij S.S.A. AEGEE-Eindhoven John F
Kennedylaan 3 5612 AB Eindhoven.
Studentenvereniging AEGEE-Eindhoven zal nog 
wel blijven bestaan en tripjes blijven organiseren. 

Diversen

Stichting Internationale
Vrijwilligersprojecten
SIW Informatiemarkt
Wil je vrijwilligerswerk in het buitenland verrichten?
Internationale contacten opdoen? Voor korte of
lange tijd weg in Europa, Azië, Latijns-Amerika,
Afrika of het Midden-Oosten: het kan allemaal 
met SIW.
Op zaterdag 20 maart houdt SIW Internationale
Vrijwilligersprojecten een informatiemarkt. 
Deze vindt plaats in De Kargadoor, Oudegracht 36 
te Utrecht van 13.30 - 16.30 uur en is gratis 
toegankelijk.

Vacatures

Full Professor in Spatial-temporal systems for 
control (V36.1097) Faculteit EE V36.1097 1,0
Inschaling in overleg. 

PhD candidates in Operations Management 
Faculteit IEIS V39.1095 1,0 4 years Schaal 27 CAO
Nederlandse Universiteiten Promovendus.

PostDoc candidates in Operations Management
Faculteit IE&IS V39.1093 1,0 2 years Schaal 10 CAO
Nederlandse Universiteiten.

Medewerker Frontoffice (Interne vacature) DH
V85.1096 0,6 vast dienstverband Schaal 6 CAO
Nederlandse Universiteiten.

Klinisch informaticus in opleiding (SMPE/e)
Faculteit TN V34.1092 1,0 2 jaar Inschaling in 
overleg.

Voor meer informatie ga naar: http://jobs.tue.nl.

(Advertenties)
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De overstap naar duurzame energie is
een kwestie van een lange adem. Tot die
tijd zal de mens, met behulp van bestaande
technologieën, vooral efficiënter moeten
omspringen met ’s werelds fossiele
brandstoffen, betoogde hoogleraar 
katalyse prof.dr. Rutger van Santen begin
december in Cursor. Het was de week 
van de klimaattop in Kopenhagen, die na
een slopende onderhandelingsmarathon
teleurstellend werd afgesloten zonder
concrete afspraken over een gezamen-
lijke aanpak van de klimaatcrisis.
Ook ingenieurs en aankomend ingenieurs
krijgen de komende jaren nog de nodige
uitdagingen voor de kiezen as het gaat
om het milieu en de uitputting van de
aarde. De deskundigen die hierover
tijdens het Science Café met elkaar en 
het publiek het gesprek aangaan, zijn
universiteitshoogleraar en oud-rector 
Van Santen en hoogleraar milieukunde
prof.dr. Lucas Reijnders van de Univer-
siteit van Amsterdam. Na eerdere edities
in onder meer het Gaslab, De Zwarte
Doos, in café Centraal en op de High Tech
Campus strijkt het Science Café nu neer

in het nieuwe onderkomen van Selexyz.
De boekhandel aan de Nieuwe Emmasingel
is voortaan de vaste locatie van de ‘weten-
schapsborrel’, een initiatief van de TU/e
en Philips. 

Ook tijdens een lezing bij Studium
Generale een dag later, op woensdag 
24 maart, staan het klimaat en vooral
‘Kopenhagen’ centraal. Wijnand
Duyvendak, klimaatactivist en oud-
Tweede-Kamerlid voor GroenLinks, 
was bij de afgelopen klimaattop aanwezig
en vertelt hierover. Hij gaat in op de 
teleurstellende uitkomst ervan en op 
hoe de volgende klimaattop, komend
najaar in Mexico, in zijn ogen wél een
succes kan worden. (MvdV)/.
Het Science Café (www.sciencecafe eindhoven.nl)
begint dinsdag 23 maart om 20.00 uur, in boek-
handel Selexyz aan de Nieuwe Emmasingel. De
toegang is gratis.  De eveneens vrij toegankelijke
lezing  van Wijnand Duyvendak in De Zwarte Doos is
op woensdag 24 maart vanaf 11.45 uur.

Hoe zet je griezelige milieuscenario’s om in prikkelende uitdagingen? Dat is het
thema van het Science Café op dinsdag 23 maart. Daags erna gaat klimaatactivist
Wijnand Duyvendak in De Zwarte Doos in op het mislukken van de afgelopen 
klimaattop en hoe het nu verder moet.

Deskundigen in debat over duurzaamheid

Foto: Bart van Overbeeke

Eh
ve

ntDe Golden Earring, Lucie Silvas, 
Het Goede Doel, Van Dik Hout, Lisa 
Lois en Miss Montreal (op vrijdag) en
Rowwen Hèze, Gordon, René Froger,
Jeroen van der Boom, BZB, Belle Perez,
Slagerij van Kampen, René Schuurmans,
Wolter Kroes, Pater Moeskroen, Thomas
Berge en Peter Koelewijn & The Rockets
(op zaterdag) - de line-up van de eerste
editie van het popfestival is niet mals.
Hetzelfde geldt voor de ambities van de
organiserende stichting Indoor Festival
Eindhoven, dat Ehvent binnen een paar
jaar hoopt te laten uitgroeien tot een 
evenement voor zo’n 35.000 bezoekers.
Initiatiefnemer Barry Dekkers ziet een
gat in de muziekmarkt: “Er is best veel 
te doen in Eindhoven, vooral in de dance-
scene en in de alternatieve hoek. Maar
voor het ‘doorsnee’ publiek wordt er, met
uitzondering van de stadionconcerten
van Guus Meeuwis, maar weinig georga-
niseerd.”
Veel evenementen in de stad gaan
volgens hem bovendien ten onder
vanwege het outdoor-karakter, waarbij
slecht weer niet zelden roet in het eten
gooit. Ehvent is indoor en wil dat, ook 
bij de beoogde groei, vooral blijven. 
“In dat geval zullen we het programma
gaan verdelen over podia op verschillende
locaties”, aldus Dekkers.

Piano’s
Maar, zo benadrukt de voorzitter van het
stichtingsbestuur: “Eerst eens zien hoe
het in april gaat lopen”. Op het gebied
van marketing wordt in elk geval alles 
uit de kast gehaald om het Beursgebouw
twee dagen tot de nok toe te vullen. 
Zo is Ehvent te vinden op Facebook,
Hyves en Twitter, zijn er acties in 

samenwerking met onder meer radio-
zender 100% NL en zette de organisatie,
bij wijze van publiciteitsstunt, zes 
gekleurde piano’s neer in de Eind-
hovense binnenstad om passanten uit 
te nodigen voor een spontane muzikale
sessie. 
Wat begon als een bescheiden eerste 
idee ‘onder het genot van een drankje’ 
is uitgegroeid tot een evenement van
formaat. Dit mede dankzij een grote
sponsor met vertrouwen in het initiatief
én dankzij Dekkers’ connecties in de
muziekwereld, onder meer opgebouwd
tijdens zijn werkzaamheden voor 
het Harlekyn Festival. Dit festival in
Maarheeze, goed voor zo’n tienduizend
bezoekers per editie, ging in 2004 ter
ziele. “In een dorp als Maarheeze is 
het lastig om zo’n evenement overeind 
te houden. In de stad heb je wat dat
betreft toch meer mogelijkheden.”

