
KKarper karper kieiesstt hethet hhazazenpenpaadd
HHeett  TTUU//ee--tteerrrreeiinn  vvoorrmmddee  ddiitt
wweeeekkeenndd  hheett  iieettwwaatt  oonnggeewwoonnee
ddeeccoorr  vvoooorr  ddee  33DD--cchhaalllleennggee  vvaann
ssttuuddeenntteennhhaannddbbooooggvveerreenniiggiinngg  DDaa
VViinnccii..  VVeerrsspprreeiidd  oovveerr  ddee  ccaammppuuss
wweerrddeenn  ddeerrttiigg  kkuunnssttssttooff  ddiieerreenn
ooppggeesstteelldd;;  ddee  ddooeelleenn  vvoooorr  ddee
sscchhuutttteerrss  ddiiee  zzaatteerrddaagg  eenn  zzoonnddaagg  iinn
vveerrsscchhiilllleennddee  kkllaasssseenn  tteeggeenn  eellkkaaaarr
ssttrreeddeenn..
EEeenn  ooppssttaannddiiggee  kkuunnssttssttooff  kkaarrppeerr
vvoonndd  hheett  nnaa  ddee  eeeerrssttee  ddaagg  bblliijjkkbbaaaarr
wweell  wweelllleettjjeess..  HHeett  bbeeeessttjjee  wwiisstt  zziicchh
zzaatteerrddaaggmmiiddddaagg  ((aall  ddaann  nniieett  mmeett
hhuullpp))  llooss  ttee  rruukkkkeenn  vvaann  ddee  ttoouuwweenn
wwaaaarrmmeeee  hhiijj  iinn  ddee  DDoommmmeell  wwaass
vvaassttggeelleeggdd..  LLeeddeenn  vvaann  DDaa  VViinnccii
ffiieettsstteenn  eerr  llaannggss  ddee  DDoommmmeell  aacchhtteerr--
aaaann  eenn  vvoonnddeenn  ‘‘mm  zzoo’’nn  vviieerr  kkiilloo--
mmeetteerr  nnoooorrddwwaaaarrttss  tteerruugg,,  vveerrssttrriikktt
iinn  eeeenn  ttrrooss  wwiieerr..  
AAaann  ddee  wweeddssttrriijjdd  ddeeddeenn  bbeeiiddee
ddaaggeenn  zzoo’’nn  hhoonnddeerrddttwwiinnttiigg
sscchhuutttteerrss  mmeeee,,  wwaaaarrvvaann  ddee  ddeeeell--
nneemmeennddee  ssttuuddeenntteenn  mmeett  hhuunn  ssccoorreess
tteevveennss  mmeeeeddoonnggeenn  nnaaaarr  hheett
EEuurrooppeeeess  ssttuuddeenntteennkkaammppiiooeenn--
sscchhaapp..  HHeeeell  ggrroooott  wwaass  ddee  ccoonnccuurr--
rreennttiiee  iinn  ddaatt  vveerrbbaanndd  ttrroouuwweennss  nniieett..
AAaannggeezziieenn  NNeeddeerrllaanndd  mmaaaarr  ttwweeee
ssttuuddeenntteennhhaannddbbooooggvveerreenniiggiinnggeenn
tteelltt  eenn  hheett  EEiinnddhhoovveennssee  DDaa  VViinnccii  ddee
hhaannddeenn  aall  vvooll  hhaadd  aaaann  ddee  oorrggaannii--
ssaattiiee  vvaann  hheett  eevveenneemmeenntt,,  bblleevveenn
aalllleeeenn  ddee  ssttuuddeerreennddee  sscchhuutttteerrss  uuiitt
EEnnsscchheeddee  oovveerr..
KKaarrmmeenn  ddee  MMaaaarréé  vvaann  ddee  oorrggaannii--
ssaattiiee  bblliikktt  tteerruugg  oopp  eeeenn  ggeessllaaaaggdd
wweeeekkeenndd..  DDee  ssffeeeerr  wwaass  vvoollggeennss
hhaaaarr  ‘‘ssuuppeerrggooeedd’’  eenn  ddee  ddeeeellnneemmeerrss
wwaarreenn  eenntthhoouussiiaasstt  oovveerr  ddee  wwaatt  oonnggeewwoonnee  oommggeevviinngg::
““NNoorrmmaaaall  ddooeenn  wwee  ddiitt  iinn  hheett  bbooss””..  HHeett  wweerrdd  ddee
sscchhuutttteerrss  bbeeppaaaalldd  nniieett  ggeemmaakkkkeelliijjkk  ggeemmaaaakktt..  ZZoo
mmoocchhtteenn  zzee  vviiaa  ddee  nnooooddttrraapp  oopp  hheett  ggeebboouuww  CCaassccaaddee
kklliimmmmeenn  oomm  oovveerr  ddee  wweegg  oopp  eeeenn  ddooeell  bbeenneeddeenn  ttee
sscchhiieetteenn..  OOookk  ddee  kkaarrppeerr  iinn  ddee  DDoommmmeell  bblleeeekk,,  zzeellffss
vvoooorrddaatt  iiee  eerr  vvaann  ttuusssseenn  ggiinngg,,  eeeenn  llaassttiigg  oonnddeerrddeeeell
vvaann  ddee  ssttrriijjdd..  DDee  MMaaaarréé::  ““HHeett  iiss  aallttiijjdd  hheeeell  llaassttiigg  oomm

