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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 uitgroeien tot een nationaal instituut
voor energieonderzoek.
De Radboud Universiteit
Nijmegen zal waarschijnlijk de
infraroodlaser van Rijnhuizen
overnemen.
Gisteren, woensdag 17 maart,
meldde de stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie
(FOM) het personeel van Rijnhuizen dat zij als eerste met de
TU/e zal onderhandelen. Dat
melden anonieme bronnen
binnen FOM. TU/e-woordvoerder Peter van Dam kon het
bericht gisteren nog niet bevestigen: “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-instituut zou daar prachtig inpassen.”
FOM maakt de ‘verloving’ vandaag officieel wereldkundig en
wilde gisteren nog niet reageren.
FOM en de TU/e zullen snel om
de tafel gaan om een principeovereenkomst 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

‘Happy Street’ van Körmeling opgeleverd

verloving goed nieuws; er was
ook vanuit de andere universiteiten 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 infraroodlaser Felix/Felice gaat naar alle
waarschijnlijkheid naar Nijmegen. De laser is een aanvulling op
een soortgelijke vrije elektronenlaser, waar de Radboud Universiteit 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 universiteitsleven te versterken. De
nieuwe missie van het instituut
wordt ‘physics for energy’.
De verhuizing zal naar verwachting vier tot vijf jaar in
beslag nemen. Het instituut gaat
niet op de in TU/e, maar blijft een
zelfstandig
FOM-Instituut.
(AV)/

.

In Shanghai wordt momenteel de laatste hand gelegd
aan de circa tweehonderd landenpaviljoens voor de
World Expo 2010, die op 1 mei opent. Eén daarvan is
het Nederlandse ‘Happy Street’, een ontwerp van de
Eindhovense kunstenaar en TU/e-alumnus John
Körmeling, waarvan de bouw ruim een jaar terug van
start ging.
Het paviljoen bestaat uit een slingerende straat, in de
vorm van het Chinese geluksgetal 8, die tot 25 meter
de lucht in gaat. De straat voert langs replica’s van
twintig huisjes in verschillende bouwstijlen uit de
Nederlandse architectuur. Momenteel wordt de
laatste hand gelegd aan het bouwwerk, dat binnen kort gaat proefdraaien. Er is een start gemaakt met het
inrichten van de tentoonstellingen. Bij het project zijn
verschillende medewerkers van de TU/e-faculteit
Bouwkunde betrokken, onder wie ir. Rijk Blok,
Körmelings vaste constructeur.

Shanghai verwacht zo’n zeventig miljoen bezoekers
voor de wereldtentoonstelling, met het thema ‘Better
city, better life’. Om alle gasten te kunnen ontvangen,
opende Shanghai’s Hongqiao International Airport
deze week een tweede terminal en startbaan, waar nu
ook het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, de
Airbus A380, kan landen.
Ook in ‘Happy Street’ wordt op een flinke toeloop
gerekend; in het Nederlandse paviljoen zal het tijdens
de expo ongeveer even druk zijn als in de hal van
Utrecht Centraal tijdens de spits, zo werd met behulp
van simulatiesoftware becijferd. (MvdV)

In Cursor 28 verschijnt een achtergrondverhaal over
‘Happy Street’.
Foto: ANP

KNAW-president onderwijst TU/e over supersnaren
De Blauwe Zaal was gisteren te
klein voor fysicus prof.dr.
Robbert Dijkgraaf, als president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen sinds twee jaar hét
gezicht van wetenschappelijk
Nederland. De mathematisch
natuurkundige, die het populariseren van wetenschap tot één
van zijn speerpunten heeft
gemaakt, beoefent zelf wellicht
de meest abstracte en esoterische 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-
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damentele natuurkrachten hun
plek moeten krijgen. De snaartheorie, 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 zwaartekrachttheorie van Einstein en het
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zogeheten
standaardmodel,
waarin de drie overige natuurkrachten een kwantumfysisch
fundament hebben gekregen.
In een pakkende lezing slaagde
Dijkgraaf er wonderwel in om het
massaal toegestroomde publiek voor een deel van de belangstellenden was zelfs geen plaats- een
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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 illustraties en goed getimede
humor de aandacht vakkundig 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 uiteenlopende 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)/
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Theo Melgers
“Boven de TU/e vliegen engeltjes"
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 reorganisatie 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.
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:
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Fotografen tref je op fototentoonstellingen. 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,

“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 renovatieplannen, 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 veiligheidsadviseur, 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

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 cameralens 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,

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 zendelingenmentaliteit, om honderden 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 professionele, 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?’”/

.

maar helaas, papier is niet rekbaar.
Wie foto’s van haar wil zien kan terecht
op www.M3W.nl (NS)
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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 opleidingsdirecteuren gevraagd per faculteit plannen te maken om dit
percentage naar beneden te
krijgen.
In totaal zijn na het eerste semester 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 Industrial Design (51 procent), Electrical Engineering (47 procent),
Technische Natuurkunde (41
procent) en Technische Wiskunde (40 procent) is het aantal
studenten dat nu onder de BSAnorm 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 faculteiten lag dat rond de dertig
studiepunten.
Beleidsmedewerker ir. Rein van
Asten zegt dat dat komt omdat
het grote eerstejaarsvak Computing, dat goed is voor negen studiepunten, 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 studiepunten voor. Overigens zijn er
van de 58 eerstejaars waar EE in
september mee van start ging, nu
nog maar 36 over. “Zoveel studiestakers zijn bij onze opleiding
niet ongebruikelijk”, zegt Van
Asten. “Het is zaak om studenten zo snel mogelijk op de juiste
plek te krijgen. Veel afvallers
stappen over naar Fontys.”
Eerstejaars bij Biomedische
Technologie (17 procent), Bouwkunde (20 procent) en Technische Bedrijfskunde (23 procent)

zitten ruim onder het gemiddelde.
In de universiteitsraadvergadering van maandag 15 maart
noemde rector Hans van Duijn
de cijfers verontrustend. “Dit is
een hoog percentage. Ik heb inmiddels overleg gehad met de opleidingsdirecteuren en hun
gevraagd per faculteit een plan te
maken om hier iets aan te doen”,
aldus Van Duijn. In de rapportage 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 gemotiveerd om bijtijds naar een
andere opleiding over te stappen.
Als de huidige tentamenscores
ongewijzigd blijven, denkt het
CCKO uit te komen op een negatief 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 eindresultaat nog positief kunnen
beïnvloeden, aldus de CCKO.
(HK)/

.