Vertrouwen
Met de eerste editie van Ehvent mikt de
organisatie op twee keer 8.500 bezoekers
van 16 tot 66 jaar. De geboekte artiesten
spelen vrijwel allemaal een volledige 
set van een uur tot anderhalf uur, de
meesten met een live band. Vrijdag staat
vooral in het teken van de (neder)rock,
op zaterdag overheerst de Nederlandse
feestmuziek. Dekkers is onder meer erg
in zijn sas met de komst van de Golden
Earring op vrijdag: “Ze doen in heel
2010 maar acht optredens; geweldig 
dat ze blijkbaar vertrouwen in ons
hebben en voor ons kiezen”. (MvdV)/.
Voor meer informatie, het volledige programma 
en kaarten (34,50 euro voor de vrijdag, 38,50 euro
voor zaterdag): www.ehvent.nl.

De eerste editie van Ehvent moet nog plaatsvinden, maar de ambities van de 
organisatie liegen er bij voorbaat niet om. Als de vuurdoop op 16 en 17 april in 
het Beursgebouw aanslaat, moet het indoor popfestival binnen een paar jaar 
uitgroeien tot een evenement voor zo’n 35.000 bezoekers.

Vuurdoop voor ambitieus Ehvent

Kaarten winnen
CCuurrssoorr  mmaagg  ddrriiee  sseettss  vvaann  ttwweeee  kkaaaarrtteenn  wweeggggeevveenn  vvoooorr  EEhhvveenntt..  KKaannss  mmaakkeenn??  
SSttuuuurr  eeeenn  mmaaiillttjjee  mmeett  jjee  nnaaaamm,,  tteelleeffoooonnnnuummmmeerr  eenn  ee--mmaaiillaaddrreess  pplluuss  ddee  ddaagg  

vvaann  jjee  vvoooorrkkeeuurr  nnaaaarr  mm..jj..cc..vv..dd..vveenn@@ttuuee..nnll;;  ddee  eeeerrssttee  ddrriiee  mmaaiilleerrss  wwiinnnneenn  
ddee  kkaaaarrtteenn  eenn  kkrriijjggeenn  hhiieerroovveerr  zzoo  ssnneell  mmooggeelliijjkk  bbeerriicchhtt..

BZB

Van Dik Hout

Miss Montreal
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En hoe is het in Phoenix, Arizona?

Dat de inwoners van de
Verenigde Staten van
Amerika hun land het 
belangrijkste land ter
wereld vinden, is me de
afgelopen zeven weken
wel duidelijk geworden:
Amerikanen zijn enorm

trots op hun land. In het
volkslied worden de VS
aangeduid als ‘the land of
the free (and the home of
the brave)’. Dit land kent
echter meer regels dan
een Nederlandse ambte-
naar zich kan voorstellen.
De regels ‘rijden vanaf 16’
en ‘drinken vanaf 21’
spannen de kroon.
Dit gezegd hebbende en
ondanks een aantal kleine
cultuurverschillen is dit
multiculturele land een
geweldige bestemming
voor elke stage. Mijn
stage aan de Arizona
State University (ASU)
kenmerkt zich met name
door het bruisende 
studentenleven op en
rondom de campus. Een
korte wandeltocht over 
de campus bevestigt
direct ons beeld van

Amerikaanse universi-
teiten zoals we dat kennen
uit de films. Er studeren
hier meer dan vijftig-
duizend studenten van 
allerlei komaf en er zijn
vele sport-, outdoor- en
gezelligheidsverenigingen.
Daar komt bij: een fantas-
tische omgeving waarin 
je jezelf kunt verwennen
met uitstapjes naar Los
Angeles, San Diego, Las
Vegas, de Grand Canyon
en vele minder bekende,
maar zeker zo interes-
sante andere attracties.
Mijn stage betreft een 
onderzoek voor Intel,
marktleider in de produc-
tie van computerchips.
Met behulp van een
Agent Based Simulation
proberen we een voor-
spelling te maken van de
markt. Een interessant en

succesvol project waarbij
mijn medestudent Jorine
Heling en ik wekelijks om
tafel zitten met vijf Intel-
onderzoekers en twee

professoren van de ASU. 
Naast de veertig uur die ik
per week besteed aan het
project zit ik in een voet-
balteam, bij een interna-

tionale studen-
tenvereniging
en een outdoor-
vereniging.
Met de 
inmiddels 
vele vrienden
(Amerikanen,
Europeanen,
Zuid-Ameri-
kanen, enzo-
voorts) maak ik
veel uitstapjes
in de omgeving.
Zo zijn we een
lang weekend
naar L.A.
geweest,
hebben we 
een aantal 
wandeltochten

gemaakt en afgelopen
weekend ben ik wezen
snowboarden. 
Het is ongelofelijk dat 
de temperatuur hier (in
de woestijn) ’s middags
oploopt tot tegen de dertig
graden Celsius en dat je
op vijf uur rijden kunt 
genieten van meer dan
twee meter sneeuw! Leg
je deze afstand af richting
het oosten dan zit je bij 
de Grote Oceaan met al
zijn prachtige stranden.

Samengevat: deze buiten-
landse stage is de beste
ervaring ooit!
Tot over vier maanden 
in Nederland!

Floris Jansen, 
vijfdejaars student
Werktuigbouwkunde

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.

De Varsity is dé universi-
teitswedstrijd voor alle stu-
dentenroeiverenigingen
van Nederland. Dit jaar zal
de 127ste Varsity op 11 april
gehouden worden,
wederom op het onrustige
Amsterdam-Rijnkanaal bij
Houten. Voor het belang-
rijkste nummer van de
wedstrijd, de Oude Vier,
heeft Thêta zich inge-
schreven met haar vier
beste roeiers met stuur-
man.
De Oude Vier van Thêta
bestaat dit jaar uit Fontys-
student Arjan Kuipers,
Bouwkundestudenten

Freek van Lier en Joris
Hesselink en Scheikunde-
student Alex van der Gaag.
Zij worden gestuurd door
Marc Hummelink, student
Biomedische Technologie.
Ter voorbereiding op deze
wedstrijd zal de ploeg de
week voor de Varsity op
trainingskamp naar
Tilburg gaan.
Bij de Varsity is het traditie
dat de supporters van de
winnende club slechts
gekleed in verenigingsdas
het water inspringen om
hun winnaars te feli-
citeren.(NS)/.