oovveerr  wwaatteerr  ddee  aaffssttaanndd  iinn  ttee  sscchhaatttteenn;;  jjee  hheebbtt  wweeiinniigg
rreeffeerreennttiieeppuunntteenn..  AAllss  jjee  mmiisstt,,  sscchhiieett  jjee  ppiijjll  bboovveennddiieenn
ddee  DDoommmmeell  iinn;;  ddaatt  mmaaaakktt  hheett  ooookk  ppssyycchhiisscchh  llaassttiiggeerr””..
OOvveerriiggeennss  ssttoonnddeenn  lleeddeenn  vvaann  DDaa  VViinnccii  oopp  eeeenn  bbrruugg  iieettss
vveerrddeerroopp  ppaarraaaatt  oomm  ppiijjlleenn  mmeett  bbeehhuullpp  vvaann  eeeenn
mmaaggnneeeett  uuiitt  hheett  wwaatteerr  ttee  hheennggeelleenn..  ((MMvvddVV))

FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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Volgende week geen Cursor
OOpp  ddoonnddeerrddaagg  1133  mmeeii  vveerrsscchhiijjnntt  eerr  ggeeeenn  CCuurrssoorr  iinn  vveerrbbaanndd  mmeett  ddee  vvrriijjee
ddaaggeenn  rroonndd  HHeemmeellvvaaaarrtt..  DDoonnddeerrddaagg  2200  mmeeii  lliiggtt  CCuurrssoorr  3300  iinn  ddee  bbaakkkkeenn  oopp
ddee  TTUU//ee--ccaammppuuss..  DDee  rreeddaaccttiiee  wweennsstt  iieeddeerreeeenn  ffiijjnnee  ddaaggeenn..

Definitief
‘ja-woord’ FOM
komt medio juni
De definitieve beslissing van
het FOM-bestuur om het FOM-
instituut voor Plasmafysica
Rijnhuizen te verhuizen naar
de TU/e-campus, komt pas
medio juni. De beslissing werd
verwacht op 11 mei, maar is uit-
gesteld omdat er problemen
waren met het op één lijn
brengen van de agenda’s van
enkele bestuursorganen.

Dr.ir. Ties Leermakers, die als
beleidsmedewerker rector
prof.dr.ir. Hans van Duijn
bijstaat in de onderhandelingen,
benadrukt direct dat er geen
inhoudelijke redenen zijn voor
het uitstel. “Het was gewoon niet
mogelijk om vóór 11 mei een bij-
eenkomst te plannen met alle
partijen die erbij betrokken zijn”,
aldus Leermakers. Volgens hem
moeten de Raad van Bestuur van
FOM en het Algemeen Bestuur
van NWO hun goedkeuring
hechten aan het besluit en is ook
de Centrale Ondernemingsraad
van FOM erbij betrokken. De bij-
eenkomst staat nu gepland voor
medio juni, zegt Leermakers.