Bijdrage TU/e aan project Beveiliging
‘steelt’
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 chirurgen, zullen voorafgaande aan
operaties hun handen ontsmetten door er lucht met geïoniseerd gas (plasma) overheen te
leiden. De geïoniseerde moleculen 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 traditionele handen wassen: “Om bijvoorbeeld vuil onder de nagels
vandaan te krijgen blijft het
nodig om goed te schrobben.
Maar het is wel aangetoond dat
plasma’s heel effectief desinfecteren.” Zijn groep houdt zich
ook bezig met het behandelen
van brandwonden met behulp
van plasma’s. Met de geïoniseerde gassen kun je niet alleen
wonden ontsmetten, maar ze stimuleren ook de aanmaak van
nieuwe huidcellen. (TJ)/

.

laptops als
waarschuwing
De TU/e-beveiliging heeft vorige
week donderdag bij wijze van
waarschuwing zes laptops ‘gestolen’ bij borrels van diverse studieverenigingen. 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 bedrijfsverzamelgebouw voor jonge technostarters, dat eind 2011 moet
worden opgeleverd op het
TU/e-terrein.
De bouw van Catalyst is een initiatief van Brainport Development in samenwerking met de
TU/e en de gemeente Eindhoven
en moet een hoogwaardige werkomgeving bieden aan technostarters. De synergie tussen de
gebruikers speelt daarbij een
cruciale rol. Architect Aron
Bogers heeft een gebouw ontworpen ‘dat in het oog springt

door zijn transparante verschijningsvorm en lichte karakter’, zo
staat te lezen in het persbericht
van Inbo. Grote daklichten en
verspringende vides in het binnenste van het gebouw moeten
de gebruikers straks aanzetten
tot ontmoetingen. De werkruimten liggen aan de buitengevel. Een intelligent installatieconcept en een hoogwaardige
‘gebouwschil’ zorgen voor een
zeer gering energieverbruik. Het
gebouw wordt ook aangesloten
op het al bestaande warmtekoude-opslag-systeem van de
TU/e. De labs en de zonnepanelen 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 verzamelgebouw aan de rand van de
campus, gekoppeld aan Catalyst.
Hierdoor moeten beide gebouwen 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 opgesteld. (HK)/

.

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 ontwikkeld door dr. Siebe van
Mensfoort en promovendus
Marco Carvelli uit de vakgroep
Molecular Materials and Nanosystems 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 metingen aan de actieve laag nodig.
Volgens Carvelli hebben de onderzoekers nu als het ware de microscoop 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 willekeurige vormen kunt vouwen. De
techniek is relatief energiezuinig
en heeft als voordeel dat je
diverse laagjes, die elk een bepaalde kleur licht geven, kunt
combineren om bijvoorbeeld natuurlijk ‘wit’ licht te maken. Met
de nieuwe meetmethode kan ook
de werking van deze multilaags
OLED’s beter worden begrepen,
aldus de onderzoekers. (TJ)/

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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Vox Academici

Prof.ir. Wil Kling, hoogleraar Electrical Energy Systems

Knelpunten in elektriciteitsnetwerk
grootste probleem bij ‘smart grids’
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 elektriciteitverbruik 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 microwarmte-kracht installatie (hoge rendementsketel die naast warmte ook elektriciteit 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 softwaretool die vraag en aanbod van elektriciteit flexibel op elkaar afstemt. Wie elektriciteit 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 energieopname 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

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

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 doorvertaald 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 3Domgevingen 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 internationale studenten van de TU/e explosief. 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 masteropleidingen 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 internationale studentenstad.

Microsoft heeft door deze
ontwikkelingen zijn oog
laten vallen op Eindhoven
en gebruikt het winkelcentrum 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 onderwijsontwikkeling. Vele
universiteiten volgen dit concept.
Gelukkig heeft de TU/e licenties en patenten goed geregeld en heeft de universiteit 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 Applelogo. 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 beveiligingsexperts maken hiermee echter snel korte
metten.
Fred Gaasendam,
informatiemanager Dienst ICT

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 elektriciteitsysteem dan de conventionele bronnen
die altijd aanwezig zijn.
De volgende stap is te onderzoeken hoe
knelpunten in het fysieke elektriciteitsnetwerk 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-

Dit stukje schreef ik voordat Cursor 22
verscheen.
Er staan twee berichten in Cursor 21 die
enigszins bevreemden. Het eerste betreft
de overgang van vier procestechnologen
van Enschede naar Eindhoven. Mooie
vangst, lijkt het, maar is het vissen in
andermans vijver wel in lijn met de filoso fie en ethiek van de 3TU-Federatie? Is,
in verband hiermee, het advies ingewon nen van dr.ir. Anthonie Meijers, hoog leraar
Filosofie en Ethiek van de Techniek?
Of geldt: ‘Fatsoen moet je doen’, ook
hier vooral voor ‘de anderen’?
Ik houd niet van ethische regels in de
wetenschap: ook wetenschappers weten
wel wat fatsoenlijk is en wat niet. Juist dit
soort regels maakt dat mensen de grenzen
van het toelaatbare gaan opzoeken.
Terzijde: de naam van de rubriek waarin
onze filosoof-ethicus wordt gepresenteerd, staat weer ter discussie: is de uit drukking ‘Vox Academici’ een ongelukkig
soort potjeslatijn? Sommigen pleiten voor
een Nederlandse naam. Ik heb wel eens
gepleit voor Vox Academiae: de stem van
de academische wereld, die ook in het
Engels met ‘academia’ wordt aangeduid.
Een tweede bevreemdend bericht is de
aangekondigde krimp van de faculteit
Bouwkunde. Er zijn te veel bouwkunde studenten, en vanwege de ‘gezinsuit breiding’ moet naar een kleinere woning
worden omgezien. Als onbevangen toe schouwer vraag je je hierbij af wat dit
betekent. Wordt de TU/e als geheel te
groot, moeten we een algehele studenten stop afkondigen; wat is er aan de hand?
Vroeger waren we blij met veel studenten.
In ‘De TU/e in 2020’ wordt regelmatig
gepleit voor vergroting van de universiteit,

een zijn auto tegelijkertijd wil opladen.
Consumenten zullen hun gedrag in de
toekomst waarschijnlijk ook moeten aanpassen 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 beperkingen van het netwerk. Bijvoorbeeld
door het gebruiken van lokale opslagsystemen. 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

