
TU/e’ers werken aan gezondheid

ZZoo’’nn  117700  TTUU//ee--mmeeddeewweerrkkeerrss  zziijjnn  oopp  ddee  GGeezzoonnddhheeiiddssddaagg
aaffggeekkoommeenn,,  ddiiee  hheett  SSttuuddeenntteennssppoorrttcceennttrruumm  ddiinnssddaagg  2200
aapprriill  hhiieelldd..  DDaaaarrmmeeee  wwaarreenn  ddee  iinnsscchhrriijjffpplleekkkkeenn  bbiijjnnaa
hheelleemmaaaall  ggeevvuulldd..  DDee  ddaagg  iiss  bbeeddooeelldd  vvoooorr  mmeeddeewweerrkkeerrss
aaaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  vvaann  4455  jjaaaarr  eenn  oouuddeerr..  ZZee  kkrreeggeenn  eeeenn

ggeezzoonnddhheeiiddsscchheecckk,,  mmeett  oonnddeerr  mmeeeerr  eeeenn  bbllooeeddddrruukk--
mmeettiinngg  eenn  eeeenn  tteesstt  oopp  ssuuiikkeerrzziieekkttee..  VVeerrddeerr  kkoonnddeenn  ddee
ddeeeellnneemmeerrss  zziicchh  iinnsscchhrriijjvveenn  vvoooorr  ddeemmoonnssttrraattiieess  NNoorrddiicc
WWaallkkiinngg  eenn  TTaaii  CChhii,,  eeeenn  pprreesseennttaattiiee  ‘‘SSttooppppeenn  mmeett
RRookkeenn’’  eenn  ddee  wwoorrkksshhoopp  ‘‘OOpp  aaddeemm  kkoommeenn’’..  
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Tech United wint EK robotvoetbal
Een doelpuntenregen van de
TURTLE’s bezorgde het TU/e-
team Tech United op zondag 18
april in Maagdenburg de titel
Europees kampioen. Met 5-1
versloegen de voetballende
TU/e-robots het team Cambada
uit Portugal. Goede passes,
perfecte inworpen en achteruit
dribbelen met de bal maakten
de wedstrijd ‘net echt’, vertelt
teamleider Rob Hoogendijk.

“Het begon heel spannend, je
weet niet hoe twee programma’s
die onafhankelijk van elkaar zijn
geschreven op elkaar reageren.
Na het eerste doelpunt was de op-
luchting heel groot en de tweede
helft was een ware doelpun-
tenregen”, zo vat Hoogendijk de
finale in de eredivisie van de
Robo Cup-competitie samen.
Dat er gejoeld en geklapt werd
voor robots die dat helemaal niet
waarnemen, komt hem nu ook

wat vreemd voor. “Maar robot-
voetbal is steeds leuker om naar
te kijken, het lijkt net echt. Onze
TURTLE’s kunnen met elkaar
communiceren. Ze kunnen goed
dribbelen omdat teamgenoten
informatie geven over tegen-
standers die uit zicht staan. En
wanneer een robot uitvalt, de-
tecteren ze dat en bepalen on-
derling welke rol er verdwenen is
en wie die kan overnemen. Een
robot met een op dat moment
minder belangrijke rol kan dan
zelf tussen de doelpalen gaan
staan.”

Andere pluspunten van het Tech
United-team zijn de anticipatie-
mogelijkheden op de positie van
de tegenstanders bij een inworp
en de kunst om de bal niet te ver-
liezen bij het achteruit dribbelen.
“In de finale heeft dat wel drie
goals opgeleverd.” 
Het Tech United-team verwacht
nu veel van de deelname aan het
wereldkampioenschap in
Singapore, van 19 tot 25 juni. “We
verbeteren steeds. Nu gaan we
werken aan betere mandekking,
dat had het team uit Stuttgart dit
EK voor het eerst.” (NS)/.

Minister en eredoctor 
laten verstek gaan bij dies
Aankomend eredoctor Bill
Buxton en minister Maria van
der Hoeven zullen niet
aanwezig zijn bij de dies van de
TU/e, die vandaag, donderdag
22 april, wordt gehouden in de
Paterskerk.

Spreekster Maria van der
Hoeven, demissionair minister
van Economische Zaken, moet
voor haar werk naar Washington.
Hans de Groene, plaatsver-
vangend directeur-generaal
ondernemen en innovatie bij het
Ministerie voor Economische
Zaken, zal haar rede voordragen.
Mocht de vlucht naar
Washington onverhoopt gean-
nuleerd worden, dan komt Van
der Hoeven alsnog naar
Eindhoven.
Aankomend eredoctor Bill
Buxton, hoofdonderzoeker bij

Microsoft Research, ondervindt
hinder van het stilgelegde vlieg-
verkeer vanwege de aswolk die de
vulkaan op IJsland uitstoot. Hij
zou tijdens de dies natalis een
eredoctoraat van de TU/e krijgen,
maar dit gaat nu niet door. In
plaats daarvan is er een video-
boodschap van Buxton en een
rede door zijn erepromotor Kees
Overbeeke. 
De Canadees krijgt de onder-
scheiding vanwege zijn onder-
zoek naar interactie tussen mens
en computer. Het symposium ter
ere van aankomend eredoctor
Bill Buxton, dat voor woensdag-
middag 21 april stond gepland, is
ook afgelast. De uitreiking en het
symposium zijn uitgesteld. Een
nieuwe datum is nog niet
bekend. (JvG)/.

Voorproevers gezocht voor nieuwe cateraar
De TU/e gaat proefdagen in-
zetten bij de aanbesteding voor
de catering. Dienst Interne
Zaken (DIZ) zoekt hiervoor
vijftien medewerkers en vijfen-
dertig studenten die het eten
en drinken gaan proeven van
een aantal cateraars. 

Behalve de prijs en kwaliteit van

het aanbod, zal de groep ook een
oordeel vellen over de presen-
tatie, de bediening en afhande-
ling. De proefdagen vinden
plaats tussen 7 en 11 juni in de
kantine van het Paviljoen en
maken deel uit van de aanbe-
steding die de TU/e momenteel
doet voor de exploitatie van de
bedrijfsrestaurants van 2011 tot

en met 2016. De proefkonijnen
moeten een afspiegeling vormen
van alle mensen die dagelijks aan
de TU/e studeren en werken. Wie
aan wil schuiven moet voor 15
mei een mailtje sturen met vermel-
ding van persoonlijke gegevens
naar: facilityservices@tue.nl.
(FvO)/.
Lees verder op pagina 3

Wetenschapsfilm TU/e-
instituut in première
Het TU/e-Institute for Complex
Molecular Systems (ICMS) pre-
senteert dinsdag 27 april zijn
eerste driedimensionale
wetenschapsfilm over een van
de onderzoeken die binnen het
instituut en de faculteit BMT
plaatsvinden. De film wordt
vanaf mei doorlopend gedraaid
in het Holland Paviljoen tijdens
de Wereld Expo in Shanghai.

De Animatiestudio van ICMS,
onder leiding van dr.ir. Koen
Pieterse, heeft afgelopen
maanden gewerkt aan de film
‘Towards a living artificial
kidney’. Vrij vertaald ‘Op weg
naar een levende kunstnier’. In
één minuut wordt in driedimen-
sionale beelden getoond wat de
stand van zaken is in het onder-
zoek en wat de toekomst brengen
kan. Ir. Sagitta Peters, business
manager van ICMS: “We hopen
dat de animatiefilm inzichtelijk
maakt hoe je door gebruik van
supramoleculaire polymeren,
waarin bio-actieve groepen
kunnen worden verankerd, de
juiste cellen op de juiste manier
kunt laten groeien. Zo krijg je in
de toekomst hopelijk een
werkend membraam dat dezelf-
de functie als een nier vervult,
namelijk bloed zuiveren.” Het
onderzoek hiernaar staat onder
leiding prof.dr. Bert Meijer en
universitair docent dr.ir. Patricia
Dankers.

De première, in grand café La
Gare du Sud voor een besloten
publiek, is in handen van de 
gemeente Eindhoven die alle 
betrokken wetenschappers, 
bedrijven en kunstenaars voor de
vertoning heeft uitgenodigd. De
bijeenkomst is tevens bedoeld als
officieel afscheid van de delegatie
die naar Shanghai vertrekt om
daar Nederland te vertegen-
woordigen op de Wereld Expo.
Hoewel het om een besloten
voorstelling gaat, wil ICMS de
film zo snel mogelijk voor een
breed publiek tonen. Gedacht
wordt aan verspreiding via inter-
net en mogelijk dat, parallel aan
Shanghai, er ook aan de TU/e een
beeldscherm wordt geplaatst.

Volgens Peters zijn de kosten en
waarde van de film ‘niet direct in
geld uit te drukken’. “Deze film
laat zien hoe fascinerend weten-
schap kan zijn. Het brengt 
abstracte wetenschappelijke
termen heel beeldend over. Dat is
goed, want hierdoor kunnen we-
tenschappers beter commu-
niceren over ingewikkelde
zaken. En tegelijkertijd kunnen
we het onderzoek onder
aandacht brengen van een breed
publiek.” (FvO)/.

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Film draait in Holland Paviljoen Shanghai
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Het is hard werken, maar
Adriaans voelt zich bevoorrecht
dat hij het traject ‘Eerst de Klas’,
waarin hij met andere veelbe-
lovende afgestudeerden lesgeeft
in het voortgezet onderwijs, mag
volgen en zo de kans krijgt om
zich persoonlijk te ontwikkelen.
“Ik weet nog niet of ik les blijf
geven als ik de opleiding heb 
afgerond, maar ik sluit niet uit
dat ik parttime voor de klas zal
blijven staan. Het contact met de

leerlingen geeft me veel vol-
doening; je beleeft een dag veel
intensiever dan wanneer je in je
eentje achter de computer iets
zit te ontwerpen.” 
Adriaans is zich ervan bewust
dat het ontwerpersvak -hij deed
de master Architectuur- om
meer draait dan het maken van
een ontwerp. “Je moet niet
alleen in je eigen idee geloven: je
moet ook in staat zijn om samen
te werken en je enthousiasme
over te brengen.” Dat dit niet
altijd vanzelf gaat, ervoer hij
tijdens een stage in Singapore.
“Ik moest daar een project doen
met andere studenten, de
meesten met een Chinese
achtergrond. Die hebben een
heel andere houding in overleg-
situaties. Als uitgesproken
Europeaan heb je toch de
neiging om een beetje over ze
heen te walsen. Vervolgens denk
je dat je eruit bent, maar twee
weken later blijkt dat niemand
het met je eens was. Dat heeft
mij er wel van bewust gemaakt

dat het ook hier in Nederland
van belang is hoe je je opstelt in
een overleg.”
Aangezien hij redelijk vlot door
zijn studie was gewandeld, vond
Adriaans dat hij nog wel tijd 
had om zichzelf wat verder te
ontwikkelen voordat hij zich
volledig op de arbeidsmarkt zou
storten. “Tussen het behalen 
van mijn bachelor en de master
Architectuur heb ik een jaar bij
een architectenbureau gewerkt.
Ook toen had ik al het gevoel dat
het heel snel ging en dat ik me
op technisch vlak nog meer kon
ontwikkelen.” 
Hij hoorde toevallig van ‘Eerst
de Klas’ toen hij in de computer-
zaal aan zijn afstudeeropdracht
werkte en een paar medestuden-
ten het over de ‘pilot’ hadden.
Het idee sprak hem meteen aan.
Adriaans voldeed aan de eis van
een gemiddelde van 7,5 op zijn
afstudeerlijst en besloot te solli-
citeren. Nadat hij ook de intelli-
gentie- en persoonlijkheidstests
en een groepsopdracht had door-

staan, mocht hij door naar de
laatste schifting op basis van een
proefles van tien minuten.
Uiteindelijk werd Adriaans met
nog achttien anderen uitverkoren
om het traject te volgen. 
De architect voelde zich vooral
aangetrokken door het avontuur-
lijke karakter van het traject: hij
heeft dan ook weinig problemen
met de verrassingen die met het 
pilotproject gepaard gaan. “Ik
was al door de selectie toen ze
beseften dat er geen docenten-
opleiding aansluit op mijn master
Architectuur. Het was ook niet
direct duidelijk welk vak ik zou
moeten gaan geven.” Vanwege
zijn technische achtergrond leek
aanvankelijk natuurkunde of
wiskunde een logische keuze,
maar omdat hij altijd erg op de
creatieve kant van zijn architec-
tuurstudie gericht is geweest,
besloot Adriaans toelating te doen
bij de Academie voor Beeldende
Vorming in Tilburg. Hij werd
aangenomen en volgt er nu de
docentenopleiding voor de

vakken culturele en kunstzinnige
vorming, tekenen en handvaar-
digheid, aangezien er nog geen
officiële opleiding bestaat voor
het gloednieuwe technasiumvak
‘Onderzoeken & Ontwerpen’ dat
hij nu op het Eindhovense Eckart
College geeft aan de eerste tot
vijfde klas van het vwo.
Elke week volgen de deelnemers
aan ‘Eerst de klas’ workshops
van bedrijven als Philips, ABN-
AMRO, Albert Heijn, Shell en
de NS. Adriaans geniet van de
inspirerende omgeving. “Ik vind
het fijn om fanatieke mensen
om me heen te hebben. Zelf heb
ik de neiging om helemaal voor
dingen te gaan. Soms ga ik daar
zelfs wat ver in.” Daarom doet
hij het liefst meerdere dingen 
fanatiek, zodat hij de activiteiten
ten opzichte van elkaar kan
relativeren. Al heeft hij voor zijn
wielerpassie nu wat minder tijd.
“Maar ik probeer mijn niveau
weer een beetje op te halen door
op de weg naar huis een extra
rondje te rijden.”/.

Interview: Tom Jeltes
Foto: Bart van Overbeeke
Zeker zestig uur per week

besteedt ir. Rik Adriaans (25)
aan ‘Eerst de Klas’: hij geeft
les in het voortgezet onder-
wijs, haalt zijn onderwijs-
bevoegdheid en volgt een 

leiderschapsprogramma met
masterclasses van succesvolle

managers. En naast dit
tweejarig traject probeert de
Bouwkunde-alumnus ook nog
met wielrennen mee te komen

op het hoogste amateurniveau.

“Ik vind het fijn om fanatieke mensen om me heen te hebben”

Rik Adriaans

Bij de ingang van het Hoofdgebouw
treffen we Martijn ten Bhömer, master-
student bij Industrial Design. Hij draagt
typische lunchattributen: een beurs,
een broodtrommel en de nieuwste Cursor.

“Ik ben iets eerder weggegaan dan mijn
lunchgroepje omdat ik nog iets wil klaar-
zetten voor een test”, zegt de afstudeerder.
Hij maakt een nieuw communicatiemiddel
voor Chinese expats die in Nederland
wonen. “Zij staan in heel nauw contact

met hun ouders in China en ik wil die 
verbondenheid graag vergroten en tegelijk
meer informatie over hun leefpatroon in
Nederland mogelijk maken.” 
Het is niet zo verwonderlijk dat Martijn 
de Chinezen als doelgroep heeft gekozen.
Hij maakte in 2006 kennis met het land
tijdens een exchangeproject en heeft te-
genwoordig zelfs Chinese schoonouders.
Zijn vriendin Qing, die als Nederlandse
naam Jessica heeft gekozen, is naar 
Den Haag gekomen om er te studeren. 
Nu werkt ze in Rotterdam en daar wonen
zij sinds twee jaar samen. De drie maanden
die hij aan de Southern Yangze University
verbleef, maakten diepe indruk op hem.
“Als je ondergedompeld wordt in een
andere cultuur dan verander je daar zelf
ook een beetje door.” Logisch dat hij met
zijn afstudeerwerk de communicatie-
mogelijkheden tussen China en Nederland
wil verdiepen. 
Met zijn schoonouders, die hij aanspreekt
met tante (ayi) en oom (xu xu), kan hij 
zijn middel nog niet in praktijk brengen. 

Maar over twee maanden studeert hij af en
dan zal het mogelijk zijn. Wat Martijn
betreft gaat hij in oktober weer naar China
om zijn schoonouders (en de expo) te 
bezoeken. (NS)
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Ach en Wee

U-raad kritisch over evaluatie 
reorganisatie CEC
De universiteitsraad wil geen
oordeel uitspreken over de 
validiteit en betrouwbaarheid
van de evaluatie de reorga-
nisatie van het Communicatie
Expertise Centrum (CEC). Men
is niet gelukkig met het feit dat
het huidige diensthoofd drs.
Brigitte Rijshouwer zelf de 
evaluatie heeft uitgevoerd.
Ook zijn na drie jaar een boel
zaken nog niet afgerond, aldus
de U-raad.

Dr. Allard Kastelein, lid van de
personeelsfractie in de U-raad,
zei maandag dat een solide
methodische verantwoording,
die nodig is om een goed oordeel
te kunnen geven over de waarde
van het evaluatierapport, ont-
breekt. De U-raad had ook stevige

kritiek op het feit dat het huidige
diensthoofd de evaluatie zelf
heeft uitgevoerd. Kastelein: “De
U-raad ziet dit rapport als een
persoonlijk visiedocument over
de bedrijfsvoering van het CEC.”
Volgens hem had elke twijfel over
subjectiviteit voorkomen
kunnen worden door de evaluatie
te laten uitvoeren door een onaf-
hankelijke deskundige partij. 
Mr. Jo van Ham, lid van het
College van Bestuur, meldde dat
er geen signalen zijn binnen-
gekomen die twijfel oproepen
over de objectieve benadering
door CEC-hoofd Rijshouwer. 
Dat nog niet alles wat in het reor-
ganisatieplan stond, is afgerond
en uitgevoerd, zag Van Ham ook
niet als een probleem. “De reor-
ganisatie en de manier waarop de

dingen op dit moment lopen en
werken binnen het CEC, zijn
voor mij zaken die in elkaar
overlopen. Ik ben niet van plan
om over elk project dat het CEC
nog gaat uitvoeren, rapport uit te
brengen”, aldus het CvB-lid.
Overigens heeft ook de
Dienstraad de reorganisatie geë-
valueerd. Het algemene beeld dat
daarbij naar voren is gekomen, is
positief. De Dienstraad benoemt
echter wel drie aandachtspunten
die in het oog gehouden moeten
worden: het veelvuldig inhuren
van externe communicatie-
bureaus, de werkdruk voor de 
facultaire communicatiemede-
werkers en de communicatie
tussen het CEC en de directeuren
bedrijfsvoering van de facul-
teiten. (HK)/.

Dochter promovendus
overleden in spacebox
Donderdag 15 april was er
commotie bij de spaceboxen
achter het gebouw Potentiaal van
de faculteit Electrical Enginee-
ring. Vijf ambulances waren uit-
gerukt om assistentie te verlenen
bij een spoedgeval. Universiteits-
secretaris ir. Harry Roumen wil
er niet meer over zeggen dan dat
er geprobeerd is het dochtertje
van een aan de TU/e werkzame
promovendus te reanimeren.

Volgens Roumen is dat helaas
niet gelukt. Aangezien het een
persoonlijk kwestie betreft, doet
de universiteit verder geen uit-
spraken over het voorval, zo laat
Roumen weten. 
Op dinsdag 20 april is een her-
denkingsdienst gehouden voor
het meisje in het LaPlace-
gebouw.(HK)/.

Foto: Bart van Overbeeke

Kluis GEWIS met borrelomzet weg
BBiijj  SSttuuddiieevveerreenniiggiinngg  GGEEWWIISS,,  ddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  vvaann
ddee  ffaaccuulltteeiitt  WWiisskkuunnddee  &&  IInnffoorrmmaattiiccaa,,  iiss  vvaann  ddoonnddeerr--
ddaagg  1155  oopp  vvrriijjddaagg  1166  aapprriill  eeeenn  ggeellddkklluuiiss  mmeett  ddee  bboorrrreell--
oommzzeett  vvaann  ddoonnddeerrddaaggmmiiddddaagg  oonnttvvrreeeemmdd..  DDee  kklluuiiss
ssttoonndd  iinn  ddee  bboorrrreellrruuiimmttee  vvaann  ddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  oopp

vvllooeerr  1100  vvaann  hheett  HHooooffddggeebboouuww..  GGEEWWIISS--lleeddeenn  hheebbbbeenn
aaaannggiiffttee  ggeeddaaaann  vvaann  ddee  ddiieeffssttaall..  ZZee  hheebbbbeenn  ggeeeenn  iiddeeee
wwiiee  ddee  ddaaddeerr  ooff  ddaaddeerrss  zziijjnn..  OOookk  ddee  BBeeddrriijjffssHHuullpp--
VVeerrlleenniinngg  mmeellddtt  ddaatt  eerr  ggeeeenn  bbrraaaakkssppoorreenn  zziijjnn  aaaann--
ggeettrrooffffeenn..  ((JJvvGG))

TomTom op wiskundesymposium
Studievereniging GEWIS van de faculteit Wiskunde &
Informatica houdt op maandag 3 mei de Kaleidoscoopdag, een
wiskundig symposium met uiteenlopende lezingen over ver-
schillende toepassingen van de wiskunde. In het Auditorium
komen op die dag cryptografie, financiële wiskunde, ‘swarm
theory’, navigatie en beeldverwerking aan bod. In aanvulling op
drie academische lezingen verzorgen ook navigatiegigant
TomTom en beurshandelaar Optiver een bijdrage. Aanmelden
kan via www.kaleidoscoopdag.nl. Op deze site is ook het pro-
gramma te vinden. Studenten betalen vijf euro, overige belang-
stellenden twintig. De Kaleidoscoopdag wordt elk jaar door een
andere wiskundige studievereniging in Nederland georga-
niseerd. (TJ)

‘Versbeleving is het sleutelwoord’
Vervolg van de voorpagina

Niets zo delicaat als de aanbe-
steding van de catering. Want
te harde broodjes, lauwe soep
en ongezellige kantines leiden
al snel tot dagelijks gemor. Om
alle smaken te bedienen en 
iedereen opgewekt te houden
op de TU/e-campus, worden nu
voor het eerst in de geschiede-
nis van de TU/e proefdagen
gehouden. 

