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Werkgevers pleiten
weer voor één TU
De werkgeversorganisaties
VNO-NCW, MKB-Nederland en
LTO-Nederland vinden het tijd
om tot één TU te komen. Dat
schrijven ze in hun vorige week
verschenen nota ‘Optimistisch’, een ‘ondernemersvisie’
op de economie van Nederland.
De drie TU’s zien geen meerwaarde in een fusie, aldus
Mirjam Bult-Spiering, secretaris van de 3TU.Federatie.
In hun toekomstvisie stellen de
werkgevers dat het bereiken van
een hogere groei in een open
concurrerende economie als
‘grondstof’ een goed uitgeruste
kennisinfrastructuur nodig heeft,
die internationale topprestaties
levert. ‘Onze universitaire wereld
is nog te weinig onderling en internationaal onderscheidend’,
aldus het ondernemersrapport.
De
werkgeversorganisaties
pleiten voor een samenhangende
nationale langjarige onderzoeksen innovatieagenda op terreinen
die van belang zijn voor het
bedrijfsleven en voor de sleutelgebieden en sleutelthema’s.
Stroomlijning
van
kennisinstituten en innovatiesubsidies
is noodzakelijk voor meer focus
en excellentie.
Ook in het aanbod van hoger
onderwijsinstellingen moet meer
differentiatie komen door focus
en massa, zowel naar niveau als
door doelmatige specialisatie op

Veel lof voor vertrekkend
voorzitter Lundqvist

een of meer van de sleutelgebieden, aldus de werkgevers.
Na deze constatering volgt in het
rapport de oproep aan de drie
TU’s om snel tot één TU te
komen.
De 3TU.Federatie maakte vorig
jaar in haar ontwikkelingsplan al
duidelijk dat aan een fusie niet
wordt gedacht. Mirjam BultSpiering, secretaris van de
3TU.Federatie,
noemt
het
pleidooi van de werkgevers niet
nieuw. “Het is wel weer een
signaal dat we ons beter moeten
organiseren”,
aldus
BultSpiering, “en dat kan door het
goed definiëren van ons nationale technologiedomein. Daarbij
kijken we naar het Zwitserse
model, waarbij de technische
universiteiten in Zürich en
Lausanne gezamenlijk optrekken met vier hoogwaardige technologische onderzoeksinstituten. Naar zoiets streven we ook in
de Nederlandse situatie. Alle
rapporten die op dit moment
hierover verschijnen, verwijzen
ook naar zo’n clustering en
focussering, waarbij toegepaste
en fundamentele wetenschap zo
dicht mogelijk bij elkaar blijven.
Met het fuseren van de drie TU’s
los je het probleem niet op en
slaat de competitieve houding
van elke afzonderlijke instelling
dood.” (HK)/

“De motor achter deze ondernemende universiteit”,
z o p r e e s m i n i s t e r M a r i a v a n d e r H o e v e n v e r t r e k k e nd
collegevoorzitter Amandus Lundqvist op 22 april, de
d a g v a n d e d i e s n a t a l i s . O o k v a n d e k a n t v a n he t
bedrijfsleven en de gemeente kwam veel lof. De TU/e
kende hem de erepenning van de universiteit toe en
koppelde zijn naam voorgoed aan het beurzenstelsel
voor buitenlandse studenten.
De IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull dreigde de dies viering te verstoren, maar de Canadese eredoctor Bill
Buxton was ondanks de aswolk toch op tijd aanwezig
in de Paterskerk voor zijn inauguratie (zie rechterfoto
midden). Voorafgaand daaraan spraken achtereen volgens EZ-minister Maria van der Hoeven (via een
videoboodschap, haar toespraak in de kerk werd
uitgesproken door plaatsvervangend directeurgeneraal Hans de Groene) en Philips-topman Harry
Hendriks. De rode draad in beide toespraken was
duidelijk: Nederland moet blijven investeren in in novatie en duurzaamheid. Alleen zo is het mogelijk
om in 2020 terug te keren in de top-5 van kennis landen. Samenwerking van het mkb en het groot bedrijf met kennisinstellingen is hierbij essentieel en
technostarters moeten intensief gestimuleerd en
ondersteund worden. Het zijn juist deze elementen
die Lundqvist in de acht jaar dat hij bij de TU/e aan
het roer stond, sterk heeft bevorderd, zo vertelden
Verhoeven en Hendriks.
Ook Lundqvist zelf, die volgende maand 65 wordt,
wees op het belang van die samenwerking en zei er
trots op te zijn dat in zijn bestuursperiode de derde
geldstroom aan de TU/e meer dan verdubbeld is.

Foto’s: Bart van Overbeeke
Ondanks het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd, gaat Lundqvist per 1 mei aan de slag als
voorzitter van de stichting SURF. (HK)
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VSNU: “Loonsverhoging
niet opportuun”
Universiteitenvereniging VSNU
wil de voorjaarsnota van het
kabinet afwachten voordat zij
weer gaat onderhandelen met
de vakbonden over een nieuwe
cao. De onderhandelingen zijn
vastgelopen op de eis van
loonsverhoging van de vakbonden. Volgens de VSNU is
het momenteel “niet opportuun” om over loonsverhoging
te spreken.
De bonden eisen een salarisverhoging van 1,25 procent en dat zou
de werkgelegenheid in gevaar
brengen, zegt een woordvoerder
van de VSNU. De universiteiten
bepleiten een nullijn. “De universiteiten staan financieel onder
druk”, aldus de VSNU. “Maar de
deuren zijn niet dicht. We
wachten op de voorjaarsnota.”
Het is nog niet zeker wanneer die
precies komt, maar de uiterste
deadline is 1 juni. Pas dan weten
de universiteiten hoe ze er finan-
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cieel precies voorstaan, menen
ze, en dan kunnen ze weer
praten.
De huidige cao liep tot 1 maart en
blijft gelden tot er een nieuwe is.
Over werkgelegenheid en werkzekerheid blijft de VSNU nog
vaag, maar daarover lijken wel afspraken te maken, zegt Marieke
van den Berg, onderhandelaar
van Abvakabo FNV. “Maar de
salarissen zijn een ander verhaal.
Wij willen koopkrachtbehoud
voor de medewerkers.”
Volgens haar hebben de universiteiten het geld ervoor. “Ze zeggen
dat er misschien een verhoging
van de pensioenpremie aankomt.
Maar dat zeiden ze vorig jaar ook
en toen kwam die er ook niet. Ze
zeggen bovendien dat ze nog
geen looncompensatie van de
regering hebben gehad, maar het
heeft altijd te maken met keuzes:
kennelijk hebben de universiteiten het geld er niet voor over.”
(HOP)/
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Petra Dijkman
“Ik heb mezelf in het fietsen gevonden”
Interview: Judith van Gaal
Foto: Bart van Overbeeke
Bloedfanatiek is ze, gedreven
tot en met. Petra Dijkman
wielrent op professioneel
niveau en is promovenda bij
de faculteit Biomedische
Technologie. De fietsende
ingenieur gaat tweehonderd
procent voor de sport én voor
de wetenschap.
Ik wil alles uit mezelf halen.
Ik ben perfectionistisch. Ik houd
er niet van om dingen half te
doen. Ik werk graag hard voor
een mooie beloning. Ik ga het
liefst uitdagingen aan. Uit alle
bewoordingen die de tenger
gebouwde Petra Dijkman (30)
gebruikt als ze het over haar
sportieve en biomedische carrière
heeft, blijkt haar fanatisme.
“Ik heb mezelf in het fietsen
gevonden”, verklaart de promovenda met een glimlach. “Het
lukte me en ik wilde weten wat

me nog meer zou lukken. Wat
eerst een hobby was, is nu een
uit de hand gelopen hobby. Het
begon met ontspanning, met
lekker buiten in de natuur zijn.
Nu is mezelf verbeteren de
drijfveer.”
Petra ontdekte pas laat dat ze
voor de wielersport in de wieg is
gelegd. Na een fietsvakantie in
Griekenland in 2002 stapte ze
op een racefiets en dat smaakte
naar meer. In 2003 startte ze
bij studentenwielrenvereniging
Squadra Veloce, waar ze beter
en beter werd. Ze zette een
studentenkampioenschap op
haar naam. Bij wielervereniging
Midden-Limburg reed ze in 2005
haar eerste jaar als elitedame.
Petra klom op tot de hoogste
klasse in het wielrennen, de
elite, met contract. Sinds 2008
fietst ze voor Wielervereniging
Schijndel en sinds 2009 zit ze
in het dames UCI-team RedSun
Cycling. Ze stond vorig jaar

eerste reserve voor het ‘WK op
de weg’ en hoopt dit jaar wel bij
de selectie te zitten.
Toen Petra in september 2006
begon met haar promotieonderzoek, had ze niet kunnen
bevroeden dat ze het wielrennen
in zo’n korte tijd naar zo’n hoog
niveau kon tillen. Maar toen dat
eenmaal lekker liep, kon ze het
niet laten er de tijd in te stoppen.
Het promoveren kan en wil ze
niet stopzetten. Tegelijkertijd wil
ze het wielrennen nu een kans
geven, omdat ze over een paar
jaar het risico loopt er te oud
voor te zijn. Met 32 uur werken
en 16 tot 18 uur fietsen per week,
zijn haar dagen behoorlijk gevuld.
De woorden ‘doe eens rustig
aan’ heeft ze al vaak gehoord.
“Tsja, mijn omgeving heeft wel
wat met me te stellen, maar ze
accepteren het.” Werken, trainen,
douchen, eten, slapen. Zo zien
de dagen eruit. Petra is altijd wel
op de een of andere manier met
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Op de stoep van Traverse ontvangt
Iris Stassen een groene fiets met licht
metalen jasbeschermers uit handen van
Christopher Gits van de PF. Waarom?
“Iris heeft meegedaan aan de ecologische
voetafdruk-actie van ‘Morgen’ tijdens de
intro in augustus”, zegt Gits, voorzitter
van vereniging PF. Zijn club is aangesloten bij de landelijke organisatie ‘Morgen’,
die zich inzet voor duurzaamheid bij
studenten. “Daarvoor moest ze vragen
beantwoorden over haar belasting voor het
milieu, zoals de isolatie van haar huis, het

de wielrensport bezig. Trapt de
promovenda niet op de pedalen,
dan maakt ze haar fiets schoon,
doet ze aan krachttraining of
maakt ze een planning voor de
volgende dag. Alle routes in een
omtrek van pakweg vijftig kilometer rondom Eindhoven kent
ze inmiddels van haver tot gort.
Zelfs op eerste kerstdag slaat ze
haar ronde niet over. Met haar
lage gewicht van nog geen vijftig
kilo komt ze vooral goed tot haar
recht als klimster. Dat ze op haar
eetgedrag moet letten vindt ze
overigens niet erg-“Ik houd
sowieso van groente en fruit.”
Op tijd naar bed hoort er ook bij,
want ‘een wedstrijd win je in
bed’, aldus een bekend adagium
bij het wielrennen.
Haar hart ligt net zozeer bij haar
promotieonderzoek, waar ze
enthousiast over vertelt. “Het
mooie aan wetenschap is het
zoeken naar antwoorden. Ook