voor verdubbeling zelfs.
De uitzondering voor Bouwkunde kan maar
één ding betekenen: alle studenten zijn
gelijk, maar sommige zijn ‘gelijker’ dan
andere. Een blik op de ‘Universiteits berichten’ levert een mogelijk antwoord: er
wordt bij Bouwkunde te weinig onderzocht
en te weinig gepromoveerd! Een schei kundestudent is ‘gelijker’ dan een bouw kundestudent. In de scheikunde werd in
mijn studietijd al veel meer gepromoveerd
dan in bijvoorbeeld wis- of natuurkunde:
alles wat je bij koper of ijzer kon onder zoeken kon ook bij nikkel of mangaan on derzocht worden. Dat is nog steeds zo. In
die tijd was promoveren in de bouwkunde
een soort contradictie: bouwkundigen
schreven niet, die bouwden.
De curieuze ontwikkelingen bij Bouwkunde
doen denken de Amsterdamse woonpro blemen die Suzanna Jansen beschrijft in
Het Pauperparadijs.
Misschien moeten
we Bouwkunde
omdopen tot
Pauperkunde.
Fred Steutel

Effe zeuren

Cursor 18 maart 2010
Nieuws /5

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 medewerkers
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 topfunctionarissen
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,

In memoriam Peter Mous

decaan
van
de
faculteit
Technische Natuurwetenschappen (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)/

.

Spelende peuters onder de loep

Geheel onverwacht is maandag
8 maart 2010 Peter Mous op 57 jarige leeftijd overleden. Peter
was ruim tien jaar werkzaam als
beveiliger bij de Dienst Interne
Zaken.
Peter is per 1 juli 1999 bij de TU/e
gestart en heeft hier altijd in de
beveiliging gewerkt. We hebben
hem leren kennen als een doener
in zijn werkzaamheden, een
voorbeeld voor het credo: actief
blauw op straat. Voor de jonge
collega’s was het wennen om op
surveillance te gaan met iemand
met levenservaring, maar hij won snel het vertrouwen van alle beveili gers. Peter hoefde niet zelf in de schijnwerpers te staan, hij nam liever
met zijn collega’s de complimenten in ontvangst. Hij had een uitgesproken
mening, maar was altijd eerlijk en oprecht. Met hem kon je altijd een
dienst ruilen, omdat hij wist dat dit belangrijk was voor zijn collega’s.
In zijn vrije tijd kon hij genieten van het leven, hij was een echte bour go n d i ë r . D e m a a n d a g w a s z i j n v a s t e s n i p p e r d a g ; d a a r n a a s t h i e l d h i j
van vakanties. Hij kon hier uren over praten en van nagenieten; het
liefst plande hij na thuiskomst weer een nieuwe reis. Daartegenove r
had Peter geen gemakkelijk leven en moest hij een aantal problemen
overwinnen. Hij was een binnenvetter en kon gebeurtenissen moeilijk
loslaten.
We zullen Peter herinneren als iemand met hart voor de zaak en een
enthousiaste, betrokken collega.
We wensen zijn familie en vrienden veel kracht en sterkte toe bij het
verwerken van dit verlies.
Namens de Dienst Interne Zaken, Martin Boers, directeur.

Premie voor vrouwelijke ‘bijna-winnaars’

Foto: Bart van Overbeeke

Parmantig posteert peuter Lavinia zich voor de
draaiende camera, een haarlok uit het gezicht
strijkend. Dat de student Industrieel Ontwerpen
áchter de camera onderzoek doet, en niet uit is op het
schieten van mooie plaatjes, ontgaat de peuter totaal.
Groepsgenootjes Suus en Meike gaan op de achter grond stilzwijgend hun gang, het filmende en druk
schrijvende gezelschap aan de kant intussen goed in
de smiezen houdend. “Dit is echt de stilste speel sessie ooit”, fluistert juf Angela van het op de TU/ecampus gevestigde kinderdagverblijf de TUimelaar.
Hoe spelen kinderen, hoe reageren ze op elkaar,
nemen ze elkaars gedrag over en welke rol spelen
speelattributen daarin? Op die vragen hopen vijf stu denten Industrieel Ontwerpen van de TU Delft de ant woorden te vinden. De vijf, allen afgestudeerd
bachelor aan de TU/e-faculteit Industrial Design,
observeerden deze week twee ochtenden spelende
peuters bij de TUimelaar.
Met instemming van de ouders en verzorgers maken

de studenten video-opnames en aantekeningen, om
het gedrag van de kinderen achteraf nauwgezet te
kunnen analyseren. Met het onderzoek hopen ze
patronen in het speelgedrag te ontdekken, legt
masterstudente Lisa op ’t Hof uit. “Specifiek voor
kinderen van twee, drie jaar is imitatiegedrag. We
gaan onder meer kijken hoe dat tot uitdrukking komt,
hoe kinderen op elkaar en op speelgoed reageren en
in hoeverre het speelgoed zich voor dit gedrag leent.”
Haar eigen zoontje Maikel en vriendje Mick spelen
‘volgens het boekje’. Ze trekken continu met elkaar
op en houden elkaar scherp in de gaten, kopiërend
wat de ander doet. Auto op, auto af, ballenbak in,
ballenbak uit - en dat in een moordend tempo. Eén
van de Delftse studenten wordt weggestuurd als hij
zich even op de blauwe mat waagt: “Néé, dit is de
módder!”. De Delftse studenten, allen overigens ook
nog ingeschreven aan de Eindhovense ID-faculteit,
hopen hun bevindingen te vertalen in twee of drie
concepten voor nieuwe speelmogelijkheden.

Er komt meer geld beschikbaar om vrouwen te bevorderen tot universitair hoofddocent of hoogleraar. Ook verruimt onderzoeksfinancier 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 honderdduizend 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)
(Advertenties)

Meet the Masters!