Het klinkt allemaal luchtig, maar
vergis je niet. De totale jaaromzet
van de catering aan de TU/e be-
draagt ongeveer vier miljoen
euro. Een lucratieve klus dus voor
toekomstige cateraars, die door
Monique Kuyck en Bertie Fijne-
man van de Dienst Interne Zaken
zijn uitgenodigd om een inschrij-
ving te doen. De aanbesteding is
opgesplitst in drie onderdelen.
Kavel 1 is de catering in
Kennispoort, kavel 2 betreft de
bedrijfsrestaurants en zogeheten
banqueting en kavel 3 gaat over
de horeca in de University Club
en De Zwarte Doos.
Kuyck: “We hebben tien kandi-
daten geheel volgens de aanbe-
stedingsregels geselecteerd.
Daarbij is ook gekeken naar

kleinere cateraars die goed
zouden passen bij Kennispoort of
De Zwarte Doos.”
De TU/e heeft een eisenpakket
bij de tien kandidaten neer-
gelegd. Naar verwachting zullen
enkele cateraars daaraan kunnen
voldoen. Zij worden uitgenodigd
om in juni ieder een proefdag te
houden in het Paviljoen. Behalve
technische aspecten (hoe warm
moet een kroket zijn), speelt ook
variatie van aanbod een rol. “Met
veel buitenlandse studenten kun
je niet alleen aankomen met
aardappelen. Ook rijst en mie
zullen zeker gevraagd zijn”, zegt
Fijneman.
“Versbeleving is het sleutel-
woord. Als je een bedrijfsrestau-
rant binnenloopt, moet je verlek-
kerd raken. Worden overgehaald
om aan te schuiven”, meent
Kuyck. Daarom gaat de aanbeste-
dingscommissie nadrukkelijk
kijken naar de presentatie van de
cateraars. Om te voorkomen dat
de cateraars alleen die ene
proefdag als een zonnetje
schijnen, wordt iedere presen-
tatie op foto en film vastgelegd.
Met dit materiaal in handen kan
de DIZ eventueel cateraars aan-

spreken als ze nadien verzaken. 

Prijzen
En dan zijn er natuurlijk de
prijzen. Voor het eerst laat de
TU/e dat in grote mate over aan
de cateraar zelf. De prijs voor een
basispakket, zeg maar soep,
melk, een broodje met beleg en
een appeltje, moet tussen de 2,50
en 3 euro gaan kosten. Kuyck:
“Dat tarief leggen we vast in-
clusief de jaarlijkse prijsindex.
Voor de rest is een bandbreedte
afgesproken. Maar als een cate-
raar een luxe belegd broodje wil
verkopen voor vijf euro en dat
loopt goed, wie zijn wij dan om
dat te verbieden?”
Om de kwaliteit in de toekomst te
waarborgen, wordt met de cate-
raars een normering afgespro-
ken, een nulmeting gedaan,
klantenonderzoek gedaan en
‘mystery guests’ op gezette tijden
gaan lunchen in de restaurants
van de faculteiten. In juli wordt
duidelijk wie de knorrende
magen aan de TU/e in de
toekomst mag gaan vullen.
(FvO)/.

“Wiskunde moet haar betekenis zichtbaar maken”
Wiskunde kan alleen floreren
als zij haar maatschappelijke
betekenis zichtbaar maakt. Dat
deelde de Duitse hoogleraar
Volker Mehrmann van
Matheon, het wiskunde-insti-
tuut van de drie Berlijnse uni-
versiteiten, zijn toehoorders
mee tijdens het openingssym-
posium van het Applied
Mathematics Institute (AMI)
van de drie TU’s.

AMI is het zevende Centre of
Excellence dat de drie TU’s geza-
menlijk hebben opgezet. Ruim
tweehonderd toehoorders uit de

drie TU’s, het bedrijfsleven en
grote instituten als TNO, ECN,
Deltares en NLR waren donder-
dag 15 april in Delft aanwezig bij
het openingssymposium.
De hoogleraren Hester Bijl
(TUD), Richard Boucherie (UT)
en Remco van der Hofstad (TU/e)
gaven voorbeelden van wiskun-
dige toepassingen in vliegtuig-
ontwerpen, logistiek in de zorg
en routing in complexe netwer-
ken. Drie promovendi vertelden
aansluitend over hun onderzoek:
baaivorming door getijden, cryp-
tografie en wachttijden in polikli-
nieken. 

De Twentse hoogleraar Bernard
Geurts, wetenschappelijk direc-
teur van AMI en in deeltijd ver-
bonden aan de TU/e-faculteit
Technische Natuurkunde, zette
de ambities uiteen op de ter-
reinen onderwijs, onderzoek en
innovatie. Hij sloot zich aan bij
de woorden van Volker
Mehrmann. “Het is niet vol-
doende om een sticker met ‘Math
Inside’ op elke technologie te
plakken. Wiskunde moet echt
zichtbaar maken wat haar impact
is.”/.
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De komende jaren
is het de kunst jong
talent te verleiden
hier in Eindhoven
te komen studeren,
te werken en te
leven door de
kracht van de 
TU/e meer dan 
ooit in de etalage te
zetten. We moeten
jongeren -met
name ook vrouwe-
lijke scholieren-
laten zien dat de
TU/e werkt aan
maatschappelijk 
relevante thema’s,
zoals Health &
Wellbeing of
Sustainability, en
dat wij dit doen met
de nieuwste knowhow en vanuit een 
ongekende passie. Multidisciplinaire 
samenwerkingsverbanden tussen 
faculteiten en vooral ook met het 
bedrijfsleven en internationale partners
bieden de mogelijkheid om jong talent
aan te trekken en ze uit te dagen om hun
loopbanen te ontwikkelen in een inter-
nationale context. Geen paspoort nodig
in het land van de innovator, maar een
‘global’ onderwijs- en onderzoeksagenda
met samenwerkingspartners in een stra-
tegisch gekozen netwerk. In dat netwerk
vindt uitwisseling van kennis en talenten
plaats, worden afspraken gemaakt over
onderwijsinhoud en -concepten, over 
gezamenlijke onderzoeksprogramma’s,
worden sabbatical leaves en stages 

doorgebracht,
kortom worden 
talenten in alle fasen
van hun loopbaan
opgeleid binnen 
een internationale
context.
Internationalisering
betekent voor mij
niet het binnenhalen
van zoveel mogelijk
buitenlandse stu-
denten of staf aan 
de TU/e.
Internationalisering
betekent openstaan
voor en inspelen op
externe ontwikke-
lingen en voor de
TU/e passende 
strategische samen-
werkingsverbanden

aangaan met instellingen en bedrijven
over de hele wereld. Dan stellen we ons
voortaan niet meer de vraag wat we 
buitenlandse studenten en medewerkers
moeten bieden om hier in Eindhoven 
te komen wonen en werken, maar ver-
leiden we iedereen die bijdraagt aan de
toekomst van deze TU/e internationaal
te denken en te werken aan interdiscip-
linaire en multiculturele vraagstukken
vanuit de sterktes van de verschillende
disciplines.

Sabine van Gent, directeur 
bedrijfsvoering Industrial Design

De uitbarsting van de IJslandse vulkaan
Eyjafjallajökull zorgde er deze week
voor dat in een groot deel van Europa
niet gevlogen werd. Hoe kan een uit-
barsting op het afgelegen IJsland zulke
ingrijpende gevolgen hebben?
Prof.dr.ir. GertJan van Heijst, hoog-
leraar Turbulence and Vortex Dynamics,
licht toe.

“In dit geval hebben we gewoon pech
gehad met het weer van de afgelopen
week. Door de noordelijke wind kwam
het vulkaanstof richting Europa, terwijl
dat met de overheersende westelijke
luchtstroming niet het geval zou zijn
geweest. 
De as bevindt zich in een betrekkelijk
dunne luchtlaag tussen acht en tien 
kilometer hoogte. Dat is precies de hoogte
waar ook veel vliegverkeer plaatsvindt. 
De aardatmosfeer bestaat uit een aantal
horizontale luchtlagen, waartussen rela-
tief weinig uitwisseling plaatsvindt. Voor
verticale stroming heb je convectie nodig.
Die ontstaat door verwarming van
onderaf. Door die verticale luchtverplaat-
sing ontstaan ook stapelwolken en 
onweersbuien. Maar er vindt veel meer
horizontale beweging plaats. Daardoor
heeft het vulkaanstof zich ook over
duizenden kilometers verplaatst en zich
over heel Europa verspreid.

Je komt pas goed van het vulkaanstof af
als het ‘uitregent’: wanneer regen vanuit
hogere luchtlagen door de stofwolk heen
valt, vangen regendruppels de stofdeeltjes
in en transporteren ze mee naar de
grond. Maar dat is een traag proces en het
duurt nu alleen maar langer vanwege het
hoge-drukgebied boven Europa, waardoor
we helder, koud weer hebben zonder veel
neerslag.
Op welke hoogte stof uit een vulkaan bij
een uitbarsting terecht komt, is afhanke-
lijk van de kracht van de eruptie. Deze
heeft de vorm van een ‘jet’ en van een
pluim. De jet heeft veel impuls in zich,
waardoor het stof naar boven wordt
gestuwd. Maar het vulkaangas is ook
warm en stijgt daarom op, totdat de
dichtheid van de rookpluim op een 
bepaalde hoogte gelijk is aan de omge-
vingslucht. Dan buigt de pluim af, zoals
je dat ook boven een schoorsteen ziet.
Vliegtuigen die door vulkaanstof heen
vliegen, worden als het ware gezands-
traald. Ook wordt het stofmateriaal
afgezet in de vliegtuigmotoren en kan
daar tot vervormingen en belastingen
leiden die ernstige schade kunnen ver-
oorzaken, resulterend in uitval van
motoren. Het is een accumulerend effect,
en is niet ogenblikkelijk zichtbaar. De
aanwezigheid van vulkaanstof wordt in
Nederland vanaf de grond en met satel-

lieten in de gaten gehouden door het
KNMI en het RIVM. In theorie zou je ook
vliegtuigen kunnen uitrusten met meet-
apparatuur, maar het lijkt me een tech-
nische uitdaging om de metingen zo snel
uit te voeren dat je tijdens de vlucht kunt
bepalen waar je veilig kunt vliegen. 
In onze groep ‘Turbulence and Vortex
Dynamics’ doen we fundamenteel onder-
zoek aan onder meer de geofysische
turbulente stromingen in de oceanen en

de atmosfeer. We bekijken daarbij ook de
invloed van de gelaagdheid, de stratifica-
tie van de atmosfeer. Die kennis kan weer
worden toegepast in modellen waarmee
je bijvoorbeeld de verspreiding van 
vulkaanstof kunt voorspellen. Dat soort
computermodellen wordt bij het KNMI
gebruikt door onder andere de groep van
Pieternel Levelt, die bij ons deeltijdhoog-
leraar is.” (TJ)/.

“Je komt pas goed van het
vulkaanstof af als het uitregent”

Prof.dr.ir. GertJan van Heijst, hoogleraar Turbulence and Vortex Dynamics

PPooeezzeebbooss..  PPooeezzeebbooss??  PPooeezzeebbooss!!  IIkk  lleegg
hheett  uuiitt..  EEeenn  eennkkeell  wwoooorrdd  iiss  ssoommss  ggeennooeegg
oomm  eeeenn  hheellee  ssttrroooomm  aassssoocciiaattiieess  oopp  ggaanngg
ttee  bbrreennggeenn..  DDaatt  ggeebbeeuurrddee  oonnllaannggss,,  ttooeenn
iikk  iinn  MMaattrriixx  wweeeerr  ddee  aacchhtteerrnnaaaamm  vvaann  
ddee  kkoommeennddee  vvoooorrzziitttteerr  vvaann  hheett  CCvvBB  llaass..  
DDiiee  nnaaaamm  rriieepp  aassssoocciiaattiieess  oopp  aaaann  eeeenn  
bbeevvrriieenndd  eecchhttppaaaarr,,  llaanngg  ggeelleeddeenn..
‘‘TTaaaall  wwaass,,  zzeegg  mmaaaarr,,  eeeenn  bbeeeettjjee  hhuunn
ddiinngg’’..  EEeenn  ppaaaarr  vvoooorrbbeeeellddeenn::  VViinnddtt  uu  
hheett  bbuuiitteenn  ooookk  wweell  eeeennss  eeeenn  bbeeeettjjee
‘‘ppooeezzeebbooss’’??  DDaatt  wwaass  hhuunn  ‘‘uuiittsspprraaaakk’’  
vvaann  wwaatteerrkkoouudd;;  ddaatt  wwoooorrdd  wweerrdd  eeeerrsstt
oommggeezzeett  iinn  ‘‘kkaatteerrwwoouudd’’,,  eenn  ddaatt  wweerrdd  wweeeerr
‘‘vveerrttaaaalldd’’  iinn  ppooeezzeebbooss..  MMiijjnn  vvrroouuww  eenn  
iikk  ggeebbrruuiikkeenn  ddeezzee  uuiittddrruukkkkiinngg  aall  jjaarreenn,,
aallss  hheett  wweeeerr  ddaaaarr  aaaannlleeiiddiinngg  ttooee  ggeeeefftt  --
vvaaaakk  dduuss..  
TTooeenn  mmiijjnn  vvrriieenndd  eeeenn  ddeeeell  vvaann  zziijjnn  hhuuiiss
vveerrhhuuuurrdd  hhaadd,,  vveerrkkllaaaarrddee  hhiijj  zziicchh  oopp  eeeenn
ssoooorrttggeelliijjkkee  mmaanniieerr  vvooll  ttrroottss  ttoott  ‘‘ppiijjpp--
kkoonniijjnn’’;;  ddaatt  wweerrdd  vviiaa  ‘‘bbuuiisshhaaaass’’  aaffggeelleeiidd
vvaann  hhuuiissbbaaaass..  ZZiijjnn  vvrroouuww  bbrraacchhtt  ssoommss
zzoonnddeerr  hhaappeerreenn  eeeenn  vvaarriiaanntt  vvaann  hheett  lliieedd
‘‘SSaarraa  jjee  rrookk  zzaakktt  aaff’’  tteenn  ggeehhoorree..  DDoooorr  aallllee
wwoooorrddeenn  oomm  ttee  kkeerreenn  ggiinngg  ‘‘SSaarraa  jjee  rrookk
zzaakktt  aaff,,  mmooeeddeerr  hheett  iiss  mm’’nn  sslleeeepp’’  oovveerr  
iinn  hheett  mmyysstteerriieeuuzzee::  AArraass  eejj  kkoorr  ttkkaazz  ffaa,,
rreeddeeoomm  tteehh  ssii  nn’’mm  ppeeeellss’’..  
PPeeeellss  dduuss;;  ddaatt  iiss  ddee  aacchhtteerrnnaaaamm  vvaann  oonnzzee
nniieeuuwwee  ccoolllleeggeevvoooorrzziitttteerr..  ZZiijjnn  vvoooorrnnaaaamm
iiss  AArrnnoo..  TTeerrwwiijjll  ddee  vvoooorrnnaaaamm  vvaann  ddee  
vveerrttrreekkkkeennddee  vvoooorrzziitttteerr,,  AAmmaanndduuss,,  nnoogg
bbeesscchhoouuwwdd  hhaadd  kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  aallss  ddee
uuiittzzoonnddeerriinngg  oopp  eeeenn  rreeggeell,,  hheebbbbeenn  wwee  nnuu
dduuss  ddeeffiinniittiieeff  aaffsscchheeiidd  ggeennoommeenn  vvaann  eeeenn
vvrriijj  llaannggee  ttrraaddiittiiee  vvaann  HHeennkkeenn..  WWee  kkuunnnneenn
eerr  mmiisssscchhiieenn  nnoogg  oonnddeerruuiitt  mmeett::  ‘‘HHiijj  hheeeett
AArrnnoo,,  mmaaaarr  wwee  nnooeemmeenn  hheemm  HHeennkk’’..
DDaaaarr  ssttaaaatt  tteeggeennoovveerr  ddaatt  eerr  wweell  wweeeerr

sstteevviiggee  ccoonnnneeccttiieess  zzuulllleenn  zziijjnn  mmeett  TTwweennttee..
HHeennkk  tteerr  HHeeeeggee  wwaass  ((iiss;;  ddaaaarr  kkoomm  jjee  
nnaattuuuurrlliijjkk  nnooooiitt  vvaann  aaff))  eeeenn  TTuukkkkeerr,,  eenn
AArrnnoo  PPeeeellss  iiss  nniieett  aalllleeeenn  iinn  TTwweennttee  
ggeepprroommoovveeeerrdd,,  hhiijj  hheeeefftt  ooookk  llaanngg  iinn
TTwweennttee  ggeewweerrkktt  --  aaaann  hheett  bbeeddrriijjff  ddaatt  iikk
ggeedduurreennddee  mmiijjnn  mmiiddddeellbbaarree  sscchhoooollttiijjdd
aaaann  hheett  kkaannaaaall  zzaagg  lliiggggeenn,,  aallss  iikk  vvaann
HHaaaakkssbbeerrggeenn  nnaaaarr  HHeennggeelloo  ffiieettssttee;;  aall  
iinn  ddee  ttiijjdd  ddaatt  ddee  bbrruugg  bbiijj  OOeellee  nnoogg  ddoooorr
eeeenn  ppoonntt  wweerrdd  vveerrvvaannggeenn..  
HHeett  iiss  dduuiiddeelliijjkk  ddaatt  AArrnnoo  PPeeeellss  ddee  iiddeeaallee
kkaannddiiddaaaatt  iiss::  eeeenn  ttooeeggeeppaassttee  wweetteenn--
sscchhaappppeerr  mmeett  ccoonnnneeccttiieess  iinn  TTwweennttee  eenn
DDeellfftt,,  zzooddaatt  ooookk  ddee  33TTUU--ffeeddeerraattiiee  wweeeerr
wwaatt  vvrriieennddeelliijjkkeerr  kkaann  wwoorrddeenn..  OOff  zzoouuddeenn
wwee  hheemm  ssttiieekkeemm  bbiijj  TTwweennttee  wweeggggeekkaaaapptt
hheebbbbeenn??

KKoommtt  ’’rr  iinn;;  kkööjj  dd’’rr  ooeett  kkiieekknn..

FFrreedd  SStteeuutteell

Opinie TU/e
Vox Academici

Prof.dr.ir. GertJan van Heijst. Foto: Bart van Overbeeke

Effe zeuren

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

De TU/e in 2020



Nieuws /5
Cursor 22 april 2010

Zelfde titels voor hbo’ers en academici
De commissie-Veerman wil dat
hbo’ers straks dezelfde
bachelor- en mastertitel voeren
als academici. Na jarenlang ge-
steggel gaan ook de universi-
teiten daarmee akkoord. 

“Wij hakken deze gordiaanse
knoop met een glimlach door”,
zei commissievoorzitter Veer-
man bij de presentatie van zijn
rapport. Het onderscheid tussen
hoger beroepsonderwijs en uni-
versitair onderwijs hoeft niet zo
nodig te worden bewaakt met de
titulatuur.
Academici mogen zichzelf
bachelors en masters ‘of arts’,

dan wel ‘of science’ noemen,
maar hbo’ers moeten het zonder
die toevoegingen stellen. Dat
leidt volgens de commissie tot
onderwaardering van het hbo-
diploma in het buitenland.
“Daarom adviseren wij om de ti-
tulatuur gelijk te trekken”, zegt
Ron Bormans, collegevoorzitter
van de Hogeschool van Arnhem
en Nijmegen en lid van de com-
missie-Veerman. 
Aan het diploma zal een docu-
mentje worden toegevoegd met
een soort foto van de instelling.
“Daaruit blijkt of iemand bij-
voorbeeld aan een ‘research uni-
versity’ gestudeerd of aan een

‘university of applied science’ -
een hogeschool dus. Ook wordt
de inhoud van het studiepro-
gramma daarin beschreven. De
titel is dan internationaal goed
herkenbaar terwijl er geen mis-
verstand bestaat over de waarde
ervan”, aldus Bormans.
De universiteiten vinden het een
goed voorstel. “Waar wij altijd te-
genaan gehikt hebben is dat in
het midden bleef wat voor soort
instelling het diploma uitgeeft en
hoe die staat aangeschreven”,
zegt VSNU-voorzitter Sijbolt
Noorda. “Als dat probleem wordt
opgelost, steunen wij dit advies.”
(HOP)/.