gebruik van vliegtuigen en het bezit van
een HR-ketel.” Het was geen topattractie,
slechts 26 TU/e-studenten hebben de
enquête ingevuld. Voor de deelnemers een
gelukje, want onder hen werd een fiets
verloot en geringe deelname vergroot de
kansen. Met de gedachte dat een eerstejaars altijd wel een fiets kan gebruiken, en
natuurlijk dat vervoer per tweedehands
fiets behoorlijk duurzaam is, heeft Morgen
een fiets besteld bij de stichting Stuur.
Stuur knapt oude fietsen op, spuit ze groen
en verkoopt ze voor 25 euro aan studenten
(-organisaties).
De ecologische voetafdruk van Technische
Bedrijfskundestudente Iris Stassen is misschien niet de kleinste van de TU/e-eerstejaars. “Ik ben niet echt heel duurzaam,
maar ook geen grote vervuiler”, zegt ze zelf.
Op de vraag of ze een eventuele vliegreis
zou laten compenseren met het planten
van bomen schudt Stassen verontschuldigend haar hoofd. Van Gits hoeft ze de
fiets niet onmiddellijk weer in te leveren.
“De actie is vooral bedoeld als bewustwording.” Volgens Stassen is biologisch
winkelen veel te duur voor de gemiddelde

al roept elk antwoord juist weer
nieuwe vragen op. Het blijft
boeiend.” Petra hoopt haar
onderzoek naar alternatieve
hartklepprothesen en manieren
om die gemakkelijker in te
brengen, volgend jaar af te
ronden.
In de wielerwereld wordt niet
altijd begrepen waarom ze zich
niet volledig op het wielrennen
stort. Aan de TU/e krijgt ze de
ruimte om het te combineren,
al zien ze liever dat Petra al haar
tijd aan het promoveren besteedt.
Maar in beide gebieden wil ze
excelleren. Nu moeten kiezen
tussen de sport en wetenschap
zou praktisch onmogelijk zijn.
Na haar promotie wil ze zich
wel volledig op het wielrennen
richten. Om daaraan toe te
voegen:”Ik ben benieuwd hoe
lang ik zonder het doen van
onderzoek kan.”/

.

student. “Ik doe wel kleine dingen zoals
de verwarming lager zetten wanneer ik er
niet ben. En ik fiets heel veel!” Vanaf nu
op een opgeknapte groene fiets. (NS)

Cursor 29 april 2010
Nieuws /3

Multi-core onderzoek krijgt 1,2 miljoen Germaine Kruip ontwerpt
Twee onderzoeksgroepen van
de faculteiten Electrical
Engineering en Wiskunde &
Informatica krijgen 1,2 miljoen
euro subsidie voor het nieuwe
project COBRA (COmputing
faBRic for high-performance
Applications). Deelnemers aan
dit Europese project streven
naar chips met een grotere
rekenkracht, die goed programmeerbaar zijn en een laag
energieverbruik hebben. De
Nederlandse tak richt zich daarbij op toepassingen in mobiele
telefonie en multimedia.
COBRA (niet te verwarren met de
gelijknamige TU/e-onderzoeksschool op het gebied van communicatietechnologie) start 1 mei en
duurt drie jaar. Het project, met
participanten in Nederland,
Frankrijk en Spanje, wordt internationaal geleid door ST
Microelectronics en in Nederland door ST-Ericsson, waar
TU/e-deeltijdhoogleraar

prof.dr.ir. Kees van Berkel tevens
werkzaam is. Hij is verbonden
aan de groep Systeem Architectuur en Netwerken (faculteit
W&I) - samen met de groep Elektronische Systemen (faculteit EE)
actief binnen COBRA.
Van Berkel: “Op een enkele IC,
oftewel chip, kunnen we eenvoudig tientallen en straks honderden programmeerbare processoren integreren. Zulke IC’s
zijn echter lastig te programmeren. Bovendien is het energieverbruik hoog. Voor consumentenproducten, zoals 3D-televisie
en mobiele telefoons, is deze zogeheten multi-coretechnologie
alleen aantrekkelijk als het
energiegebruik fors wordt gereduceerd en de programmeerbaarheid wordt vereenvoudigd”.
De Nederlandse tak van COBRA
kijkt vooral naar draadloze communicatie als toepassing, waarbij
onderzoekers in Eindhoven en
Delft zich op de meer fundamentele uitdagingen richten. “Met

een moderne smartphone kun je
data downloaden met een
snelheid van zo’n 10Mbit per
seconde.
Deze
downloadsnelheid gaat de komende jaren
met stappen omhoog tot 1Gbit
per seconde. Het vergt een gigantische rekenpartij om deze bitstroom uit de antennesignalen te
kunnen extraheren.”
Bovendien, zo zegt Van Berkel, is
deze rekenpartij voor iedereen
communicatiestandaard, zoals
GSM, UMTS of WLAN, weer
anders. “Bovendien evolueren
die standaarden in hoog tempo.”
Met de subsidie van Economische Zaken kunnen vier promovendi en een postdoc worden
aangesteld. De subsidie is toegekend in het kader van het
Europese programma CATRENE:
Cluster for Application and
Technology Research in Europe
on NanoElectronics. (MvdV)/
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TU/e-hoogleraar wint Speurwerkprijs
Prof.dr.ir. René Janssen, hoogleraar aan de TU/e-faculteit
Scheikundige Technologie,
krijgt dit jaar de Speurwerkprijs van het Koninklijk
Instituut Van Ingenieurs (KIVI
NIRIA). Hij verdient zijn prijs
voor de talrijke baanbrekende
bijdragen op het gebied van
polymere zonnecellen, beter
bekend als plastic zonnecellen.
De KIVI NIRIA Speurwerkprijs
wordt voor wisselende vakgebieden toegekend. Dit jaar ging
het om de categorie ‘Materialen
voor duurzame energie’. Janssen
verdient volgens de jury de
Speurwerkprijs vanwege zijn
grote wetenschappelijke bijdrage

op het gebied van de functionele
moleculaire materialen en organische halfgeleiders. In het bijzonder vanwege de polymere
zonnecellen, ofwel plastic zonnecellen.
Deze halen weliswaar niet de
rendementen
van
silicium
zonnecellen, maar hebben wel
andere voordelen. De plastic
zonnecellen kunnen, net als een
krant, op een drukpers worden
vervaardigd. De hoge productiesnelheid maakt deze technologie
in potentie erg goedkoop. Ook
zijn plastic zonnecellen buigzaam en licht. Hierdoor zijn ze
geschikt voor toepassingen op
voertuigen of kleding en in het
design van gebruiksvoorwerpen.

KIVI NIRIA looft de strategie van
Janssen om binnen één groep op
zeer hoog wetenschappelijk en
technisch niveau aan alle relevante aspecten van polymere
zonnecellen te werken. Het
maakt volgens de jury zijn onderzoeksgroep uniek in de wereld en
zorgt dat hij in belangrijke mate
kan blijven bijdragen aan nieuwe
ideeën en ontwikkelingen.
De uitreiking van de Speurwerkprijs -die voornamelijk de eer
behelst; er hangt geen geldbedrag aan vast- vindt plaats
tijdens een speciaal daarvoor
georganiseerd symposium ‘Technology for photovoltaics’ op 15
juni 2010 aan de TU/e. (FvO)/

.

Nederlands paviljoen Happy Street
mist laatste onderdelen
Het afwerken van het Nederlandse paviljoen ‘Happy Street’
op de Wereldtentoonstelling in
Shanghai kent enige tegenslag. Van de 28 huisjes en
installaties die als een soort
etalage worden gepresenteerd,
zijn er twee nog niet klaar. De
benodigde onderdelen zijn niet
binnen door logistieke problemen en tussenkomst van de
Chinese douane.
Dat meldde Frank Heijmans
woensdag 28 april vanuit de
Chinese havenstad. De mede-

werker van de Eindhovense interieurbouwer Gielissen legt daar
de laatste hand aan de inrichting
van Happy Street. Volgens
Heijmans gaat het om het huisje
over Vincent van Gogh. “We
missen nog een tafeltje en wat
schilderijen. De rest staat er al,
dus de presentatie gaat gewoon
door.” Door de aswolk die is
ontstaan na een vulkaanuitbarsting op IJsland is de logistieke
aanvoer gaan haperen. Omdat
het vliegverkeer bijna een week
plat lag, zijn onderdelen later dan
verwacht gearriveerd. Tel daarbij

Nieuwe wethouder
voor studentenstad

VVD’er Henk Brink, die dinsdag 27 april geïnstalleerd is als wethouder voor de gemeente Eindhoven,
heeft nu onder meer Eindhoven studentenstad in
zijn portefeuille. Voorheen was dit aandachtsveld
verdeeld over de wethouders. Brink verwacht ‘slagvaardiger te kunnen werken’ door de samenvoeging.
“Het zal gemakkelijker worden beslissingen te
nemen. Studentenstad moet bovenal een actief
woord blijven. Eindhoven moet voor studenten niet
alleen prettig zijn om te studeren, maar ook om te
wonen en recreëren. Eindhoven is al een bruisende
stad en het mag nog bruisender worden.” (JvG)

Inbraakpoging bij golfclub

Op het terrein van studentengolfvereniging De Club
aan de Orpheuslaan is een deel van het clubhuis

het onvoorspelbare tempo van de
Chinese douane. “Deze week
waren we overtuigd dat een
aantal presentaties niet zou
lukken. Ineens staat er dan een
hele berg spullen op je stoep.”
Happy Street is gerealiseerd met
een sterke inbreng van de TU/e.
Architect John Körmeling is
TU/e-alumnus en constructeur
Rijk Blok werkt bij de faculteit
Bouwkunde. (FvO)/

.

Lees meer over Happy Street op de
pagina’s 6 en 7.

vernield. De beveiliging, die hierover dinsdagochtend
27 april werd ingelicht, sluit niet uit dat jongeren die
al eerder bij de golfclub hebben ‘lopen vervelen’,
achter de vernieling zitten. (MvdV)

Krakers weg uit Philipspand

De studenten die eerste paasdag het Philipspand op
Vredeoord aan de Boschdijk hadden gekraakt, hebben
het pand inmiddels verlaten. Volgens woordvoerder
Tijs de Bruin, TU/e-student Technische Natuurkunde, was ‘het project niet haalbaar’. “De waterleidingen waren niet goed meer en de elektriciteitsleidingen moesten worden omgeleid. Dat ging in de tienduizenden euro’s lopen. Er moest teveel gebeuren.”
Het pand werd door 23 studenten gekraakt, waarbij
het merendeel aan de TU/e studeert. Na enkele
dagen bleven acht studenten achter. Zij zijn vorige
week vrijwillig vertrokken. (JvG)

kunstwerk voor dak W-hal

De maquette van het kunstwerk bovenop de W-hal.