TU/e-team dingt mee naar Academische Jaarprijs
Het team van de capaciteitsgroep Verbrandingstechnologie 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 promovendi, drie masterstudenten,
twee onderzoekers en een uni-

versitair docent van de capaciteitsgroep. Een delegatie van de
ploeg zal de komende weken
twee gastcolleges communicatie
volgen. Vervolgens moeten de
Eindhovenaren een communicatieproject indienen waarmee ze
hun eigen toponderzoek aan de
man willen brengen.
Op 10 mei beoordeelt de jury alle
inzendingen op communicatiewaarde, originaliteit en uitvoerbaarheid. Daarna gaan acht
ploegen door naar de finale die
half oktober plaatsvindt. De
winnaar mag de Academische
Jaarprijs -een geldbedrag van
maximaal honderdduizend eurobesteden 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 motorenonderzoek 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 brandstoffen. (FvO)/

Kom naar de Masterdag op zaterdag 27 maart.
Informatie en aanmelden: www.vu.nl/masterdag

.
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Blinde robotvoetballers worden
Oefening baart kunst.
Een tegeltjeswijsheid van
jewelste voor sportclubs.
Maar ook voor de voetbalrobots van Tech United in
Eindhoven. Dankzij het
project ‘Turtle Vision
Simulator’ kunnen de
mechanische voetballers
en hun begeleidingsteam
intensiever en realistischer
trainen dan ooit.
Hoog bezoek voor ‘OOTI 2009’, de ontwerpersopleiding Technische Informatica,
op een vrijdagochtend begin maart. Carel
van der Poel, directeur Research &
Development van elektronische microscopenfabrikant 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 voetbalrobots 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 spreekwoordelijke knollenveld naar een prachtige
grasmat te dirigeren, waar ze naar

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

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 ontleding 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 driedimensionale 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

Kabelloos door het leven
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 uiteenlopende vormen en maten komt pas
na een frustrerende zoektocht de juiste
oplader tevoorschijn. Dat moet makkelijker kunnen. Nu kun je natuurlijk een
standaard invoeren waaraan alle opladers
moeten voldoen, zodat je met een universele adapter al je alle draagbare elektronica 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 tandenborstel is een goed voorbeeld: in een
vochtige omgeving zoals de badkamer
wil je niet te veel met stekkers en stopcontacten knoeien, maar je wilt er wel
je tandenborstel kunnen opladen. Ook
bestaan er al draadloze (of stekkerloze)
telefoonopladers. Andere potentiële toepassingen 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 overgebracht van de lader naar het apparaat.
Deze methode, magnetische inductie
genaamd, wordt ook gebruikt in transformators - de apparaten waarmee je elektrische 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 rendement 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 energieoverdracht. De capaciteitsgroep Electromechanics and Power Electronics (EPE)
van de faculteit Electrical Engineering
werkt onder meer aan draadloze ‘pickand-place’-robots voor de elektronicaindustrie. 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 mogelijk systeem te maken.” En dat was mogelijk, aangezien een oplader maar een paar
watt gebruikt.
Echt spectaculair kun je de energieoverdracht 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 afwezigheid 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 overbruggen, 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 zeskantige spoelen vervaardigen op een printplaatje. “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
energiezuinigheidingeschakeld, volgens
Sonntag een verbetering 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 schadelijkheid hiervan nooit afdoende is aangetoond, kun je maar beter aan de veilige
kant blijven. Bovendien kunnen de
magneetvelden nabij geplaatste
apparatuur storen. Dat is ook de reden

Opladen? Leg je
mobieltje gewoon
op je bureau
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Maradona’s
de OOTI-ontwerpers dat de voetbalrobots 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 binnenkomende beelden komt door de symmetrie van het speelveld. Een robot in de
middencirkel ziet een goal, een achterlijn en zijlijnen. Als de robot zich echter
180 graden omdraait, ziet hij eenzelfde
beeld. Maar hij kan daarbij geen onderscheid 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 360graden-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 simulatieprogramma ook de mogelijkheid opgenomen 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 mechanische 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 volhouden. 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 simulatieprogramma kan het begeleidingsteam
van Tech United voortaan eindeloos
oefenen zonder robots. De tijdsbesparing, veiligheid en handigheid die
dat oplevert,
zal zich
terugbetalen
in het veld.
De ‘midsize’
voetbalrobots 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)/

Dankzij het zeer
realistische simulatieprogramma kan Tech
United voortaan
eindeloos oefenen
zonder robots

dat Sonntag in zijn draadloze oplader, vooral bij
wijze van proef, een
systeem heeft ingebouwd
dat de zogeheten magnetische 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 optimaliseerde hij door de drie
actieve spoelen onafhankelijk 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)/

.

.

Er is een manier om de veel gebruikte bulkstof
propeenoxide te maken met water als enig
bijproduct. Dat zou jaarlijks miljoenen tonnen
aan bijproducten schelen. De benodigde
chemische reactie is echter nogal explosief,
tenzij deze gecontroleerd plaatsvindt in een
microreactor. Scheikundestudente Stefanie
Kriescher werkt aan de optimalisatie van het
reactieproces.
Propeenoxide is een zeer gewilde bulkstof
in de chemische industrie. Jaarlijks wordt er
zeven miljoen ton van gebruikt, onder andere
bij de productie van propyleenglycol. Dit is
een grondstof voor polyurethaan, waarvan
allerlei soorten rubber, plastic en textiel
worden gemaakt.
Bij de productie van propeenoxide ontstaan
momenteel vaak bijproducten die ofwel
milieuonvriendelijk zijn, dan wel een lage
marktwaarde hebben. Door waterstof,
zuurstof en propeen met elkaar te laten
reageren met behulp van een katalysator
ontstaat ook propeenoxide. Het voordeel
is dat daarbij voornamelijk propeenoxide
ontstaat, water en weinig andere bijpro ducten.
Als katalysator kan de vaste stof goudtitanium-silica worden gebruikt. Wat tijdens
de reactie gebeurt, is slechts gedeeltelijk
bekend. Volgens de literatuur is het goud
verantwoordelijk voor de vorming van een
actieve oxidant, zoals waterstofperoxide.
Dit actieve oxidant en het propeen zouden
zich vervolgens hechten aan het titanium en
samen het gewenste propeenoxide vormen.
Helaas kunnen waterstof en zuurstof een nogal