Vanuit het College van Bestuur
werd onlangs gemeld dat een
delegatie van FOM-medewerkers
een bezoek aan de stad
Eindhoven en de universiteit zou
brengen voor een kennismaking.
Volgens Leermakers is zoiets
inderdaad geopperd bij een
bijeenkomst van het CvB met ver-
tegenwoordigers van FOM, maar
is er nog niets concreets te
melden over zo’n bezoek. “Maar
op termijn zal dat zeker georga-
niseerd worden”, zo verzekert
Leermakers. 
Op dit moment telt FOM
Rijnhuizen zo’n honderdvijftig
medewerkers. Als alles goed
gaat, zal het instituut over vier tot
vijf jaar een nieuw pand
betrekken op De Werf op de
TU/e-campus. Hier wil het uit-
groeien tot een nationaal insti-
tuut voor energieonderzoek. Het
FOM-bestuur wil graag ver-
huizen naar een campus om de
banden met het universiteits-
leven te versterken. (HK) /.

Geld voor onderzoek
groeiafwijking wervelkolom
Onderzoekers van de TU/e-
faculteit Biomedische
Technologie nemen deel aan
een nieuw project om kinderen
met een groeiafwijking aan de
wervelkolom te helpen. Het
project is onderdeel van het
publiek-private programma
BioMedical Materials.

Dr.ir. Bert van Rietbergen en
prof.dr. Keita Ito van de onder-
zoeksgroep Orthopaedic
Biomechanics zullen een
bijdrage leveren aan Spineguide,
een vanuit Maastricht geleid
project waarbij DSM als private
partner betrokken is. Binnen
Spineguide moet een nieuwe
operatietechniek ontwikkeld

worden voor kinderen die lijden
aan een complexe driedimen-
sionale groeiafwijking aan de
wervelkolom, idiopathische
scoliose. Bij de operatie zal een
polyethyleenvezel worden aange-
bracht om de wervelkolom te
corrigeren en fixeren op een
dusdanig manier dat de correctie
tijdens de groei behouden blijft.
Momenteel worden bij deze
patiënten nog metalen staven,
schroeven en kabels aange-
bracht. De Eindhovense inbreng
bestaat uit het ontwikkelen van
een computermodel van de wer-
velkolom om de behandeling te
optimaliseren. Hiervoor krijgen
de Eindhovense onderzoekers
zo’n drie euroton. (TJ)/.
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Het overlijden van haar moeder,
zes jaar terug, heeft waarschijnlijk
wel een rol gespeeld in de huidige
drukte in haar bestaan, analyseert
Roanda. “Zolang je leuke dingen
doet, hoef je niet te denken aan
dingen die níet leuk zijn.” 
Eigenlijk wilde de 26-jarige 
geneeskunde studeren. Maar

toen haar moeder ernstig ziek
bleek, koos ze voor een studie
dichterbij huis in Tilburg, waar
ze zelf voor haar moeder wilde
zorgen. Het werd Industrial
Design aan de TU/e: “Ik had 
verpleegkunde kunnen gaan
doen, maar dat is net zoiets als
wanneer je die roze jas niet kunt
vinden en dan maar een rode
koopt. Ik wilde gewoon een
ándere mooie jas.”
Ze vond er snel haar draai,
haalde binnen een jaar haar 
propedeuse en ging alsnog op
kamers. Want waar het er bij de
eerste diagnose naar uitzag dat
haar moeder beter zou worden,
overleed ze binnen een half jaar.
“Het was een hele stap om op
kamers te gaan, maar ik had niet
zo’n hechte band met mijn vader;
ik wilde wég. Een goede keuze,
want nu kunnen we het echt 
supergoed met elkaar vinden.”
Twee jaar geleden stapte ze, na
kort van de ID-master te hebben
geproefd, over naar Innovation
Management. “De vrijheid die 