Een werk van beeldend kunstenares Germaine Kruip zal een
prominente plaats krijgenop
het dak van de gerenoveerde
W-hal . Haar kunstwerk,
bestaande uit 81 grote roterende spiegels, kreeg unaniem de
voorkeur boven de inzendingen
van drie andere kunstenaars.
Bouwkundehoogleraar
Jouke
Post, tevens voorzitter van de
Kunstcommissie, is zeer gelukkig met het ontwerp van
Germaine Kruip. Post: “De
Kunstcommissie vond het tijd
om weer eens wat aan te kopen.
De verbouwing van de W-hal was
er een prachtige aanleiding voor.
Het nu gekozen werk, dat nog
geen titel heeft, past volledig in
de rijke collectie van de TU/e, die
duidelijk technisch-wetenschappelijk van aard is. We hebben vier
kunstenaars uitgenodigd een
voorstel in te dienen. De leden
van de werkgroep die erover

moesten
beslissen,
kozen
unaniem voor het ontwerp van
Kruip. Haar constructie van
roterende spiegels in het dak van
de W-hal, waar straks een open
hal onder komt te liggen, zorgt
voor een spel met reflecties op de
onderliggende vloer.” Volgens
Post zal er nog contact worden
opgenomen met de faculteit
Werktuigbouwkunde, om te
kijken of men vanuit die hoek
een bijdrage kan leveren aan het
ontwerp en de bouw van de constructie. Het kunstwerk is
begroot op anderhalve ton.
Volgens Post is Kruip iemand die
duidelijk aan het opkomen is in
de kunstwereld. Op dit moment
loopt in museum De Paviljoens
in Almere tot 17 mei een overzichtstentoonstelling van haar.

.

Op 8 juni op de Dag van de Kunst
aan de TU/e worden alle voorstellen tentoongesteld. (HK)/

TU/e-promovendus in finale DSM-prijs
Dr. Siebe van Mensfoort heeft de
finale bereikt van de DSM
Science & Technology Award
2010 in de regio ‘noord’. Van
Mensfoort, vorig jaar aan de TU/e
gepromoveerd op onderzoek aan
organische ledlampen (OLED’s),
is samen met acht andere kandidaten uit Nederland, België en
het noorden van Duitsland geselecteerd op basis van zijn promotieonderzoek. Hij ontwikkelde
onder meer een meetmethode
om de lichtproductie van OLED’s

tot in detail te bestuderen. Op 31
mei mag van Mensfoort de jury
ervan overtuigen dat hij in aanmerking komt voor de eerste
prijs van 10.000 euro. De finalisten zijn al zeker van een geldbedrag
van
1.250
euro.
Chemiereus DSM reikt de prijs
jaarlijks uit aan een promovendus of recent gepromoveerde
voor innovatief onderzoek met
potentie voor praktische toepassingen. (TJ)/

.

VVD-wethouders met TU/e-roots
Een TU/e-student en een TU/ealumnus zijn sinds de laatste
gemeenteraadsverkiezingen in
functie als wethouder voor de
VVD. Stefan Wouters is een
maand geleden aan de slag in
zijn woonplaats Reusel-De
Mierden. Joost Helms is deze
week geïnstalleerd in Eindhoven.
TU/e-alumnus Joost Helms (36)
is dinsdagavond geïnstalleerd als
één van de zes wethouders in de
Eindhovense gemeenteraad. In
zijn takenpakket zitten verkeer
en vervoer, milieu en duurzaamheid, werk, sport en recreatie, toerisme en evenementen.
Wethouder zijn is meer dan een
fulltime baan, merkte de scheikundig technoloog. Voor zijn
twee horecazaken (Boekencafé
Schrijvers en restaurant Mundial, beide in de Dommelstraat)

heeft hij inmiddels nieuwe eigenaren gezocht. Hij heeft er geen
tijd meer voor en hij wil belangenverstrengeling voorkomen.
De Eindhovense gemeenteraad
heeft een grote klus te klaren.
Helms: “We verwachten over vier
jaar 25 miljoen euro minder te
mogen uitgeven in opdracht van
het Rijk. Onze hele coalitie wil dit
via bezuinigingen proberen te
bereiken en pas als allerlaatste
redmiddel lastenverzwaring aanwenden.”
Stefan Wouters (23), TU/estudent Technische Bedrijfskunde, heeft sociale zaken,
welzijn, gezondheidszorg, jeugd,
onderwijs, cultuur, sport, de
bibliotheek, ouderen en vrijwilligers in beheer in Reusel-De
Mierden. De redactie kon
Wouters niet te pakken krijgen
voor een persoonlijke reactie.
(NS)/

.

29 april 2010 Cursor
4/ Universiteitsberichten
Algemeen
DPO

ABP-spreekuur aan TU/e
Inmiddels zijn er meerdere ABP-spreekuren geweest
aan de TU/e. Deze zijn zeer goed bezocht. Daarom
zijn er nieuwe spreekuren ingepland. Het eerstvolgende spreekuur vindt plaats op dinsdag 15 en
donderdag 17 juni 2010. Indien u vragen heeft over
uw individuele pensioensituatie, waardeoverdracht,
levensloop, uw pensioen na scheiding of wilt u
persoonlijk wegwijs gemaakt worden in MijnABP?
Via de link www.tue.nl/abpspreekuur kunt u zich
tot uiterlijk vrijdag 28 mei 2010 aanmelden en treft
u tevens de informatie aan om u voor te bereiden
op het gesprek.

ABP consulting hour at TU/e
Several ABP consulting hours have already been
held at TU/e. These were all very well attended,
which is why new consulting hours have now been
planned. The next one will be held on Tuesday
15th June and Thursday 17th June 2010. Do you
have any questions about your individual pension
situation, asset transfer, career scheme or your
pension after divorce or would you like a personal
demonstration of how to use MijnABP? Go to make
www.tue.nl/clientsupport to make an appointment
before Friday 28th May 2010 and to see how to
prepare for the discussion.

Dienst Interne Zaken

Woensdag: gesloten vanwege Bevrijdingsdag.

contact op te nemen met Harry Roumen, secretaris
van de universiteit, via tel. 4534.

Donderdag: Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus,
witte rijst; koolvis in mosterdsaus, aardappelschijfjes,
broccoli; pepersteak, pepersaus, kleine kriel met
peterselie, prei á la crème.
Vrijdag: geen avondopstelling.

TU/e-brede ICT en statistiek
cursussen
In de maanden mei en juni is er voor studenten
en medewerkers van de TU/e de mogelijkheid
de volgende cursussen te volgen: ict-cursussen:
JavaScript, Access 2007, PowerPoint 2007 en
PHP and MySQL
Statistiek cursussen: Design of Experiment with
Statgraphics en Time Series Analysis with SPSS
In september starten we met de volgende cursussen:
Programmeren in C, HTML, Outlook/Word 2007
en Latex.

Maandag: aardappelroerbak met mini gehaktballetjes; steak ‘Toscane’, aardappelpuree, groentemacedoine; gegratineerde kipfilet, rösti rondjes,
bloemkool in Hollandaisesaus.
Dinsdag: pastaschotel ‘Espanol’; gepaneerde
kalkoenschnitzel, aardappelblokjes, sperziebonen;
gebraden varkensvlees in champignonsaus,
aardappelgratin, peultjes.

Ir. T.M. Hermans verdedigt op donderdag 6 mei
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 ‘Multi-step non-covalent pathways to
supramolecular systems’. Hermans promoveert aan
de faculteit Biomedische Technologie. De promotor
is prof.dr. E.W. Meijer.

Dienstjubileum Martin van Gessel
In mei is Martin van Gessel veertig jaar in dienst bij
de faculteit Electrical Engineering. Ter gelegenheid
hiervan biedt de faculteit hem een receptie aan op
dinsdag 11 mei van 15.30 tot 18.30 uur in De Zwarte
Doos. Graag nodig ik u uit hierbij aanwezig te zijn.
Suzanne Udo, directeur bedrijfsvoering faculteit
Electrical Engineering

Studentenleven

Voor nadere informatie en inschrijving zie:
www.ictcursussen.tue.nl

Stichting Fonds Studentenvoorzieningen Eindhoven

Mensen

Gehonoreerde aanvragen

College van Bestuur

Maaltijden Auditorium

Promotie

Oproep voor Koninklijke
Onderscheidingen
Elk jaar zijn er medewerkers van de TU/e die ter
gelegenheid van Koninginnedag een Koninklijke
Onderscheiding ontvangen. De aanvraag voor de
onderscheiding loopt via het College van Bestuur.
De voorstellen voor een onderscheiding voor
Koninginnedag 2011 moeten uiterlijk vóór 24 mei
2010 bij het CvB zijn ingediend. Wanneer u een
persoon wilt voordragen, verzoeken wij u om eerst

Het Fonds heeft onlangs aanvragen gehonoreerd
van: Groep-één, die de faculteit Industrial Design
opdracht heeft gegeven tot het ontwerpen van een
buitenmeubel voor plaatsing op het TU/e-terrein en
daarvoor een gift van 1.000 euro heeft gekregen ter
dekking van de voorbereidingskosten; Protagoras
met een gift van 500 euro voor de organisatie van
een symposium; Demos met een gift van 750 euro
voor de organisatie van de 28ste editie van de
stepestafette; Hockeyvereniging Don Quishoot krijgt
500 euro voor de organisatie van een groot toernooi;
Asterix, die een gift van 350 euro krijgt en een

garantstelling van max. 400 euro voor de organisatie
van een baanwedstrijd; Quadrivium krijgt 2.000
euro voor de organisatie van het festival ‘Muziek op
de Dommel’; Totelos krijgt een garantstelling van
max. 1.500 euro op tegenvallende inkomsten uit
inschrijvingsgeld bij de organisatie van het IUTT
2010; Thêta, die 2.000 euro krijgt voor het huren
van 2 LED-schermen bij de NSFR Slotwedstrijden;
Pusphaira krijgt 200 euro voor de organisatie van
het Prof. Van Linttoernooi; Mosaïc krijgt 500 euro
voor een lezing over de Europese piramides.
Meer informatie op www.tue.nl/sfse/. Voor het
indienen van een verzoek om financiële steun of
info kan men terecht bij de adviseur van het Bestuur
SFSE, Mw. Elly van den Broek-Dingen,
Studentensportcentrum, O.L. Vrouwestraat 1,
5612 AW Eindhoven (tel. (247 41 82), e-mail:
p.v.d.broek.dingen@tue.nl

Vacatures
Directeur P&O, Dienst Personeel en Organisatie,
V83.1140, 1fte, contractduur: in overleg, schaal 16
CAO Nederlandse Universiteiten.
Onderwijs- en onderzoek medewerker faculteit
ST V37.1136 1,0 1 jaar Schaal 7 CAO Nederlandse
Universiteiten.
PhD studentship on single quantum dot nanodevices
faculteit TN V34.1134 1,0 4 years schaal 27 CAO
Nederlandse Universiteiten Promovendus.
Onderwijs- en onderzoek medewerker faculteit
ST V37.1135 0,8 1 jaar schaal 8 CAO Nederlandse
Universiteiten.