TU Delft wacht op vergunning 
isotopenproductie
Het Reactor Instituut van de TU Delft wacht nog steeds op toestem-
ming om medische isotopen te produceren. De universiteit wil helpen
het tekort op te lossen dat is ontstaan door onderhoud aan de reactor
in Petten. Het Cyclotron op de TU/e-campus kan het tekort niet
opvangen, omdat aan bij de deeltjesversneller van de TU/e andere
isotopen worden geproduceerd.
De reactor in Petten is sinds vorige maand tijdelijk dicht. Normaal
wordt er 30 procent van de wereldbehoefte aan medische isotopen 
geproduceerd. Ziekenhuizen gebruiken medische radio-isotopen voor
het opsporen en genezen van ziekten als kanker. De radioactieve 
geneesmiddelen zijn maar korte tijd werkzaam. Daardoor kunnen
geen voorraden worden aangelegd en ontstaan snel tekorten.
Toen bekend werd dat de twee grootste isotopenproducten tijdelijk
dichtgaan, bood de TU Delft aan een deel van de productie over te
nemen in de proefreactor. Met een paar kleine aanpassingen kan daar
10 procent van de isotopenproductie van Petten worden overgeno-
men, genoeg voor de binnenlandse markt.
Ziekenhuizen zien zich ondertussen genoodzaakt zelf oplossingen te
bedenken. Zo heeft nucleair geneeskundige Roel Claessens van het
Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch een generator gebouwd
waarmee hij zelf het radioactieve element rubidium kan opwekken.
“We wachten op een vergunning van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg”, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. (HOP)

‘Jaarlijks dertig extra vrouwen hoogleraar’
Over tien jaar moet één op de vijf hoogleraren vrouw zijn, zeggen we-
tenschappers Wim van Saarloos en Els Goulmy dinsdag 20 april in
NRC Handelsblad. Dat kan door jaarlijks dertig vrouwen een ‘fel-
lowship’ te geven waarmee ze hoogleraar kunnen worden.
Van alle hoogleraren in Nederland is in 2010 elf procent vrouw. “Als
we nu niets doen, bereiken we nooit een evenwichtige verdeling van
mannen en vrouwen,” zegt Goulmy, voorzitter van het Landelijk
Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Goulmy en Van Saarloos, di-
recteur van de Stichting FOM, schreven het plan op verzoek van het
ministerie van Onderwijs, dat jaarlijks 42 miljoen euro zou moeten
bijdragen. (HOP)

Nascholingscursus voor docenten krijgt
vervolg
De nascholingscursus van de TU/e voor eerstegraads docenten uit het
middelbaar onderwijs, bekend onder de naam Bèta Black Belt, die dit
collegejaar voor het eerst werd aangeboden, krijgt een vervolg. Door
middel van de cursus konden veertig scheikunde- en natuurkunde-
docenten die les geven in de hoogste klassen van het vwo, hun vakin-
houdelijke kennis bijspijkeren. Dit jaar was dat onder de noemer
Futerials, materialen van de toekomst. In zes bijeenkomsten van zes
uur werden door hoogleraren en uhd’s de volgende onderwerpen 
behandeld: polymeren, microscopie, halfgeleiders, biosensoren, 
katalysatoren en coatings. (HK)

OV-chipkaart: niet goed, geld terug
Studenten die buiten hun
schuld hun OV-chipkaart niet
konden gebruiken, krijgen het
geld dat ze daardoor aan trein-
kaartjes moesten uitgeven
terug van de NS. Dat antwoordt
staatssecretaris Van
Bijsterveldt op een boze brief
van reizigersorganisatie Rover.

Sinds 16 maart kunnen stu-
denten alleen nog met hun
chipkaart reizen. Sommigen
kregen echter een kapotte
chipkaart, de pas van iemand
anders, of helemaal geen kaart.
Anderen kregen wel een chippas,
maar konden die niet opladen.
Omdat ook de oude OV-kaart niet
meer geldig was, moesten zij
losse treinkaartjes kopen. Ruim
vijftienhonderd studenten
dienden er een klacht over in. “De
groep bij wie het is misgegaan zal

nog iets groter zijn”, vermoedt
een woordvoerder van Rover. 
Demissionair staatssecretaris
Van Bijsterveldt van OCW erkent
dat “de invoering van de
Studenten OV-chipkaart niet op
alle fronten vlekkeloos is
verlopen”. Met de vervoerbe-
drijven heeft ze afgesproken dat
studenten die buiten hun schuld
om nog niet konden reizen met
een goed functionerende OV-
chipkaart gemaakte kosten
vergoed krijgen. 
Rover is blij met de toezegging,
maar vreest dat het opnieuw
misgaat als na de zomer een
nieuwe lichting studenten zijn
OV-kaart moet krijgen. Er zijn te
veel organisaties bij betrokken,
stelt de reizigersvereniging.
DUO, voorheen de IB-groep,
bepaalt wie recht heeft op een
kaart. Trans Link Systems fa-

briceert hem en de vervoersbe-
drijven moeten controleren of
het juiste product er wel op staat.
“Daardoor gaan er dingen mis.
Het kan bijvoorbeeld gebeuren
dat een jongen een OV-chipkaart
krijgt opgestuurd op zijn naam,
maar met de foto van een
meisje.”

Ook over de klachtafhandeling
zijn veel studenten ontevreden.
Ze maakten hoge telefoonkosten
om eindeloos in de wacht te staan
bij de helpdesk. Van Bijsterveldt
geeft toe dat de vervoerbedrijven
een verkeerde inschatting
hebben gemaakt van het aantal
klachten. Daardoor was het call-
center, dat opereert vanuit
Suriname, vaak onbereikbaar. De
staatssecretaris belooft be-
terschap. (HOP)/.

CvB tevreden met rapport
Innovatieplatform
Nederland moet meer investe-
ren in onderwijs, onderzoek en
ondernemerschap. Daarop
hamert het Innovatieplatform
jaar in, jaar uit. Ook in haar 
allerlaatste rapport dat
maandag 19 april werd gepre-
senteerd. Het College van
Bestuur is tevreden met het
rapport.

In de universiteitsraadvergade-
ring van maandag liet college-
voorzitter Amandus Lundqvist
weten tevreden te zijn met de
bevindingen van het Innovatie-
platform. Het komende kabinet
zou één miljard extra voor onder-
wijs moeten uittrekken, menen
de leden van het platform. Ook
wil men meer aandacht voor de
‘sleutelgebieden’: dit zijn onder-
zoeksterreinen waarop Nederland
graag tot de top wil behoren of nu
al in uitblinkt, zoals onder meer
‘flowers & food’ en ‘water’. “Maar
ook de sleutelgebieden ‘hightech’
en ‘chemie’ worden genoemd en
dat is voor deze regio en voor
onze universiteit van groot
belang”, zegt CvB-woordvoerder
Peter van Dam. “In het rapport
staat ook te lezen dat er een ver-
schuiving moet plaatsvinden van
generieke overheidsmaatregelen
naar meer specifieke maat-
regelen. Dus niet pondsgewijs de
middelen over heel Nederland

verdelen, maar meer geconcen-
treerd op die plekken waar door
de private sector al veel geïn-
vesteerd wordt in R&D. En dat is
in deze regio. Om bedrijven dan
aan die regio te binden, moeten
ook de overheidsbijdragen in
R&D omhoog.” 
De opvatting van Alexander
Rinnooy Kan, SER-voorzitter en
lid van de werkgroep die het
rapport heeft opgesteld, ligt
daarmee in lijn: "Bezuinig niet
op de motor van je economie.
Bezuinig niet op onderwijs,
kennis, onderzoek en innovatie.
Investeer juist daarin, oplopend
tot zes miljard euro aan publieke
middelen extra per jaar in 2020.
Dat werpt vruchten af en heeft als
resultaat dat toekomstige kabi-
netten niet bezuinigingsronde
op bezuinigingsronde hoeven te
stapelen." 

Overigens vinden de leden dat de
stekker er bij het platform wel
uitkan na zeven jaar. De denk-
tank heeft uiteindelijk weinig
invloed en zou beter vervangen
kunnen worden door een innova-
tieraad, zoals Finland heeft. Die
kan dan orde scheppen in de
wirwar van innovatieregelingen
en subsidiestroompjes. Daarin
zouden de grote belangheb-
benden een plaats moeten
krijgen. (HK)/.

NWO verliest rechtszaak, maar houdt luiken dicht
Vorig jaar ging NWO in een
rechtszaak onderuit. Met een
juridisch trucje wil de onder-
zoeksfinancier haar variant van
peer review alsnog redden en
een volgende veroordeling
voorkomen.

Hoogleraar Ben Vermeulen van
de Vrije Universiteit had een
voorstel voor een promotieplaats
ingediend bij NWO. Dat voorstel
werd afgewezen. Het was wel-
iswaar ‘zeer goed’ en ‘subsi-
diabel’, maar toch van lagere kwa-
liteit dan andere voorstellen,
vond de beoordelingscommissie. 
NWO wilde echter niet laten zien
waarop dit oordeel gebaseerd
was. Vermeulen kreeg geen
inzage in de onderzoeksvoor-

stellen van andere indieners. Ook
mocht hij niet lezen welke kritiek
geraadpleegde deskundigen (‘re-
ferenten’) op de andere onder-
zoeksvoorstellen uitten en wat
het weerwoord van de indieners
was geweest.
De rechter vond het begrijpelijk
dat NWO de andere onderzoeks-
voorstellen niet wilde laten zien,
omdat de ideeën van anderen dan
in de buitenwereld terecht
zouden kunnen komen. Maar
verder veegde de rechtbank de
vloer aan met de argumenten van
NWO. Vermeulen mocht de rap-
porten van referenten alsnog
inzien, evenals de weerwoorden.
Ondanks deze uitspraak van de
rechter is NWO niet van plan
haar beleid te veranderen. Ook in

de toekomst mogen weten-
schappers de referentenrap-
porten en weerwoorden van
andere indieners niet inzien. De
oplossing van NWO is een ju-
ridisch trucje: zij gaat in haar af-
wijzingen niet meer expliciet
zeggen dat de onderzoeksvoor-
stellen onderling vergeleken
worden. In de woorden van NWO
zelf: “We hebben besloten de ar-
gumentatie bij afwijzing in de
toekomst voor zich te laten
spreken en dus niet vergelijken-
derwijs te doen zijn. Dan is de
inhoud van de referentenrap-
porten van andere aanvragers
dus niet opportuun voor de afge-
wezene.” (HOP)/.
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Auto’s moeten zo licht mogelijk zijn 
om het milieu en de portemonnee van
mensen te sparen. Tegelijkertijd wil je
dat ze erg stevig en daarmee veilig zijn.
Gewichtsbesparing met stevigheid com-
bineren lukt aardig met het plaatstaal
dat nu wordt gebruikt, maar we weten
nog lang niet alles over de werking
daarvan. Dr. Cem Tasan deed promotie-
onderzoek naar de metaaleigenschappen
en ontwikkelde een instrument en
methode om die beter te kunnen bepalen.

“Dat mijn onderzoek zoveel raakvlakken
heeft met de praktijk is hartstikke mooi”,
vertelt Tasan enthousiast. De in Ankara
geboren onderzoeker keek vooral op 
microniveau naar materiaal dat volop 
in de auto-industrie wordt gebruikt, 
maar verloor
daarbij de toe-
passingen niet 
uit het oog.
“Economische
besparingen en
maatregelen die
het milieu ont-
lasten worden in
de samenleving
steeds belangrijker. Tegelijkertijd moeten
auto’s erg stevig zijn, om het risico op
schade bij ongelukken te minimaliseren.

Je wilt met zo min mogelijk metaal een
goede auto maken die stevig genoeg is. 
Ik heb technieken ontwikkeld die de 
microstructuur kunnen optimaliseren.”
Het plaatstaal wordt vooral voor de 
auto-industrie ingezet, maar ook voor 
bijvoorbeeld de vliegtuig- en schepen-
bouw. Ook op kleinere schaal zijn er 
toepassingen in te vinden. “Denk aan het
maken van een goed lipje voor een blikje.
Dat is zeker niet gemakkelijk. Je moet het
goed kunnen ombuigen, maar het mag
niet breken”, vertelt de onderzoeker. 
Het onderzoek werd uitgevoerd in 
samenwerking met partijen die er baat 
bij hebben: staalfabrikant Corus, DAF,
Philips en scheepsbouwer Royal Schelde.
Tasan ontwikkelde enerzijds een methode
om minuscule beschadigingen in staal

nauwkeuriger
te kwantificeren.
Anderzijds ver-
vaardigde hij
een instrument
waarmee het
materiaal beter
onder de
elektronen-
microscoop

kan worden bekeken. “Je wilt weten
wanneer en hoe er scheurtjes of 
minuscule gaatjes in ontstaan. 

Met modellen kun je de werking van het
materiaal redelijk voorspellen, maar niet
precies. In de praktijk blijkt het toch vaak
anders te zijn.” 
Om te kijken op welk moment, op welke
plek en in welke vorm het staal beschadi-

gingen vertoont, wordt het opgerekt. 
Tot nu toe kon dat alleen in één richting,
waardoor slechts een deel van het 
omvormproces kon worden gevolgd 
via een elektronenmicroscoop. Met het
instrument dat de Turkse onderzoeker

Op weg naar lichtere en stevigere auto’s

Je wilt weten wanneer

en hoe er scheurtjes 

of minuscule gaatjes 

in ontstaan

Dr. Cem Tasan in het multiscale lab in W-hoog. Foto: Bart van Overbeeke

Eigenlijk is de uitleg hierboven wat 
kort door de bocht, benadrukt Verstrate
meteen. Het doel van het NWO-

programma Urbanisatie & Stadscultuur
waarvan haar promotieonderzoek deel
uitmaakt, is “een alternatieve, weidsere

geschiedschrijving van de stad te
schrijven: hoe komt met name de 
publieke ruimte tot stand, hoe evolueert
deze en wie zitten daarachter? Daarbij
willen we verder
kijken dan grootste-
delijke plannen-
makerij, naar bij-
voorbeeld de rol 
van wet- en 
regelgeving, de
economie, van 
individuen”. Waar collega-promovenda
Els Vervloesem zich richt op de plek van
migranten in de stad, focust Verstrate

zich op kinderen. Postdoc Cathelijne Pool
doet binnen hetzelfde programma on-
derzoek naar zogenoemde restruimtes 
in de stad. 

Verstrate splitste
haar onderzoek in
drie casestudies, 
gebaseerd op sleu-
telmomenten in 
de geschiedenis 
van speelruimte 
in Nederland: 

de komst van de eerste speeltuinen, 
de eerste openbare speelplaatsen en de
eerste commerciële speeltuinen. “Door
deze periodes en gebeurtenissen te 
bestuderen, probeer ik het ingewikkelde
samenspel tussen kleinschalige civiele
initiatieven en de overheid te ontrafelen.”
Een vierde (micro)casestudy laat de lange
lijn van een particulier initiatief zien: 
de speeltuin aan het Rotterdamse
Afrikaanderplein. De speeltuin bevindt
zich volgens Verstrate al bijna een eeuw
in het oog van de storm: “Deze case illu-
streert hoe een organisatie uit de ‘civil
society’, een burgerinitiatief, omgaat met
veranderingen, zich handhaaft in de wijk
en zich moet aanpassen aan veranderende
beleidsvoering en regelgeving om overeind
te blijven”. 

De opkomst van speeltuinen in Rotterdam
is het thema van Verstrates eerste case-
study, die feitelijk in Amsterdam begint
als daar in 1880 de allereerste openbare
speeltuin van Nederland opent. Het waren
destijds vooral welvarende individuen 
die speeltuinverenigingen oprichtten. 
In Rotterdam was het iets later de bond
voor lichamelijke opvoeding die, vanaf
1904, een netwerk van speeltuinen en
speelveldjes opzette, “vaak niet meer dan
een omheind stuk grond met een paar
kuub zand, wat schepjes en hoepels erin”.
Zoals in meer plaatsen komen de
Rotterdamse speeltuinen op vanuit de
civil society, bijvoorbeeld buurtgroepen
en vrijwilligers. “Maar die kunnen het

Spelende kinderen en de evolutie van  
Kinderen zijn de toekomst, de burgers van morgen. 

“Ze zijn eigenlijk een heel geaccepteerde groep, maar 

als het gaat om hun plek in de publieke ruimte, ‘wringt’ 

er altijd iets. Ze bevinden zich een beetje in de marge.”

Antropologe Lianne Verstrate (26) doet bij Bouwkunde 

onderzoek naar de geschiedenis van speelruimte 

in Nederland. Ze hoopt begin 2011 te promoveren.

Eerste speelveldjes 

vaak niet meer dan 

een paar kuub zand 

Promovenda Lianne Verstrate. 
Foto: Bart van Overbeeke
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Tomaat redt banaan
TToommaatteennggeenneenn  vvoorrmmeenn  wweelllliicchhtt  ddee  oopplloossssiinngg  vvoooorr  ddee  ggeevvrreeeessddee  bbaannaanneennsscchhiimmmmeell  zzwwaarrttee
SSiiggoottaa..  DDaatt  bbeewweerreenn  WWaaggeenniinnggssee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  ddeezzee  mmaaaanndd  iinn  hheett  vvaakkttiijjddsscchhrriifftt  PPNNAASS..
ZZwwaarrttee  SSiiggoottaa  iiss  eeeenn  sscchhiimmmmeellzziieekkttee  wwaaaarrtteeggeenn  bbaannaanneenn  ggeeeenn  vveerrwweeeerr  hheebbbbeenn  eenn  ddiiee  ddee
wweerreellddwwiijjddee  bbaannaanneennpprroodduuccttiiee  eerrnnssttiigg  bbeeddrreeiiggtt..  DDee  zziieekkttee,,  ddiiee  zzwwaarrttggeellee  vvlleekkkkeenn  oopp  ddee
bbllaaddeerreenn  vvaann  ddee  bbaannaanneennppllaanntt  vveerroooorrzzaaaakktt  eenn  wwaaaarraaaann  ddee  ppllaanntt  uuiitteeiinnddeelliijjkk  oovveerrlliijjddtt,, wwoorrddtt
mmoommeenntteeeell  oonnddeerr  ccoonnttrroollee  ggeehhoouuddeenn  ddoooorr  wweekkeelliijjkkss  ggiiff  ttee  ssppuuiitteenn..  IInn  WWaaggeenniinnggeenn  oonntt--
ddeekktteenn  zzee  oonnllaannggss  ddaatt  bbeeppaaaallddee  ggeenneenn  ddiiee  zzwwaarrttee  SSiiggoottaa  hheellppeenn  bbaannaanneennppllaanntteenn  ttee  iinnffeecc--
tteerreenn,,  ooookk  aaaannwweezziigg  zziijjnn  bbiijj  eeeenn  sscchhiimmmmeell  ddiiee  bbiijj  ttoommaatteenn  ddee  bbllaaddvvlleekkkkeennzziieekkttee  vveerroooorrzzaaaakktt..
WWaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  hheebbbbeenn  bbeeiiddee  sscchhiimmmmeellss  ddeezzee  ggeenneenn  ddoooorrggeekkrreeggeenn  vvaann  eeeenn  ggeemmeeeennsscchhaappppee--
lliijjkkee  vvoooorroouuddeerr..  EEeenn  ddeeeell  vvaann  ddee  ttoommaatteennppllaanntteenn  iiss  eecchhtteerr  rreessiisstteenntt  tteeggeenn  ddee  bbllaaddvvlleekkkkeenn--
zziieekkttee  eenn  hheett  ddaaaarrvvoooorr  vveerraannttwwoooorrddeelliijjkkee  ggeenn  iiss  ttoott  iinn  ddeettaaiill  bbeekkeenndd..  OOpp  ddiitt  mmoommeenntt  wwoorrddeenn
tteesstteenn  ggeeddaaaann  mmeett  ttrraannssggeennee  bbaannaanneennppllaanntteenn  ddiiee  hheett  rreessiisstteennttmmaakkeennddee  ggeenn  uuiitt  ddee  ttoommaatteenn--
ppllaanntt  iinn  zziicchh  ddrraaggeenn..  ((TTJJ))

Meer microben dan gedacht
EErr  lleevveenn  vveeeell  mmeeeerr  vveerrsscchhiilllleennddee  ssoooorrtteenn  mmiiccrroo--oorrggaanniissmmeenn  iinn  zzeeeeëënn  eenn  oocceeaanneenn  ddaann  ggeeddaacchhtt,,
mmooggeelliijjkk  zzeellffss  vveellee  mmiilljjaarrddeenn..  DDaatt  wwoorrddtt  dduuiiddeelliijjkk  ddoooorr  oonnddeerrzzooeekk  mmeett  ddee  mmooddeerrnnssttee  DDNNAA--
aafflleeeesstteecchhnniieekkeenn,,  uuiittggeevvooeerrdd  oonnddeerr  ddee  nnaaaamm  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeennssuuss  ooff  MMaarriinnee  MMiiccrroobbeess
((IICCooMMMM)),,  ddaatt  iinn  22000033  vvaann  ssttaarrtt  ggiinngg..  DDeessttiijjddss  wwaarreenn  zzoo’’nn  zzeessdduuiizzeenndd  ssoooorrtteenn  bbeekkeenndd..
IInnmmiiddddeellss  iiss  uuiitt  ggeeggeevveennss  vvaann  ttwwaaaallffdduuiizzeenndd  mmoonnsstteerrss  eeeenn  ddaattaabbaassee  vvaann  aacchhttttiieenn  mmiilljjooeenn
DDNNAA--sseeqquueennttiieess  ssaammeennggeesstteelldd,,  zzoo  vvaalltt  ttee  lleezzeenn  oopp  ddee  wweebbssiittee  vvaann  NNaattuurree..  DDee  oonnddeerrzzooeekkeerrss
sscchhaatttteenn  ddaatt  eerr  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall  ttwwiinnttiigg  mmiilljjooeenn  ssoooorrtteenn  mmiiccrroo--oorrggaanniissmmeenn  iinn  ddee  oocceeaanneenn
lleevveenn,,  mmaaaarr  hheett  wweerrkkeelliijjkkee  aaaannttaall  zzoouu  zzeellffss  ttiieennttaalllleenn  mmiilljjaarrddeenn  kkuunnnneenn  bbeeddrraaggeenn..  VVrriijjwweell
aallllee  ssoooorrtteenn  zziijjnn  eerrgg  zzeellddzzaaaamm  eenn  ddaatt  rrooeepptt  ddee  vvrraaaagg  oopp  wweellkkee  eeccoollooggiisscchhee  rrooll  zzee  ssppeelleenn..
MMooggeelliijjkk  vvoorrmmeenn  zzee  eeeenn  ‘‘ggeenneettiisscchh  rreesseerrvvooiirr’’  wwaaaarriinn  mmiiccrroo--oorrggaanniissmmeenn  zziitttteenn  ttee  wwaacchhtteenn
ttoott  ddee  oommssttaannddiigghheeddeenn  gguunnssttiigg  zziijjnn  oomm  zziicchh  ttee  ggaaaann  vveerrmmeenniiggvvuullddiiggeenn..  DDoooorr  ddee  kklliimmaaaatt--
vveerraannddeerriinngg  zzoouu  iinn  ddaatt  ggeevvaall  ddee  vveerrhhoouuddiinnggeenn  ttuusssseenn  ddee  vveerrsscchhiilllleennddee  mmiiccrroo--oorrggaanniissmmeenn
zzeeeerr  ssnneell  kkuunnnneenn  vveerraannddeerreenn,,  mmeett  oonnbbeekkeennddee  ggeevvoollggeenn..  HHeett  oonnddeerrzzooeekk  iiss  ddee  llaaaattssttee  jjaarreenn
iinn  eeeenn  ssttrroooommvveerrssnneelllliinngg  ggeekkoommeenn  ddoooorr  tteecchhnniieekkeenn  wwaaaarrmmeeee  ddaaggeelliijjkkss  hhoonnddeerrdddduuiizzeennddeenn
ggeennoommeenn  kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  ggeeaannaallyysseeeerrdd..  ((TTJJ))