je bij ID krijgt, is super en ik heb
er een hoop praktische skills 
opgedaan. Maar ik miste duide-
lijkheid. Ook had ik het gevoel
dat ik van alles wat af wist, maar
nergens echt goed in was. Ik ben
bovendien geen geniaal ont-
werper, maar wél goed in de 
gebruikers- en marketingkant.” 
Ze heeft wel moeten wennen,
erkent ze. “ID’ers zijn vrijer,
werken meer vanuit een intrin-
sieke motivatie. Ik generaliseer
een beetje, maar hier zijn studen-
ten toch meer carrièregedreven,
daarin gevoed door de opleiding.
Op de eerste dag ging het meteen
over carrière maken, terwijl ik
dacht: ‘Laten we het eerst eens
over het vakkenpakket hebben’.”
Voor haar afstuderen doet Roanda
kort samengevat onderzoek naar
het effect van beloning op stress-
beleving en prestaties in de 
gezondheidszorg aan de hand
van het DISC-model (Demand-
Induced Strain Compensation).
Verder was ze onlangs met twee
studiegenoten op een groot

congres in Londen, waar ze een
mogelijk herontwerp presen-
teerden voor de operationele 
capaciteit van neonatale intensive
care units in Nederlandse zieken-
huizen. 
Na haar studie hoopt ze aan de
slag te gaan als strategisch con-
sultant in de gezondheidszorg.
“Het bedrijfsleven is turbulenter
en innovatiever, de gezondheids-
zorg loopt daar een beetje bij
achter. Vanwege het menselijke
aspect is er weinig tot geen ruimte
voor mislukking. Maar dat maakt
dat er nog wel een hoop winst te
boeken is.”
Sinds kort woont ze met haar
vriend in Den Bosch, al jaren
haar tweede thuis: met het 
formatieteam van de Bossche
Danssportvereniging Voetisch
danste ze jaren op hoog niveau
ballroom en trainde ze vier
avonden per week. Voor de dans-
wedstrijden in het weekend
moest ze wel eens verstek laten
gaan bij de volleybalpartijen van
haar Hajraa-team: “Mijn team

wist dat ook vanaf het begin.
Maar ze weten ook: als ik er ben,
dan kom ik niet om te kloot-
violen. En dat geldt eigenlijk voor
alles wat ik doe.”
Nu danst ze alleen nog met haar
vaste partner; afgelopen weekend
promoveerde het stel van de C-
naar de B-klasse. Daarnaast maakt
ze, samen met een vriendin,
haarstukjes voor ballroomdanse-
ressen; een uit de hand gelopen
hobby die momenteel uitmondt
in de oprichting van hun eigen
bedrijfje: Dancing Hair. De twee
krijgen inmiddels bestellingen
van over de hele wereld.
“Heerlijk om na een stressvolle
dag aan de universiteit thuis
voor de tv te fröbelen.”
Roanda’s andere passie is koken;
de keuken is haar trots en bovenal:
háár domein. “Mijn vriend krijgt
stress van koken, ík krijg stress
als hij door de keuken dartelt als
ik bezig ben.” Ze is van alle culi-
naire markten thuis, “maar ik
heb wel vlagen”. Grinnikend: 
“Ik zit nu in de grillfase.”/.

Interview: Monique van de Ven
Foto: Bart van Overbeeke

Ze heeft naar eigen zeggen de
concentratie van een kleuter:

“Ik wil alles tegelijk. En eigen-
lijk werkt dat voor mij wel

goed. Ik kan bijvoorbeeld beter
nadenken als ik intussen iets
anders doe, bijvoorbeeld mijn

nagels lak”. Roanda Steba
studeert af bij Human

Performance Management,
danst op hoog niveau ballroom,
start momenteel een bedrijfje
in zelfgemaakte haarstukjes
voor ballroomdanseressen,

promoveerde onlangs met haar
Hajraa-volleybalteam en is

gek op koken - onder andere. 
“Ik moet getriggerd blijven.”

“Als ik er ben, kom ik niet om te klootviolen”

Roanda Steba

In het Auditorium, heel vroeg in de
maandagochtend, zit SG-tentoonstel-
lingsbouwer Brian Derksen alleen aan
een tafel te telefoneren. Waarom doet
hij dat niet in zijn eigen werkkamer?

“Mijn werkruimte is op vloer -1. Daar is
het slecht telefoneren. Ik kan er geen 
voicemail ontvangen sinds we een nieuwe
provider hebben. En wanneer ik er gebeld
word, moet ik hard naar boven rennen om
te kunnen verstaan wat de beller zegt.” 