Voor meer informatie ga naar: http://jobs.tue.nl.
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Webspace nodig?
Gratis Windows Server 2008 web hosting
en .nl domeinnaam
Ga naar: http://www.gratiswindowshosting.nl
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Opinie TU/e
Prof.dr. Cees Midden, hoogleraar Cultuur en Techniek

Vox Academici

“Rationele argumenten nemen
angst voor kernramp moeilijk weg”
Kernenergie is terug op de agenda.
Verschillende politieke partijen in
Nederland pleiten voor de bouw van
nieuwe kerncentrales. Hoe is de
publieke houding ten opzichte van
kernenergie de afgelopen decennia
veranderd en hoe komt dat?
“Kernenergie was in de jaren zestig nog
een soort droomtechnologie”, vertelt
prof.dr. Cees Midden, hoogleraar Cultuur
en Techniek. “Vooral kernfysici hadden er
een grote fascinatie voor. In de jaren
zeventig volgde er een zeer sterke tegenreactie. In die tijd ageerden tegenstanders
van kernenergie onder meer tegen de
grootschaligheid ervan. Kleinschaligheid
was toen zeer in de mode en kerncentrales werden gezien als de kathedralen van
grootschalige industriële ontwikkelingen.
Tegenwoordig hoor je die argumentatie
niet meer.
In de jaren tachtig en negentig kwam
veiligheid bovendrijven als een belangrijk
argument. Er was een allesoverheersende
zorg over de kans op een catastrofaal
ongeluk. Die angst werd geactiveerd door
verschillende ongelukken, bijvoorbeeld
de explosie in de kernreactor Three Mile
Island in de VS (in 1979, red.). Dat leidde
tot een gigantische mediahype en veel
angst onder de mensen. Bepaalde
groepen, zoals moeders met kinderen,
hielden tot een jaar na het ongeval nog

last van klachten als stress en depressie.
In de jaren tachtig wilde de Nederlandse
overheid drie nieuwe kerncentrales
bouwen, maar er was veel publieke
weerstand. Er volgde een maatschappelijk
debat waaraan veertigduizend mensen
deelnamen. De conclusie van dat debat
was dat er meer geïnvesteerd moest
worden in duurzame energieën, en niet
in kernenergie. De regering nam het
debat niet zo serieus en besloot toch tot
het bouwen van drie kerncentrales. Net
voordat het besluit zou vallen, vond het
ongeluk in Tsjernobyl plaats (in 1986,
red.). Toen ging het idee onmiddellijk van
tafel. Sindsdien was de publieke houding
tegenover kernenergie lange tijd negatief.
Negentig procent van de Nederlanders
was jarenlang tegen het bouwen van
nieuwe kerncentrales.
Door de discussies over het koolstofdioxideprobleem en het tekort aan fossiele
brandstoffen komt kernenergie weer ter
sprake. De vraag is nog, welke rol deze
elementen gaan spelen in de de publieke
discussie. De veiligheid van centrales is
enorm verbeterd, maar de kans op een
ramp was altijd al erg klein. Als mensen
echt bang zijn, zul je ze met rationale
argumenten niet goed kunnen overtuigen.
Veiligheid is een heel dominant argument
voor mensen. Mensen die in de buurt van
de kerncentrales wonen, zijn er het
gevoeligst voor. De economische

De TU/e in 2020
Hoe ziet de positie van de universiteit er uit in 2020?
In deze rubriek geeft iedere week iemand anders zijn visie op de
toekomst van de universiteit.

Na mijn aantreden in 1998
heb ik de wandelstructuur
van de loopbruggen op de
eerste laag ontdekt en leren
waarderen. De loopbruggen
zijn deel van een fysieke
infrastructuur tussen de
faculteiten. Een wandeling
naar een afspraak in een
andere faculteit kan leiden
tot onverwachte ontmoetingen en ontdekkingen.
De universiteit is voortdurend in ontwikkeling en tracht de problemen van alledag te pareren met plannen voor de toekomst. Een prima uitgangspunt. Ik weet
van een aantal problemen en kansen, zo
hebben de ‘harde’ faculteiten te weinig
studenteninstroom, heeft de Bouwkundefaculteit bijna structureel een overvloed
aan studenten en een tekort aan financiële middelen. Voeren we het debat over
de positie van het onderzoek; toegepast,
wetenschappelijk en/of ontwerpend
onderzoek. We richten invloedrijke
instituten op en we zetten de deuren open
voor internationale- en hbo-studenten.
We hebben grote ambities, willen bij de
top horen en zetten daar onze netwerken
en middelen voor in.
Wat ons het komend decennium rechtstreeks aangaat, is de relatie met het hbo.
Op korte termijn worden de titels gelijkgetrokken en dan gaat het nog om de
statuur van de instelling. Binnen het hbo
zijn met de komst van de lectoren de
eerste stappen gezet naar onderzoekprogramma’s.

Een toekomst waarin hboinstellingen een belangrijke
rol voor de universiteit
spelen is goed denkbaar.
Het hbo als toeleverancier
van studenten voor de
‘harde’ faculteiten en als
onderzoekinstituut voor het
toegepaste onderzoek geeft
onze universiteit ruimte.
We kunnen de instroom
sturen en ons beter richten
op ‘science’. Het zal dan
wederzijds interessant worden met
elkaar op de campus te zitten, met de
buren maak je immers makkelijker afspraken dan met verre vrienden.
Het is een argument om de visie van een
compacte campus te herzien. Daar komt
een brede campus voor in de plaats.
Ten behoeve van deze toekomstplannen
worden geen gronden en gebouwen
meer afgestoten, maar alleen nog verworven. Een campus met veel instituten,
faculteiten voor de universiteit en het
hbo. Deze gebouwen worden natuurlijk
op de eerste laag allemaal verbonden
met loopbruggen. Deze verbindingen
maken het weer mogelijk lange wandelingen te maken. De wetenschapper
kan dan weer, zoals een monnik in een
klooster, peinzend rondlopen. Dat leidt
ongetwijfeld tot interessante ontmoetingen en geniale invallen.
De Nobelprijs ligt om de hoek!
Prof.ir. Jouke Post is hoogleraar bij de
faculteit Bouwkunde

Prof.dr. Cees Midden. Foto: Bart van Overbeeke

voordelen van de centrales liggen vaak
niet bij hen zelf, maar bij andere partijen,
zoals het bedrijfsleven en de overheid.
We weten nog niet hoe jonge generaties
hier tegenover staan. Zij hebben zelf geen

.

ervaring met gebeurtenissen als
Tsjernobyl en kijken wellicht anders aan
tegen veiligheidskwesties.”/
Tekst: Enith Vlooswijk

Effe zeuren
Op welke plaats staat u in de top van de
kenniseconomieën? Rare vraag, want u
bent geen land? Nee, maar wel een
inwoner.
Academisch Nederland houdt van lijstjes.
Wij zijn graag een nummer, een laag
nummer. Nu moeten we weer van
mevrouw Hamer, en van NWO, KNAW en
VSNU, naar de top vijf van de kenniseco nomieën. Niemand weet wat dat betekent
of hoe je dat zou kunnen worden, maar:
op naar de top! Volgens onze ministerpresident bestaat de huidige top vijf uit
Denemarken, Zweden, Zwitserland,
Singapore en de Verenigde Staten.
Zouden er vragen worden gesteld op
het partijcongres van de CPC (China)?
‘Rijk van het Midden verslagen door
plutocratisch Singapore!’
Hoe JPB aan dat lijstje komt en wat
onze plaats daarop is, weet ik niet. Dat
Denemarken boven de VS staat betekent
dat het gaat om kenniseconomie per
inwoner. U kunt dus ook als persoon
aanspraak maken op een plaats in de
lijst. Ik verwacht niet dat Mariëtte Hamer,
Jos Engelen, Robbert Dijkgraaf of Sijbolt
Noorda hoge ogen zullen gooien: mede werking aan dit soort onzinlijstjes is
natuurlijk slecht voor de economie.
Het is een politieke stunt: er moet meer
in onderwijs en onderzoek geïnvesteerd
worden, vooral door het bedrijfsleven
- zie de krimp van het Philips NatLab.
Willen wij concurreren met Denemarken
of Finland? Natuurlijk niet: we gaan de
confrontatie aan met de VS. Niemand van
de onze universiteitsmanagers weet daar
iets van, maar ze weten zeker: zo moet het.
In de VS gaat letterlijk alles anders dan
hier. Er is een grote diversiteit in het
niveau van universiteiten dat maakt het
universitaire bedrijf daar heel flexibel,

voor studenten en personeel. Dat hebben
wij niet: al onze universiteiten zijn matig
- met hier en daar een topfaculteit.
Het enige dat wij -in naam- van de VS
hebben overgenomen is het bachelormaster-systeem: ons kandidaatsexamen
heet bachelor en ons doctoraal examen
master. Verder doen we alles anders.
Zo blijven in Nederland praktisch alle
bachelors op de universiteit, terwijl in de
VS tachtig tot negentig procent vertrekt
en een baan zoekt. Daar blijven dus
alleen de besten over, om echt iets te
leren. Wij kunnen de grote aantallen niet
missen: we worden per hoofd betaald
- al zijn er onder die hoofden maar weinig
studiehoofden.
Desondanks: op naar de top vijf!
Fred Steutel
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Nederlands paviljoen van TU/e-alumnus