DDee  BBiijjllmmeerr  iiss  ooooiitt  oonnttwwoorrppeenn  aallss  ‘‘ssttaadd  vvaann  ddee
ttooeekkoommsstt’’  vvoooorr  mmooddeerrnnee,,  sseeccuulliieerree  mmeennsseenn..
IInnmmiiddddeellss  wweemmeelltt  hheett  eerr  vvaann  cchhrriisstteelliijjkkee  
ggeellooooffssggeemmeeeennsscchhaappppeenn  vvaann  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd
SSuurriinnaaaammssee,,  AAnnttiilllliiaaaannssee  eenn  GGhhaanneessee  bbeevvooll--
kkiinnggssggrrooeeppeenn,,  ddiiee  hhuunn  ddiieennsstteenn  nnooooddggee--
ddwwoonnggeenn  hhoouuddeenn  iinn  kkiillllee  ppaarrkkeeeerrggaarraaggeess..
OOmmddaatt  ddeezzee  nnuu  wwoorrddeenn  ggeesslloooopptt,,  oonnttwwiieerrpp
BBoouuwwkkuunnddeessttuuddeenntt  BBeerrtt  BBaakkkkeerr  eeeenn  kkeerrkk--
ggeebboouuww  mmeett  ssaaccrraallee  aalllluurree..
““IIkk  bbeenn  aallttiijjdd  aall  ggeeffaasscciinneeeerrdd  ggeewweeeesstt  ddoooorr
ddee  ssaaccrraalliitteeiitt  vvaann  kkaatthheeddrraalleenn””,,  zzeeggtt  BBaakkkkeerr..
““WWaaaarroomm  ggaaaatt  iieeddeerreeeenn  ddiiee  eerr  bbiinnnneennlloooopptt
aauuttoommaattiisscchh  fflluuiisstteerreenn??  DDaatt  zzoouu  iikk  ooookk  ggrraaaagg
wwiilllleenn  tteewweeeeggbbrreennggeenn  mmeett  mmiijjnn  oonnttwweerrpp..  HHeett
kkeerrkkvveerrzzaammeellggeebboouuww  ddaatt  eerrvvoooorr  iinn  ddee  ppllaaaattss
iiss  ggeekkoommeenn,,  iiss  eeeenn  ssoooorrtt  zzaalleenncceennttrruumm””,,  zzeeggtt
BBaakkkkeerr..  ““HHeett  wwoorrddtt  ttiijjdd  ddaatt  ddiiee  mmeennsseenn  eeeenn
mmooooii  ggeebboouuww  kkrriijjggeenn  mmeett  eeeenn  ssaaccrraallee  ssffeeeerr..””
DDee  ssaaccrraalliitteeiitt  vvaann  oouuddee  kkeerrkkggeebboouuwweenn  sscchhuuiilltt
vvoollggeennss  ddee  ssttuuddeenntt  nniieett  aalllleeeenn  iinn  ddee  dduurree
mmaarrmmeerreenn  bbeeeellddeenn,,  nnoocchh  iinn  ddee  ffrreessccoo’’ss  oopp  ddee
mmuurreenn..  HHeett  zziitt  hheemm  vvoooorraall  iinn  ddee  rruuiimmtteelliijjkkee
aannaattoommiiee  vvaann  ddee  ggeebboouuwweenn..  ZZoo  hheeeefftt  eeeenn  kkeerrkk
mmeeeessttaall  eeeenn  vvoooorrppoorrttaaaall  ddaatt  ddee  oovveerrggaanngg
vvoorrmmtt  ttuusssseenn  ddee  pprrooffaannee  bbuuiitteennwweerreelldd  eenn  ddee
ssaaccrraallee  kkeerrkkrruuiimmttee..  VViiaa  eeeenn  mmiiddddeennaass  lloooopptt
ddee  kkeerrkkbbeezzooeekkeerr  rriicchhttiinngg  hheett  kkoooorr::  eeeenn  hhooggeerr
ggeelleeggeenn  rruuiimmttee  wwaaaarr  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  eeeenn  aallttaaaarr
eenn  eeeenn  zzaannggkkoooorr  ssttaaaann..  VVaannuuiitt  eeeenn  lliicchhttttoorreenn
vvaalltt  ssffeeeerrvvooll  lliicchhtt  ddee  rruuiimmttee  bbiinnnneenn..

““DDaatt  ssoooorrtt  eelleemmeenntteenn  hheebb  iikk  ooookk  iinnggeezzeett  iinn
mmiijjnn  ggeebboouuww,,  mmaaaarr  ddaann  oopp  hheeddeennddaaaaggssee
wwiijjzzee””,,  zzeeggtt  BBaakkkkeerr..  ““MMeennsseenn  kkoommeenn  ddee  kkeerrkk
bbiinnnneenn  vviiaa  eeeenn  zzeellffddee  ssoooorrtt  vvoooorrppoorrttaaaall..  DDaann
llooppeenn  zzee  eeeenn  ttrraapp  oopp,,  zzee  ddrraaaaiieenn  nnaaaarr  rreecchhttss
eenn  kkiijjkkeenn  vvaannuuiitt  eeeenn  cceennttrraallee  kkeerrkkaass  uuiitt  oopp
hheett  iieettss  hhooggeerr  ggeelleeggeenn  kkoooorr..  DDee  zzaaaall  iiss  eecchhtteerr
zzoo  oonnttwwoorrppeenn  ddaatt  bbeezzooeekkeerrss  ddeezzee  vvaannaaff  ddee
vvoooorrzziijjddee  iinnllooppeenn..  KKllaassssiieekkee  kkeerrkkzzaalleenn
bbeettrreeeedd  jjee  vvaann  aacchhtteerreenn..  IIkk  vviinndd  ddaatt  ddee
mmeennsseenn  ddee  mmiiss  mmaakkeenn,,  zziijj  zziijjnn  ooookk  ssaaccrraaaall  
eenn  mmooggeenn  bbeesstt  zziicchhttbbaaaarr  bbiinnnneennllooppeenn..””  
HHeett  lliicchhtt  vvaalltt  bbiinnnneenn  vviiaa  sspplleetteenn,,  ggeevvoorrmmdd
ddoooorr  sscchhootttteenn  ((sscchhuubbbbeenn))  ddiiee  sscchhuuiinn  iinn  ddee
mmuuuurr  ssttaaaann..  DDiitt  zzoorrggtt  vvoooorr  ssffeeeerrvvooll,,  iinnddiirreecctt
lliicchhtt,,  tteerrwwiijjll  ddee  kkeerrkkggaannggeerrss  nniieett  nnaaaarr  bbuuiitteenn
kkuunnnneenn  kkiijjkkeenn..  PPaass  aallss  zzee  ddee  rruuiimmttee  vveerrllaatteenn,,
vvaannggeenn  zzee  wweeeerr  eeeenn  gglliimmpp  oopp  vvaann  ddee  bbuuiitteenn--
wweerreelldd..  
DDee  rruuiimmttee  iiss  fflleexxiibbeell  ttee  ggeebbrruuiikkeenn  eenn  dduuss  
ggeesscchhiikktt  vvoooorr  ddee  vveeeellhheeiidd  aaaann  ggeellooooffss--
ggeemmeeeennsscchhaappppeenn  iinn  ddee  BBiijjllmmeerr..  ““DDee  eennee  
ggeemmeeeennsscchhaapp  hheeeefftt  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  eeeenn  kkoooorr
nnooddiigg,,  eenn  ddee  aannddeerree  nniieett..  DDoooorr  ddee  ssttooeelleenn
aannddeerrss  ttee  rraannggsscchhiikkkkeenn,,  kkaann  ddaatt  aalllleebbeeii..””
DDee  ssttuuddeenntt  zzaall  hheett  oonnttwweerrpp  bbiinnnneennkkoorrtt  pprree--
sseenntteerreenn  aaaann  ddee  ssttiicchhttiinngg  ddiiee  ooppkkoommtt  vvoooorr  
ddee  ggeellooooffssggeemmeeeennsscchhaappppeenn  vvaann  ddee  BBiijjllmmeerr..

TTeekksstt::  EEnniitthh  VVlloooosswwiijjkk
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

ontwierp, kun je het materiaal in alle 
richtingen simultaan belasten. Dat geeft
een realistischer beeld van de praktijk. 
De Gemeenschappelijke Technische
Dienst van de TU/e vervaardigde het 
instrument voor
voor Tasan. 
Hij toont het 
apparaat in het
multiscale lab 
in W-hoog, waar
hij de afgelopen
jaren heel wat
uurtjes door-
bracht. “We
hebben er lang over nagedacht hoe we de
krachten het beste konden aanbrengen.
Uiteindelijk zijn we met kunststof 
kabeltjes gaan werken om de krachten
over te dragen. Het wordt nu eigenlijk 
op dezelfde manier aangetrokken als bij
het strikken van je veters”, zegt hij, onder-
tussen bukkend om dit bij zijn eigen
schoenen te illustreren. Het metaal wordt
vervormd en kan onder de elektronen-
microscoop worden bekeken. 
Volgens Tasan hebben verschillende 
wetenschappers al belangstelling getoond
voor zijn vinding.
Verder keek de op woensdag 21 april 
gepromoveerde Turk naar de bestaande
technieken om de minuscule beschadi-
gingen te kwantificeren (‘methoden om

de gaatjes te tellen’, zoals Tasan het 
versimpeld uitlegt) en die blijken niet 
toereikend. Hij ontwikkelde hiertoe een
zogeheten micropaal compressie methode,
waarbij dwarsdoorsneden van het mate-

riaal worden
gemaakt. Daarmee
kun je de hoeveel-
heid aan beschadi-
gingen beter
duiden.
Het grote voordeel
van de door Tasan
ontwikkelde 
methoden en 

technieken is dat ze niet alleen nuttig 
zijn voor onderzoek naar het metaal dat 
wordt gebruikt in de auto-industrie, 
maar eigenlijk voor alle materialen
kunnen worden ingezet.

Tasan werkt momenteel als postdoc 
onderzoeker aan het Max-Planck 
instituut en is wekelijks nog aan de TU/e.
Met veel plezier kijkt hij terug op zijn 
ervaring in Nederland. “In het begin moest
ik wel wennen aan de overlegcultuur. 
Op de korte termijn houdt dat de boel 
wel eens op, maar op de lange termijn
biedt het veel voordelen.” (JvG)

Met zo min mogelijk

metaal een goede 

auto maken die 

stevig genoeg is

nooit alleen. Je ziet dat de overheid steeds
meer betrokken raakt. In eerste instantie
hebben de speeltuinen nog niet echt het
recht om er te zijn, lijkt het. Ze liggen vaak
aan de rand van de stad op weinig uitno-
digende plaatsen, veelal maar tijdelijk.
Pas later worden speeltuinen echte ont-
moetingsplaatsen voor de omliggende
wijken.”
Voor haar tweede casestudy bestudeerde
Verstrate het Amsterdam van na de oorlog
tot de jaren zeventig. Centraal staat 
architect Aldo van Eyck, in die periode
verantwoordelijk voor het ontwerp en 
de realisatie van ruim zevenhonderd
speelplaatsen in Amsterdam. In het
Amsterdams Uitbreidingsplan uit 1934,
dat vooral na de oorlog tot uitvoering
kwam, was al opgenomen dat kinderen
nadrukkelijker hun eigen plek in de stad
moesten krijgen. “Men wilde af van de
speeltuinen waarvan je lid moest zijn 
of waarvoor je een kaartje moest kopen. 
Het grootste dilemma daarbij was hoe
een openbare speelplaats ook veilig kon
zijn. De eerste ideeën die bedacht maar
nooit uitgevoerd werden, waren een 
soort tussenvorm tussen de ouderwetse
speeltuinvereniging en een openbare
speelplek. Van Eycks speelplekken waren
wél openbaar, zonder hekken, sluitings-
tijden of toezicht -
eventueel 
ouderlijk toezicht
daargelaten.
Uniek voor 
die tijd.”
Voor haar derde casestudy maakt Verstrate
een sprong naar eind jaren negentig van
de vorige eeuw wanneer, in 1998, in
Almere Nederlands eerste commerciële
indoor speeltuin opent: Ballorig, 
inmiddels een keten met vestigingen
door heel Nederland. 
“In plaats van een vereniging van 
vrijwilligers zit er een heel bedrijf achter,
met als doel winst te maken.” 
Het ontstaan ervan denkt Verstrate voor
een groot deel te kunnen verklaren met

de roep om meer veiligheidseisen aan
speeltuinen en -toestellen vanaf de jaren
zeventig. In 1997 ziet de eerste warenwet
op speeltoestellen en speeltuinen het 
levenslicht. Daarin is alles tot op de 
millimeter nauwkeurig bepaald, weet
Verstrate. “Het vrijwillig initiatief kreeg
het moeilijk met al die regels.” 
Commerciële speeltuinen zijn daar 
slim op ingesprongen, constateert de 
promovenda. Ze wil dan ook graag de
opkomst ervan in kaart brengen, maar 
de speelcentra staan niet te trappelen 
om openheid van zaken te geven:
“Bedrijven vereisen een iets andere
aanpak dan een speeltuinvereniging
gerund door vrijwilligers”. Ook wil ze 
onderzoeken hoe ‘gewone’ speeltuinen
zich tussen de commercie staande
houden en bestudeert ze de opkomst 
van zogenoemde natuurspeeltuinen. 

Keiharde conclusies zal haar proefschrift
niet voortbrengen, verwacht Verstrate.
“Mijn onderzoek is vooral kwalitatief en
beschrijvend. Waarom gaan bepaalde 
initiatieven direct kopje onder, terwijl
andere decennialang succesvol blijven?
Hoe wordt omgegaan met veranderingen
in beleid, regelgeving en financiering?
Hoe komt het dat de stedenbouw altijd

een vrij moeizame
relatie heeft met
kleinschalige
civiele initiatieven?
Vanuit dergelijke
vragen hoop ik 

tot een aantal inzichten te komen en een
aantal patronen te herkennen in hoe 
de publieke ruimte in Nederland 
geproduceerd wordt.” (MvdV)/.

 de openbare ruimte

speeltuinen zijn

ontmoetingsplaatsen



Maurice Koonen heeft zich goed
laten informeren voor hij aan zijn
studie Industrial Design begon in
2006. “Ik bezocht de open dagen
en hoorde een goed verhaal. Op 
de middelbare school was ik nog 
een twijfelaar maar nu maakte ik
kennis met een studie waar ik
helemaal achter stond.”

Vooral het onderwijssysteem bij ID
sprak Koonen aan: “Geen colleges,
weinig boeken en veel bedrijfs-
gericht werken in projectgroepen.
De zelfevaluaties en het competen-
tiesysteem leken goed bij mij te
passen. Daar ligt het ook niet aan dat
ik drie jaar later mijn studie opgeef.
Wat me tegenviel, is dat de structuur
van de studie veranderde. De eerste
twee jaar bij ID vond ik best goed
gaan.”

Na anderhalf jaar had hij zijn propedeuse.
Daarna heeft Koonen driemaal geprobeerd
semester 2.1 te halen. De eerste maal
strandde hij op de zelfevaluatie. Tijdens
de tweede poging kwamen er ook privé-
problemen om de hoek vanwege de
scheiding van zijn ouders. “In die tijd 
was mijn betrokkenheid bij de studie
minder en veranderde ID ook nog eens
haar studiesysteem. Toen ik het voor de
derde maal probeerde, moest ik opeens
een showcase inleveren. Dat is een mooi
ontworpen website waarin de student zijn
ontwikkeling moet laten zien. Die kon 
ik toelichten in een kort gesprek en er
hoorde nog een exhibition bij. Maar ik
vind dat gesprek veel te kort; ik kan in een
kwartier toch niet uitleggen wat ik in een
half jaar geleerd heb.” Koonen kreeg het
idee dat ID veranderde in een webdesign-
opleiding. “Alsof het plaatje belangrijker
is dan de inhoud.” Hij beseft dat de 

veranderingen met de beste bedoelingen
werden doorgevoerd,”maar de beoorde-
ling moet uiteindelijk wel over de inhoud
gaan.” 
Hij stapte naar de studieadviseur van ID.
Zij tipte om eens bij de Universiteit Twente
te kijken en om een interessetest bij STU
te maken. “Het bleek dat ik erg breed
geïnteresseerd ben. Wat me aanspreekt 
is een beroep met een uniform of iets in
de autowereld. Ook wil ik graag naar het
buitenland, Milaan of München.”
Koonen zet eerst een tijd zijn verstand 
op nul; hij werkt momenteel thuis in
Landgraaf bij een bakkerij. Fulltime, een
jaar lang. “Daarna ga ik aan een studie 
beginnen die ik afmaak. Ik wil niet op
mijn tenen lopen en zeker mijn bachelor
halen. Een serieuze optie is de Fontys-
opleiding automotive.”
Een student met te weinig voortgang
wordt bij Industrial Design in principe

Maurice Koonen: 
“Ik kon me niet aanpassen aan  de structuurwijziging”

In de tweede tentamenweek van
dit kalenderjaar besefte Margot
Leijdekkers dat het genoeg was. 
In plaats van de tentamenstof te
bestuderen mailde ze haar studie-
adviseur: “Ik stop met mijn studie
Technische Natuurkunde.”

Leijdekkers ging niet vlekkeloos
door het eerste jaar Technische
Natuurkunde in 2008/09. “Ik had
uiteindelijk 22 van de 60 studie-
punten gehaald. Omdat mijn inzet
niet heel groot was geweest, wilde 
ik het jaar graag overdoen. Ik dacht
dat het aankomende systeem met
tussentoetsen voor mij goed zou
werken.” Leijdekkers verwachtte
door de tussentoetsen bij ieder
tentamen de leerstof helemaal
onder de knie te hebben, maar niets
was minder waar. “Als je twee tussen-
toetsen in de week hebt, dan werk je
daar naartoe en laat je de rest liggen.
Vervolgens komt er een hele hoop

achterstallig werk, tenminste zo ging het
bij mij.” Het ‘van de hak op de tak leren’
en bijwerken tot het moment van de
tussentoets leverde bij haar zoveel stress
op dat ze ‘brak’. “Toen ik huilbuien kreeg,
besefte ik dat ik zo echt niet verder wou.
Ik zag niet hoe ik het studeren nog voor
elkaar kon krijgen. Met de handen in mijn
haar vroeg ik me af ‘hoe moet dat nou?’”

Al eerder had ze Stoor, de studenten
onderwijsorganisatie van de faculteit
Technische Natuurkunde, gemeld dat de
tussentoetsen een negatieve invloed op
haar hadden. Na haar beslissing om te
stoppen kreeg ze een gesprek met haar
studieadviseur. Dat was waardevol. “Ze
hielp me op weg en gaf adressen voor 
mogelijke andere studies, BMT of hbo-
technische natuurkunde. Ook wees 
ze me op STU waar ik in maart met 
studiekeuzebegeleiding begin.” 
Ze is tevreden over haar beslissing. 
Toch betekent het dat ze voor een 
andere studie anderhalf jaar korter 

studiefinanciering krijgt. Leijdekkers’
twijfelperiode over haar studie was kort:
van kerst tot eind januari. Nu is ze op-
gelucht en 
vooral moe. “Misschien heb ik me wel
overspannen gewerkt en zit ik nu in 
een herstelperiode”, zei ze in februari. 
De spanning en opgebouwde vermoeid-
heid komt eruit. Ik slaap erg veel en ben
overdag nog moe. Zo was ik niet. Ik ga
nog naar een huisarts hiervoor.”/.
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Margot Leijdekkers:
“Tussentoetssysteem deed me de das om”

Martijn Kelderman is nu derdejaars
Industrial Design. In 2005 begon hij 
aan de TU/e bij Technische
Innovatiewetenschappen, maar na 
een jaar had hij het daar wel gezien. 

Het is niet zo dat Kelderman onvoor-
bereid aan de studie TIW begon. Vanuit
Hellevoetsluis is hij als middelbare
scholier wezen kijken op een oriëntatie-
dag en een meeloopdag. “Het kost 
anderhalf uur om in Eindhoven te
komen, ik had er dus best wat voor 
over. Ik heb overigens ook informatie 
opgevraagd in Delft .” 

Maar de sfeer op de open dagen is niet 
dezelfde als in de praktijk, merkte
Kelderman. “Na de leuke verhalen kwam
ik opeens in de harde werkelijkheid. 
Pas toen ik begonnen was, hoorde ik van
de problemen bij de faculteit. Volgens 
mij was de faculteit niet trots op zichzelf.
Het kwam op mij over of ze na vier jaar
een evaluatie hadden gepland waarop ze
zouden beslissen of ze wel of niet verder
gingen. Had ik een studie gekozen die
vier jaar later zou ophouden te bestaan?” 
Op een gegeven moment zat Kelderman
met drie andere studenten in een jacuzzi.
Twee studenten Technische Natuurkunde

vertelden dat ze overstapten naar
Bouwkunde en Industrial Design. 
Toen hij hoorde dat je bij ID geen 
tentamens krijgt en dat je niet in 
collegebanken hoeft te zitten, besloot
Kelderman mee te gaan met zijn vriend. 
Het bevalt goed bij ID. “Elk half jaar
waarvoor ik me heb ingezet, heb ik
gehaald.” Hij beseft dat hij de kennis-
makingsactiviteiten bij ID niet heeft
meegemaakt en dat hij wat dat betreft
niet kan vergelijken. Maar de open dag
van TIW bleek voor Kelderman een
valkuil./.