explosieve combinatie vormen. Daarom is het
bovenstaande alleen verantwoord wanneer
kleine hoeveelheden van de uitgangsstoffen
in helium worden opgelost. Door de reactie
vervolgens te laten plaatsvinden in een microreactor, een buisje van 1 mm doorsnede, is
het ontploffingsprobleem te omzeilen.
“Het is mogelijk om uiteindelijk toch grotere
hoeveelheden propeenoxide te produceren
door veel microreactoren naast elkaar te
plaatsen”, legt Stefanie Kriescher uit. “Elke
reactor heeft een doorstroom (volumedebiet,
red.) van 3,3 milliliter per minuut. Jammer
genoeg is de omzetting van de uitgangsstoffen
in propeenoxide nog erg laag, namelijk zo’n
twee procent.”
Zo wordt het moeilijk om miljoenen tonnen
propeenoxide per jaar te produceren.
Kriescher bestudeert daarom het reactie mechanisme, zodat het proces kan worden
geoptimaliseerd. Ze veranderde telkens de
concentratie van een van de drie uitgangs stoffen in het helium en bekeek wat dat
voor effect had op de reactie. “Daarnaast
beschrijven we het de-activatieproces: aan
het oppervlak van de katalysator zetten zich
na verloop van tijd ongewenste deeltjes
vast”, zegt Kriescher. “De katalysator raakt
dus vervuild en werkt minder goed. Dat kun
je oplossen door de katalysator na afloop
te verwarmen en helium met een bepaalde
concentratie zuurstof langs de katalysator
te laten stromen.”
Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Nachtzicht slangen verklaard
Dat slangen hun prooi kunnen ‘zien’ door de warmtestraling die hun potentiële slacht offers uitzenden, was al bekend. Amerikaanse onderzoekers zijn er nu achter gekomen
hoe het mysterieuze orgaan werkt dat de reptielen hun nachtzicht geeft. Dat melden
ze op de website van Nature. Het blijkt dat slangen de infraroodstraling als warmte
waarnemen, en niet als licht (zoals wij dat met nachtkijkers doen). Zenuwcellen in
een holte in de kop van slangen bevatten een ionenkanaal -een eiwit dat door het
celmembraan heen steekt en geladen deeltjes van de ene kant van het membraan naar
de andere geleidt- dat fungeert als infrarooddetector. Dit eiwit, TRPA1, komt ook voor
in de koppen van zoogdieren, waar ze een rol spelen bij het ervaren van ‘hete’ smaken.
De ionenkanalen gaan openstaan zodra het omliggende weefsel opwarmt tot boven
een bepaalde temperatuur. In ratelslangen ligt de grens op 28 graden; ongeveer de
temperatuur die slangen ‘voelen’ van een muis op een meter afstand. (TJ)

Kleinzerigheid zit in de genen

Dr. Christoph Sonntag met zijn systeem voor ‘t opladen van mobieltjes of
MP3-spelers. Foto: Bart Overbeeke

Goed nieuws voor mensen die snel over pijntjes klagen: pijnbeleving zit niet (alleen)
tussen de oren. Een gen, SCN9A, bepaalt grotendeels hoe gevoelig je bent voor pijn,
zo blijkt uit een onlangs in het wetenschapstijdschrift PNAS gepubliceerd artikel.
Onderzoeker Geoff Woods van Cambridge University vroeg mensen met de botziekte
artrose hoeveel pijn ze voelden. Vervolgens bekeek hij van elke patiënt het bovenge noemde gen. De mensen die veel pijn leden, bleken bijna allemaal een afwijking te
hebben aan SCN9A. Woods kwam dit gen in 2006 op het spoor door een Pakistaanse
jongen die geen pijn kon voelen en als attractie messen in zijn armen stak en over
gloeiende kolen liep. Woods hoopt door de activiteit van het gen te beïnvloeden de
pijngrens naar believen te kunnen aanpassen. (TJ)
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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.
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 hogeschool, 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 geconcentreerd 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 economische 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 ontwikkelingslaboratoria is duidelijk: daar worden
producten ontwikkeld en productieprocessen 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 valorisatie 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 nagedacht 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 valorisatiehorizon 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 onderzoekers? “Het is een maatschappelijke
trend”, zegt Engelen. “Ik zie dat in onze
globaliserende wereld het belang van
onderzoek om leefbaarheid en economische

“Als men maar weet
dat sommige vragen
zo moeilijk zijn dat
er morgen nog geen
antwoord op is”

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 productieprocessen. “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 kennisontwikkeling. 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. De innovatieslag 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 natuurlijk 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 innovatieproces. “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/ecampus een roze bord met de tekst ‘Land
of the Innovator’. Volgens het Communicatie Expertise Centrum van de TU/e, de
bedenker van deze campagne, vindt er
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prof.dr.ir. Harry Lintsen

onderzoek - geen innovatie”
“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 zichtbaarheid 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 onderzoeksgedreven, ontwerpgerichte technologie 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 dezelfde vragen, ze zijn nieuwsgierig. Deze
mensen willen iets nieuws maken, iets
beters, en heel vaak
vloeit dit voort uit
een grote maatschappelijke
betrokkenheid. Die
nieuwsgierigheid,
ambitie, ondernemerschap
en vernieuwingsdrang 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 intelligente 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 vervolgens 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 Nederlandse 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)/

“In hoeverre draagt
de TU/e bij aan
innovatie? Niemand
die het weet”

wel degelijk innovatie plaats aan de TU/e.
Eerst het begrip innovatie maar eens definiëren. Kramers woordenboek zegt er het
volgende over: innovatie is een invoering
van iets nieuws. Innoveren: als nieuwigheid 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 onmogelijk 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 universiteitengericht 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 wetenschappers alweer met volgende researchprojecten bezig. De enige plek aan de TU/e
waar dus innovatie plaatsvindt, is het Innovation 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.

.

Symposium en
afscheidscollege
Harry Lintsen
Prof.dr.ir. Harry Lintsen (1949) neemt op vrijdag 9 april
afscheid van de TU/e om met emeritaat te gaan. Hij is
dan veertig jaar verbonden geweest aan de TU/e. Sinds
1990 was hij hoogleraar Geschiedenis van de Techniek.
Het afscheidscollege van Lintsen draagt de naam
‘Waartoe een technische universiteit?’ en wordt 9 april
uitgesproken vanaf 16.00 uur in de Blauwe Zaal van het
Auditorium. Voorafgaand aan het afscheidscollege
wordt een symposium gehouden met als thema
‘Ingenieur van beroep’.
Dit heeft plaats in de Blauwe Zaal vanaf 12.30 uur.
Sprekers zijn onder anderen prof.dr. Johan Schot
(h o o g l e r a a r G e s c h i e d e n i s d e r T e c h n i e k , T U / e ) ,
prof.dr.ir. Anthonie Meijers (hoogleraar Filosofie
en Ethiek van de Techniek, TU/e), prof.dr. Jan Luiten
van Zanden (hoogleraar Economische Geschiedenis,
Universiteit Utrecht) en prof.dr. Ernst Homburg
(bijzonder hoogleraar Geschiedenis van Wetenschap
en Techniek, Universiteit Maastricht)
Aanmelden voor het symposium kan tot 5 april via
S.Beekers@tue.nl.
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Ben jij de IT-er die
straks de markt verovert
met innovatieve ideeën?