Happy Street, de toega

“De maquette ziet eruit alsof een eerstejaars student Bouwkunde dat ook had
kunnen maken. Maar als je goed kijkt,
dan zie je dat alle ideeën er al in zitten.”
Ir. Rijk Blok wijst naar een stuk slingerend ijzerdraad, vastgezet met pinnen
op een stevige kartonnen plaat.
De foetus van Happy Street.
Met een duo genaamd Johnny en Rijk
ligt een naam als Happy Street natuurlijk voor de hand. Maar achter die
scherts schuilt natuurlijk ook ernst.
John Körmeling studeerde af aan de
faculteit Bouwkunde waar Rijk Blok in
deeltijd werkt als universitair docent.
In het verleden heeft het tweetal al
meerdere projecten uitgevoerd, onder
meer in Breda en Rotterdam. Maar dat
werk verbleekt bij de omvang van het
Nederlandse
paviljoen dat op 1
mei opengaat op
de Wereld Expo
2010 in Shanghai.
Bij het binnenhalen van de opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) in
2008 werden de kosten aanvankelijk

geraamd op 9,5 miljoen.
Mede door het lage
arbeidsloon in China
valt dat bedrag nu bijna
vier miljoen euro lager
uit. Iets wat niet vaak
voorkomt in de bouwwereld. Blok: “In
opdracht van de EVD,
een agentschap van EZ,
hebben we alle advieswerkzaamheden, van
goedkeuring van de
bouw tot en met de
sloop in één hand
gehouden. Vanwege de
risico’s hebben we een
bv opgericht en vanuit
daar partners gezocht.
In Nederland kwamen we vrij snel uit
bij het adviesbureau ABT. In China
hebben we, vooral vanwege de communicatie, gekozen
voor de Tong Yi universiteit van
Shanghai. Die is
meer internationaal
gericht dan de designinstituten die telkens een Engelse
tolk moeten inhuren.”
Maar zelfs dan blijken er heel wat misverstanden en vreemde toestanden te
ontstaan. Bijvoorbeeld op het gebied
van brandwerendheid. “De controle
ervan ligt in China bij het leger en dat
is een tamelijk starre organisatie. We
hebben bijvoorbeeld een brugdek dat
dertig minuten brandwerend is en
huisjes die, geheel
volgens de voorschriften, zestig
minuten brandwerend zijn. In
geval van brand zou
de constructie dus eerder instorten,
terwijl de huisjes nog intact zijn.
De meeste huisjes zijn bovendien

Chinezen kunnen
lassen als de beste

alleen maar etalages waar de bezoekers
niet in kunnen. Toch moesten er wel
overal sprinklerinstallaties in.”
Nog zo’n voorbeeld. Vanwege het
broeierige klimaat in Shanghai had
Körmeling Happy Street uitgerust met
grote ventilatoren. “Die zorgen voor
een fris windje. Elke keer als we in
Shanghai kwamen, werd ons verteld dat
ze die niet konden maken. Toen bleek
dat wij een ventilator getekend hadden
met zeven bladen, terwijl ze die in
China alleen maar hebben met vijf
bladen. Tja, tegen dat soort dingen
loop je aan”, zegt Blok lachend.
Ook het feit dat Körmeling genoegen
nam met opbouwmateriaal in de
huisjes, in plaats van alles netjes in de
muren weg te werken. Dat vonden de
Chinezen onbegrijpelijk. Het is toch
een expo? Dan moet je het duurste van
het duurste nemen. Blok: “Dat is een
heel andere manier
van denken. Als ze
eenmaal snappen wat
je wilt, krijgen ze er
plezier in en gaan ze
ervoor.”

Wereld Expo/Fri
Het Nederlandse Paviljoen is ee
Wereld Expo 2010 in Shanghai.
gebouw door de wereldpers o
kleurige constructie met de na
creatief en speels. Kunstenaar
constructeur Rijk Blok teken
uitvoering. Hun inbreng zorgt

Het heeft iets weg
van een kermis

De constructie van Happy Street steunt
op stalen kolommen en palen vanwege
de slappe rivierklei in Shanghai en de
kans op aardbevingen. Maar lassen
kunnen de Chinezen als de beste,
hebben Körmeling en Blok ervaren. “We
hadden alle liggers uit standaardprofielen
willen maken. Maar onze aannemer bood
aan om die zelf te maken, met schuine
flenzen. Ze zijn zo in elkaar gelast.
Daar draaien ze hun hand niet voor om.
Ook de huisjes zijn gemaakte van lichte
staalconstructies. “Staal kun je hergebruiken. Het is duurzaam. Dat is ook
een van de thema’s in Shanghai. Maar
als je eerlijk bent, is een expo nooit
duurzaam. Al die miljoenen bezoekers
moeten er naartoe reizen. Dat is ook

een boel CO 2 -uitstoot. En de tentoonstelling duurt maar een half jaar.
Dus als je energie wilt besparen door
een hoop isolatiemateriaal te gebruiken, dan verdien je dat niet eens terug.
In die zin is de expo eigenlijk een

Wereld Expo: Better City,
De wereldtentoonstelling in Shanghai
loopt van 1 mei tot en met 31 oktober.
De expo heeft als thema ‘Better City,
Better Life’. Ruim 192 landen en internationale organisaties tonen hun ideeën
voor leefbare steden in de 21ste eeuw.
Het Nederlandse paviljoen met de naam
Happy Street is opgebouwd rondom een
straat met huisjes. Het is gebouwd als
een soort achtbaan. Het publiek loopt
over een lange rode,
vijf meter brede
boulevard en kan
in ieder huisje
bekijken hoe innovatief en duurzaam
Nederland omgaat
met ruimte, energie
en water. Thema’s zijn onder meer
waterzuivering, computertechnologie en
zonne-energie. Elk huisje is in een
andere architectonische stijl gebouwd.
De 28 kleurrijke huisjes langs de
ongeveer duizend meter lange straat
vormen zo samen een afspiegeling van
de Nederlandse architectuurtraditie.
Er wordt gerekend op ongeveer zeven
miljoen bezoekers.
Behalve Körmeling en constructeur Rijk
Blok, zijn ook andere TU/e’ers betrokken
geraakt bij Happy Street. Zo heeft ABT,
het bureau van voormalig Bouwkunde-

hoogleraar prof.ir. Frans van Herwijnen,
meegewerkt aan de constructie. En met
hulp van prof.ir. Cees Kleinman, hoogleraar Bouwkunde, zijn de contacten
gelegd met Chinese ontwerpbureaus en
aannemers. Verder heeft Tim Pouwels,
student Bouwkunde, in Shanghai een
half jaar staaltekeningen gecontroleerd
en staat op dit moment studente
Bouwkunde Rafaella Broft in China de
opdrachtgever bij in het management.
Op de tentoonstelling zelf wordt
de TU/e vertegenwoordigd door
het Instituut
voor Complexe
Moleculaire
Systemen (ICMS)
dat, in samenwerking met Philips, doorlopend een driedimensionale animatie
toont van een Eindhovens onderzoek
onder leiding van prof.dr. Bert Meijer en
universitair docent dr.ir. Patricia Dankers.
Het filmpje van één minuut draagt de
titel ‘Towards a living artificial kidney’ en
komt uit de koker van de animatiestudio
van ICMS, onder leiding van dr.ir. Koen
Pieterse.
In het Nederlandse paviljoen zijn verder
tientallen bijdragen te zien van bedrijven,
instellingen en kunstenaars. Er is onder
meer een thuisboerderij van Philips die

De eerste prijs
is al binnen
voor Nederland
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blikvanger op Wereld Expo in Shanghai

ankelijke oneindigheid

its van Otterdijk
en van de blikvangers tijdens de
Nog voor de start op 1 mei is het
onthaald als een sensatie. De
am ‘Happy Street’ is vernuftig,
en architect John Körmeling en
nden voor het ontwerp en de
t voor een flink TU/e-aandeel.

feestje”, zegt Blok.
Dat draagt Happy Street ook duidelijk
uit. Het ingenieuze stalen geraamte is
bekleed met cementvezelplaten en
afgewerkt met een dunne laag witte
kunststof. Daarover heen zijn bonte

kleuren gedrapeerd. De weg die het
publiek langs de huisjes leidt, is felrood. Veel huisjes zijn geel en roze.
Langs de ‘Street’ knippert ledverlichting. “Het heeft wel iets weg van
een kermis”, erkent Blok. “Maar duurzaamheid wordt vaak gezien als meer
dan alleen de ecologische impact van
materialen en energie. Ook op het
menselijk niveau is het belangrijk hoe
sociaal en cultureel de stad georganiseerd is. In die zin is het concept van
John wel heel erg duurzaam. Hij gaat
uit van het thema ‘Better City, Better
Life’. En dat begint met een goede
straat en een mix van allerlei functies.
Aan het paviljoen zitten woningen, een
kantoor, fabriek, bank, cinema, tankstation en zelfs een voetbalveld. Onder
ligt op de grond groen kunstgras met
blauwe banen die water voorstellen.
Daar ligt ook een zandzuiger, met de
kop half verzonken in de bodem. Een
enorm ding, gekregen van Boskalis.
Happy Street heeft de vorm van een
acht, een geluksgetal voor de Chinezen.
Bezoekers volgen de weg omhoog en
weer omlaag naar het beginpunt.
Happy Street is eigenlijk een toegankelijke oneindigheid.”
Blok en Körmeling zijn sinds 2007
meer dan veertig keer op en neer naar
Shanghai gevlogen. Thuis wordt onderhand uitgekeken naar het einde van het
project. Blok, lachend: “Dat geldt zowel
voor de familie van John als die van mij.
Het geeft veel energie en is enorm leuk
om te doen, maar ook heel vermoeiend
door het tijdsverschil. Vreemd genoeg
heeft dit project niet tot spanningen
geleid. John en ik kunnen het nog
steeds goed met elkaar vinden. Dat wil
niet zeggen dat we het over alles eens
waren. We hadden wel altijd hetzelfde
doel voor ogen; hoe krijgen we dit
project zo goed mogelijk gerealiseerd.”

terrein aan de rand van de havenstad,
gedomineerd door staalfabrieken en
scheepsrederijen. Nu is het opgedeeld
in continenten waar ieder land een eigen
paviljoen heeft. Ook is er een gedeelte
waar steden zich met een eigen paviljoen
presenteren.
Daaronder
Rotterdam met
het paviljoen
‘Rotterdam Water
City’. Centraal
staan water,
klimaat, waterbescherming en vernieuwende oplossingen op dit terrein. Bezoekers kunnen
onder andere een levensechte dijk
bekijken en een waterplein dat grote
hoeveelheden regenwater kan verwerken.
Na afloop van de wereldtentoonstelling
worden de paviljoens ontmanteld en
verrijzen er woningen en kantoren in
het gebied. Het is de bedoeling om
paviljoens te herbouwen in diverse
Chinese steden./

Er wordt drinkwater
geschonken uit
benzinepompen

.

Via Google Earth zijn prachtige overzichtsbeelden
te zien van de wereldtentoonstelling. En op de
website www.happystreet.nl is te lezen en zien hoe
het Nederlandse paviljoen tot stand is gekomen.

waarop hij juist opereert, is het zien
van kansen. En dat klikt niet altijd.
De EVD is ook een soort besloten club.
Ze dachten dat doen we zelf wel, op
onze eigen manier. Ja, dan krijg je de
onvermijdelijke tulpen, molens en
klompjes. Dat is door de toenmalige
Rijksbouwmeester Mels
Crouwel gezien.
Hij schreef de
prijsvraag uit voor
het ontwerp.
Volgens hem
moest het een
architectonisch
ontwerp zijn, maar tegelijkertijd een
integraal ontwerp voor de tentoonstelling. John heeft dat goed opgepakt.
Door gewoon door te zetten, denk ik dat
het een heel grote klapper wordt.”/

Happy street heeft
de vorm van het
geluksgetal in China

John Körmeling (links) en Rijk Blok.