Martijn Kelderman: “Open dag was valkuil voor mij”



altijd geadviseerd om te stoppen met de
studie en een afspraak te maken met een
adviseur van STU. In reactie op het relaas
van Koonen zegt opleidingsdirecteur
Caroline Hummels: “Maurice heeft
tijdens zijn studie één keer een redelijk
grote verandering meegemaakt binnen
het onderwijs. Dit was twee jaar na de
start van zijn studie. De essentie van de
opleiding is daarbij gelijk gebleven 
(competentie-gericht leren, red.), maar
qua structuur waren er wijzigingen. 
In plaats van een geschreven zelfevaluatie
plus een plenaire beoordelingsvergade-
ring met alle coaches en beoordelaars,
bestaat de beoordeling sinds 2008 uit 
vier onderdelen om zo een goed beeld 
van de student te krijgen. Hieronder valt
ook een gesprek. Helaas heeft Maurice 
de showcase geïnterpreteerd als grafisch
instrument, terwijl het duidelijk om de
inhoud gaat. Het is overigens wel 

vervelend als studenten moeite hebben
met een duidelijke onderwijswijziging.
We proberen hen daar zo goed mogelijk
bij te ondersteunen middels hun 
persoonlijke competentiecoach of 
de studieadviseur.”/.

“Het is de eigen keus van studenten 
om hulp te zoeken”, zeggen Wilma
Groenendaal en Mirthe van Engelen,
studiekeuzebegeleiders bij STU.
Redenen waarom studenten stoppen
zijn volgens hen nooit onder één
noemer te vangen. “Het is altijd een 
mix van problemen. En ze hebben 
chaos in hun hoofd van de diverse 
negatieve ervaringen. Wij helpen 
ze die chaos te ontwarren.”

“In het eerste semester van dit collegejaar
zijn er 120 studenten langsgekomen. 
Niet alleen eerstejaars, trouwens. Er zijn
duidelijke pieken aan te wijzen. Meteen
in de eerste week komen de studenten 
die zich in paniek afvragen waar ze zich
nu toch voor hebben ingeschreven. 
Dan komt er een piek na de eerste ten-
tamenweken. De schrik kan heel groot
zijn bij studenten die op het vwo altijd
heel goede cijfers hebben gehaald.
Wanneer zij aan de TU/e met meer 
inspanning veel lagere resultaten 
bereiken, is dat wel demotiverend voor
sommigen. De allergrootste piek komt
vlak voor 1 februari. Wie zijn inschrijving
voor die datum beëindigt, verliest geen
studiefinancieringjaar. En dan is het 
vaak nog mogelijk in te stromen in een
andere studierichting.” 
De eerste stap van STU is een individueel
gesprek. De student geeft zelf aan hoe
hij/zij verder wil gaan. Dat kan een 
interessetest zijn, waarna eventueel
deelname in een studiekeuzewerkgroep
volgt, of het bespreken van tips wanneer
er twijfel is tussen verschillende vervolg-
opleidingen.

Redenen waarom studenten stoppen, 
zijn volgens Groenendaal en Van Engelen
nooit onder één noemer te vangen. 
“Het is altijd een mix van problemen.
Bijvoorbeeld de teleurstelling over de
cijfers, het tegenvallen van de reistijden
bij thuiswonenden, het feit dat er veel
meer tijd in de studie moet worden
gestopt dan verwacht. Studenten die 
wij spreken zijn vaak erg moe. En ze
hebben chaos in hun hoofd van de 
diverse negatieve ervaringen. Wij helpen
ze die chaos te ontwarren.”
De druk om een tweede -en betere- 
studiekeuze te maken, is groot. “Eigenlijk
hebben ze zichzelf ook teleurgesteld,
want ze dachten in 6 vwo dat ze goed
kozen. Voor sommigen is begeleiding
daarbij meer dan welkom.”
De Studiekeuzewerkgroep komt driemaal
bijeen en bestaat uit een groep van tien
tot vijftien studenten. Samen doorlopen
ze vier fasen. “Eerst kijken ze naar
zichzelf: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik.
Pas daarna gaan ze studies verkennen 
die bij hun nieuwe zelfbeeld passen.
Daaruit ontstaan enkele opties voor
nieuwe studies. De studenten verdiepen
zich hierin door er contact mee op te
nemen of eens een dag mee te lopen”,
zegt Van Engelen.
Wie besluit de TU/e te verlaten, wordt nu
nog uit het oog verloren. STU is bezig een
natraject op te zetten. De meeste studie-
verlaters kiezen een vervolg aan het hbo
of een andere universiteit. Een klein deel
gaat verder aan een andere TU/e-op-
leiding en een nog kleiner deel gaat
werken, zo schat Groenendaal./.

STU: “We helpen de problemen 
op een rijtje te zetten”
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Riek Peters: “Student die zich slecht oriënteert
heeft grootste risico op uitvallen”
Riek Peters, STU-medewerker kwali-
teitszorg onderwijs, heeft in het najaar
van 2009 overleg gehad met alle studie-
adviseurs om de oorzaken van uitval 
in kaart te brengen.
Het overleg met studieadviseurs leverde
niet veel op omdat alle faculteiten 
verschillende methoden gebruikten. 
Die varieerden van gesprekken tot 

digitale vragenlijsten. STU heeft de
enquête die IE&IS gebruikte aangepast
en verwerkt tot een TU/e-brede exit-
enquête, die vanaf komend collegejaar
naar studenten die zich voortijdig uit-
schrijven wordt gestuurd. “Hiermee
hopen we inzicht te krijgen in de beweeg-
redenen van de stoppende studenten”,
zegt Peters. Vragen op de lijst behelzen
onder andere persoonlijke omstandig-
heden en oordeel over de studiepro-
grammering. Ook is er ruimte voor 
opmerkingen.
Volgens Peters loopt de student die zich
slecht oriënteert het grootste risico op 
uitvallen. “En juist die studenten die geen
voorlichtingsdagen bezoeken, niet naar
open dagen gaan en geen introductie-

activiteiten doen, gaan waarschijnlijk ook
niet op zoek naar begeleidingsadvies.”
Hij ziet wel wat in intakegesprekken.
“Persoonlijk denk ik dat STU studenten
die zich nog nergens vertoond hebben,
gericht moet uitnodigen voor een intake.”
Maatregelen als het veranderen van 
recht op studiefinanciering of studieduur
hebben maar kortstondig effect. “De
volgende generatie weet niet beter en 
gedraagt zich weer zoals studenten zich
van nature gedragen. Het maakt niet 
uit hoe hoog de studielat ligt, dezelfde
groep studenten -zestig tot zeventig
procent- springt er overheen.”/.

met de studie
orbine Schalij
eannette Bos
an Overbeeke
arom studenten hun studie 

engen via een exit-enquête. 

die in collegejaar 2009/2010 

n, hebben er in het eerste 

e gestaakt. Samenvattend 
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e’. Maar vaker is het een 
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Algemeen

Dienst Interne Zaken
Avondmaaltijden Auditorium
Maandag: pita gyros, Griekse salade; kip Hawaï,
aardappelkroketten, wortelschijven; kalfstartaar in
roomsaus, gevulde aardappelrolletjes, schorseneren.

Dinsdag: lasagne bolognese; gehaktbal, jus, gekook-
te aardappelen, boterbonen; kip ‘tikki massala’, 
djuvec rijst, gemengde botergroenten.

Woensdag: jambalaya rijst, kipdrumsticks; rund-
vleesreepjes ‘Santa Cruz’, skin off wedges, rauwkost;
zalmmoot, dillesaus, pommes duchesse, gegrilde
groenten mediterraan.

Donderdag: vegetarische spaghetti met broccoli-
kaassaus; gebakken kibbeling, aardappelpuree,
zomergroenten; varkenshaas, champignonsaus, 
steakhouse frites, luxe gemengde salade.

Vrijdag: geen avondopenstelling.

DPO
TEACH: teaching support for TU/e staff
Workshops ‘Assessments’ (TRD36 and TRD32).
On 1 June and 3 June 2010 TEACH will carry out
two workshops on assessments. Target audience:
TU/e staff with teaching tasks. Other types of 
assessments (TRD36), 1 June, from 9am - 12.30pm. 
• the systematic way of designing an assessment plan
• the selection of the appropriate assessment 

instrument
• the design of criteria & indicators

Trainer: Sonia Gómez-Puente
Assessment with exams (TRD32), 3 June, 
from 9am • 12.30pm 

• formulating various types of test questions in 
one’s own professional field

• developing an appropriate test
• apply concepts such as: selectivity, reliability, 

level of difficulty, advised score, etc.

Trainer: Gerard van de Watering
Participants can participate in one of the workshops
or they may be interested in following both assess-
ment modules. These workshops are also a part of
the TU/e BKO training program.
More information can be obtained from Sonia
Gomez Puente (e-mail s.m.gomez.puente@tue.nl).
You can enrol for the workshop(s) by Studyweb:
http://w3.tue.nl/en/the_university/studyweb

SAI
SAI Design Café
Tuesday 27 April 2010 will see the fifth SAI Design
Café for PDEng trainees, their supervisors and other
interested parties in De Zwarte Doos. The aim of 
the SAI Design Café is to facilitate the (informal)
exchange of knowledge about design and thus 
inspire (potential) designers and anyone who 
wants to find out more about design. 
Subject this time is ‘The Art of Design and the
Design of Art’. Although the design of complex
technological products and systems should be based
on scientifically sound methods, it is still an art.
Often design decisions can be based on objective 
criteria, but there always remain design decisions
that can only be justified by personal taste of the
designers. In the design of artworks like paintings,
sculptures, choreography or musical compositions
similar design processes occur. There are also
design principles and laws, but the personal taste 
of the designer is always the main driver. In this 
edition of the SAI Design Café we will explore the
similarities and differences between these two worlds.
There will be given three lectures, each 30 minutes.
We start with mrs Ingrid Halters, a design engineer
working for TomTom, the famous navigator. She 
will tell us about the design processes in advanced
IT-systems. Then professor Jack van Wijk (TU/ e
Computer Science) will tell us about the graphical
artworks he designs with scientific methods. Last
but not least Kik Zeiler, a famous Dutch painter
from the stream of realism. He will present the 
way he designs paintings, in particular the design
principles and rules he applies and develops. 

It will be an interesting event with beautiful images!
The SAI Design Café schedule is:
Location: TU/e, De Zwarte Doos
Welcome:       15.45 hrs.
Lectures:           16.00 hrs.
Reception:     17.30 hrs.

More information can be found at www.3tu.nl/sai
For registration please send an e-mail to mr.drs. 
Ben Donders,  b.c.donders@tue.nl

Mensen

Promoties
C. Rabotti MSc verdedigt op maandag 26 april haar
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 ‘Characterization of uterine activity by electro-
hysterography’. Rabotti promoveert aan de faculteit
Electrical Engineering. De promotoren zijn
prof.dr.ir. J.W.M. Bergmans en prof.dr. S.G. Oei.

Ir. M.B. Kok verdedigt op maandag 26 april zijn
proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal
5 van het Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Cell-internalized MRI contrast agents’. 
Kok promoveert aan de faculteit Biomedische
Technologie. De promotor is prof.dr. K. Nicolay.

Ir. M.M.M. Jansen verdedigt op woensdag 28 april
zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen
van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proef-
schrift luidt ‘The Influence of Adsorbate
Interactions on Elementary reaction kinetics CO
with NO, N, O, or H on Rh(100)’. Jansen promo-
veert aan de faculteit Scheikundige Technologie. 
De promotoren zijn prof.dr. J.W. Niemantsverdriet
en prof.dr. B.E. Nieuwenhuys.

J.A. Villegas Bautista MSc verdedigt op donderdag
29 april 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 ‘Design of Advanced Primitives
for Secure Multiparty Computation: Special Shuffles
and Integer Comparison’. Villegas Bautista promo-
veert aan de faculteit Wiskunde & Informatica. 
De promotor is prof.dr.ir. H.C.A. van Tilborg.

E. Ivanova Iordanova MSc verdedigt op donderdag
29 april haar proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf
16.00 uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Poly-diagnostic Validation of
Spectroscopic Methods; in-depth monitoring of
microwave induced plasmas’. Ivanova Iordanova
promoveert aan de faculteit Technische
Natuurkunde. De promotoren zijn prof.dr. J.J.A.M.
van der Mullen en prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen. 

Afscheid
Ria Veldhuis, werkzaam bij de receptie van de facul-
teit Scheikundige Technologie, gaat na een dienst-
verband van meer dan twintig jaar van haar pensioen
genieten. Ter gelegenheid hiervan bieden wij haar
een receptie aan. Wij nodigen u hiervoor van harte
uit op dinsdag 27 april a.s. vanaf 16.00 uur in de
Pantry/Kantine vloer 0 van het Helix-gebouw.

Studentenleven

GEWIS
Kaleidoscoopdag
Op 3 mei houdt GEWIS de Kaleidoscoopdag - een
wiskundig symposium met uiteenlopende lezingen
over de verschillende toepassingen van de wiskunde.
Ontvangst is om 10.00 uur, waarna het programma
om 10.45 uur van start gaat. De lezingen duren tot
17.30 uur, met (verzorgde) lunch en koffiepauze 
tussendoor. Voor meer informatie en aanmelding,
zie www.kaleidoscoopdag.nl .

Tint
Nieuw: kloosterdagen in Zuid-Limburg 
Deze workshop is pas eind mei, maar wij willen je
er toch al op wijzen zodat je deze plek in je agenda
vrij kunt houden. Van donderdagochtend 20 tot 
vrijdag 21 mei in de namiddag gaan we met een

groep (maximaal 25 deelnemers) een tijd van rust,
inspiratie en activiteit tegemoet!
Tijdens deze tweedaagse proef je aan de hand van
verschillende activiteiten als o.a. bibliodrama, man-
tra zingen en meditatie, iets van de spirituele levens-
wijze van religieuzen in de prachtige natuur van
Zuid-Limburg. Daarnaast staan we stil bij waar het
echt om gaat in jouw leven. 
De kosten bedragen 25 euro, dit is inclusief twee
warme maaltijden en een overnachting. Dus wil 
jij je horizon verbreden, creatief bezig zijn in een
inspirerende omgeving en kennis maken met het
kloosterleven? Neem dan deel aan deze Klooster
Tweedaagse! Geef je snel op: tint@tue.nl 

Nieuw: workshop haptonomie
Wanneer: Woensdag 28 april 
Tijd: 20.00 tot 21.30 uur
Wat: Wil je meer uit het denken en wil je meer 
voelen? Wil je eens stilstaan bij de manier waarop 
jij contact maakt met anderen? Zou je meer je eigen
grenzen willen ervaren? Wellicht is haptonomie iets
voor jou. Op deze avond gaan we op speelse wijze
ontdekken wat er mogelijk is in de ontmoeting met
jezelf en iemand anders. Begeleiding: Ellen
Kleingeld. Locatie: T!NT Café, Bunker

Enquetes over buitenlandervaring
studenten
Wil jij studeren in het buitenland of ben je naar 
het buitenland geweest voor je studie? Dan kun 
jij me helpen!
Mijn naam is Marieke Pieters en voor mijn afstudeer-
opdracht voor de opleiding Tourism and Recreation
Management aan Hogeschool INHolland doe ik
onderzoek naar studenten aan universiteiten die 
in het buitenland een (deel van een) studie willen
volgen of hebben gevolgd. 
De informatie die ik van jullie op deze manier krijg
geeft inzicht in (het belang van) het op maat leveren
van bemiddeling en advies aan studenten die in 
het buitenland willen studeren.
Ik zou het daarom heel fijn vinden als je deze
enquête zou willen invullen, dit kost je ongeveer 
vijf minuten.
Enquête voor studenten met de wens om in het 
buitenland te studeren
www.thesistools.com/?id=129657 

Enquête die in het buitenland zijn geweest voor 
hun studie www.thesistools.com/?id=129686 

N.b. Deze enquête is niet bedoeld voor stagiaires 
en uitwisselingsstudenten

Groninger Studenten Cabaret
Festival
Het 24ste Groninger Studenten Cabaret
Festival zoekt deelnemers!
Het Groninger Studenten Cabaret Festival (GSCF) 
is een festival voor en door studenten. Het biedt 
studenten uit heel Nederland en Vlaanderen met
ambitie voor cabaret een open podium, waarop men
speelervaring op kan doen en naamsbekendheid 
kan creëren. Het festival bestaat al 24 jaar en is 
uitgegroeid tot een van de vier grootste cabaret-
festivals van Nederland.
Ken jij iemand die klaar is voor deze uitdaging of 
zie je jezelf wel op het podium staan? Trek jij wel
volle zalen?
Twijfel dan niet en meld je aan voor de selecties 
via www.gscf.nl!

Diversen

Stichting Thomas More
Knaagt er iets?
Studiebeurzen van vijfduizend euro voor ’n aanvullend
studiejaar filosofie, ethiek of theologie.
Aanvragen vóór 30 april 2010.
Zie: www.thomasmore.nl.

Vacatures

Secretaresse faculteit W&I V32.1133 0,5 1 jaar met
uitzicht op vast dienstverband Schaal 6 CAO
Nederlandse Universiteiten.

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

(Advertentie)



English page /11
Cursor 22 april 2010

Especially for interna-
tional students the
International Office has
made a Facebook page:
TU/e International
Student Team. It regularly
shows announcements of 
interesting activities or pieces
of information, also handy 
for staff members.

www.eindhovennews.nl is a
website featuring regional
news and other valuable 
information in English, 
especially for the international
community in Eindhoven. 
The site has been set up by
expats.

On www.vvv
eindhoven.nl/en,

the site of Eind-
hoven’s Tourist

Office, you will find 
information about
events and places of 
interest in Eindhoven.

Studium Generale 
organizes lectures,

concerts, exhibitions and 
films at TU/e. Many activities
are free. www.studium 
generale-eindhoven.nl.

With its varied, progressive
programming the Effenaar is
one of the best-known podia 
of the Netherlands. There is 
a big and a small hall, as well 
as a restaurant with a terrace.
www.effenaar.nl.

?????
This week in I wonder how: how do I find infor-
mation about everything going on in Eindhoven
and at TU/e? We often hear from international
students that they are not abreast of what is
happening in Eindhoven. So here we present a 
selection of some handy websites.

DDoo  yyoouu  aallssoo  hhaavvee  aa  qquueessttiioonn  aabboouutt  aa  ssoocciiaall  oorr  ccuullttuurraall  iissssuuee??  
CCoonnttaacctt  uuss  aatt  eennggccuurrssoorr@@ttuuee..nnll..  

I wonder how ...

30 April: Queen’s Birthday
On 30 April we celebrate the Queen’s Birthday in the Netherlands: Koninginnedag. Actually
our present Queen, Beatrix, has her birthday on 31 January, but together with the rest of
the Netherlands she celebrates it on her mother Juliana’s birthday. There are many places, 
including Eindhoven, where festivities already begin on the night of 29 April: Queen’s night.

The Queen’s Birthday is a grand
feast for which most Dutchmen
are free from work. It is cele-
brated mostly outdoors with
games for the children,
rummage sales and in big cities
there are many performances by
bands and DJs. In Eindhoven
alone this event attracts some
200,000 visitors every year.
Many people adorn their houses
and streets in the colors red,
white and blue (the colors of the

Dutch flag) and orange (Van
Oranje is the family name of the
Dutch royal family). 
What events are on the program
for the inner city of Eindhoven?
It begins on Thursday night,
with music in the market square,
dancing in the Stadhuisplein, a
highly varied musical program
in the Effenaar and world music
in the Danssalon and in
Clausplein. On Friday there are
huge rummage sales in and

around Wilhelminaplein until
halfway through the afternoon.
The rest of the day there are
music festivals throughout the
city center. The Effenaar
program features Seatsniffers
and Go Back To The Zoo among
others. Anyone wishing to go
back to the 1980s and 1990s can
go to Lichtplein and at various 
locations in the city you can
listen to Erick E, Don Diablo,
Gregor Salto and Laidback Luke.
On the Queen’s Birthday Queen
Beatrix and her family always
visit one or two cities or villages
in the Netherlands. This year
they will be welcomed in
Wemeldinge and Middelburg in
the province of Zeeland. The
visit will be broadcast live on TV
from 9.45 to 13.30 hours on
Nederland 1. (SK)/. 20
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Dies Natalis
TTooddaayy,,  TThhuurrssddaayy,,  TTUU//ee  iiss  cceelleebbrraattiinngg  iittss  5544tthh  aannnniivveerrssaarryy..  

2222  AApprriill

Film at the Zwarte Doos: 

Where the Wild Things Are

FFaannttaassyy  ffiillmm  ((bbuutt  aallssoo  ffoorr  aadduullttss))  aabboouutt  tthhee  lliittttllee  bbooyy  MMaaxx  aanndd

hhiiss  aaddvveennttuurreess  wwiitthh  aa  vvaarriieettyy  ooff  mmoonnsstteerrss..  WWeebbssiittee  ZZwwaarrttee  DDooooss::

‘‘AA  ssoommeewwhhaatt  ssuubbvveerrssiivvee,,  ccoommiinngg--ooff--aaggee  ffiillmm’’..