In het Auditorium lukt het afluisteren van
voicemail prima, getuige de aantekeningen
die Derksen maakt op de rand van de
laatste Cursor. Daar schrijft hij informatie
betreffende een expositie die opgebouwd
moet worden in Kennispoort. “Ik moet
overleggen met een persoon van een 
fotovereniging over de verlichting daar.
Die is nu niet geschikt.”
In 1976 bouwde Derksen voor het eerst mee
aan een TU/e-tentoonstelling. Hij was toen
nog student aan de lerarenopleiding in
Tilburg. Hij herinnert zich vaag grote
houten beelden van kunstenaar Tom van
de Bonen in het Hoofdgebouw. Wat hij
nog veel preciezer weet, is de tentoon-
stelling van Lex Kerssemakers begin jaren
negentig. Deze voormalige Bouwkunde-
docent vroeg Studium Generale een Black
Box te bouwen. “Dat was een zwarte
rechthoek van 8 bij 10 meter die een oase
van rust moest zijn. Perzische tapijten 
op de grindtegelvloer, grote reiskoffers 
ingericht volgens een thema en van voor
en achter kregen de bezoekers dia’s te zien

van wereldarchitectuur.” Die box ging
zelfs ‘on tour’. Derksen is er mee naar
Delft en Rotterdam geweest. “Dat was
toch wel mijn mooiste klus.”(NS)
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Fototentoonstelling kondigt nieuwe fotobank aan

Prachtige zwart-wit foto’s
hangen zonder lijst aan de
wanden van de centrale bibli-
otheek en de gang op de begane
grond van De Hal. We zien
Herman Brood in 1994 optreden
in de AOR (het voormalig stu-
dentencafé in de Bunker) en
André Hazes die in 1983 het 25-
jarig bestaan van de personeels-
vereniging komt opleuken.
Naast foto’s van artiesten hangen
er ook veel platen van leden van
het koninklijk huis. En wie
Simon Vinkenoog nog eens wil
bekijken, kan hem aantreffen in

een ontspannen pose -sigaret in
de hand- voor een schoolbord in
een collegezaal tijdens een
lezing rond 1995. Een oudere
foto is van Simon Wiesenthal die
in 1966 aan de TU/e waar-
schuwde voor het gevaar van ne-
onazisme. Nog een jaar eerder
gaf Max Euwe een simultaan-
wedstrijd schaken aan TU/e’ers.
“Ik heb een willekeurig verza-
meling foto’s van royalty, politici
en artiesten met toelichting op
een rij gehangen”, zegt Geelen.
Het is een opmaat naar de
nieuwe fotobank ‘TU/e in beeld’.

“Daarin kun je al onze archief-
foto’s snel opzoeken, bekijken en
desgewenst downloaden. We
gaan het bestand campusbreed
aanbieden, op langere termijn
mogelijk op het open web. Er
komt ook een optie om aan-
vullende informatie of com-
mentaar op een foto in te dienen
bij de redactie van het bestand,
zodat de gegevens aangevuld
kunnen worden.” De datum
waarop de fotobank online komt,
is nog niet vastgesteld. (NS)/.

Bouwkunde krijgt miljoen 
voor klimaatbestendigheid
Bouwkundeonderzoekers van
de TU/e gaan deelnemen aan
het project ‘Klimaatbestendige
inrichting van het stedelijk
gebied’. Dit project past binnen
het wetenschappelijke program-
ma Kennis voor Klimaat. De
TU/e is met de faculteit Bouw-
kunde één van de elf deel-
nemers. 

Het totale budget voor het pro-
gramma is 6,75 miljoen euro
voor de elf partners en daarvan
gaat zo’n een miljoen euro naar

de faculteit Bouwkunde. In het
programma wordt kennis ont-
wikkeld om ons land zodanig in
te kunnen richten dat het de
gevolgen van klimaatveran-
dering het hoofd kan bieden.
Deze kennis is ook nodig om
investeringen in ruimte en infra-
structuur te kunnen beoordelen
op klimaatbestendigheid en
deze, indien nodig, aan te passen.
Bijzonder aan het programma
‘Kennis voor Klimaat’ is dat het in
directe samenwerking uitge-
voerd wordt met de Nederlandse

overheden (rijk, provincie,
gemeenten en waterschappen),
die medefinancier zijn. Het
nieuwe project past goed in het
‘beyond building-concept’ van de
faculteit Bouwkunde, dat staat
voor innovatief onderzoek met
maatschappelijke relevantie. 
De projectleiders bij Bouwkunde
zijn dr.ir. Bert Blocken, prof.dr.ir.
Jan Hensen en prof.dr. Harry
Timmermans. Zij leiden elk een
PhD/postdoc-project in de ruim-
telijke schalen Gebouw en
Wijk./.