Thêta voor tiende keer aan de
start bij hoofdnummer Varsity

Wat gebeurt er eigenlijk
met al dat laboratorium-
glas dat sneuvelt in de
labs van Scheikundige
Technologie? Dat vroeg
de activiteitencommissie
van studievereniging
Japie zich onlangs af. 
Wat blijkt: de Gemeen-
schappelijke Technische
Dienst van de TU/e heeft
in het TNO-gebouw een
eigen glasinstrument-
makerij. Hier worden niet
alleen speciale bestel-
lingen verwerkt maar 
ook kapotte rondbodem-
kolven, koelers, kolom-
men enzovoorts gerepa-
reerd. Veertien Japie-
leden mochten afgelopen
maandag zelf aan de slag
in deze bijzondere werk-
plaats.

Glasinstrumentmaker Ad
Waterschoot doet het even
voor: je rolt een glazen
staafje tussen de vingers
van één hand heen en weer,
het puntje in de vlam van
een gasbrander. Je laat het
uiteinde al draaiend
smelten tot een bolletje, dat
je vervolgens plat knijpt
met een tangetje en voilà;

je hebt een lepeltje. Het
ziet er doodeenvoudig uit.
Maar alleen al dat draaien
blijkt in praktijk nog niet
zo eenvoudig. Als je even
niet oplet, krijg je een soort
treurige hockeystick.
Groepsleider Frans
Kuijpers vertelt: “Het is
heel ambachtelijk wat we
hier doen. Er komt veel fin-
gerspitzengefühl bij

kijken. Voordat je echt alles
kunt, ben je een jaar of tien
onderweg.” 
Damien Aussems, student
Technische Natuurkunde
die bij wijze van uitzon-
dering mee mocht met de
Japie-activiteit, laat zich
hierdoor niet ont-
moedigen. Aan het eind
van de middag heeft hij een
glazen bestekset, een shot-

glaasje, een bierglas en een
poppetje gemaakt. “Het is
nog best moeilijk: hoe je
hem vastpakt en de
techniek van het draaien.”
Even later staat Aussems
met zijn hand onder de
kraan. “Ik wist niet meer
welke kant er net uit het
vuur kwam.” (SK)/.

Warm glas bewerken: 
niet te doen zonder fingerspitzengefühl

Foto: Bart van Overbeeke

OV-CHIPDe papieren ov-kaart kan
eindelijk de prullenbak
in. Sinds 16 maart reizen
studenten alleen nog
met een ov-chipkaart. 

De overstap zal niet vlek-
keloos verlopen, voorspelt
reizigersvereniging
ROVER. “De afgelopen
maanden kregen we 
dagelijks nog tientallen
klachten binnen”, aldus
woordvoerder Chris Vonk.
“Sommige studenten
hebben nog steeds geen
kaart, of de verkeerde, een
week- in plaats van een
weekendkaart. Soms staat

er zelfs een andere pasfoto
op.” 
“We hebben iedereen die
er recht op heeft een kaart
gestuurd,” verzekert Rob
Sebes, woordvoerder van
het coördinatiepunt van
de ov-chipkaart. “De groep
studenten die er nog 
geen heeft, is heel klein,
minder dan 1 procent van
het totaal.” Maar, geeft hij
toe: “met meer dan
600.000 studenten zou
het zomaar om hon-
derden tot duizenden 
studenten kunnen gaan.”
Ongeveer veertigduizend
studenten hebben wel een

kaart, maar hebben deze
nog niet geactiveerd. “De
helft wíl de kaart nog niet
activeren”, legt Sebes uit.
“Omdat ze hem niet nodig
hebben, of de kaart alleen
op een vast moment 
gebruiken: ze gaan bij-
voorbeeld één keer per
maand naar hun ouders,
en laden hem dan pas op.
Studenten die hun kaart
wel willen gebruiken,
maar dat niet kunnen,
mogen hun reiskosten bij
ons declareren.”(HOP)/.

Alleen nog ov-chip
Met het voorjaar in zicht
beginnen bij vele TU/e’ers
de voetzolen te jeuken;
rennen willen ze! Dat is
mogelijk bij de Dommel-
loop op 24 maart en in
teamverband bij de
Batavierenrace precies
een maand later. Met de
Dommelloop kun je je
proberen te plaatsen 
voor het TU/e-team dat
meedoet aan ’s werelds
grootste estaffeteloop. 

Studenten atletiekvereni-
ging Asterix noemt het de
generale repetitie voor de
Batavierenrace: de Dom-
melloop. Op woensdag 24
maart om 17.30 uur start

deze hardloopwedstrijd op
het grasveld voor het
Auditorium. Je kunt kiezen
uit een korte loop van 3 
kilometer of een lange van
7,5 kilometer. Beide routes
gaan over het TU/e-terrein.
Deelname is gratis en voor
iedereen mogelijk. 
Aanmelden kan via
www.asterixatletiek.nl 

De Dommelloop is tevens
een selectiewedstrijd voor
de serieuze hardlopers.
“Wie kans wil maken op
een plek in het TU/e-team
dat mee gaat doen aan de
Batavierenrace, dient een
officiële tijd te kunnen
tonen. Dat kan met de

uitslag van de Dommel-
loop”, zegt Irene Kuling,
voorzitter van de ESSF, het
overkoepelend orgaan voor
alle studentensportvereni-
gingen.  
De Batavierenrace is de
grootste estafetteloop ter
wereld  die dit jaar voor de
38ste keer gehouden
wordt. De race loopt van
Nijmegen naar Enschede
en de 175 kilometers mag je
met teams van 25 personen
afleggen. Het evenement
vindt plaats op 24 april.
Vanuit Eindhoven hebben
zich zeventien teams inge-
schreven, voornamelijk via
studieverenigingen.
(NS)/.