2222,,  2277  aanndd  2288  AApprriill  2200..0000  hhoouurrss,,  ZZwwaarrttee  DDooooss,,  aaddmmiissssiioonn  ffoorr

ssttuuddeennttss  tthhrreeee  eeuurrooss..

wwwwww..ddeezzwwaarrtteeddooooss..nnll  

International, multicultural Quiz Mosaic

TTeesstt  yyoouurr  kknnoowwlleeddggee  aabboouutt  ootthheerr  ccoouunnttrriieess  aanndd  ccuullttuurreess..  TThhee

wwiinnnneerr  wwiillll  rreecceeiivvee  aa  pprriizzee  ooff  oonnee  hhuunnddrreedd  eeuurrooss..  RReeggiissttrraattiioonn  iiss

ppoossssiibbllee  vviiaa  mmoossaaiicc@@ttuuee..nnll,,  wwiitthh  ttwwoo  oorr  tthhrreeee  ppeerrssoonnss  ppeerr  tteeaamm..  

2288  AApprriill,,  1199..0000  hhoouurrss  SSeennaaaattsszzaaaall  AAuuddiittoorriiuumm,,  ppaarrttiicciippaattiioonn

ccoossttss  tthhrreeee  eeuurrooss..

Queen’s Birthday
NNaattiioonnaall  ppuubblliicc  hhoolliiddaayy  iinn  hhoonnoorr  ooff  tthhee  QQuueeeenn..  TThhee  ffeeaasstt  wwiillll

ssttaarrtt  oonn  tthhee  eevvee::  QQuueeeenn’’ss  nniigghhtt..  EEiinnddhhoovveenn  hhaass  aann  eexxtteennssiivvee

pprrooggrraamm,,  sseeee  aallssoo  tthhee  ddeettaaiillss  aalloonnggssiiddee..

2299  aanndd  3300  AApprriill,,  nnaattiioonnaall

PPrrooggrraamm  EEiinnddhhoovveenn  sseeee  wwwwww..oorraannjjeeddeeggeekkssttee..nnll  

More information and a convenient
map showing the festivities in
Eindhoven can be found on 
www.oranjedegekste.nl (Dutch).

What’s happening?

The Veerman Committee wants
hbo graduates to carry the
same Bachelor and Master
titles as academics. After many
years of fussing about this
the universities have agreed 
to this at last.

“We are cutting this Gordian knot
with a smile”, said Committee
chairman Veerman upon the pre-
sentation of his report. The dis-
tinction between higher voca-
tional education (hbo) and
university education does not 
necessarily have to be guarded 
by the titles granted.
Academics may call themselves

Bachelors and Masters ‘of Arts’,
or ‘of Science’, but hbo graduates
have to make do without those ad-
ditions. It is the Committee’s
view that this leads to an under-
valuation of the hbo diploma
abroad. “That is why we recom-
mend that the titles be equa-
lized”, says Ron Bormans,
Executive Board chairman of the
Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen and a member of the
Veerman Committee. 
The diploma will be accompa-
nied by a document containing a
kind of photo of the institute.
“That will show whether some-
one has studied at a ‘research uni-

versity’ or at a ‘university of applied
science’ - i.e. a ‘hogeschool’. It
also describes the contents of the
curriculum. This will make the
title properly recognizable inter-
nationally without leaving any
doubts about its value”, says
Bormans.
The universities consider this to
be a good proposal. “What we
have always shrunk from is that it
remained vague what kind of in-
stitute issues the diploma and
how it is thought of”, says VSNU
chairman Sijbolt Noorda. “If that
problem is solved, we favor this
recommendation.” (HOP)/.

Same titles for hbo graduates and academics

TU/e team Tech United European 
champion robot football
A flood of goals scored by
the TURTLEs won the TU/e 
team Tech United the title 
of European champion in
Magdeburg, Germany, on
Sunday April 18. The foot-
balling TU/e robots beat
Cambada, a team from
Portugal, 5-1. Good passes,
perfect throw-ins and dribbling
back with the ball made the
match look ‘almost real’, 
team leader Rob Hoogendijk
comments.

“It started in great suspense, for
you never know how two pro-
grams that were written indepen-
dently from each other will react
to each other. There was great
relief after the first goal and the
second half saw a genuine flood
of goals”, as Hoogendijk summa-
rizes the final in the premier
league of the Robo Cup competi-
tion.
That there was cheering and
clapping for robots that are 

incapable of per-
ceiving this does
appear a bit odd to
him as well now.
“Still, robot foot-
ball is getting to
be more and more
fun to watch, as it
is just like the 
real thing. Our
TURTLEs can
communicate
with each other.
They can dribble
well because team members feed
them information about oppo-
nents that are lurking out of
sight. And when a robot fails,
they detect that and determine
mutually which role has gone
and which one can take over. A
robot that has a less important
role at that moment can position
itself between the posts then.”
Other pluses of the Tech United
team are the possibilities to anti-
cipate the positions of the oppo-
nents during a throw-in and the

agility of not losing the ball while
dribbling backwards. “In the final
this resulted in as many as three
goals.” 
Now the Tech United team has
great expectations of its partici-
pation in the World Champion-
ship in Singapore, from 19 thru
25 June. “We keep improving
things. Now we shall start to work
on better man-to-man coverage,
which was adequately shown for
the first time at this EC by the
team from Stuttgart.” (NS)/.

Daughter PhD candidate dies in space box
Thursday April 15 there was commotion at the space boxes behind
the Potentiaal building of the Department of Electrical Engineering.
Five ambulances had turned out to provide assistance at an
emergency. University secretary ir. Harry Roumen restricts himself
to saying that attempts have been made to resuscitate the daughter of
a PhD candidate employed at TU/e. According to Roumen these 
attempts were unfortunately in vain. As this is a personal matter, the
university is not giving any further comment on the incident,
Roumen informs us. 
On Tuesday April 20 a memorial service for the girl was held in the
LaPlace building. (HK)

The Tech United robots.

Archive photo: Bart van Overbeeke
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Aerts voelt zich allerminst gepasseerd
door het faculteitsbestuur. “Aan het begin
van dit collegejaar merkten we bij CHEOPS
dat het op allerlei vlakken rommelde. Er
was een tekort aan docenten, er was bij-
voorbeeld geen hoogleraar bij Uitvoerings-
techniek, er stonden te weinig en kapotte
stoelen op vloer 3 en 4. Wij wilden betrok-
ken zijn bij de veranderingen die op
stapel stonden en hebben het initiatief
genomen tot de werkgroep Onderwijs
2.0. Daarin zijn studenten en medewer-
kers vertegenwoordigd. We zijn officieel
erkend als vierde projectgroep en met
onze mening wordt echt wat gedaan.”
De groep Onderwijs 2.0 heeft dit voorjaar
studenten opgeroepen
ideeën voor de
toekomst van Bouw-
kunde in een groen
emmertje te stoppen.
Er werden 270 ideeën
verzameld. Half
maart volgde een
brainstormmiddag en
is een witboek
gemaakt. In dat witboek hebben de 
studenten hun visie opgesteld rondom
zes thema’s. Naast hun kijk op de profi-
lering van Bouwkunde in Eindhoven
staan daar ook tips voor een slimmer cur-
riculum en efficiënter onderwijs in en
wordt een mentaliteitsverandering voor-
gesteld. “Het curriculum kan beter. We
zien nu nog overlap tussen verschillende
vakken in de bachelor. En over de vorm
van onderwijs moet ook nagedacht
worden.” 
“Op langere termijn hopen we op een
mentaliteitsverandering. Er moeten bij
Bouwkunde minder hokjes komen.
Studenten en docenten moeten meer
samen doen.” Concreet stelt de werkgroep
zich daar een herverdeling van het
gebruik van Vertigo bij voor. Nu werken
op vloer 3, 4, en 5 alleen studenten en
zitten de docenten op de vier lagen daar-
boven. “Misschien moet alles wel door
elkaar gehuisvest worden”, zegt Aerts.
Het witboek is geaccepteerd door het 
faculteitsbestuur en zal als aanvulling
worden gebruikt op het Ontwikkelings-
plan 2014, waarin minder afstudeerrich-
tingen en een inkrimping van personeel
wordt aanbevolen. “Het plan heeft geen
harde kritiek losgemaakt bij de docen-
ten”, zegt CHEOPS-commissaris onder-
wijs Aerts. “Er zijn wel kleine op- en aan-

merkingen, maar de grote lijnen lijken
geaccepteerd. De vier units zijn volgens
mij wel tweemaal geconsulteerd. Van de
studenten heb ik nog niets gehoord. Het
kost hen veel moeite om alle informatie
tot zich te laten doordringen. Een enke-
ling leest alles, maar de meesten laten het
liggen tot het hen treft. Daar kan nog een
slag gemaakt worden.” 

Aerts vind het de taak van het bestuur om
de studenten goed te informeren.

Daarom heeft de
werkgroep Onderwijs
2.0 in de vergadering
met het faculteits-
bestuur van 21 april
gevraagd om heldere
communicatie. “We
willen alle merkbare
veranderingen op
een rijtje, we willen

lezen waar en wanneer studenten en 
medewerkers terecht kunnen met
mening en input en als laatste willen we
duidelijkheid over het plan van aanpak.”
Voor Aerts zelf zal er niets veranderen in
haar studie. Na dit bestuursjaar begint ze
aan haar master. Huidige eerstejaars
komen waarschijnlijk wel in het nieuwe
systeem. “Beide groepen willen weten
waar ze aan toe zijn. Wanneer de voor-
gestelde masters verdwijnen, is nu nog 
onduidelijk.” Aerts denkt dat het facul-
teitsbestuur wacht op groen licht van het
College van Bestuur omtrent de finan-
ciën. “Het faculteitsbestuur heeft hard
gewerkt. Het opstellen van het plan is een
sprint geweest, nu hijgen ze even uit, en
dan moeten ze weer doorrennen.”

De faculteitsraad van Bouwkunde heeft
zich dinsdag 20 april gebogen over het
Ontwikkelingsplan 2014. Zij ziet zowel
pluspunten als zorgwekkende onderdelen
in de toekomstvisie van Bouwkunde.
Studentlid en voorzitter Bob L’Herminez
begint beleefd met de goede kansen: “De
faculteit wil meer ingaan op ontwikke-
lingen in de maatschappij en dat is posi-
tief. Dat was ze misschien wel uit het oog
verloren. We zijn ook blij dat onderzoek
en onderwijs meer vervlochten worden en
dat de verzuiling in de vorm van verschil-

lende units wordt verminderd.” Helemaal
gerust is de faculteitsraad niet op de
plannen: “We raadplegen vakbonden over
de personele maat-
regelen die het
bestuur wil nemen.”
Volgens personeels-
lid ir. Gert Boxem
kun je die zien als
een herstructurering
die komt op een
gunstig moment.
“De vergrijzing zorgt
al voor een natuurlijk
verloop.” Maar niet
iedereen kan met
pensioen. Voor de
drie mannen van de
grafische studio
moet vanaf 2014 een
andere plaats 
gevonden worden. “De faculteitsraad wil
met eventuele hulp van vakbonden ervoor
zorgen dat dat op een correcte manier
gebeurt.”

Een andere zorg die de raad heeft, betreft
de afstudeerrichting Uitvoeringstechniek.
“We willen de motivatie over het samen-
voegen van die track met Productontwik-
keling graag nader toegelicht zien. Wij
denken dat er wel degelijk behoefte is aan
goed opgeleide ingenieurs in die richting.
De opleiding is verder aan geen enkele
Nederlandse universiteit te volgen. Het
maatschappelijk belang is groot en die
rechtvaardigt in onze ogen een eigen
leerstoel.”
De financiering van de leerstoelen per
2014 moet ook goed in de gaten worden
gehouden volgens de raad. “Het plan is de
formatie voor hoogleraarplaatsen voor
slechts tachtig procent te laten finan-
cieren door de eerste geldstroom. De
andere twintig procent zal uit de derde
geldstroom moeten komen, ofwel; die
zullen ze zelf moeten meebrengen. Wij
vragen ons af op je op deze basis voldoen-
de hoogleraren kan binnenhalen. Bij
Building Physics and Systems hoeft dat
geen probleem te zijn, maar bij Architec-
tuur misschien wel. En daar zijn juist veel
studenten.”

Deze en andere vragen heeft de raad
schriftelijk aan het faculteitsbestuur voor-
gelegd. Hoe ziet het bestuur het inzetten

van promovendi in het
onderwijs? Zijn dat
bijvoorbeeld
Engelstaligen? En
hoe wordt de begelei-
ding van de ateliers
in gevuld? Studenten
moeten meer zelf-
werkzaam zijn, hoe
wordt dat concreet
ingevuld? Gaat dat
niet ten koste van de
kwaliteit? En over de 
vermindering van
contacturen: dat is
voor nutteloze 
gesprekken prima,
maar verliest de 

faculteit de binding tussen docent en
student en studenten onderling niet uit
het oog?
De faculteitsraad heeft behalve vragen
ook een aanbeveling. “Stel een onderwijs-
programma-commissie in die toeziet op
het implementeren van de voorstellen.
We moeten zorgen dat leerdoelen en 
programma goed op elkaar aansluiten.”
De brief ligt inmiddels bij het faculteits-
bestuur. De raad beslist naar aanleiding
van de antwoorden over verdere stappen.
“Het ontwikkelingsplan kan goed uit-
pakken. En we gaan er vanuit dat wij nog
voldoende inbreng bij de implementatie
kunnen hebben.”/.

Bouwen aan toekomst Bouwkunde
Toekomst

Bouwkunde/Norbine Schalij
Illustratie/Jeannette Bos

Het ontwikkelingsplan 2014

dat het faculteitsbestuur van

Bouwkunde onlangs presen-

teerde, is rustig ontvangen

door de medewerkers en nog

niet goed doorgedrongen tot

alle studenten. Dat is de

indruk van Robin Aerts, 

commissaris onderwijs van

studievereniging CHEOPS.

“Medewerkers zijn gecon-

sulteerd en zodoende niet

overvallen met de plannen,

voor de studenten moet er

nog een helder lijstje

merkbare veranderingen 

opgesteld worden.” Ook de

faculteitsraad vraagt om 

verduidelijking.

We hopen op een 

mentaliteits-

verandering

Het opstellen van

het plan was een

sprint, nu hijgt

het bestuur even

uit en dan moet

men weer 

doorrennen
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Het biologisch paspoort dat
dopinggebruik van sporters
moet blootleggen, kan zo bij
het grof vuil. En de weten-
schappers die het bedacht
hebben, doen hun werk niet
goed. Ze verschuilen zich
achter reglementen. Met deze
gepeperde uitspraken veegt de
Nederlandse chemometricus
Klaas Faber de vloer aan met
de nieuwste vorm van doping-
opsporing. Op woensdag 
28 april praat hij over het
biologisch paspoort in 
De Zwarte Doos.

Een chemometricus als Klaas
Faber combineert statistiek,
wiskunde en chemie.
Vakgebieden die allen een 
connectie hebben met doping-
onderzoek. Faber deed onder-
zoek met tal van gerenommeerde
universiteiten en instituten in
binnen- en buitenland en is 
tegenwoordig zelfstandig 
consultant.
Hij is de laatste maanden in 
het nieuws gekomen door zich
af te zetten tegen het biologisch
paspoort. “Het aantonen van
dopinggebruik met behulp van
een biologisch paspoort is 
indirect bewijs en gebaseerd op
schattingen. De hele methode
berust echter op statistiek die
rammelt”, meent hij.
Naast de klassieke dopingtesten
zijn een aantal internationale
sportbonden in 2002 begonnen
met het verzamelen van 

verschillende bloedparameters
bij hun atleten. Er is een data-
base aangelegd van deze bio-
logisch paspoorten. Onderzoek
door het Wereld Anti-Doping
Agentschap (WADA) concen-
treert zich vooral op de jonge
rode bloedcellen of reticulocyten.
Zijn die te hoog (hoger dan 2,5
procent) dan kan er sprake zijn
van recent epo-gebruik. Een te
lage waarde (minder dan 0,4
procent) kan duiden op epo-
gebruik in het verleden. Alle
bekende waarden zijn vastgelegd
in een model en sporters die
zonder goede reden (een ziekte
bijvoorbeeld) afwijkingen
vertonen, wacht een schorsing
van twee jaar.

Claudia Pechstein
Wielrenners onder wie Igor
Astarloa en Pietro Caucchioli
werden in het verleden door
hun eigen teambaas aan de 
kant gezet nadat er bij hen rare
bloedwaarden waren geconsta-
teerd. De Duitse schaatsster
Claudia Pechstein kreeg echter
de twijfelachtige eer om als
eerste sporter officieel te worden
bestraft op basis van het biolo-
gisch paspoort. De bloedwaarden
van de vijfvoudig Olympisch
kampioene vertoonden begin
2009 in Hamar zodanige 
afwijkingen dat dopinggebruik
bewezen werd geacht. Ze werd
door de internationale schaats-
bond ISU voor twee jaar 
geschorst. Een reeks rechts-

zaken en beroepsprocedures
volgde, maar ze mocht uiteinde-
lijk niet deelnemen aan de 
winterspelen 2010 in Vancouver.
Faber: “Bij Pechstein zijn meer-
dere dingen mis gegaan. Maar
als ze direct in Hamar goede 
berekeningen hadden gedaan,
was ze nooit aangeklaagd. 
In haar geval is de statistiek 
op bizarre wijze misbruikt. 
Op definitieniveau is er gewerkt
met de verkeerde kans waarvoor
een getalletje is ingevuld dat uit
een verkeerde berekening komt
rollen. Bovendien is het totaal
betekenisloze resultaat ook 
nog eens vergeleken met de 
verkeerde norm.” 
De schaatsbond baseert zich 

op wetenschappers die als norm
een zekerheidspercentage van
95 procent betrouwbaar genoeg
vinden. Dat kan 1 op de 20 keer
een foutieve uitslag opleveren.
Faber vindt dat bij kansrekening
het toeval verder moet worden
uitgesloten naar hooguit 1 op
10.000. “Zelfs bij 1 op 1000,
met een zekerheid van 99,9
procent, zou Pechstein bij een
juiste berekening binnen de
bandbreedte zitten. Het is nota
bene de norm van 99,9 procent
die altijd in de context van 
het biologisch paspoort wordt
genoemd. Een bizarre vergis-
sing dus.”
Over de zaak-Pechstein is het
laatste woord nog niet gezegd.

Faber reageert terughoudend
maar verwacht wel dat ze wordt
vrijgesproken. Hij ontkent dat
hij een direct belang heeft in
haar zaak zoals in sommige
media wordt gesuggereerd.
“Het gaat mij in eerste instantie
om de beroepseer. Het bio-
logisch paspoort kan een succes
worden als de juiste methode
wordt gevolgd. Nu zou ik mijn
persoonlijke bloedwaarden niet
aan deze onderzoekers toever-
trouwen. Alsof je een kind een
geladen pistool geeft.” (FvO)/.
Dr. Klaas Faber geeft op woensdag 
28 april een lezing over het biologisch
paspoort. Dit doet hij van 11.45 tot
13.00 uur in filmhuis De Zwarte Doos.

“Het biologisch paspoort deugt niet”

Wielrenner Floyd Landis won in 2008 de
Tour de France, maar werd gediskwalifi-
ceerd vanwege vermeend dopinggebruik.

Schaatsster Claudia Pechstein 
werd als eerste bestraft op basis
van het biologisch paspoort.

De Nederlandse wielrenner
Thomas Dekkers werd in 2007
betrapt op dopinggebruik.

Filosoof prof.dr. Jan Verplaetse
beschrijft in zijn boek ‘Het
morele instinct’ dat de ver-
meende rationele moraal
van de mens geen kwestie is
van opgelegde ethiek. Het is
volgens hem eerder terug 
te voeren op chemische pro-
cessen in het brein. Met
voorbeelden uit de neuro-
wetenschap toont hij aan 
dat de mens beschikt over 
een aangeboren idee over 
goed en kwaad. Een omstreden
standpunt dat twee verdeelde
kampen oplevert. Op woensdag
28 april geeft hij hier een
lezing over in de Blauwe Zaal. 

Ben ik mezelf uit vrije wil, 
of ben ik gewoon datgene 
wat mijn brein me opdraagt?
Zolang de mens bestaat,
worstelen filosofen en 
wetenschappers met deze
vraag. Sterk verbeterd hersen-
onderzoek biedt steeds meer
inzicht. Voordat we keuzes
maken, nemen onbewuste 
processen in ons brein allang
een beslissing, zo blijkt uit 
wetenschappelijk onderzoek.
Verliefdheid, depressie of vrije
wil? Het lijkt erop dat het 
allemaal wordt bepaald door 
de chemie in ons hoofd.
Filosoof Jan Verplaetse van 
de Universiteit Gent is hiervan
overtuigd. In zijn boek, waar-
voor hij de NWO Eurekaprijs
ontving, vertelt hij waarom de
ene mens goed is en de andere
slecht. Hij verklaart vijf morele

systemen. Vier ervan berusten
op intuïties of emoties (de hech-
tingsmoraal, de geweldmoraal,
de reinigingsmoraal, de samen-
werkingsmoraal) en slechts 
één is rationeel (de beginselen-
moraal). Die moraal verplicht
mensen om dingen te doen 
of te laten, maar op 
diverse gronden en
verschillende
manieren.

Gemeenschappelijk
aan alle moraal is dat die
onze individuele vrijheid 
begrenst. Verplaetse wijst in 
zijn boek ook op de zogeheten
spiegelneuronen. De ontdekking
ervan maakt duidelijk dat 
empathie -volgens Schopen-

hauer de basis van alle moraal-
een neurobiologisch gegeven is.