Twee TU/e’ers in finale Best Graduates
Twee TU/e-studenten hebben
het geschopt tot de finale van
Best Graduates 2010, een lan-
delijke wedstrijd voor acade-
mische afstudeerders. Lennart
Verheijen (Electrical Engi-
neering) en Roy Puijman
(Operations Management and
Logistics) gaan op vrijdag 21
mei in Amsterdam met tien
anderen de strijd aan. Op het
spel staat onder meer de
hoofdprijs van tienduizend
euro.

Zo’n elfhonderd studenten
stortten zich een paar maanden
terug in de strijd, mede georga-
niseerd door twaalf grote bedrij-
ven als KLM, Unilever en TNO.
Daarop volgden diverse testen,
gesprekken en bezoeken aan één
of meerdere van de deelnemende
bedrijven, die elk hun favoriet
voor de finale naar voren
schoven.
Waar de organisatie het graag een
mysterie laat welk bedrijf welke

finalist voordroeg, is er voor
Verheijen weinig verrassends
aan: hij bezocht vorige maand
namelijk maar één bedrijf. Daar
wist hij, onder andere tijdens de
gezamenlijke businesscase,
blijkbaar meteen ‘zijn moment’
te pakken.
Verheijen is verrast en vereerd
door zijn finaleplek: “Ook bij sol-
licitaties en dergelijke krijg ik
vaak te horen dat ik heel authen-
tiek ben. Blijkbaar wordt dat ge-
waardeerd”. Dat hij tijdens de
game en passant zijn persoonlijk
netwerk wat kan uitbreiden,
vindt hij mooi meegenomen:
“Sommige mensen kunnen heel
goed ‘netwerken om het net-
werken’ en komen daar heel ver
mee. Zelf steek ik niet zo in
elkaar, maar het is handig als je
wat mensen kent”.

Puijman zag in de verkiezing een
uitgelezen kans in contact te
komen met aantrekkelijke werk-
gevers “waar je normaliter niet

zomaar even binnenwandelt”, in
zijn geval DSM en Shell, “en om
te laten zien wat ik kan”.
Hoogtepunt van de wedstrijd tot
zover vond hij de groepsdis-
cussie, voornamelijk over duur-
zaamheid, met DSM-topman
Feike Sijbesma: “Zowel voor hem
als de studenten een leuk en
pittig programmaonderdeel”. 

De Eindhovense kansen voor de
finale? Verheijen is diplomatiek:
“Ik denk zeker niet dat ik níet kan
winnen, maar durf ook niet te
zeggen dat ik boven de rest
uitsteek”. Puijman: “Ook de
andere elf staan niet voor niets in
de finale en zullen er, net als ik,
alles aan gaan doen om te
winnen. Ik vertrouw op mezelf
en ga van daaruit mijn uiterste
best doen, maar ik zal niet raar
opkijken als die ‘uiterste best’
niet tot winst leidt.” (MvdV)/.
Zie ook www.bestgraduates.nl. 

Wiskundeprijs voor promovendus
Matthias Mnich, promovendus binnen de groep Combinatorische
Optimalisering (faculteit Wiskunde & Informatica), heeft de Philips
Wiskundeprijs voor promovendi gewonnen. Op een speciaal mini-
symposium tijdens het 46ste Nederlands Mathematisch Congres,
onlangs in Utrecht, kregen hij en vijf concurrenten twintig minuten
de tijd om over hun werk te vertellen. De uitleg moest ook voor niet-
specialisten begrijpelijk zijn. Mnich deed dit het best. Hij vertelde
over zijn wiskundige methode om een ‘genenkaart’ te construeren uit
de locaties van gemerkte genen op kleine stukjes DNA. Dit is van
belang om genen te lokaliseren die verantwoordelijk zijn voor erfelijke
aandoeningen.
Vorig jaar won Stefan van Zwam uit dezelfde Eindhovense groep ook
al deze prijs, bestaand uit een wisseltrofee en een geldbedrag van
duizend euro. Mnich laat weten het geld te willen steken in verder
onderzoek op zijn vakgebied. (MvdV) 