Lekker rennen langs de Dommel

De Oude Vier van Thêta. Foto: Paul Bloemen
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DDee  aaffggeellooppeenn  wweekkeenn  kkoonn--
ddiiggddeenn  eennkkeellee  ppoolliittiiccii  hhuunn
vveerrttrreekk  uuiitt  DDeenn  HHaaaagg  aaaann..
ZZoo  ooookk  TTUU//ee--aalluummnnuuss
CCaammiieell  EEuurrlliinnggss,,  ddiiee  aaaannggaaff
mmeeeerr  ttiijjdd  ttee  wwiilllleenn  bbeesstteeddeenn
aaaann  zziijjnn  pprriivvéélleevveenn..  HHiieerr
kkaann  iikk  mmee  iinn  zziijjnn  ggeevvaall  wweell
iieettss  bbiijj  vvoooorrsstteelllleenn..  TToocchh
vviinndd  iikk  hheett  jjaammmmeerr  ddaatt  hhiijj
iiss  ggeessttoopptt,,  wwaanntt  iikk  hhaadd
vveerrwwaacchhtt  ddaatt  hhiijj  --aallss  TTUU//ee--
aalluummnnuuss--  wweell  eeeenn  iinntteerreess--
ssaannttee  kkiijjkk  zzoouu  kkuunnnneenn
hheebbbbeenn  oopp  bbeeppaaaallddee  pprroo--
bblleemmeenn..  NNeeeemm  ddee  kkiilloo--
mmeetteerrhheeffffiinngg::  mmeeeerr  bbeellaass--
ttiinngg  bbeettaalleenn  aallss  jjee  mmeeeerr
rriijjddtt..  HHeett  kklliinnkktt  llooggiisscchh,,
mmaaaarr  iiss  aall  jjaarreenn  ccoonnttrroovveerr--
ssiieeeell..  IIss  ddiitt  bbeetteerr  ddaann  hheett
ssyysstteeeemm  ddaatt  wwee  nnuu
hhaanntteerreenn??  
EEeenn  mmooggeelliijjkkee  TTUU//ee--
iinnvvaallsshhooeekk;;  nneeeemm  ddee
ffoorrmmuullee  WW==FF  xx  ss,,  aarrbbeeiidd  
iiss  kkrraacchhtt  kkeeeerr  aaffssttaanndd
((mmiiddddeellbbaarree  sscchhooooll  
nnaattuuuurrkkuunnddee))..  AAffssttaanndd  zziitt
eerr  aall  iinn,,  ddaatt  iiss  dduuss  bbeettaalleenn
ppeerr  kkiilloommeetteerr..  NNuu  kkiijjkkeenn
wwee  nnaaaarr  kkrraacchhtt..  UUiitteerraaaarrdd
FF==mm  xx  aa,,  mmaassssaa  kkeeeerr  vveerr--
ssnneelllliinngg,,  wwaanntt  jjee  mmooeett  
ooppttrreekkkkeenn  eenn  aaffrreemmmmeenn..
MMaaaarr  aallss  jjee  ggeewwoooonn  lleekkkkeerr
oopp  ddee  ssnneellwweegg  rriijjddtt,,  hheebb  
jjee  aalllleeeenn  wwrriijjvviinnggsskkrraacchhtt..
LLuucchhttwwrriijjvviinngg  hhaannggtt
ggrrooffwweegg  aaff  vvaann  ddee  ggrroooottttee
vvaann  jjee  aauuttoo  eenn  ddee  rrooll--
wwrriijjvviinngg  hhaannggtt  ssaammeenn  mmeett
jjee  wweegglliiggggiinngg..  ZZwwaaaarrddeerree
aauuttoo’’ss  zziijjnn  oovveerr  hheett  aallggee--
mmeeeenn  ggrrootteerr  eenn  ddrruukkkkeenn
ddaaaarrnnaaaasstt  hhaarrddeerr  oopp  ddee
wweegg,,  dduuss  hheebbbbeenn  mmeeeerr
wwrriijjvviinngg..  GGeewwiicchhtt  iiss  dduuss
eeeenn  bbeellaannggrriijjkkee  ffaaccttoorr  
eenn  nnuu  bbeettaalleenn  wwee  aall  ppeerr  
ggeewwiicchhttsskkllaassssee!!

EEeenn  TTUU//ee--vveerraannttwwoooorrddee
oopplloossssiinngg  zzoouu  dduuss  zziijjnn
bbeettaalleenn  ppeerr  ggeewwiicchhtt  éénn
aaffssttaanndd..  DDiitt  oonnddeerr  ddee
aaaannnnaammee  ddaatt  aarrbbeeiidd  kkaann
wwoorrddeenn  tteerruuggggeevvooeerrdd  nnaaaarr
bbrraannddssttooffvveerrbbrruuiikk  ((dduuss  
mmiilliieeuubbeellaassttiinngg))  eenn
sslliijjttaaggee  aaaann  hheett  wweeggddeekk..
MMaaaarr  jjaa,,  wwaaaarroomm  ddaann  nniieett
ddiirreecctt  bbeettaalleenn  ppeerr  bbrraanndd--
ssttooffvveerrbbrruuiikk??  DDaann  oonnttwwiijjkk
jjee  ooookk  mmooggeelliijjkk  hheett  pprriivvaaccyy--
pprroobblleeeemm..  UUiitteerraaaarrdd  iiss  eerr
mmeeeerr  ddaann  aalllleeeenn  ddee  cciijjffeerrss..
DDaaaarrbbiijj,,  mmeett  eeeenn  ddeerrggeelliijjkkee
oonnddeerrbboouuwwiinngg  zzaall  mmeenniigg
ppoolliittiiccuuss  eeeenn  wweennkkbbrraauuww
ooppttrreekkkkeenn  ddaann  wweell  iinn  ssllaaaapp
vvaalllleenn..  TToocchh  ddeennkk  iikk  ddaatt  
ddee  TTUU//ee--iinnvvaallsshhooeekk  eeeenn  
iinntteerreessssaannttee  kkaann  zziijjnn,,  iinn
ggeevvaalllleenn  aallss  ddeezzee  zzeellffss  ttee
ddiicchhtt  bbiijj  ddee  bbaassiiss  oomm  ttee
mmiisssseenn!!

JJeessppeerr  vvaann  BBeerrkkeell  iiss
ssttuuddeenntt  SScchheeiikkuunnddiiggee
TTeecchhnnoollooggiiee