Better Life
biologische sla, komkommers, kruiden
en vis produceert met gebruik van water,
organisch afval en zonlicht. Designer
Piet Hein Eek toont een interieur van een
aantal van zijn bekende recyclemeubelen.
Viktor & Rolf hebben een heel aparte jurk
gecreëerd die ze
tonen met een
driedimensionale
animatie. Dan
is er een
‘Purification
Plant’ waar een
zuiveringsinstallatie van Norit drinkwater maakt dat lichtvoetig wordt geschonken voor het publiek
uit benzinepompen(!), en een huisje met
de kleinste chip ter wereld van ASML.
Textielbedrijf Ten Cate laat een pak van
een brandweerman zien dat een alarm
geeft als het in zijn directe omgeving te
heet wordt. En de eerste prijs is al binnen:
Looking through Stardust is in mei door
de Chinezen al tot het meest bijzondere
huisje verkozen. Het toont een replica
van de Herschel-satelliet.
Aan boord van de echte satelliet in de
ruimte bevindt zich het Nederlandse
ruimte-instrument HIFI, onderdeel
van het meest omvangrijke ruimtevaartproject waaraan Nederland meedoet.
Shanghai is de grootste stad van China.
Het terrein van de expo was vroeger een

Het was een van de hoofdtaken van de
EVD om sponsors te werven, maar dat
werd pas een succes door de inzet
van Körmeling, zegt Blok. “Hij heeft
dat allemaal geregeld. Hij is naar
Nederlandse bedrijven gegaan. Heeft
universiteiten bezocht om te kijken
welke
interessante
onderzoeken
in Shanghai
tentoongesteld
konden worden.
Door de
enigszins
vreemde benadering van de EVD is de samenwerking
met John niet altijd even gemakkelijk
geweest. Ik vind het moeilijk om daar
een verklaring voor te bedenken. Ik denk
dat ambtenaren heel erg gericht zijn op
het voorkomen van risico’s. En John is
tamelijk onorthodox. De manier

.
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Science film TU/e institute at World Expo Shanghai
During the World Expo in
Shanghai, from May 1 till
October 31, the TU/e Institute
for Complex Molecular Systems
(ICMS) will continuously
be showing its first threedimensional science film.
This film is about research
being conducted within the
institute and the Department
of Biomedical Engineering
(BMT).
The Animation studio of ICMS,
led by dr.ir. Koen Pieterse, has
for the last few months been
working on the film ‘Towards a
living artificial kidney’. As of May
the film will be shown continuously in the Holland Pavilion

during the World Expo.
Within one minute three-dimensional images will show the state
of affairs in this research, as well
as what the future may bring.
Ir. Sagitta Peters, business
manager of ICMS: “We hope
that the animation film will give
an insight into the technique
whereby supramolecular polymers, in which bio-active groups
can be anchored, the right cells
can be made to grow in the right
manner. We hope that it will
enable us in the future to obtain
a working membrane fulfilling
the same function as a kidney,
namely purification of blood.”
The research into this is led by
prof.dr. Bert Meijer and assistant

professor dr.ir. Patricia Dankers.
ICMS wants to show the film to a
broad public as soon as possible.
Dissemination via the Internet
is being considered and, parallel
to Shanghai, the setup of a
screen at TU/e.
Peters is of the opinion that the
costs and value of the film ‘cannot
immediately be expressed in
terms of money’. “This film
shows how fascinating science
can be. It brings across abstract
scientific terms in a very graphic
manner. This is good, for it allows
scientists to communicate better
about complex matters. At the
same time it will enable us to
bring this research to the notice
of a broad public.” (FvO)/

.

Ciprian Cornea (Romania) -a Master student of Mathematics & Computer Science- and Yuzhong Lin (China)
-a PhD candidate with Architecture, Building and
Planning- are both amazed at the way in which Dutch
students do the dishes.
Ciprian: “Doing the dishes involves several phases.
The first phase of the way the Dutch do this is similar
to ours: you take the object to be washed in your hands,
you submerge it in water containing a dishwashing
liquid, and you wash it. At that point the difference
becomes visible: you have finished after the washing!
When surely it is one of the most important phases of
washing up that after having washed it you rinse the
object with clean water. Only then you get rid of the
dishwashing liquid containing all the bacteria of the
dirty dishes. You skip that final phase.
Is there a reason to do so?”

?????
I wonder why ...

Foretasters wanted for new caterer
TU/e is going to use test days
in its invitation for tenders for
the catering. To this end the
Domestic Affairs Department
(DIZ) is looking for fifteen
staff members and thirty-five
students who are to sample
the food and drinks of a
number of caterers.
Except for price and quality
offered, the group will also assess
the presentation, the service and
dispatch. The test days will take
place between June 7 and 11 in the
canteen of the Paviljoen and will
form part of the present invitation for tenders issued by TU/e
for the operation of the restaurants from 2011 thru 2016.
Nothing could be more delicate
than the tenders for catering.
Indeed, too hard buns, lukewarm
soup and uninviting canteens
easily lead to daily moaning.
Which is why this is a first in the
history of TU/e to organize test
days.

The total annual turnover of the
catering at TU/e amounts to
approximately four million euro.
This makes it a lucrative job for
future caterers, who have been
invited by Monique Kuyck and
Bertie Fijneman of the Domestic
Affairs Department to submit
tenders. The invitation for tenders
has been divided into three parts.
Part 1 is the catering in Kennispoort, part 2 concerns the Departmental restaurants and so/called
banqueting and part 3 concerns
the catering facilities in the
University Club and De Zwarte
Doos.
Kuyck: “We have selected ten
candidates fully in line with the
tendering procedure. Within this
context we have also looked at
smaller caterers who could fit in
well with Kennispoort or De
Zwarte Doos.”
TU/e has submitted a list of
demands with the ten candidates.
Expectations are that some
caterers will be able to meet the

requirements. Each of them will
be invited to hold a test day in the
Paviljoen in June. In addition to
technical aspects (how hot must a
croquette be), the variety of the
offer plays a role. “As we have
many foreign students, a caterer
cannot make do with just serving
potatoes. There will definitely be
a demand for rice and noodles as
well”, Fijneman adds.

Prices

And there is the pricing, of
course. For the first time TU/e is
leaving this largely to the caterers
themselves. The price for a basic
package, say soup, milk, a sandwich and an apple, must be somewhere between 2.50 and 3 euro.
Kuyck: “That rate is fixed including the annual price index. A
bandwidth has been agreed for
the rest of the menu. Still, if a
caterer wants to sell a luxurious
well-filled sandwich for five euro
and it is a success, who are we to
forbid this?”

According
to Jonas
Heijerman, this
week’s commentator
in ‘Look who’s talking’, it is to
do with the frugality of the
Dutch. “In the old days at
home with my parents we did
rinse the washed dishes, but
there we had two sinks: one
containing the dishwashing
liquid, and one containing the
rinse water. That way you did

not need to keep
the tap running.”
Bart Frenk, a PhD
candidate with
Mathematics & Computer
Science, also regards the
economy of the Dutch as the
main argument. “Leaving a
tap running all the time makes
you feel that you need to finish
the dishes quickly, because
you would be wasting too
much water otherwise.”

Do you also have a question about a social or cultural issue?
Contact us at engcursor@tue.nl.

In order to safeguard the quality
in the future, a standard will be
agreed with the caterers, an
initial measurement will be made,
a customer survey conducted and
‘mystery guests’ will go for lunch
regularly in the restaurants of the
Departments. In July clarity is
expected as regards which firm
can fill the rumbling stomachs
at TU/e in the future. (FvO)/

.

The guinea pigs must be a reflection
of the general population of people
studying and working at TU/e on a daily
basis. DIZ therefore hopes that students
and staff members from all Departments
and services will react. Anyone who
wants to apply must before May 15
send an e-mail stating their personal
particulars to: facilityservices@tue.nl

Look Who’s Talking
Jonas Heijerman (26) is a fifth-year student of Electrical Engineering and is a member
of the Executive Committee of the European student association AEGEE.
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Jonas Heijerman.
Photo: Bart van Overbeeke

with Dutch students: “All our
members like to get in touch
with other cultures, which is the
reason why they enroll. They do
not find it a problem at all to
speak English all day.”
The different departments of the
association regularly pay each
other a visit. “Next week a group
of Syrians is coming to Eindhoven. We have organized a
special program for them. Apart
from visits to other European
cities AEGEE also organizes
activities in Eindhoven like film
nights and cooking nights.
Another activity is the summer

.
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“At AEGEE exchange is the key
word”, Heijerman explains with
enthusiasm.” Exchange between
languages, customs and cultures.
All members are open to other
cultures and like learning about
them.”
The student association AEGEE
has 240 departments, scattered
all over Europe, and more than
15,000 members. The association in Eindhoven has 120
members, 15 percent of whom
are
of
foreign
descent.
Heijerman thinks that enrolling
with AEGEE is a good way for
foreign students to make contact

universities. Heijerman: “The
most attractive aspect of summer
universities is that you spend
two weeks with students who all
come from somewhere else.
There are more than ninety
different summer universities.
One may focus more on traveling, while another involves
learning a language. There are
pickings to cater for almost any
taste.” A full overview can be
seen on:www.projects.aegee.org/
suct/su2010.
Heijerman thinks that, especially
as a foreign student or PhD candidate, you should just contact
AEGEE. “The mix between
national
and
international
students is self-evident for us.
We are a European student association for good reason. By the
way, this does not mean that
membership is excluded for
students from outside Europe!
AEGEE
is
there
for
everybody.”/
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Eerste stap naar nieuwe techniek
om vroeggeboorte te voorspellen
Vroeggeboorte/Gerard Verhoogt
Foto/Bart van Overbeeke
Vroeggeboorte is de belangrijkste oorzaak van babysterfte.
Bestaande methoden om hierover voorspellingen te doen,
zijn zeer onnauwkeurig. Chiara Rabotti onderzocht en
ontwikkelde een andere manier om samentrekking van de
baarmoeder te meten. Op maandag 26 april promoveerde
ze met haar proefschrift ‘Characterization of uterine
activity by electrohysterography’.
Er zijn medicijnen om voortijdige weeën
te stoppen, maar die werken alleen als
ze tijdig en in de juiste dosis worden
toegediend. Het is dus zaak om snel te
kunnen constateren dat er voortijdige
weeënactiviteit is. Bestaande methoden
om een vroeggeboorte te voorspellen
zijn vervelend, gevaarlijk en/of onnauwkeurig. Tijdens de bevalling kan weeënactiviteit gemeten worden met een
katheter die wordt ingebracht. Maar
bij die handeling kan de foetus geraakt
worden en kunnen er beschadigingen
optreden waardoor de baby zelfs kan
overlijden. Een andere methode is een
riem met elektroden om de buik, maar
voorspellingen met die methode zijn
onbetrouwbaar. Promovenda Chiara
Rabotti (Florence, 1977)ontwikkelde bij
de Signal Processing Systems-groep
van de faculteit Electrical Engineering
een uitwendige meetmethode die
betrouwbaar is, zodat er tijdig kan
worden ingegrepen.
Rabotti: “Een analyse van de baarmoeder
met elektrohysterografie, een manier
om elektrische stroompjes te meten,
is een mogelijkheid. Het principe is al
meer dan tachtig jaar oud en bekend
van bijvoorbeeld EEG’s.
Het is echter vrij nieuw
om hiermee de
baarmoeder te
onderzoeken.”
Het uitgangspunt
daarbij is dat spieren worden geactiveerd
door elektrische stroompjes. Weeën
worden opgeroepen door elektrische
activiteit die verdeeld wordt over de hele
baarmoeder. Met elektrohysterografie
meet je die elektrische activiteit via
elektroden op de buik. Daarvoor moet
Rabotti diverse wetenschappelijke vragen
beantwoorden: “Moet je op een groot
oppervlak (de hele buik) meten of kan
het ook op een klein(er) gedeelte? Hoe
dik is de huid en welke rol speelt dat?
In welke richting beweegt het stroompje
zich en hoe snel gaat die? Want in een
gewone spier, bijvoorbeeld in de arm, gaat
de stroom altijd van boven naar beneden.