Galilei
Vanaf zijn vakantieadres in
Terschelling laat Verplaetse
weten dat het onderwerp zeker 

hout snijdt aan een technische
universiteit. “Filosofie en
techniek zijn meer met elkaar
verbonden dan algemeen wordt
aangenomen. Ingenieurs maken

neuromodulatie en scanners
mogelijk waardoor we het brein
beter kunnen bestuderen. De
uitkomsten raken de filosofie.
Want door wetenschappelijke
ontdekkingen van het brein
wordt de ruimte voor het dualis-
tische mensbeeld steeds kleiner.

De gedachte dat er ergens
een aparte plek

bestaat waar 
de geest

vrij is, 

wordt
achterhaald

door de openbaring
van de processen die in het

brein plaatsvinden en ons sturen.
We bevinden ons op een kantel-
punt in het culturele denken.
Wat is een mens? In mijn ogen
een product van de natuurlijke
evolutie.”

Is Verplaetse een nieuwe Galilei
die tegen de verdrukking in de
wereld moet overtuigen dat de
zogeheten vrije geest eigenlijk
helemaal niet bestaat? “Ik wil
mezelf niet vergelijken met een 
dergelijke grootheid uit de 
wetenschap.” Maar inderdaad,
ook zijn tegenstanders geven
slechts haperend toe, vindt
Verplaetse. “Ze erkennen nu 
de invloed van spiegelneuronen
maar blijven dingen als mora-
liteit en individuele creativiteit
vrijwaren. Zoals het er nu uitziet,
worden onze gedachten en 
persoonlijkheid echter gevormd
door chemische processen in de
hersenen. Niets meer dan dat.”
De neurowetenschappen
leggen bloot hoe hersen-
processen moreel gedrag 
begeleiden en mogelijk
maken. Of omgekeerd, hoe
verstoorde breinprocessen
moreel gedrag belemmeren.

“Moraal is niet alleen een
kwestie van sociale omgeving

of culturele code maar ook van
hersenactiviteiten. Het is een
combinatie van emotie en rede,
van natuur en cultuur. Dat
dubbele karakter zal ik niet 
ontkennen, maar de rol van
emotie en biologie is in alle
studies naar moraal onder-
belicht. Ik probeer dat met 
mijn boek te herstellen.”(FvO)/.
Prof.dr. Jan Verplaetse geeft op
woensdag 28 april van 11.45 tot 13.00
uur de lezing ‘Het morele brein’ in 
de Blauwe Zaal van het Auditorium.

Niet ik maar mijn brein beslist

Illustratie: Anna Houwen



ID-studenten vierde 
in CHI-competitie
Lilian Admiraal en Joran Damsteegt, mas-
terstudenten Industrial Design (ID), zijn
vierde geworden in de CHI 2010 Student
Design Competition. CHI staat voor
Computing Human Interaction. De com-
petitie maakt deel uit van een conferentie,
één van de grootste op het gebied van ID.
De conferentie was van 10 tot 15 april in
Atlanta. In totaal waren er honderd inzen-
dingen. Joran en Lilian ontwikkelden een
apparaatje dat ouders en hun kinderen
moet stimuleren te lopen en een opdracht
uit te voeren. Lilian: “Jammer dat we in de
finale op de vierde plek zijn geëindigd,
maar de competitie was echt heel sterk.
Studenten uit de USA hadden met hun
project terecht gewonnen. Het was een 
geweldige ervaring om ons project in een
grote zaal te presenteren.” (JvG)

Knappe TU/e-student trekt
zich terug uit verkiezing
TU/e-student Hans Derks heeft zich na het
behalen van de halve finale van de Student
of the Year-verkiezing teruggetrokken uit
de competitie, een zoektocht naar de
student die het beste ‘beauty en brains’
combineert. Dinsdag werd bekend dat de
23-jarige Derks, die aan de TU/e de master
Embedded Systems volgt, was aangemerkt
als een van de twaalf beste mannelijke kan-
didaten. Tot verbazing van Derks zelf: “Ik
had me ingeschreven op de website omdat
je een reis naar Australië kon winnen, en
heb me toen ook maar voor deze wedstrijd
opgegeven. Ik heb er verder helemaal niets
voor gedaan.” Toen bleek dat hij in de halve
finales mee moest doen aan onder meer
een competentietest en een debat, liet
Derks de organisatie weten dat hij daar
geen zin in had. In overleg is toen besloten
hem van de lijst te halen. (TJ)

Gestrand in verre oorden
Het gestremde vlieg-
verkeer bezorgt ook
TU/e-studenten overlast.
Ze moeten hotels regelen
of op zoek naar alterna-
tief vervoer. Ze kunnen
niet bij verplichte
colleges zijn, moeten hun
stage uitstellen of
kunnen hun boeken niet
ophalen. De meesten
zitten niet bij de pakken
neer en maken van de
nood een deugd. 

Negentien studenten en
begeleiders van de faculteit
Biomedische Technologie
zitten sinds zondag onvrij-
willig in Kuala Lumpur. Ze
hadden net hun studiereis
in Australië afgerond en
waren op weg naar Neder-
land. Volgens BMT-
student René van Donke-
laar ondervinden sommige
studenten problemen door
de vertraging. “Er zijn
onderwijsblokken begon-
nen met verplichte aanwe-
zigheid”, meldt hij per
mail. “Sommigen zouden
als studentassistent gaan
werken en anderen wilden
aan hun stage beginnen.”
De studenten waren drie
weken Down Under en 
bezochten allerlei bedrij-
ven in Melbourne, Sydney
en Brisbane. Blijkens hun
eigen weblog (http://bme

studytour.blogspot.com)
vermaken de studenten
zich vooralsnog opperbest. 

Een groep van vijftig eerste-
jaars studenten Industrial
Design moest langer
blijven in Milaan, meldt
Fiona Jongejans van studie-
vereniging Lucid. Ze
waren daar vanwege de
International Design Week.
Hun vlucht was geannu-
leerd en de bestuursleden
hebben na een dag bellen
een bus kunnen regelen
voor 45 studenten. De vijf
bestuursgenoten hebben
de allerlaatste huurauto
kunnen huren op het
vliegveld van Milaan.
Jongejans: “Daarmee zijn
we ’s nachts teruggereden
naar Charleroi. Vanaf daar
hebben we een bus en vier
treinen genomen en heel
veel uren gewacht voor we

terug waren in Eindhoven.
De terugreis heeft ons 22
uur gekost en heel veel
geld.”

Het verblijf van ID-studen-
ten Joran Damsteegt en
Lilian Admiraal in Atlanta
is ook onverwacht verlengd.
(zie artikel hieronder). Zij
woonden daar de CHI-con-
ferentie bij. Admiraal per
mail: “Vanuit de orga-
nisatie is er gelukkig steun,
al zijn zij vooral nog bezig
met het verzamelen van in-
formatie van de mensen
die gestrand zijn. De sfeer
is best goed en iedereen
probeert er het beste van te
maken, al merk je wel heel
goed dat iedereen gewoon
naar huis wil. Een ‘ver-
plichte’ vakantie is toch
echt geen pretje en de ver-
plichtingen thuis stapelen
zich op.” (JvG)/.
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En hoe is het in Ulsan?

Omdat onze mooie wereld
meer te bieden heeft dan
alleen Eindhoven, hebben
wij besloten ons geluk te
zoeken in Zuid-Korea. 
We zijn terecht gekomen
in Ulsan, een zuidelijk
gelegen stad met 1,3

miljoen inwoners. Hier
werken we alweer bijna
twee maanden aan de
Ulsan National Institute
for Science and Techno-
logy (UNIST).
Ulsan is een grote 
industriële stad die de 
afgelopen jaren snel is 
gegroeid door de aan-
wezigheid van Hyundai
en grote scheepsvaart.
Grote bedrijven
sponsoren UNIST en
daarom denken we dat
hier veel potentieel is,
geld in ieder geval wel.
We kunnen ons werk hier
prima doen en hebben
zelfs de beschikking over
meer faciliteiten dan we
gewend zijn.
Ook zien we op UNIST
hoe groot het verschil
tussen Koreaanse en
Nederlandse studenten is.

Ten eerste kiezen ze hier
niet per se wat ze zelf
willen studeren, het
wordt mede (vooral)
bepaald door de ouders.
Veel studenten moeten
ontzettend hard werken
om een studie aan een
universiteit vol te kunnen
houden, we weten niet of
het komt door de ineffi-
ciëntie of door het hoge
niveau van de studie.
Voor ons is het prima te
doen. We werken aan een
onderzoeksproject voor
Samsung over ‘memory
colour’ en een project
voor de Koreaanse
overheid waarin we een
nieuwe fiets ontwerpen
samen met twee ervaren
professoren (ex-Samsung
en -Hyundai). Daarnaast
assisteren we in lessen
over ontwerpen en

tekenen, alsof we er zelf
veel verstand van hebben...
Omdat Ulsan een relatief
nieuwe stad is, zijn hier
niet zoveel leuke clubs
om naartoe te gaan.
Daarvoor moeten we twee
tot drie uur reizen naar
Busan (of naar Seoul, een
aanrader). Er zijn hier wel
veel traditioneel Koreaanse
bars waar we met onze
vrienden in een kamertje
aan een tafel zitten en
waar tijdens het eten de
flessen soju (alcoholische
drank gemaakt van rijst,
red.) snel tevoorschijn
komen. Dan lijken de
Koreanen opeens ook een
stuk opener en minder
serieus in het leven te
staan.
Het Koreaanse eten was
(en is) soms echt wennen.
De mensen houden hier

van veel pepers en zeevoer
in gerechten en dat zorgt
in ons appartementje af
en toe voor stevige sound-
track vanuit de badkamer.
Op de planning staat het
eten van ‘Bul Dak’, het
pittigste Koreaanse
gerecht dat naar wat we
gehoord hebben zelfs
Koreanen kan laten

huilen. Dit stukje tekst
kan dan ook het laatste
zijn wat jullie van ons
horen. 

(cheers), 
Wouter Aerts & Sander van
Berlo, studenten Industrial
Design

Wouter (links) en Sander

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.

Een bijzondere training
voor de speelsters van
Dames 1 en 2 van de
Eindhovense Studenten-
voetbalvereniging
Pusphaira, vorige week
donderdag. Als gevolg
van een ludieke wedden-
schap werd de training
gegeven door niemand
minder dan Erwin Koeman,
bondscoach van
Hongarije.

De weddenschap werd 
afgesloten na de wedstrijd
Pusphaira Dames 1 tegen
VV Acht Dames 1, eind vorig
seizoen. De Pusphaira-
speelsters liepen in de
kantine van VV Acht Erwin
Koeman, die daar zo nu en
dan meespeelt in het
eerste, tegen het lijf. Toen
de dames hem vroegen of
hij hen niet een keer wilde
komen trainen, antwoord-
de hij dat hij dat zou doen
als ze de volgende zondag
met minimaal twintig
speelsters weer bij Acht op
bezoek kwamen. “Ik had
niet gedacht dat ze ook echt
zouden komen,” aldus een
lachende Koeman. “Maar
tegen studentes moet je

zoiets natuurlijk niet
zeggen.” Meer dan twintig
vrouwen zaten de volgende
zondag weer in de kantine
bij Acht, en Koeman hield
zich aan zijn woord.
Koeman laat de dames
vooral flink werken aan
hun positiespel. Vaste
trainer Raymond Starke,
die vanaf de zijlijn ook wat
aanwijzingen geeft, consta-
teert dat ze toch wel iets 
fanatieker zijn dan normaal.
Hij zou het niet erg vinden
als Koeman vaker kwam,
maar niet alleen vanwege
de inzet. “Dertig dames is
geen doen in je eentje.”
Eén van de speelsters van
Dames 2 is de Hongaarse

Fanni Daruny Sypaseuth,
TU/e-studente Scheikun-
dige Technologie. Ze gaat
even apart met ‘haar’
bondscoach op de foto.
“Het is heel bizar om hem
te ontmoeten. De training
was goed, ik vond het erg
leuk.” Een onderdeel van
de training was op doel
schieten. Dat kan van pas
komen, want trainer
Raymond Starke heeft
Fanni beloofd dat ze, als ze
zondag scoort, het gesig-
neerde Hongaarse mini-
shirtje krijgt dat Koeman
voor de dames had mee-
genomen.(SK)/.

Erwin Koeman traint dames Pusphaira

Foto: Bart van Overbeeke

Studenten bezorgd 
over wijziging drankwet
Mogen studentenvereni-
gingen straks niet eens
meer een biertje tappen
voor bij het eten? Die
kans bestaat als de 
wijziging van de Drank-
en Horecawet wordt door-
gevoerd. Gemeenten
kunnen dan meer beper-
kingen aan drankgebruik
opleggen. 

Momenteel wordt de wets-
wijziging, die als belang-
rijkste doel heeft alcohol-
consumptie onder jongeren
tegen te gaan, in de Tweede
Kamer behandeld. In de
nieuwe regeling zouden
gemeenten de tijden waar-
op drank geschonken mag

worden bij niet-commer-
ciële verenigingen kunnen
inperken. Dat zijn bijvoor-
beeld sportkantines en
buurthuizen, maar ook
studentenverenigingen. 
De besturen van de drie
Eindhovense studenten-
verenigingen volgen de
ontwikkelingen op de voet,
zo blijkt uit een rondvraag.
Bij Demos gaat de bar
gewoonlijk om vier uur ’s
middags open, SSRE
begint een uurtje later. Bij
het ESC gaat bij mooi weer
het terras vaak om drie uur
al open. ESC-president
Simeon van der Steen:
“Het zou wel heel ver-
velend zijn als dat niet

meer zou mogen. In dat
geval gaan we ongetwijfeld
samen met de andere
studie- en studentenver-
enigingen actie onderne-
men.”
Een ander pijnpunt, het
voorstel om de leeftijd
waarop jongeren bier
mogen kopen te verhogen
van zestien naar achttien,
lijkt inmiddels van de baan
omdat een meerderheid
van de Tweede Kamer zich
hiertegen heeft uitge-
sproken. Van der Steen
zegt hiermee erg blij te
zijn: “ESC-leden die een
hbo-studie volgen zijn
soms namelijk nog geen
achttien.” (HOP/TJ)/.

De gestrande BMT-studenten maken er het beste van in Kuala Lumpur
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HHeeiilliiggee  hhuuiissjjeess

““JJiijj  ggeelloooofftt  iinn  ggoodd,,  dduuss  jjiijj
ggaaaatt  nnaaaarr  ddee  hheemmeell..  EEnn  iikk
ggeellooooff  iinn  nniikkss,,  dduuss  wwee
kkoommeenn  eellkkaaaarr  nnaa  ddee  ddoooodd
nnooooiitt  mmeeeerr  tteeggeenn..””  
DDeezzee  zziinn  uuiitt  eeeenn  bbeekkeenndd
NNeeddeerrllaannddss  lliieeddjjee  bboooodd  
mmee  aallttiijjdd  eeeenn  dduuiiddeelliijjkk
vvoooorruuiittzziicchhtt..  IInn  hheett  hhiieerr--
nnaammaaaallss  sscchheeiiddtt  mmiijjnn  
wweegg  zziicchh  vvaann  ddiiee  vvaann  ddee
ggeelloovviiggeenn..  DDeezzee  ggeeddaacchhttee
bblliijjkktt  ddeezzeerr  ddaaggeenn  eecchhtteerr
vveerrsscchhrriikkkkeelliijjkk  aacchhtteerr--
hhaaaalldd..  IInn  mmiijjnn  rreeiiss  nnaaaarr  
hheett  vvaaggeevvuuuurr  nneeeemm  iikk  
tteeggeennwwoooorrddiigg  ooookk  eeeenn
kklleeiinnee  kkoolloonniiee  aaaann  
ppeeddooffiieellee  pprriieesstteerrss  mmeeee..
IInn  eellkkee  ggrrooeeppeerriinngg  zziitttteenn
rroottttee  aappppeellss,,  ooff  ddiitt  nnoouu  eeeenn
ggeellooooff,,  bbeevvoollkkiinnggssggrrooeepp
ooff  ddee  ffaanncclluubb  vvaann  eeeenn  
vvooeettbbaalltteeaamm  iiss..  DDee  aaccttiieess
vvaann  eeeenn  ppaaaarr  rraaddddrraaaaiieerrss
zzeeggggeenn  wweeiinniigg  oovveerr  ddee
ggeehheellee  ggrrooeepp..  HHooee  ddeezzee
pprroobblleeeemmggeevvaalllleenn  wwoorrddeenn
aaaannggeeppaakktt  ddoooorr  ddee  ggrrooeepp
zzeellff,,  zzeeggtt  ddeess  ttee  mmeeeerr..
PPeeddooffiilliiee  ttooeesscchhrriijjvveenn  aaaann
hhoommooffiieellee  nneeiiggiinnggeenn..  
WWaatt  kkrraacchhtttteerrmmeenn  uuiitt  ddee
oooorrlloogg  eerrbbiijj  hhaalleenn..  OOff  ddee
kkwweessttiiee  ssiimmppeellwweegg  ddoooodd--
zzwwiijjggeenn  ttiijjddeennss  ddee  ppaaaass--
zzeeggeenniinngg..  AAlllleemmaaaall  
dduuiiddeelliijjkk  ddee  vveerrkkeeeerrddee
aaaannppaakk..  ““WWiirr  hhaabbeenn  eess
nniicchhtt  ggeewwuusssstt””  iiss  ggeeeenn
rreeddeenn  oomm  ggeeeenn  ““ssoorrrryy””  
ttee  hhooeevveenn  zzeeggggeenn..  
NNaa  ddeecceennnniiaa  vvaann  ddooooff--
ppootttteenn  eenn  hheett  aaffkkooppeenn  
vvaann  ssllaacchhttooffffeerrss,,  iiss  ddee
ttiijjddbboomm  ddaann  ttoocchh  aaffggeeggaaaann
eenn  lliiggtt  ddee  vvuuiillee  wwaass  oopp
ssttrraaaatt..  HHooee  ttee  zzoorrggeenn  ddaatt
hheett  llaaaattssttee  rreessttjjee  ggeellooooff--
wwaaaarrddiigghheeiidd  ddee  kkeerrkk  nniieett
vveerrllaaaatt??
““CCrriissiissmmaannaaggeemmeenntt
bbeeggiinntt  bbiijj  ccoommmmuunniiccaattiiee””,,
llaass  iikk  llaaaattsstt..  LLaaaatt  ddaatt  nneett
zziijjnn  wwaaaarr  hheett  ttoott  oopp  hheeddeenn
aaaann  hheeeefftt  oonnttbbrrookkeenn..  
MMiijjnn  aaddvviieess  aaaann  ddee  hheerreenn
iinn  hheett  VVaattiiccaaaann::  ddoooorrbbrreeeekk
ddee  iijjzziiggee  ssttiillttee  eenn  bbeekkeenn  
jjee  sscchhuulldd..  EEeenn  ppaauuss  ddiiee
nnaammeennss  ddee  hheellee  kkeerrkk  
ddoooorr  hheett  ssttooff  ggaaaatt,,  kkaann  
eeeenn  bbeeggiinn  mmaakkeenn  mmeett  
vveerrggiiffffeenniiss  ttee  vvrraaggeenn  vvoooorr
ddee  bbeeggaannee  zzoonnddeenn..  WWaanntt
eeeenn  kkeerrkk  ddiiee  rreeggeeeerrtt  vvaannuuiitt
eeeenn  iivvoorreenn  kkeerrkkttoorreenn  eenn
wwaarrss  iiss  vvaann  kkrriittiieekk  iiss  eecchhtt
aacchhtteerrhhaaaalldd..  HHoooogg  ttiijjdd  
ddaatt  ddee  kkeerrkk  zzeellff  ddiitt  hheeiilliiggee
hhuuiissjjee  nneeeerrhhaaaalltt..

PPiieetteerr  MMoooorreenn  iiss  ssttuuddeenntt
TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee

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

TTeemmppeerraattuuuurr
EEeenn  ccoolllleeggeezzaaaall  mmeett  ddee  jjuuiissttee  tteemmppeerraattuuuurr  iiss  nniieett  eecchhtt  ttee
vviinnddeenn..  MMeett  eeeenn  bbeeeettjjee  zzoonn  eenn  eeeenn  hheelleebbooeell  iijjvveerriiggee  ssttuu--
ddeenntteenn  wwoorrddtt  zzoo’’nn  zzaaaall  aall  ssnneell  bbeennaauuwwdd......  BBoovveennddiieenn  lliijjkktt
hheett  eecchhtt  aallssooff  zzee  iinn  ddee  wwiinntteerr  ddee  vveerrwwaarrmmiinnggeenn  uuiitt  hheebbbbeenn
ssttaaaann  eenn  iinn  ddee  zzoommeerr  jjuuiisstt  ooppssttookkeenn!!  DDee  iiddeeaallee  tteemmppeerraattuuuurr
oomm  ggooeedd  bbiijj  ttee  lleerreenn  bblliijjkktt  1188  ggrraaddeenn  CCeellssiiuuss  ttee  zziijjnn,,  mmaaaarr  
ddaatt  iiss  iinn  eeeenn  ggrroottee  ccoolllleeggeezzaaaall  mmooeeiilliijjkk  ccoonnssttaanntt  ttee  hhoouuddeenn..

ZZiitthhoouuddiinngg
DDee  zziitthhoouuddiinngg  vvaann  eeeenn  ssttuuddeenntt  iiss  eerrgg  bbeellaannggrriijjkk::  oonnzzee  rruugg--
ggeettjjeess  zziijjnn  aall  zzwwaakk  vvaann  ddaagg  iinn  ddaagg  uuiitt  ddiiee  zzwwaarree  llaappttooppss  
mmeeeessjjoouuwweenn  eenn  wwee  hheebbbbeenn  nnuu  eeeennmmaaaall  aaaannlleegg  vvoooorr  rrssii..  
BBiijj  hheett  bboouuwweenn  vvaann  ddee  ccoolllleeggeezzaalleenn  zzoouu  jjee  ttoocchh  ddeennkkeenn  ddaatt  
eerr  iiss  nnaaggeeddaacchhtt  oovveerr  hheett  oonnttwweerrpp……NNOOTT!!  WWaatt  vvaassttssttaaaatt,,  iiss  ddaatt
eerr  nniieett  ggeeddaacchhtt  iiss  aaaann  llaannggee  mmeennsseenn..  BBiijj  eeeenn  lleennggttee  vvaann  11..7755
mmeetteerr  pplluuss  wwoorrddtt  hheett  eecchhtt  ttee  kkrraapp  ttuusssseenn  ddee  ccoolllleeggeebbaannkkeenn..
EEeenn  vveerrkkrraammppttee  hhoouuddiinngg  mmeett  wweeiinniigg  bbeewweeggiinnggssrruuiimmttee  iiss
nniieett  eecchhtt  iiddeeaaaall  oomm  rrssii--kkllaacchhtteenn  ttee  vvoooorrkkoommeenn..