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

‘‘JJee  ssttuuddeeeerrtt  aaaann  ddee  TTUU//ee..
JJee  bbeenntt  mmaann..  ZZiitt  ttee  bbllookkkkeenn
aacchhtteerr  jjee  mmeett  ppiizzzzaakkrruuiimmeellss
bbeessmmeeuurrddee  bbuurreeaauuttjjee..  IInn  ddee
ccoolllleeggeezzaaaall  kkiijjkk  jjee  eeeennss  oomm  
jjee  hheeeenn  eenn  rruuiikktt  aalllleeeenn  mmaaaarr
tteessttoosstteerroonn..  DDaann  hheebb  jjee
ggeewwoooonn  bbeehhooeeffttee  aaaann  uuhh....
wwaatt  mmeeeerr  vvrroouuwweelliijjkkhheeiidd??  
OOff::  jjee  bbeenntt  vvrroouuww..  SSttiieekkeemm
eeeenn  bbeeeettjjee  wwaattttiigg..  EEnn  vviinnddtt
hheett  iinn  ddee  wwiinntteerr  dduuss  eecchhtt  ttee  
kk--kk--kkoouudd  oomm  bbuuiitteenn  ttee  ssppoorrtteenn
tteerrwwiijjll  jjee  iinn  ddee  lleennttee  aallss  eeeerrssttee
ggeettuuiiggee  wwiill  zziijjnn  vvaann  ddee  
ooppkkoommeennddee  ffrriissssee  ggrraassppoolllleenn..
OOff  jjee  hhoouuddtt  ggeewwoooonn  hheeeell  eerrgg
vvaann  ddee  ooeerrhhoollllaannddssee  eenn  eenniiggee
ggeemmeennggddee  ssppoorrtt  kkoorrffbbaall!!
ZZooaallss  wwiijj  dduuss!!  WWee  pprreesseenntteerreenn
jjuulllliiee  ddee  aalllleerrlleeuukkssttee,,  bbeessttee
eenn  ggeezzeelllliiggssttee  ssttuuddeenntteenn--
ssppoorrttvveerreenniiggiinngg  vvaann
EEiinnddhhoovveenn::  AAttttiillaa//EEuufflleexx!!  
OOookk  zziinn  oomm  bbiijj  oonnss  ttee  kkoommeenn
kkoorrffbbaalllleenn  eenn  hheett  rraaaaddsseell
aacchhtteerr  hheett  ‘‘ggeemmeennggdd
ddoouucchheenn’’  oopp  ttee  lloosssseenn??’’

wwwwww..eesskkvvaattttiillaa..nnll

EESSKKVV  AAttiillllaa//EEuufflleexx  
kkoorrffbbaall  

‘‘RRooeeiieenn  iiss  nnaattuuuurrlliijjkk  ddéé  
ssttuuddeenntteennssppoorrtt  bbiijj  uuiittsstteekk..
EESSRR  TThhêêttaa  bbeehhoooorrtt  ttoott  ddee
ggrroooottssttee  ssttuuddeenntteennvveerreennii--
ggiinnggeenn  vvaann  EEiinnddhhoovveenn eenn
hheeeefftt  aallss  eenniiggee  eeeenn  eeiiggeenn  
aaccccoommmmooddaattiiee,,  mmeett  aallllee  vvoooorr--
zziieenniinnggeenn  ddiiee  ddaaaarrbbiijj  hhoorreenn..  
BBiijj  ddee  pprraacchhttiiggee  bbootteennllooooddss
aaaann hheett  EEiinnddhhoovveennsscchh  KKaannaaaall
wwoorrddtt  eerr  ddaaggeelliijjkkss  zzeeeerr  
iinntteennssiieeff  ggeettrraaiinndd::  TThhêêttaa
hheeeefftt  iinn  hheett  vveerrlleeddeenn  aall  vveellee
ttoopprrooeeiieerrss  aaffggeelleevveerrdd  vvoooorr
WWKK’’ss  eenn  OOllyymmppiisscchhee  SSppeelleenn..
OOpp  mmaaaannddaagg--  eenn  wwooeennssddaagg--
aavvoonndd  vviinnddeenn  vveerreenniiggiinnggss--
aavvoonnddeenn  ppllaaaattss,,  wwoorrddtt  eerr
ggeeggeetteenn  eenn  kkaann  eerr  eeeenn  bbiieerrttjjee
ggeeddrroonnkkeenn  wwoorrddeenn..  
EEeenn  ppaaaarr  kkeeeerr  ppeerr  jjaaaarr  wwoorrddtt
eerr  eeeenn  ooppeenn  ffeeeesstt  ggeeggeevveenn..
KKoorrttoomm::  TThhêêttaa  iiss  eeeenn  vveeeell--
zziijjddiiggee  vveerreenniiggiinngg  wwaaaarr  hheett
ggeezzeelllliiggee  vvaann  eeeenn  vveerreenniiggiinngg
ggeeccoommbbiinneeeerrdd  kkaann  wwoorrddeenn
mmeett  ssppoorrtteenn  oopp  hheett  nniivveeaauu
ddaatt  bbiijj  jjee  ppaasstt..’’

wwwwww..eessrrtthheettaa..nnll

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: ‘Als wij de bal
hebben, kunnen zij niet scoren’, de leukste studentensportvereniging.

‘‘WWiill  jjiijj  ooookk  ddee  ssnneellssttee  eenn
ccoooollssttee  tteeaammssppoorrtt  tteerr  wweerreelldd
bbeeooeeffeenneenn??  KKoomm  ddaann  nnaaaarr
oonnzzee  iinnttrroottrraaiinniinnggeenn..  WWiijj  zziijjnn
hheett  ssttuuddeenntteenniijjsshhoocckkeeyytteeaamm
vvaann  EEiinnddhhoovveenn..  EEeenn  vvrriieennddeenn--
ggrrooeepp  vvaann  2255  àà  3300  lleeddeenn,,  ddiiee
ttwweeee  kkeeeerr  iinn  ddee  wweeeekk  oopp  hheett
iijjss  ssttaaaann  oomm  ffaannaattiieekk  ttee
ssppoorrtteenn..  WWee  ttrraaiinneenn  eenn  ssppeelleenn
oonnzzee  wweeddssttrriijjddeenn  iinn  hheett
IIJJssssppoorrttcceennttrruumm  aaaann  ddee
AAaallsstteerrwweegg,,  eeeenn  vvaann  ddee  bbeessttee
iijjssbbaanneenn  vvaann  NNeeddeerrllaanndd..
IIeeddeerr  jjaaaarr  pprroobbeerreenn  wwee  ttwweeee
tteeaammss  ttee  vvoorrmmeenn,,  wwaaaarrvvaann
hheett  eeeerrssttee  tteeaamm  mmeeeeddooeett  aaaann
ddee  NNeeddeerrllaannddssee  ssttuuddeenntteenn
ccoommppeettiittiiee  eenn  hheett  ttwweeeeddee
tteeaamm  vvoooorrnnaammeelliijjkk  vvrriieenndd--
sscchhaappppeelliijjkkee  wweeddssttrriijjddeenn
ssppeeeelltt..’’

wwwwww..iicceehhaawwkkss..nnll

IIcceehhaawwkkss
iijjsshhoocckkeeyy

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

OOmmddaatt  eerr  nnaaaasstt  ddeezzee  vveerreenniiggiinnggeenn  nnoogg  oonnggeevveeeerr
ddeerrttiigg  aannddeerree  aaccttiieeff  zziijjnn  aaaann  ddee  TTUU//ee,,  aaaann  jjuulllliiee
ddee  kkeeuuss!!  VVeeeell  vvaann  ddee  ssppoorrttvveerreenniiggiinnggeenn  bbiieeddeenn
aaaann  oomm  eeeenn  kkeeeerr  mmeeee  ttee  ttrraaiinneenn,,  kkaann  vvaasstt  ggeeeenn
kkwwaaaadd  nnuu  ddee  zzoommeerr  eerr  wweeeerr  aaaann  kkoommtt..