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.

© 2010 Deloitte, Member of Deloitte Touche Tohmatsu
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TU/e and Philips publish measuring
method light-emitting foils
TU/e researchers in cooperation 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 improvement of OLEDs -which make
it possible to produce lightemitting 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 combination 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 understanding of the working of these
multi-layered OLEDs. (TJ)/

.

Food for thought

Photo: Rien Meulman
Raha Sulaiman (on the right) and Noordini Che Man with their children.

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!”

When taken?
On a cold but beautiful day
at the beginning of March
What do we see?
A freezing sunny day! The realization 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

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)
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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.

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.

Ichthus

Vrijdag: geen avondopenstelling.

Glad You Asked

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 microsystems’. 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

Dinsdag: pastaschotel ‘Espanol’; gepaneerde varkenskarbonade, jus, gekookte aardappelen, spruitjes;
pepersteak, pepersaus, rösti rondjes, country grill.
Woensdag: aardappelroerbak met mini gehaktschijfjes;
boeuff stroganoff, aardappelblokjes, zomergroenten;

Liebesliederwaltzer van Brahms. Als je altijd al
benieuwd bent geweest naar wat dé studentenmuziekvereniging 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.

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

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.

(Advertenties)

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.
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Deskundigen in debat over duurzaamheid

Foto: Bart van Overbeeke

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 gezamenlijke 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 Universiteit 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

Vuurdoop voor ambitieus Ehvent
Van Dik Hout

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.
De 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 dancescene en in de alternatieve hoek. Maar
voor het ‘doorsnee’ publiek wordt er, met
uitzondering van de stadionconcerten
van Guus Meeuwis, maar weinig georganiseerd.”
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 radiozender 100% NL en zette de organisatie,
bij wijze van publiciteitsstunt, zes
gekleurde piano’s neer in de Eindhovense 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.

Kaarten winnen
Cursor mag drie sets van twee kaarten weggeven voor Ehvent. Kans maken?
Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer en e-mailadres plus de dag
van je voorkeur naar m.j.c.v.d.ven@tue.nl; de eerste drie mailers winnen
de kaarten en krijgen hierover zo snel mogelijk bericht.

BZB

in het nieuwe onderkomen van Selexyz.
De boekhandel aan de Nieuwe Emmasingel
is voortaan de vaste locatie van de ‘wetenschapsborrel’, 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 oudTweede-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 boekhandel 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.

Ehvent

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.

Miss Montreal
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Warm glas bewerken:
niet te doen zonder fingerspitzengefühl

Thêta voor tiende keer aan de
start bij hoofdnummer Varsity
De Varsity is dé universiteitswedstrijd voor alle studentenroeiverenigingen
van Nederland. Dit jaar zal
de 127ste Varsity op 11 april
gehouden
worden,
wederom op het onrustige
Amsterdam-Rijnkanaal bij
Houten. Voor het belangrijkste nummer van de
wedstrijd, de Oude Vier,
heeft Thêta zich ingeschreven met haar vier
beste roeiers met stuurman.
De Oude Vier van Thêta
bestaat dit jaar uit Fontysstudent Arjan Kuipers,
Bouwkundestudenten

Freek van Lier en Joris
Hesselink en Scheikundestudent 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 feliciteren.(NS)/

Wat gebeurt er eigenlijk
met al dat laboratoriumglas dat sneuvelt in de
labs van Scheikundige
Technologie? Dat vroeg
de activiteitencommissie
van studievereniging
Japie zich onlangs af.
Wat blijkt: de Gemeenschappelijke Technische
Dienst van de TU/e heeft
in het TNO-gebouw een
eigen glasinstrumentmakerij. Hier worden niet
alleen speciale bestellingen verwerkt maar
ook kapotte rondbodemkolven, koelers, kolommen enzovoorts gerepareerd. Veertien Japieleden mochten afgelopen
maandag zelf aan de slag
in deze bijzondere werkplaats.

.

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;

De Oude Vier van Thêta. Foto: Paul Bloemen

OV-CHIP
Alleen nog ov-chip

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

De overstap zal niet vlekkeloos 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 honderden 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 bijvoorbeeld 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)/

.

Foto: Bart van Overbeeke

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 fingerspitzengefühl
bij

kijken. Voordat je echt alles
kunt, ben je een jaar of tien
onderweg.”
Damien Aussems, student
Technische Natuurkunde
die bij wijze van uitzondering mee mocht met de
Japie-activiteit, laat zich
hierdoor
niet
ontmoedigen. 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)/

.

Lekker rennen langs de Dommel
Met het voorjaar in zicht
beginnen bij vele TU/e’ers
de voetzolen te jeuken;
rennen willen ze! Dat is
mogelijk bij de Dommelloop 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 atletiekvereniging Asterix noemt het de
generale repetitie voor de
Batavierenrace: de Dommelloop. 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 Dommelloop”, zegt Irene Kuling,
voorzitter van de ESSF, het
overkoepelend orgaan voor
alle studentensportverenigingen.
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 ingeschreven, voornamelijk via
studieverenigingen.
(NS)/

.

En hoe is het in Phoenix, Arizona?
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.

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 ambtenaar 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 universiteiten zoals we dat kennen
uit de films. Er studeren
hier meer dan vijftigduizend studenten van
allerlei komaf en er zijn
vele sport-, outdoor- en
gezelligheidsverenigingen.
Daar komt bij: een fantastische 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 interessante andere attracties.
Mijn stage betreft een
onderzoek voor Intel,
marktleider in de productie van computerchips.
Met behulp van een
Agent Based Simulation
proberen we een voorspelling te maken van de
markt. Een interessant en

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

professoren van de ASU.
Naast de veertig uur die ik
per week besteed aan het
project zit ik in een voetbalteam, bij een internationale studentenvereniging
en een outdoorvereniging.
Met de
inmiddels
vele vrienden
(Amerikanen,
Europeanen,
Zuid-Amerikanen, enzovoorts) 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 buitenlandse stage is de beste
ervaring ooit!
Tot over vier maanden
in Nederland!
Floris Jansen,
vijfdejaars student
Werktuigbouwkunde
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Snel veters strikken is
kostbare tijd winnen