Is dat bij de baarmoeder, die een heel
ander soort spier is, ook zo? Wordt
dus maar een deel van de baarmoeder
gestimuleerd of het geheel? Ofwel:
gaat het om een aanstaande bevalling
of om iets anders?”
In het theoretische deel van haar proefschrift besteedt ze, naast het maken van
een theoretisch model, extra aandacht aan
het effect van de plaatsing van elektrodes,
en aan de invloed van de huid en onderhuids weefsel, want elke buikwand heeft
verschillende diktes. Ze ontwikkelde
een wiskundig model om de elektrische
signalen te beschrijven, afhankelijk van
de dikte van de buikwand, in beelden
en grafieken. Hierin komt ook de weebeweging tot uitdrukking, en de richting
waarin de wee uit gaat.
In het Maxima Medisch Centrum ontwikkelde en testte Rabotti twee soorten
matrices met elektroden. De eerste, een
grote matrix, werd over de hele buik
verspreid en meet de gehele baarmoeder
net voor of tijdens de bevalling. Na vele
testen bleek dat haar model goed klopt
met de metingen.
Vervolgens was de vraag: kan het ook met
een kleine matrix?
Die is immers tijdens
de bevalling veel praktischer. Voor de tests
gebruikte ze een prototype van zo’n drie
bij drie centimeter, een soort pleister.
Die bleek de snelheid en de richting van
de beweging van de signalen perfect te
meten en uit de vergelijking van haar
methode met de bestaande manieren
blijkt dat de resultaten goed overeen
komen. Bovendien geeft deze methode
veel meer informatie dan de inwendige
katheter, omdat die maar op één plaats
in de baarmoeder meet. De eindconclusie
is dan ook dat de weeën betrouwbaar
gemeten worden. De volgende fase is
voorspellen hoe lang het duurt voor de
geboorte daadwerkelijk begint. Daarvoor
is al een project opgezet met EU-subsidie,
waaraan Rabotti waarschijnlijk deelneemt

Deze techniek is
géén toekomstmuziek

Pleister meet
weeënactiviteit

als postdoc. “Ik wil graag verder in
biomedisch onderzoek, wat ik motiverender en interessanter vind dan pure
elektrotechniek.”
Een enthousiaste maar tegelijk voorzichtige Rabotti: “Ik noem het zelf een
veelbelovend onderzoek, want er moet
verder onderzoek en er moeten meer
tests worden gedaan voor je een
betrouwbaar product kunt maken.
Dit is nog maar een eerste stap, ik heb nog
niet alle aspecten die een rol spelen mee
kunnen nemen. Zo is het bijvoorbeeld de
vraag of deze methode ook voor verschillende soorten patiënten werkt. Maar
de verwachtingen zijn zeer hoopvol.”
Dat vindt ook haar promotor prof.dr.ir.

Jan Bergmans: “Dit onderzoek levert veel
belangrijke inzichten op die kunnen leiden
tot nieuwe technieken om vroegtijdige
geboorte op te sporen. Belangrijk is dat
Rabotti de benodigde hoeveelheid elektrodes en de plaatsing onderzocht, zodat
er een methode ontstond die minimaal
gelijkwaardig is aan nu gebruikte
manieren en nog veel meer belooft. In de
toekomst zou je zo’n matrix bijvoorbeeld onzichtbaar- kunnen implementeren in
kleding, of eerst in een pleister. Je kunt
ook denken aan telemonitoring vanuit
het ziekenhuis, terwijl de vrouw thuis is.
Maar de eerste stap is om deze techniek
in het ziekenhuis te introduceren, en dat
is geen toekomstmuziek.”/

.

Onderzoek in het kort
Broeikas door Noorse vulkanen

Zuidelijke oceaanstroming ontdekt

Noorse geologen denken de oorzaak te hebben gevonden voor een periode van extreme
opwarming van de aarde, 55 miljoen jaar geleden. De temperatuurstijging van zo’n vijf
graden zou het gevolg zijn geweest van een serie uitbarstingen van onderzeese vulkanen
voor de kust van Noorwegen. Dat meldden de onderzoekers afgelopen week in de Journal of
the Geological Society. Uit seismologische metingen blee k al eerder dat de zeebodem voor
de Noorse kust bezaaid ligt met vele honderden oude vulkaankraters. Nader onderzoek wijst
nu uit dat het vulkanische gesteente in die regio exact 55 miljoen jaar geleden is gevormd,
gelijktijdig met de plotselinge opwarming van de aarde. De onderzoekers denken dat de vul kanische warmte gigantische hoeveelheden van het broeikasgas methaan heeft vrijgemaakt
uit de zeebodem. De temperatuursverhoging ten gevolge van dit gas hield bijna tweehonderd duizend jaar aan. Het veroorzaakte behalve het uitsterven van duizenden zeebewoners ook
een toename van het aantal plantensoorten en de opkomst van zoogdieren. (TJ)

Langs de westkust van Australië stroomt op meer dan drie kilometer diepte koud water vanuit
het zuidpoolgebied over duizenden kilometers naar het noorden. Dat blijkt uit onderzoek
gepubliceerd in Nature Geoscience. De oceaanstroming is op bepaalde plekken niet meer dan
vijftig kilometer breed, maar vervoert tot dertig miljoen kubieke meter water per seconde.
De stroming loopt langs het Kerguelen Plateau en bereikt daar snelheden van zevenhonderd
meter per uur. De ontdekking is van belang voor een goed begrip van de klimaatverandering.
Oceaanstromingen kunnen enorme hoeveelheden warmte opnemen en over de aardbol
transporteren. Zo zorgt de warme golfstroom ervoor dat het klimaat in Europa veel milder
is dan dat van het op dezelfde noorderbreedte gelegen Japan. De stroming zou de effecten
van eventuele klimaatveranderingen in het zuidpoolgebied snel naar het noorden kunnen
brengen. Het lijkt er in ieder geval op dat het zeewater in de buurt van de stroming door
het smelten van het poolijs al minder zout is dan voorheen. (TJ)
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Dringen in Wemeldinge? Nog voor zonsopgang op sjouw
met een uitpuilende bolderkar en picknickkleed voor die ene
hotspot? Koekhappen, zaklopen en daarna (voor wiens lol
eigenlijk ook alweer?) de driewieler van je peuter versieren?
Of, met een glaasje oranjebitter in de hand, thuis voor de
buis - want wat dragen de royal ladies dit jaar?
Ech nie: eropuit! ‘Oranje de gekste’ is op 30 april weer
Eindhovens motto, met op zo’n twintig locaties in en
rond de binnenstad muziek als hoofdgerecht - en vooruit,
hier en daar een traditioneel Oudhollands bijgerecht.
Hieronder hapklaar bij elkaar - maar eigenlijk
teveel om te kunnen behappen.
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Universiteitsteam Eindhoven derde bij Batavierenrace
Het universiteitsteam
van de TU/e en Fontys
is afgelopen weekend
derde geworden in de
Batavierenrace, een grote
estafettewedstrijd van
175 kilometer lang
waarbij studenten in 25
etappes van Nijmegen
naar Enschede lopen. Het
was nog tot op het laatste
moment spannend voor
de Eindhovenaren.
“Het was echt onwijs
spannend”, verwoordt Ellen
Adolfs, mede-ploegleidster
van het Eindhovense team.
De derde plaats werd pas in
de laatste minuten veilig
gesteld. De studenten
keken lang tegen een
achterstand aan. Ellen:

“We hebben ’s nachts acht
minuten vertraging opgelopen. Martijn Arnoldussen
wilde na zijn etappe zijn
hesje overgeven, maar er
stond niemand. Pas na
enkele minuten was de
volgende loper er.” Dit
incident motiveerde de
andere lopers des te meer
om er de schouders flink
onder te zetten. De Eindhovenaren stonden lang
zesde en kregen pas in de
laatste etappes een podiumplaats in het vizier.
“We hebben echt zitten
klokken. We zaten 4,5
minuut achter Enschede
en wisten dus hoe snel
onze laatste lopers moesten
zijn.” TU/e-student Werktuigbouwkunde Maikel van

Eekelen en Fontys-studente
Ruth van der Meijden
kregen de slotetappes voor
hun kiezen. Tot grote
opluchting van vooral
de nachtploeg zetten deze
twee atleten het team uiteindelijk op de derde
plaats. “We hebben flink
staan juichen, het was
geweldig. We hebben goed
als een team samengewerkt”, zegt Adolfs.
Zes Eindhovense atleten
zetten een etappewinst op
hun naam. Eindhoven
vaardigde in totaal achttien
teams af. Nijmegen werd
eerste in de universiteitscompetitie en Groningen
-de gedoodverfde winnaarhaalde de tweede plaats.
In totaal deden twaalf uni-

TU/e-student Werktuigbouwkunde Maikel van Eekelen liep de laatste
etappe voor het universiteitsteam van Eindhoven.
Foto: Gijs van Ouwerkerk

versiteiten mee. Duizenden
studenten legden de 175
kilometer tussen Nijmegen

.

en Enschede in 25 etappes af.
(JvG)/

Engelsen winnen korfbaltoernooi ondanks veel drank
TAVERES naar
hoofdklasse
Het eerste team van de
Eindhovense Studenten
Tafeltennis Vereniging
TAVERES is vrijdag 23
april kampioen geworden
in de eerste klasse.
Dit betekent dat de
spelers volgend seizoen
in de hoofdklasse mogen
uitkomen, de hoogste
regionale klasse. De kampioenstitel kwam pas op
het laatst binnen bereik.
Na drie wedstrijden
stond het team nog
zeven punten achter
op de nummer één. (JvG)

Ondanks een biertje
teveel de avond ervoor,
zette het Engelse team
de Outlawz het internationale studentenkorfbaltoernooi afgelopen
weekend op zijn naam.
Aan het door de
Eindhovense studentenkorfbalvereniging
Attila/Euflex georganiseerde toernooi deden
dertig teams mee uit
Engeland, Schotland,
Wales, Duitsland en
Nederland.
Het was nog even spannend
of alle teams op tijd bij het
toernooi zouden kunnen
zijn, vanwege het stilgelegde vliegverkeer. Tom
van Lochem van de toernooicommissie: “Op donderdag hadden we het idee

De strijd om plaats drie en vier tussen Attila (in groene shirts) en het
tweede team van Outlawz. Foto: Bart van Overbeeke

dat het wel goed zou
komen. We hadden intensief mailcontact en we
hoorden
geen
slecht
nieuws. In dit geval was dat
goed
nieuws.”
Veel
toernooigangers kwamen

met alternatief vervoer of
een
andere
vlucht.
Sommigen kwamen te laat
voor de kroegentocht van
vrijdagavond, maar alle
teams waren in ieder geval
present bij het toernooi.