PPaanneell  vvaann  ddee  wweeeekk

EESSRR  TThhêêttaa
rrooeeiieenn

BESTE
KEUS

EESSBBVV  PPaannaacchhee  
bbaaddmmiinnttoonn

VVaann  EESSBBVV  SSaammoouurraaiiss  kkrriijjggeenn
wwee  eeeenn  ssppoonnttaannee  eenn  ggeemmeeeennddee
rreeaaccttiiee::  ‘‘WWiijj  zziijjnn  nniieett  ddee
lleeuukkssttee  eenn  ggeezzeelllliiggssttee  ssppoorrtt--
vveerreenniiggiinngg  vvaann  ddee  TTUU//ee..  WWeell
ddooeenn  wwee  ddee  ggaaaaffssttee  ssppoorrtteenn,,
ddaa’’ss  ooookk  wwaatt  wwaaaarrdd!!’’

wwwwww..ssaammoouurraaiiss..nnll

EESSBBVV  SSaammoouurraaiiss
bbuuddoo

‘‘VVaann  eerreeddiivviissiieessppeelleerr  ttoott
ccaammppiinnggbbaaddmmiinnttoonnnneerr,,  vvaann
eeeerrsstteejjaaaarrss  ttoott  ddeerrttiiggpplluuss..
WWee  hheebbbbeenn  hheett  aalllleemmaaaall  eenn
iieeddeerreeeenn  iiss  wweellkkoomm  bbiijj  EESSBBVV
PPaannaacchhee..  WWaatt  ddooeenn  wwiijj??  OOpp
mmaaaannddaagg  eenn  ddoonnddeerrddaagg  zziijjnn
wwee  aallttiijjdd  iinn  hheett  SSSSCC  ttee  vviinnddeenn..
DDee  ccoommppeettiittiieessppeelleerrss  eenn  
bbeeggiinnnneerrss  ttrraaiinneenn  iinn  ttwweeee
ggrrooeeppeenn  eenn  ddee  rreesstt  ssppeeeelltt
ppaarrttiijjttjjeess..  DDee  eeeerrssttee  mmaaaannddaagg
vvaann  ddee  mmaaaanndd  iiss  hheett  hhaappppyy
hhoouurr::  aallllee  lleeddeenn  kkuunnnneenn  
hhuusssseellppaarrttiijjeenn  ssppeelleenn
wwaaaarrmmeeee  eeeenn  ggrraattiiss  ddrraannkkjjee
ggeewwoonnnneenn  kkaann  wwoorrddeenn..  
OOookk  ddooeenn  wwee  vvaaaakk  mmeeee  aaaann
((ssttuuddeenntteenn))ttooeerrnnooooiieenn::  aallttiijjdd  
ggeezzeelllliigg,,  bbaaddmmiinnttoonnnneenn  eenn
eeeenn  ffeeeessttjjee  ttooee!!  LLaasstt  bbuutt  nnoott
lleeaasstt  hheebbbbeenn  wwee  rreeggeellmmaattiigg
nniieett--bbaaddmmiinnttoonnaaccttiivviitteeiitteenn
((BBBBQQ,,  bbiieerrpprrooeeffaavvoonndd,,  
llaasseerrggaammeenn))  ddiiee  aallttiijjdd  eerrgg  
ggeezzeelllliigg  zziijjnn..’’  

wwwwww..eessbbvvppaannaacchhee..nnll

Eindhoven heeft goed 
gepresteerd op de
Nederlandse Studenten-
kampioenschappen
Wintertriathlon, 
afgelopen zaterdag 
in Groningen.
Masterstudent
Installatietechniek Nard
van der Sanden behaalde
de eerste plaats en
tweede werd Rein de
Vries, promovendus bij
Technische Natuurkunde.
De vijftien deelnemers
moesten 5 kilometer
hardlopen, 25 kilometer
fietsen en 10 kilometer
schaatsen.

Nard van der Sanden
bouwde bij het hardlopen
een voorsprong op van
bijna een minuut en bij het
fietsen nog eens ruim drie
minuten. Zijn eindtijd was
1:22:10.282, ruim tweeën-
halve minuut sneller dan
Rein de Vries. Bij het
schaatsen moest hij iets 
inleveren. “Ik ben altijd
meer een wielrenner
geweest. Ik begon op mijn
zevende en heb vroeger
heel veel wedstrijden
gereden. Met schaatsen
ben ik pas later begonnen
dus ik mis veel techniek.”
Behalve zo hard mogelijk
lopen, fietsen en schaatsen

moet je bij een triathlon
ook nadenken over de over-
gangen. Bij het fietsen 
en schaatsen krijg je het
sneller koud dan tijdens
het hardlopen, dus je moet
eigenlijk andere kleding
aan. En je moet natuurlijk
wisselen van hardloop-
naar wielrenschoenen
naar schaatsen. Van der
Sanden: “Ik heb alles
gedaan in schaatsbroek en
fietsshirt, en alleen bij het
schaatsten trok ik een paar
handschoenen aan. Verder
heb ik heel veel geoefend
met mijn veters, want met
dat wisselen kun je veel tijd
verliezen.” (SK)/.

Snel veters strikken is

kostbare tijd winnen
Light tea bij Kinjin

IInn  sseerreennee  ssttiillttee,,  mmeett  eeeenn  cchhoorreeooggrraaffiiee  vvaann
kklleeiinnee  bbeellaannggrriijjkkee  ggeebbaarreenn,,  sseerrvveeeerrtt  tthheeee--
mmeeeesstteerr  MMiicchheell  DDeeccrréé  tthheeee..  ZZiijjnn  ggaasstt  iiss
EEuuggeenn  SScchhiinnddlleerr,,  oopprriicchhtteerr  vvaann  KKiinnjjiinn,,  
ddee  JJaappaannssee  ccuullttuuuurrvveerreenniiggiinngg  ddiiee  ddee  tthheeee--
mmeeeesstteerr  jjaaaarrlliijjkkss  uuiittnnooddiiggtt  vvoooorr  eeeenn  tthheeee--
cceerreemmoonniiee..  DDiitt  ggeebbeeuurrddee  ddiinnssddaagg  1166  mmaaaarrtt
iinn  hheett  SSttiilltteecceennttrruumm  ttiijjddeennss  hheett  lluunncchhuuuurr
oonnddeerr  ttooeezziieenndd  oooogg  vvaann  2255  bbeellaannggsstteelllleenn--
ddeenn..
DDee  bbiijjzzoonnddeerree  aattttrriibbuutteenn  oomm  tthheeee  ttee  mmaakkeenn,,
bbrreennggtt  ddee  mmeeeesstteerr  iinn  ddrriiee  ppoorrttiieess  nnaaaarr  ddee
hhooeekk  vvaann  ddee  ttaattaammii--mmaatttteenn  wwaaaarroopp  hheett
rriittuueeeell  ppllaaaattssvviinnddtt..  ““DDiitt  iiss  ddee  lliigghhttvveerrssiiee””,,
lleeggtt  hhiijj  uuiitt..  DDaatt  ssllaaaatt  nniieett  aalllleeeenn  oopp  ddee  
eeeennvvoouuddiiggee  bbeewweeggiinnggeenn  eenn  oobbjjeecctteenn,,  mmaaaarr
ooookk  oopp  ddee  tthheeee  zzeellff..  EErr  bbeessttaaaatt  iinn  JJaappaann  ooookk