TTee--llaaaatt--kkoomm--mmooggeelliijjkkhheeddeenn
BBiijj  hheett  nnaaaarr  bbiinnnneenn  ssnneeaakkeenn  vvaann  ddee  ccoolllleeggeezzaaaall  mmooeett  jjee  mmaaaarr
nneett  ggeelluukk  hheebbbbeenn  wweellkkee  zzaaaall  hheett  bbeettrreefftt..  ZZoo  mmooeett  jjee  iinn  hheett
AAuuddiittoorriiuumm  vvoooorrzziicchhttiigg  ttee  wweerrkk  ggaaaann  wwiill  jjee  eeeenn  bbeeeettjjee  
oonnooppvvaalllleenndd  ppllaaaattssnneemmeenn..  JJee  kkoommtt  ddaann  nniieett  ddiirreecctt  iinn  hheett
zziicchhtt  bbiinnnneenn,,  mmaaaarr  ddee  ddeeuurr  iiss  aallttiijjdd  ggooeedd  hhoooorrbbaaaarr!!  OOookk  bbiijj
hheett  uuiittkkiieezzeenn  vvaann  eeeenn  ttaaffeellttjjee  mmooeett  jjee  ggeelluukk  hheebbbbeenn;;  eerr  zziijjnn
hheeeell  wwaatt  ppiieeppeennddee  eenn  kklleemmmmeennddee  ttaaffeellttjjeess  eenn  ssttooeellttjjeess..  
EEeenn  bbeeeettjjee  kkrruuiippoolliiee  kkaann  ddaaaarr  ggeeeenn  kkwwaaaadd..  

DDoooorrsscchhuuiiffggeemmaakk
VVeeeell  ssttuuddeenntteenn  vviinnddeenn  hheett  eenngg  oomm  vvoooorriinn  ddee  ccoolllleeggeezzaaaall
ppllaaaattss  ttee  nneemmeenn..  RReessuullttaaaatt::  iieeddeerreeeenn  hhuuttjjeemmuuttjjee  aacchhtteerriinn..
EEnn  aallss  ddee  zzaaaall  wweell  ggeevvuulldd  iiss::  ggrroottee  iirrrriittaattiiee,,  oommddaatt  jjee  ttwwiinnttiigg
kkeeeerr  mmooeett  ooppssttaaaann  vvoooorr  mmeennsseenn  ddiiee  wwiilllleenn  ddoooorrsscchhuuiivveenn,,  
nneett  aallss  jjiijj  aall  jjee  ssppuulllleenn  hheebbtt  uuiittggeessttaalldd..  GGeelluukkkkiigg  zziijjnn  eerr  ooookk
lleenniiggee  ssttuuddeenntteenn::  ddiiee  kklliimmmmeenn  vvaann  eeeenn  rriijjttjjee  hhooggeerr  ooff  llaaggeerr

nnaaaarr  ddee  jjuuiissttee  pplleekk..  DDee  mmaakkkkeelliijjkkssttee  mmaanniieerr  iiss  oomm  mmeett  jjee
oovveerrrreeddiinnggsskkrraacchhtt  ((ooff  ggeewwoooonn  aaaann  bbeekkeennddeenn))  ttee  vvrraaggeenn  ooff  
iieeddeerreeeenn  eeeenn  ppllaaaattssjjee  wwiill  ooppsscchhuuiivveenn  ooff  ddaatt  jjee  eevveenn  llaannggss
mmaagg..  EEeenn  ooppttiiee  wwaaaarr  ddee  sscchhoooonnmmaakkeerrss  nniieett  zzoo  bblliijj  mmeeee  zziijjnn  
iiss  ddaatt  hheeeell  ddee  rriijj  eevveenn  oopp  hheett  ppuunnttjjee  vvaann  zziijjnn  ssttooeell  ggaaaatt  zziitttteenn
zzooddaatt  jjee  aacchhtteerrllaannggss  oovveerr  ddee  zziittttiinnggeenn  kkuunntt  llooppeenn..  DDiitt  bblliijjkktt
ddee  ssnneellssttee  mmaanniieerr  eenn  mmeett  eeeenn  bbeeeettjjee  vvaakkkkuunnddiigghheeiidd  nniieett  ddee
ggeevvaaaarrlliijjkkssttee..  SSoommmmiiggee  ssttooeelleenn  zziijjnn  eecchhtteerr  nniieett  bbeerreekkeenndd  
oopp  ttwweeee  ppeerrssoonneenn  ppeerr  ssttooeell  dduuss  ddiitt  kkaann  nnoogg  wweell  eeeennss  mmiiss
ggaaaann  ((mmiisssscchhiieenn  kkrraakkeenn  zzee  ddaaaarroomm  zzoovveeeell))..  

ZZoonnlliicchhtt
EEeenn  ssttiimmuullaattiiee  vvoooorr  eeeenn  aaccttiieevvee  wweerrkkhhoouuddiinngg::  zzoonnlliicchhtt!!
HHeellaaaass  lleeiiddtt  uuiittzziicchhtt  ooookk  eerrgg  aaff  vvaann  hheett  bboorrdd,,  mmaaaarr  ttoocchh..  
EEeenn  bbeeeettjjee  zzoonnlliicchhtt  kkaann  eecchhtt  ggeeeenn  kkwwaaaadd,,  zzeekkeerr  aallss  eerr
mmeeeerrddeerree  uurreenn  oopp  eeeenn  ddaagg  ccoolllleeggee  ggeevvoollggdd  mmooeetteenn  wwoorrddeenn..
IInn  ddee  wwiinntteerr  rraaaakktt  jjee  hheelleemmaaaall  ssnneell  ddeepprreessssiieeff  aallss  jjee  iinn  hheett
ddoonnkkeerr  nnaaaarr  ddee  TTUU//ee  ggaaaatt,,  iinn  ddoonnkkeerree  zzaalleenn  zziitt  eenn  ddaann  ’’ss
aavvoonnddss  iinn  hheett  ddoonnkkeerr  wweeeerr  nnaaaarr  hhuuiiss  ggaaaatt..  GGeelluukkkkiigg  hheebbbbeenn
zzee  ttoocchh  aaaann  oonnss  ggeeddaacchhtt,,  lliicchhtttthheerraappiiee  bbiijj  hheett  ssttuuddeenntteenn--
ssppoorrttcceennttrruumm  ggeeeefftt  eeeenn  eecchhttee  bboooosstt  eenn  zzoo  kkuunn  jjee  eerr  wweeeerr  
wwaatt  uuuurrttjjeess  tteeggeennaaaann  iinn  ddee  ccoolllleeggeezzaaaall..

AAnnddeerree  aaccttiivviitteeiitteenn
VVeerrddeerr  kkuunn  jjee  nnaattuuuurrlliijjkk  vveeeell  mmeeeerr  ddiinnggeenn  ddooeenn  iinn  ccoolllleeggee--
zzaalleenn  ddaann  aalllleeeenn  mmaaaarr  oopplleetttteenn  eenn  kkeennnniiss  vveerrggaarreenn..  WWiisstt  jjee
ddaatt  ssoommmmiiggee  zzaalleenn  vvaann  bbiinnnneennuuiitt  oopp  sslloott  kkuunnnneenn??  HHeett  iiss
mmaaaarr  ddaatt  jjee  hheett  wweeeett……  

CCoonncclluussiiee::  IIeeddeerree  ssttuuddeenntt  bbrreennggtt  aallss  hheett  ggooeedd  iiss  hheeeell  
wwaatt  uuuurrttjjeess  ddoooorr  iinn  ddee  ccoolllleeggeezzaalleenn  vvaann  ddee  TTUU//ee..  NNuu  zziijjnn  eerr
nnaattuuuurrlliijjkk  hheeeell  vveeeell  vveerrsscchhiilllleennddee  eenn  zzee  zziitttteenn  nniieett  aalllleemmaaaall
eevveenn  lleekkkkeerr..  DDee  bbeessttee  ccoolllleeggeezzaaaall  iiss  eerr  eeeenn  wwaaaarr  iieeddeerreeeenn
wweell  eeeennss  hheeeefftt  ggeezzeetteenn::  eeeenn  bbeeeettjjee  ssjjiieekk  mmeett  zzaacchhttee  
kkuusssseennttjjeess  vvoooorr  jjee  bbiilllleenn  eenn  eeeenn  ggooeeddee  zziitthhoouuddiinngg::
AAuuddiittoorriiuumm  55  ((eenniiggee  mmiinnppuunnttjjee  iiss  hheett  ggeebbrreekk  aaaann  zzoonnlliicchhtt))..

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 ‘slapen doe je
maar thuis’, de beste collegezaal van de TU/e.

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

HHaarrddwweerrkkeennddee  ssttuuddeenntteenn

PPaanneell  vvaann  ddee  wweeeekk

Podiumplaats TU/e ‘zit erin’ bij de Batavierenrace
De lopers van het Eind-
hovense team voor de
Batavierenrace dichten
zichzelf dit jaar een 
podiumplaats toe. 
De 38ste editie van 
deze grote estafetteloop
voor studenten wordt
komende zaterdag 
gehouden. Duizenden
studenten trekken hun
loopschoenen aan om 
de 175 kilometer tussen
Nijmegen en Enschede in
25 etappes af te leggen.
De TU/e en Fontys doen
met achttien teams mee. 

De beste teams van iedere
universiteit hebben een
onderlinge competitie.
Mede-ploegleidster Ellen
Adolfs, TU/e-studente
Bouwkunde, schat de
kansen voor het Eind-
hovense universiteitsteam
positief in. Alleen Gronin-
gen lijkt vooralsnog niet te
kloppen. “Die zijn zo
absurd goed.” 
Een tweede of derde plaats
is volgens Adolfs goed 
mogelijk. “We hebben dit
jaar behoorlijk snelle
lopers. Vooral onder de
vrouwen is het niveau
enorm gestegen. Bij de

Dommelloop bleken enkele
lopers verrassend goed te
zijn. Studente Industrial
Design Davine Blauwhoff
kwam er bijvoorbeeld bij
de vrouwen onverwacht
goed uit. We hebben een
strenge selectie moeten
houden.” De Dommelloop
op de TU/e-campus geldt
als kwalificatie voor de
Batavierenrace.
Maikel van Eekelen, TU/e-
student Werktuigbouw-

kunde, en Fontys-studente
Ruth van der Meijden zijn
als veelbelovende atleten
op de slotetappe gezet. Een
ander talent is volgens
Adolfs Industrial Design-
studente Karin Vintges. Zij
werd begin dit jaar eerste
op het NK Indoor 2010 voor
studenten in Apeldoorn.
Het gecombineerde team
bestaat uit 21 TU/e-studen-
ten en 4 Fontysstudenten.
De afgelopen weken hebben

de teamleden getraind om
zich optimaal op de race
voor te bereiden. Verder is
er een ‘slimme opstelling’
gemaakt, laat Adolfs
weten. De snellere atleten
staan aan de start van een
etappe. Vorig jaar werd het
Eindhovense team nog
zesde bij de Batavieren-
race.(JvG)/.

Leden van het universiteitsteam trainen voor de Batavierenrace van komend weekend.
Foto: Bart van Overbeeke

Multiculturele
quiz Mosaic
De internationale studen-
tenvereniging Mosaic
houdt op woensdag 28
april een multiculturele
quiz aan de TU/e.
Iedereen kan meedoen,
in een team van maxi-
maal drie personen. De
quiz vindt plaats in de
Senaatszaal van het Audi-
torium vanaf 19.00 uur.
Inschrijven kan via
mosaic@tue.nl, en kost
drie euro per team. Het
beste team wint honderd
euro.

Twee 
kampioenen 
bij Tantalus
Het eerste damesteam en
het tweede herenteam
van de Eindhovense
Studenten Basketbal-
vereniging Tantalus zijn
eerste geworden in de
competitie. De teams
werden afgelopen vrijdag
gehuldigd door de vereni-
ging. Beide teams promo-
veren in hun klasse. De
Dames 1 komen komend
seizoen uit in de hoofd-
klasse en het Heren 2
team gaat spelen in de
overgangsklasse.
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DD
ee  mm

eennsseenn  ddiiee  lluunncchheenn  iinn  ddee  kkaannttiinnee  vvaann  LLaappllaaccee  
hheerrkkeennnneenn  ddee  vvrroolliijjkkee  ttrruuii  vvaann  MM

aattttííaa  ww
eelllliicchhtt;;  hhiijj

ddrraaaaggtt  hheemm
  ggrraaaagg  eenn  vvaaaakk..  MM

eeeessttaall  hheeeefftt  hhiijj  ooookk  eeeenn
ggrroottee  ww

iittttee  kkoopptteelleeffoooonn  oopp  zziijjnn  hhooooffdd  ssttaaaann..  DD
aatt  iiss  

nniieett  vvaannww
eeggee  zziijjnn  kklleeddiinnggssttiijjll,,  mm

aaaarr  uuiitt  ffuunnccttiioonneeeell
ooooggppuunntt..  ““IIkk  vviinndd  kklleeddiinngg  ww

eell  bbeellaannggrriijjkk,,  mm
aaaarr  ww

iill  eerr
nniieett  vveeeell  ggeelldd  aaaann  bbeesstteeddeenn..  IIkk  ggeeeeff  mm

iijjnn  ggeelldd  lliieevveerr  
uuiitt  aaaann  mm

iijjnn  hhoobbbbyy;;  eelleekkttrroonniisscchhee  mm
uuzziieekk  mm

aakkeenn..  DD
aatt

ddooee  jjee  mm
eett  ssyynntthheessiizzeerr--ssooffttww

aarree  eenn  eeeenn  ttooeettsseennbboorrdd..
PPaass  hheebb  iikk  eeeenn  ddjj--iinnssttaallllaattiiee  aaaannggeesscchhaafftt  vvoooorr  oonnggee--
vveeeerr  vviieerrhhoonnddeerrdd  eeuurroo..””  MM

aattttííaa  mm
aaaakktt  dduubb  sstteepp,,  ddaatt

iiss  eeeenn  vvrriijj  nniieeuuww
ee  ssttrroomm

iinngg  iinn  ddee  ww
eerreelldd  vvaann  eelleekkttrroo--

nniisscchhee  mm
uuzziieekk..  DD

ee  kklleeddiinnggssttiijjll  ddiiee  ddaaaarrbbiijj  hhoooorrtt,,  kkeenntt
ww

iijjddee  ttrruuiieenn,,  ppeettjjeess  eenn  sskkaatteesscchhooeenneenn..  ““DD
aaaarr  hhoooorr  

iikk  qquuaa  kklleeddiinngg  hheelleemm
aaaall  nniieett  bbiijj..””  BB

eehhaallvvee  ddaann  ddee
sskkaatteesscchhooeenneenn..  EEiiggeennlliijjkk  mm

ooeett  hhiijj  eeeennss  nniieeuuww
ee

sscchhooeenneenn,,  mm
aaaarr  jjaa,,  hheett  ggeelldd  iiss  eevveenn  oopp  eenn  hhiijj  kkaann  

eerr  nnoogg  sstteeeeddss  oopp  llooppeenn..  ““MM
iijjnn  ssttiijjll??  GG

eeeenn  iiddeeee..””  
SS

oomm
ss  hheeeefftt  MM

aattttííaa  eecchhtt  ggeeeenn  zziinn  oomm
  zziicchh  mm

ooooii  aaaann  
ttee  kklleeddeenn,,  ssoomm

ss  --mm
eeeessttaall  ww

aannnneeeerr  hhiijj  mm
eett  zziijjnn

vvrriieennddiinn  hheeeefftt  aaffggeesspprrookkeenn--  ww
eell..  DD

aann  ddooeett  hhiijj  
zziijjnn  eenniiggee  oovveerrhheemm

dd  aaaann,,  ssppeecciiaaaall  vvoooorr  hhaaaarr..  
HH

eett  oovveerrhheemm
dd  iiss  lliicchhtt  rroozzee,,  eeffffeenn..  DD

aaaarr  ggaaaatt  
eeeenn  ssppiijjkkeerrbbrrooeekk  oonnddeerr,,  ““ww

aanntt  iikk  hheebb  ggeeeenn  aannddeerree
bbrrooeekkeenn””..  HH

iijj  hheeeefftt  ww
eell  nnoogg  mm

eeeerr  rroozzee  kklleerreenn,,  
eeeenn  TT--sshhiirrtt  eenn  eeeenn  oouuddeerr  ppaaaarr  sscchhooeenneenn..  
DD

eezzee  lliieevveelliinnggssttrruuii  hheeeefftt  hhiijj  ggeekkoocchhtt  iinn  eeeenn  ww
iinnkkeell  iinn

MM
iiddddeellbbuurrgg..  TTiijjddeennss  eeeenn  vvaakkaannttiiee  iinn  ZZeeeellaanndd  ggiinngg  hhiijj

mm
eett  zziijjnn  vvrriieennddiinn  --oopp  hhaaaarr  vveerrzzooeekk--  ww

iinnkkeelleenn..  AA
llttiijjdd

lleeuukk  oomm
  ttee  ssllaaggeenn  bbiijj  hheett  sshhooppppeenn;;  ggeelluukkkkiigg  vvoonndd  hhiijj  

ddiitt  tteessttbbeeeelldd..  ““EEnn  hhiijj  zziitt  ooookk  nnoogg  hheeeell  lleekkkkeerr..””  ((NN
SS
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Je desktop als
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DD
oooorrggaaaannss  zziijjnn  hheett  bbooeeddddhhiissttiisscchhee  mm

oonnnniikkeenn
ddiiee  zziicchhzzeellff  uuiitt  pprrootteesstt  tteeggeenn  iieettss  iinn  bbrraanndd
sstteekkeenn..  ZZoonnddaagg  1111  aapprriill  lliieett  iinn  GG

iieetthhoooorrnn  eeeenn
aannddeerree  ‘‘ggeeeesstteelliijjkkee’’  zziicchhzzeellff  iinn  ddee  ffiikk  zzeetttteenn,,

aall  ww
aass  eeeenn  hheeiilliiggee  vveerroonnttww

aaaarrddiiggiinngg  ddaaaarr
nniieett  ddee  rreeddeenn  vvaann..  HH

eett  DD
aaggbbllaadd  vvaann  hheett

NN
oooorrddeenn  mm

eellddddee  ddiinnssddaagg  ddaatt  ttiijjddeennss  eeeenn  
oonnttggrrooeenniinnggssuuiittjjee  eeeenn  GG

rroonniinnggssee  ssttuuddeenntt
ggeeww

oonndd  iiss  ggeerraaaakktt  ttooeenn  hhiijj,,  ggeessttookkeenn  iinn  eeeenn
SS

iinntteerrkkllaaaassppaakk,,  aaaann  ddrriiee  aannddeerree  kkaannddiiddaatteenn  vvrrooeegg
hheemm

  iinn  bbrraanndd  ttee  sstteekkeenn..  EEeenn  vvaann  hheenn  ww
aass  zzoo  

bbeehhuullppzzaaaamm
  oomm

  ddee  ggooeeddhheeiilliiggmm
aann  eeeenn  bbrraannddbbaarree

vvllooeeiissttooff  oovveerr  ddee  mm
aanntteell  ttee  ggiieetteenn  eenn  ddiiee  iinn  bbrraanndd  ttee

sstteekkeenn..  DD
ee  ddiirreecctt  ddaaaar roopp  oonnttssttaannee  vvuuuurrbbooll  ww

eerrdd
ggeeddooooffdd  ttooeenn  oonnzzee  aassppiirraanntt--kkiinnddeerrvvrriieenndd  hheett  ww

aatteerr
iinnddooookk..  DD

uuss,,  ddiirreecctt  nnaaaarr  hheett  zziieekkeennhhuuiiss  mm
eett  ddiiee  ggaasstt??

BB
eenn  jjee  ggeekk..  HH

eett  ssllaacchhttooffffeerr  eenn  ddee  aannddeerree  ssttuuddeenntteenn
ww

eerrddeenn  llaatteerr  oopp  ddee  ddaagg  eeeerrsstt  ggeeïïnnaauugguurreeeerrdd  eenn  ppaass
vveeeerrttiigg  uuuurr  llaatteerr  ggiinngg  mm

eenn  hheemm
  cchheecckkeenn  oopp  eevveennttuueellee

vveerrww
oonnddiinnggeenn..  RR

eessuullttaaaatt::  ttww
eeeeddee--  eenn  ddeerrddeeggrraaaaddss

bbrraannddww
oonnddeenn  oopp  ddee  rruugg  vvaann  oonnzzee  nnaassmm

eeuulleennddee  SS
iinntt..

DD
ee  mm

oorreess  sscchhrriijjvveenn  oonnggeettww
iijjffeelldd  vvoooorr  ddaatt  jjee  ddaann  ttoocchh  

jjee  bbeekk  hhoouuddtt,,  mm
aaaarr  ddaaaarr  ddaacchhtteenn  zziijjnn  oouuddeerrss  aannddeerrss

oovveerr..  ZZiijj  hheebbbbeenn  aallssnnoogg  aaaannggiiffttee  ggeeddaaaann..  ((HH
KK

))