Light tea bij Kinjin

Eindhoven heeft goed
gepresteerd op de
Nederlandse Studentenkampioenschappen
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.
Foto: Bart van Overbeeke
In serene stilte, met een choreografie van
kleine belangrijke gebaren, serveert thee meester Michel Decré thee. Zijn gast is
Eugen Schindler, oprichter van Kinjin,
de Japanse cultuurvereniging die de thee meester jaarlijks uitnodigt voor een thee ceremonie. Dit gebeurde dinsdag 16 maart
in het Stiltecentrum tijdens het lunchuur
onder toeziend oog van 25 belangstellen den.
De bijzondere attributen om thee te maken,
brengt de meester in drie porties naar de
hoek van de tatami-matten waarop het
ritueel plaatsvindt. “Dit is de lightversie”,
legt hij uit. Dat slaat niet alleen op de
eenvoudige bewegingen en objecten, maar
ook op de thee zelf. Er bestaat in Japan ook

dikke thee, die uit de kom schuift wanneer
je die omkeert. Maar vandaag gebruikt
Decré twee schepjes knalgroene thee in
poedervorm die hij met een bamboelepel
in de cha wan (theekom) doet. Hij schenkt
er kokend water op en daarna klopt hij het
mengsel met een cha sen (bamboe kwast)
tot een schuimend geheel. Dit biedt hij
Schindler aan. De Informatica-alumnus
draait de kom tot het ‘gezicht’ aan de juiste
kant zit, zet de kom aan zijn mond en drinkt
hem leeg tot een laatste luide slurp.
Achteraf verklaart de theemeester dat dat
nodig is omdat je zeker moet weten dat de
kom leeg is voor je hem omgekeerd op de
matten terugzet. (NS)

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 tweeënhalve 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

Da ge’t moar wit (sinds 2010)

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.

ESR Thêta
roeien

ESKV Atilla/Euflex
korfbal

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

moet je bij een triathlon
ook nadenken over de overgangen. 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 hardloopnaar
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)/

.

Panel van de week
BESTE
KEUS

Icehawks
ijshockey

Omdat er naast deze verenigingen nog ongeveer
dertig andere actief zijn aan de TU/e, aan jullie
de keus! Veel van de sportverenigingen bieden
aan om een keer mee te trainen, kan vast geen
kwaad nu de zomer er weer aan komt.

ESBV Panache
badminton

‘Roeien is natuurlijk dé
studentensport bij uitstek.
ESR Thêta behoort tot de
g r o o t s t e s t u d e n tenver eni gingen van Eindhoven en
heeft als enige een eigen
accommodatie, met alle voor zieningen die daarbij horen.
Bij de prachtige botenloods
aan het Eindhovensch Kanaal
wordt er dagelijks zeer
intensief getraind: Thêta
heeft in het verleden al vele
toproeiers afgeleverd voor
WK’s en Olympische Spelen.
Op maandag- en woensdag avond vinden verenigings avonden plaats, wordt er
gegeten en kan er een biertje
gedronken worden.
Een paar keer per jaar wordt
er een open feest gegeven.
Kortom: Thêta is een veel zijdige vereniging waar het
gezellige van een vereniging
gecombineerd kan worden
met sporten op het niveau
dat bij je past.’

‘Je studeert aan de TU/e.
Je bent man. Zit te blokken
achter je met pizzakruimels
besmeurde bureautje. In de
collegezaal kijk je eens om
je heen en ruikt alleen maar
testosteron. Dan heb je
gewoon behoefte aan uh..
wat meer vrouwelijkheid?
Of: je bent vrouw. Stiekem
een beetje wattig. En vindt
het in de winter dus echt te
k-k-koud om buiten te sporten
terwijl je in de lente als eerste
getuige wil zijn van de
opkomende frisse graspollen.
Of je houdt gewoon heel erg
van de oerhollandse en enige
gemengde sport korfbal!
Zoals wij dus! We presenteren
jullie de allerleukste, beste
en gezelligste studenten sportvereniging van
Eindhoven: A t t i l a / E u f l e x !
Ook zin om bij ons te komen
korfballen en het raadsel
achter het ‘gemengd
douchen’ op te lossen?’

‘Wil jij ook de snelste en
coolste teamsport ter wereld
beoefenen? Kom dan naar
onze introtrainingen. Wij zijn
het studentenijshockeyteam
van Eindhoven. Een vrienden groep van 25 à 30 leden, die
twee keer in de week op het
ijs staan om fanatiek te
sporten. We trainen en spelen
onze wedstrijden in het
IJssportcentrum aan de
Aalsterweg, een van de beste
ijsbanen van Nederland.
Ieder jaar proberen we twee
teams te vormen, waarvan
het eerste team meedoet aan
de Nederlandse studenten
competitie en het tweede
team voornamelijk vriend schappelijke wedstrijden
speelt.’

‘Van eredivisiespeler tot
campingbadmintonner, van
eerstejaars tot dertigplus.
We hebben het allemaal en
iedereen is welkom bij ESBV
Panache. Wat doen wij? Op
maandag en donderdag zijn
we altijd in het SSC te vinden.
De competitiespelers en
beginners trainen in twee
groepen en de rest speelt
partijtjes. De eerste maandag
van de maand is het happy
hour: alle leden kunnen
husselpartijen spelen
waarmee een gratis drankje
gewonnen kan worden.
Ook doen we vaak mee aan
(studenten)toernooien: altijd
gezellig, badmintonnen en
een feestje toe! Last but not
least hebben we regelmatig
niet-badmintonactiviteiten
(BBQ, bierproefavond,
lasergamen) die altijd erg
gezellig zijn.’

www.esrtheta.nl

www.eskvattila.nl

www.icehawks.nl

www.esbvpanache.nl

ESBV Samourais
budo
Van ESBV Samourais krijgen
we een spontane en gemeende
reactie: ‘Wij zijn niet de
leukste en gezelligste sport vereniging van de TU/e. Wel
doen we de gaafste sporten,
da’s ook wat waard!’

www.samourais.nl
In de week van 29 maart tot
2 april kun je, zonder een
sportkaart te hoeven aan schaffen, meedoen aan
zeventig verschillende
sporten bij het Studenten
Sportcentrum.
Je kunt kiezen voor de
bekende sporten als (zaal) voetbal, volleybal, judo,
zwemmen, atletiek, rugby
of schaatsen. Maar ook
pilates, tai-chi, capoeira,
salsa, zumba en cardio core
behoren tot het aanbod.
Zie www.essf.nl voor het
programma.