ddiikkkkee  tthheeee,,  ddiiee  uuiitt  ddee  kkoomm  sscchhuuiifftt  wwaannnneeeerr
jjee  ddiiee  oommkkeeeerrtt..  MMaaaarr  vvaannddaaaagg  ggeebbrruuiikktt
DDeeccrréé  ttwweeee  sscchheeppjjeess  kknnaallggrrooeennee  tthheeee  iinn
ppooeeddeerrvvoorrmm  ddiiee  hhiijj  mmeett  eeeenn  bbaammbbooeelleeppeell  
iinn  ddee  cchhaa  wwaann  ((tthheeeekkoomm))  ddooeett..  HHiijj  sscchheennkktt
eerr  kkookkeenndd  wwaatteerr  oopp  eenn  ddaaaarrnnaa  kklloopptt  hhiijj  hheett
mmeennggsseell  mmeett  eeeenn  cchhaa  sseenn  ((bbaammbbooee  kkwwaasstt))
ttoott  eeeenn  sscchhuuiimmeenndd  ggeehheeeell..  DDiitt  bbiieeddtt  hhiijj
SScchhiinnddlleerr  aaaann..  DDee  IInnffoorrmmaattiiccaa--aalluummnnuuss
ddrraaaaiitt  ddee  kkoomm  ttoott  hheett  ‘‘ggeezziicchhtt’’  aaaann  ddee  jjuuiissttee
kkaanntt  zziitt,,  zzeett  ddee  kkoomm  aaaann  zziijjnn  mmoonndd  eenn  ddrriinnkktt
hheemm  lleeeegg  ttoott  eeeenn  llaaaattssttee  lluuiiddee  sslluurrpp..
AAcchhtteerraaff  vveerrkkllaaaarrtt  ddee  tthheeeemmeeeesstteerr  ddaatt  ddaatt
nnooddiigg  iiss  oommddaatt  jjee  zzeekkeerr  mmooeett  wweetteenn  ddaatt  ddee
kkoomm  lleeeegg  iiss  vvoooorr  jjee  hheemm  oommggeekkeeeerrdd  oopp  ddee
mmaatttteenn  tteerruuggzzeett..  ((NNSS))

Van der Sanden op de fiets
tijdens de wintertriathlon.
Foto: Sport Foto Drenthe

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

IInn  ddee  wweeeekk  vvaann  2299  mmaaaarrtt  ttoott
22  aapprriill  kkuunn  jjee,,  zzoonnddeerr  eeeenn
ssppoorrttkkaaaarrtt  ttee  hhooeevveenn  aaaann--
sscchhaaffffeenn,,  mmeeeeddooeenn  aaaann  
zzeevveennttiigg  vveerrsscchhiilllleennddee
ssppoorrtteenn  bbiijj  hheett  SSttuuddeenntteenn
SSppoorrttcceennttrruumm..  
JJee  kkuunntt  kkiieezzeenn  vvoooorr  ddee
bbeekkeennddee  ssppoorrtteenn  aallss  ((zzaaaall))--
vvooeettbbaall,,  vvoolllleeyybbaall,,  jjuuddoo,,
zzwweemmmmeenn,,  aattlleettiieekk,,  rruuggbbyy
ooff  sscchhaaaattsseenn..  MMaaaarr  ooookk
ppiillaatteess,,  ttaaii--cchhii,,  ccaappooeeiirraa,,
ssaallssaa,,  zzuummbbaa  eenn  ccaarrddiioo  ccoorree
bbeehhoorreenn  ttoott  hheett  aaaannbboodd..

ZZiiee  wwwwww..eessssff..nnll  vvoooorr  hheett  
pprrooggrraammmmaa..
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WW
iinnddii  WW

iinnaassttii,,  mm
aasstteerrssttuuddeennttee

OO
ppeerraattiioonnss  MM

aannaaggeemm
eenntt  &&

  LLooggiissttiiccss

IInn  ddee  ggaannggeenn  vvaann  hheett  PPaavviilljjooeenn  iiss  WW
iinnddii

WW
iinnaassttii  eeeenn  vvrroolliijjkkee  vveerrsscchhiijjnniinngg..  DD

ee  2233--jjaarriiggee
OO

oosstteerrssee  sscchhoonnee  ssttuuddeeeerrtt  ssiinnddss  aauugguussttuuss
vvoorriigg  jjaaaarr  iinn  EEiinnddhhoovveenn..  ZZee  hheeeefftt  hheett  hhiieerr  ggooeedd
nnaaaarr  hhaaaarr  zziinn;;  aalllleeeenn  ddee  bbaarrrree  hheerrffsstt  eenn  ww

iinntteerr
ww

aarreenn  eevveenn  ww
eennnneenn::  ““IInn  IInnddoonneessiiëë  iiss  hheett  hheett

hheellee  jjaaaarr  ddoooorr  ww
aarrmm

””..  PPaannttyy’’ss,,  mm
aaiilllloottss  ooff

lleeggggiinnggss  ddrrooeegg  zzee  iinn  IInnddoonneessiiëë  ddaann  ooookk  nnooooiitt,,
mm

aaaarr  aaffggeezziieenn  ddaaaarrvvaann  kklleeeeddtt  zzee  zziicchh  iinn
NN

eeddeerrllaanndd  eeiiggeennlliijjkk  hheettzzeellffddee  aallss  iinn  hhaaaarr
tthhuuiissllaanndd..  DD

ee  mm
ooddee  ddaaaarr  ww

iijjkktt  vvoollggeennss  hhaaaarr
nniieett  zzoovveeeell  aaff  vvaann  ddiiee  iinn  NN

eeddeerrllaanndd,,  ““aalllleeeenn
ww

oorrddtt  hheett  hhiieerr  eeeenn  ggrroooott  ddeeeell  vvaann  hheett  jjaaaarr
vveerrssttoopptt  oonnddeerr  ddiikkkkee  ttrruuiieenn  eenn  jjaasssseenn””..  EEnn  ddee
‘‘mm

ooddee’’  ttiijjddeennss  ccaarrnnaavvaall,,  ddiiee  ww
aass  ooookk  eevveenn

ww
eennnneenn  --  mm

aaaarr  uuiitteeiinnddeelliijjkk  lliieett  zzee  zziicchhzzeellff,,  
mm

eett  oonnddeerr  mm
eeeerr  eeeenn  rrooddee  pprruuiikk  oopp,,  vvrroolliijjkk  

mm
eeeesslleeppeenn  iinn  hheett  ffeeeessttggeeddrruuiiss..