Van meet af aan deden de
Outlawz het erg goed. Van
Lochem: “In één van de
twee teams zitten spelers
die in het nationale team
spelen. Dat team heeft
gewonnen, terwijl ze zaterdagnacht nog behoorlijk
hebben gefeest. We hebben
ze ’s nachts in de middenberm van de Montgomerylaan gevonden en met de
auto naar het sportveld
gebracht.”
Attila deed het zelf ook niet
onverdienstelijk op het
toernooi. De twee ploegen
behaalden de tweede en
derde plaats. Het was de
28ste editie van het korfbaltoernooi. Frappant detail;
de vereniging bestaat pas
twintig jaar. (JvG)/

.

Da ge’t moar wit (sinds 2010)

Panel van de week

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 ‘Run, Forrest,
Run!’: het beste sportdrankje.

Aquarius

Water

Aquarius wordt door
de sportieve mensen
uit het panel vaak
genoemd. Vooral
‘de gele’ en ‘de
blauwe’ werken erg
verfrissend en je krijgt
er echt energie van. Ook ‘de witte’
wordt door verschillende sporters
genoemd als een lekkere. Wel zijn
deze sportieve mensen het er over
eens dat Aquarius verfrissend is,
maar dat het wel eens kan gaan
vervelen in de maag wanneer je
dit tijdens het sporten drinkt.
Deze sportdrank blijkt ook goed
te helpen bij buikgriep, weten twee
ervaringsdeskundigen. Er zit best
wat natrium in en bij buikgriep
verlies je veel vocht en mineralen.
Met Aquarius wordt dit weer aan gevuld. Tijdens het sporten verlies
je ook veel vocht dus dan moet het
wel een goede zijn!

Tijdens het sporten is water het
beste voor je lichaam, zweren de
hardlopers. Het is erg verfrissend
en zorgt voor goede aanvulling
van het vocht. Wanneer je goed
gegeten hebt voor het sporten
heb je niets anders nodig. Water
is sowieso altijd goed, merkt
iemand snugger op...

Deelnemers aan de Batavierenrace en
andere sportieve studenten van het
Studentensportcentrum

Andere merken:
AA drink, Extran,
Sportwater, Gatorade
en Isostar
AA drink is echter lekker als je heel
erge dorst hebt. Als je één slok
neemt, is de dorst meteen weg!
Nog een andere toepassing van
dit sportdrankje: het blijkt ook
goed te werken tegen een kater.
AA drink en Extran worden vaak
te zoet gevonden, hier krijgen
sommigen eigenlijk alleen maar
meer dorst van. Ze zoeken liever
iets verfrissend. Sportwater van
de Albert Heijn is goed te doen en
is te vergelijken met Aquarius. Er
is echter één nadeel: de verpakking
is niet fijn, deze is veel te zacht en
is dus niet handig want je knijpt ‘m
steeds fijn. Gatorade en Isostar
zijn lekker,
maar minder
makkelijk te
verkrijgen.

Aftersport-drank :
bier! ( n a t u u r l i j k )
De meeste sportdrankjes blijken
gewoon het lekkerst als je ze drinkt
n a h e t s p o r t e n : j e v o e l t j e d a ar n a
meteen weer fit. Van velen krijgen
we ook de reactie dat je misselijk
kunt worden wanneer je tijdens het
sporten een heel flesje sportdrank
leegdrinkt. Als je dan toch klaar
bent met sporten, kun je ook kiezen
voor het betere werk: een lekker
biertje! Proost!

BESTE
KEUS

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

Hè verdorie, ik had net de
perfecte openingszin te
pakken, voordat ik werd
overvallen door een
niesbui. Nu, anderhalf
pakje zakdoekjes later,
ben ik hem dus kwijt.
Het had iets te maken met
die aswolk. En hoe dat het
leven van veel mensen zo
ontzettend ontregeld heeft.
Vooral beroemdheden
hebben er erg onder te
lijden gehad, zo lijkt wel.
Modeontwerper Addy van
den Krommenacker moest
noodgedwongen met een
roséetje in de zon gaan
zitten omdat zijn jurken
vastzaten in Italië,
soapactrice Nicolette
van Dam ‘kon wel janken’
omdat ze vast zat in Spanje
en zanger Waylon kon zijn
3FM-award niet ophalen
omdat hij, nadat hij in
het voorprogramma van
Whitney Houston had
mogen staan, niet weg
kon uit Engeland.
Nou, dit geloof je niet, nou
had ik hem net weer te
pakken, die perfecte zin,
gaat de deurbel. Het is de
man die de cv-ketel komt
repareren. Waarom is dat
overigens nooit eens een
vrouw? Misschien zijn het
de overalls, daar zou ik
ook niet de hele dag in
willen rondlopen. En maar
klagen dat er niet genoeg
vrouwen zijn die top functies bekleden, maar
ondertussen zou ik veel
liever van een vrouw willen
horen wat ik nu weer fout
heb gedaan met de cvketel. Misschien dat ik het
dan wél een keer begrijp.
Maar goed, zo gaat dat.
Ik kan moeilijk eisen dat
een vrouw mijn cv-ketel
komt repareren als er geen
vrouwelijke cv-ketelreparateurs zijn. Daar heb
ik net zo weinig controle
over als over die pollen allergie die de niesbui
heeft veroorzaakt die mij
m’n perfecte openingszin
heeft laten vergeten. Ik
kan me er slechts gelukkig
mee prijzen dat mijn cvketel weer werkt, dat je
aan hooikoorts niet
doodgaat en dat ik me aan
het eind van mijn verhaal
toch nog de perfecte
openingszin herinner:
life is what happens to you
while you’re busy making
other plans.
Monique Hendriks is
studente Technische
Informatica

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

Raoul Liew / 24 / promovendus
Technsiche Natuurlunde
“Dit is de Turning Torso te Malmo in
Zweden van de architect Calatrava.
Ik was zo’n drie jaar geleden met een
maat fietsen in Denemarken en toen
hebben we vanuit Kopenhagen ff de
trein naar Malmo genomen en toen
kwamen we deze wolkenkrabber
tegen. Ik vind het een mooie foto en
ik heb ‘m zelf gemaakt. Niets geshopt,
precies zoals ‘t was. Het was heel
slecht weer en toen brak net een klein
beetje zon door,
precies tegen
deze woontoren.
De meeuw subtiel
op de lantaarnpaal
is wel jammer,
maar ook weer
grappig.”

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

Quincy van Houtum,
derdejaars Biomedische Technologie

onthouder: zij bezoeken nieuwsgroepen,
internetfora en netwerksites om vanuit de luwte
rustig te observeren wat er allemaal gaande is
(lurken = op de loer liggen, zich schuilhouden) en
om de internetmores -de nettiquette- te observeren.
Negen procent van de mensen laat soms nog ergens
commentaar achter, en slechts één op de honderd
draagt actief bij aan die enorme informatiebrij waar
de lurkers zich stiekem aan verlustigen. Gelukkig
maar, anders zouden we door de bomen het bos al
helemaal niet meer kunnen zien. (TJ)

Laat je portemonnee (zoals een studiegenoot
tijdens het gesprek doet) in het bijzijn van
Quincy van Houtum gerust rondslingeren;
bij de BMT-student is ie in veilige handen.
Dat vertrouwen wekt zijn voorkomen echter
niet bij iedereen, zo ervaart Van Houtum bijna
dagelijks. Bij de grootgrutter waar deze klant
sinds kort zelf zijn boodschappen scant, werd
hij er drie van de drie keer uitgepikt voor tas controle. Oude dametjes kijken argwanend op
als hij behulpzaam het begeerde eierdoosje
van het bovenste schap aanreikt en baantjes
krijgt hij bepaald niet in de schoot geworpen:
vooral zijn lip-piercing, een cadeautje van zijn
ex, leverde hem meermaals afwijzingen op.
“In de maatschappij werken mijn looks nog
wel eens tegen me”, vat de student samen.
Niet dat hij er van wakker ligt: “Het stoort me
meer dat mensen blijkbaar nog altijd niet
zonder beperkingen zichzelf kunnen zijn.”
In september 2007 werd Van Houtum (die net
zo lief naar Beethovens ‘Moonlight Sonata’ als
naar punk of rock luistert) ‘de jongen met de
muts’. Hij droeg er voor het eerst één tijdens het snowboarden en zette ‘m ook off-piste niet
meer af. Hij heeft mutsen in alle materialen en kleuren, voor alle seizoenen en stemmingen:
de ‘smurfenstijl’, omschrijven zijn vrienden liefkozend.
Niet dat hij zijn onderliggende zwarte lokken sindsdien uit luiheid negeert: “Ik doe nog genoeg
aan mijn haar, daarvoor ben ik ijdel genoeg”. Wel ‘speed-ijdel’, zegt hij: ’s ochtends is hij binnen
een kwartier klaar voor de dag. De dag die soms met een onverwacht scherp randje begint,
als hij in zijn slaap weer eens één van de bolletjes van zijn piercing heeft ingeslikt. Een heuse
bolletjesslikker - ahá! Komt dat maatschappelijk wantrouwen blijkbaar toch niet helemaal uit
de lucht vallen. (MvdV)

Je was je er wellicht nog niet van bewust,
maar de kans is groot dat je een lurker bent.
En niet omdat je vaak aan je vingers sabbelt,
of aan flesjes frisdrank. Nee, een lurker ben
je door je gedrag op internet. Want hoewel
Hyves inmiddels meer dan tien miljoen leden
telt, en netwerksite Facebook in Amerika al
populairder schijnt te zijn dan Google, draagt
slechts een klein percentage van de internet gebruikers daadwerkelijk bij aan het internet.
Negen op de tien internetgebruikers is geheel -