De afgelopen weken kon digden enkele politici hun
vertrek uit Den Haag aan.
Zo ook TU/e-alumnus
Camiel Eurlings, die aangaf
meer tijd te willen besteden
aan zijn privéleven. Hier
kan ik me in zijn geval wel
iets bij voorstellen. Toch
vind ik het jammer dat hij
is gestopt, want ik had
verwacht dat hij -als TU/ealumnus- wel een interes sante kijk zou kunnen
hebben op bepaalde pro blemen. Neem de kilo meterheffing: meer belas ting betalen als je meer
rijdt. Het klinkt logisch,
maar is al jaren controver sieel. Is dit beter dan het
systeem dat we nu
hanteren?
Een mogelijke TU/einvalshoek; neem de
formule W=F x s, arbeid
is kracht keer afstand
(middelbare school
natuurkunde). Afstand zit
er al in, dat is dus betalen
per kilometer. Nu kijken
we naar kracht. Uiteraard
F=m x a, massa keer ver snelling, want je moet
optrekken en afremmen.
Maar als je gewoon lekker
op de snelweg rijdt, heb
je alleen wrijvingskracht.
Luchtwrijving hangt
grofweg af van de grootte
van je auto en de rol wrijving hangt samen met
je wegligging. Zwaardere
auto’s zijn over het alge meen groter en drukken
daarnaast harder op de
weg, dus hebben meer
wrijving. Gewicht is dus
een belangrijke factor
en nu betalen we al per
gewichtsklasse!
Een TU/e-verantwoorde
oplossing zou dus zijn
betalen per gewicht én
afstand. Dit onder de
aanname dat arbeid kan
worden teruggevoerd naar
brandstofverbruik (dus
milieubelasting) en
slijtage aan het wegdek.
Maar ja, waarom dan niet
direct betalen per brand stofverbruik? Dan ontwijk
je ook mogelijk het privacyprobleem. Uiteraard is er
meer dan alleen de cijfers.
Daarbij, met een dergelijke
onderbouwing zal menig
politicus een wenkbrauw
optrekken dan wel in slaap
vallen. Toch denk ik dat
de TU/e-invalshoek een
interessante kan zijn, in
gevallen als deze zelfs te
dicht bij de basis om te
missen!
Jesper van Berkel is
student Scheikundige
Technologie

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

Foto: Bastien Vievermans

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

Merlijn Chardon / 20 /
2,5de jaars Werktuigbouwkunde
“Ik ben eigenlijk niet zo van die achtergronden. Ik doe de computer toch
aan om andere dingen te doen, maar
zo’n standaardafbeelding is ook weer
saai. Deze foto vind ik gewoon leuk,
ook al zie je ‘m niet meer door alle
iconen. Alhoewel, als je een beamerpresentatie geeft het bij het opstarten
wel wat reacties oplevert. Met betrekking tot de foto: Nee, ik ben geen
Jezus, ik sta op wat grote keien die
net onder het wateroppervlak lagen.
Dit was zomer vorig jaar in Zweden,
op de Quadrivium-zomerreis. Doen
we elke zomer, gewoon lol met z’n
allen, maar dit jaar
hebben we een
klippertour op
het IJsselmeer
en nemen we wel
onze instrumenten
mee.”

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

Windi Winasti, masterstudente
Operations Management & Logistics

neurotische neigingen heeft. Niets aan de hand,
zeggen de deskundigen: iedereen heeft behoefte aan
rituelen om zijn gevoel van machteloosheid tegenover
het leven te compenseren. Een dwangneurose
(officieel liefkozend obsessief-compulsieve stoornis
genoemd) wordt het pas als je meer dan een uur per
dag (2 procent) bezig bent met het tellen van trap treden of het dwangmatig wassen van handen en
het vermijden van de randjes tussen de stoeptegels.
En zo is het verschil tussen gezond en gestoord ver worden tot een spel van seconden. (TJ)

In de gangen van het Paviljoen is Windi
Winasti een vrolijke verschijning. De 23-jarige
Oosterse schone studeert sinds augustus
vorig jaar in Eindhoven. Ze heeft het hier goed
naar haar zin; alleen de barre herfst en winter
waren even wennen: “In Indonesië is het het
hele jaar door warm”. Panty’s, maillots of
leggings droeg ze in Indonesië dan ook nooit,
maar afgezien daarvan kleedt ze zich in
Nederland eigenlijk hetzelfde als in haar
thuisland. De mode daar wijkt volgens haar
niet zoveel af van die in Nederland, “alleen
wordt het hier een groot deel van het jaar
verstopt onder dikke truien en jassen”. En de
‘mode’ tijdens carnaval, die was ook even
wennen - maar uiteindelijk liet ze zichzelf,
met onder meer een rode pruik op, vrolijk
meeslepen in het feestgedruis.
Windi omschrijft haar stijl vooral als kleurrijk.
Plain black? Geen denken aan, tenzij ze het
kan opfleuren met de nodige kleurtjes.
Ze shopt het liefst bij Zara en H&M, waarbij de
Zweedse megamodeketen haar voorkeur
heeft: “De collectie van Zara verandert wat
meer mee met de seizoenen, er hangt nu bij voorbeeld veel zwarts. H&M heeft het hele jaar door veel kleurrijks in de rekken”.
Hoewel zichtbaar aandacht is besteed aan het totaalplaatje -getuige bijvoorbeeld de perfect
passende paarse oogschaduw-, staat ze ’s ochtends voor de spiegel geen uren te denken en
dralen. “Ik wil me vooral lekker voelen in wat ik aan heb. Als je je lekker voelt, straal je dat
ook uit”. (MvdV)

Lezers van Psychologie Magazine zijn gekker
dan gewone mensen. Maar liefst 99 procent
(!) van de mensen die online een vragenlijst
van dit tijdschrift invulden, gaf aan geregeld
handelingen te verrichten die niet echt nodig
zijn, maar waar ze toch belang aan hechten.
We hebben het dan over het ordenen van
boeken op kleur of alfabet (53 procent), dingen
recht leggen of hangen (51 procent) of het obses sief controleren van sloten, gas, licht en waterkraan
in huis (62 procent van de mannen!). En dat terwijl
gemiddeld slechts acht op de tien mensen dit soort