WW
iinnddii  oomm

sscchhrriijjfftt  hhaaaarr  ssttiijjll  vvoooorraall  aallss  kklleeuurrrriijjkk..
PPllaaiinn  bbllaacckk??  GG

eeeenn  ddeennkkeenn  aaaann,,  tteennzziijj  zzee  hheett
kkaann  ooppfflleeuurreenn  mm

eett  ddee  nnooddiiggee  kklleeuurrttjjeess..  
ZZee  sshhoopptt  hheett  lliieeffsstt  bbiijj  ZZaarraa  eenn  HH

&&
MM

,,  ww
aaaarrbbiijj  ddee

ZZww
eeeeddssee  mm

eeggaamm
ooddeekkeetteenn  hhaaaarr  vvoooorrkkeeuurr

hheeeefftt::  ““DD
ee  ccoolllleeccttiiee  vvaann  ZZaarraa  vveerraannddeerrtt  ww

aatt
mm

eeeerr  mm
eeee  mm

eett  ddee  sseeiizzooeenneenn,,  eerr  hhaannggtt  nnuu  bbiijj--
vvoooorrbbeeeelldd  vveeeell  zzww

aarrttss..  HH
&&

MM
  hheeeefftt  hheett  hheellee  jjaaaarr  ddoooorr  vveeeell  kklleeuurrrriijjkkss  iinn  ddee  rreekkkkeenn””..  

HH
ooeeww

eell  zziicchhttbbaaaarr  aaaannddaacchhtt  iiss  bbeesstteeeedd  aaaann  hheett  ttoottaaaallppllaaaattjjee  --ggeettuuiiggee  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ddee  ppeerrffeecctt
ppaasssseennddee  ppaaaarrssee  ooooggsscchhaadduuww

--,,  ssttaaaatt  zzee  ’’ss  oocchhtteennddss  vvoooorr  ddee  ssppiieeggeell  ggeeeenn  uurreenn  ttee  ddeennkkeenn  eenn
ddrraalleenn..  ““IIkk  ww

iill  mm
ee  vvoooorraall  lleekkkkeerr  vvooeelleenn  iinn  ww

aatt  iikk  aaaann  hheebb..  AA
llss  jjee  jjee  lleekkkkeerr  vvooeelltt,,  ssttrraaaall  jjee  ddaatt  

ooookk  uuiitt””..  ((MM
vvddVV))
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Je desktop als
spiegelvan je ziel?

Cursor spoortw
ekelijks

een desktop 
op en praatm

etde gebruiker.

LLeezzeerrss  vvaann  PPssyycchhoollooggiiee  MM
aaggaazziinnee  zziijjnn  ggeekkkkeerr

ddaann  ggeeww
oonnee  mm

eennsseenn..  MM
aaaarr  lliieeffsstt  9999  pprroocceenntt

((!!))  vvaann  ddee  mm
eennsseenn  ddiiee  oonnlliinnee  eeeenn  vvrraaggeennlliijjsstt

vvaann  ddiitt  ttiijjddsscchhrriifftt  iinnvvuullddeenn,,  ggaaff  aaaann  ggeerreeggeelldd
hhaannddeelliinnggeenn  ttee  vveerrrriicchhtteenn  ddiiee  nniieett  eecchhtt  nnooddiigg

zziijjnn,,  mm
aaaarr  ww

aaaarr  zzee  ttoocchh  bbeellaanngg  aaaann  hheecchhtteenn..
WW

ee  hheebbbbeenn  hheett  ddaann  oovveerr  hheett  oorrddeenneenn  vvaann
bbooeekkeenn  oopp  kklleeuurr  ooff  aallffaabbeett  ((5533  pprroocceenntt)),,  ddiinnggeenn

rreecchhtt  lleeggggeenn  ooff  hhaannggeenn  ((5511  pprroocceenntt))  ooff  hheett  oobbsseess--
ssiieeff  ccoonnttrroolleerreenn  vvaann  ssllootteenn,,  ggaass,,  lliicchhtt  eenn  ww

aatteerrkkrraaaann
iinn  hhuuiiss  ((66

22  pprroocceenntt  vvaann  ddee  mm
aannnneenn!!))..  EEnn  ddaatt  tteerrww

iijjll
ggeemm

iiddddeelldd  sslleecchhttss  aacchhtt  oopp  ddee  ttiieenn  mm
eennsseenn  ddiitt  ssoooorrtt

nneeuurroottiisscchhee  nneeiiggiinnggeenn  hheeeefftt..  NN
iieettss  aaaan n  ddee  hhaanndd,,

zzeeggggeenn  ddee  ddeesskkuunnddiiggeenn::  iieeddeerreeeenn  hheeeefftt  bbeehhooeeffttee  aaaann
rriittuueelleenn  oomm

  zziijjnn  ggeevvooeell  vvaann  mm
aacchhtteelloooosshheeiidd  tteeggeennoovveerr

hheett  lleevveenn  ttee  ccoomm
ppeennsseerreenn..  EEeenn  ddww

aannggnneeuurroossee  
((ooffffiicciieeeell  lliieeffkkoozzeenndd  oobbsseessssiieeff--ccoomm

ppuullssiieevvee  ssttoooorrnniiss
ggeennooeemm

dd))  ww
oorrddtt  hheett  ppaass  aallss  jjee  mm

eeeerr  ddaann  eeeenn  uuuurr  ppeerr
ddaagg  ((22  pprroocceenntt))  bbeezziigg  bbeenntt  mm

eett  hheett  tteelllleenn  vvaann  ttrraapp
--

ttrreeddeenn  ooff  hheett  ddww
aannggmm

aattiigg  ww
aasssseenn  vvaann  hhaannddeenn  eenn  

hheett  vveerrmm
iijjddeenn  vvaann  ddee  rraannddjjeess  ttuusssseenn  ddee  ssttooeepptteeggeellss..

EEnn  zzoo  iiss  hheett  vveerrsscchhiill  ttuusssseenn  ggeezzoonndd  eenn  ggeessttoooorrdd  vveerr--
ww

oorrddeenn  ttoott  eeeenn  ssppeell  vvaann  sseeccoonnddeenn..  ((TTJJ))
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ans