Hans van Breukelen op Tech United fandag
Wie die de Europese voetbalrobotkampioenen in actie wil zien, moet
op maandagavond 17 mei naar W-laag komen. Dan wordt in het eigen
Robocup-stadion de jaarlijkse Tech United fandag gehouden. Hier
worden de Europees kampioenen gehuldigd. Oud-keeper van PSV en
het Nederlands elftal Hans van Breukelen zal een voordracht houden
over winnaarmentaliteit en er komen jonge voetbalkeepers uit de
regio om het op te nemen tegen doeltrappende robots. Er wordt terug-
geblikt op het EK in Maagenburg vorige maand en vooruit gekeken
naar het wereldkampioenschap in Singapore waar Tech United van 19
tot 25 juni hoopt te schitteren. (NS)

Lustrumsymposium Elektro
Op maandag 17 mei vindt in het Auditorium het Connected World
Symposium plaats, georganiseerd door ODIN, het communicatie-
dispuut van studentenvereniging Thor en de Eindhovense studen-
tentak van het IEEE. Het symposium dient als startschot voor een zes-
daagse viering van het zesde lustrum van zowel ODIN als de
IEEE-afdeling.
Het Connected World Symposium heeft als onderwerpen telecommu-
nicatie en de interactie tussen de virtuele en echte wereld. Diverse
sprekers uit de academische wereld en het bedrijfsleven laten -gedeel-
telijk in parallelsessies- hun licht schijnen over de huidige ontwikke-
lingen en toekomstige uitdagingen. Meer informatie is te vinden op
www.ieee.tue.nl/lustrum. (TJ)

Vier keer goud en zilver voor Eindhovense
taekwondovereniging
De Eindhovense Studenten Taekwondo Vereniging Ilyeo heeft af-
gelopen zaterdag acht medailles in de wacht gesleept bij het
Nederlands Studenten Kampioenschap Taekwondo, Judo & Jiu Jitsu in
Enschede. De Eindhovense ploeg ging naar huis met vier gouden en
vier zilveren plakken. Ilyeo deed voor de eerste keer mee aan dit
toernooi.(JvG)

Een van de foto’s van de expo: koningin Juliana bracht in september 1963 een bezoekje
aan de TU/e.

Een kleine lowbudget
fototentoonstelling is
opgezet om de komst
van de beeldbank ‘TU/e
in beeld’ in te leiden.
Coördinator Academisch
Erfgoed Erik Geelen
(Informatie Expertise
Centrum) heeft een
verzameling van bijna
vijftig prominenten die
de TU/e de afgelopen
vijftig jaar bezochten,
laten afdrukken op 
A1-formaat. Ze zijn tot
eind augustus te zien in
De Hal.
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Algemeen

Kunstcommissie
Prijsuitreiking ‘Poème Technologique
Voor het kerstpakket van 2010 maakte architect
Veldhuijzen van Zanten een bouwdoos van de
Poème Élektronique, het gebouw dat de beroemde
architect Le Corbusier ontwierp voor het Philips-
paviljoen op de wereldtentoonstelling van Brussel
(1958). De titel verwijst tevens naar de gerucht-
makende voorstelling die in het paviljoen vertoond
werd, gemaakt door Le Corbusier en componist
Edgar Varèse.
Aan het bouwen van de maquette was een wedstrijd
voor TU/e medewerkers verbonden: maak een
eigentijds ‘Poème Technologique, waarin een 
voorstelling met licht, tekst en geluid. Op maandag
10 mei, om 16.00 uur, wordt bij de Beeldbank
(Hoofdgebouw), de uitslag van deze wedstrijd
bekendgemaakt door Harry Roumen, secretaris 
van de TU/e. De prijs voor de winnaar bedraagt 
een oorkonde, een geldbedrag van 500 euro en 
een boek. 

Dienst Interne Zaken
Maaltijden Auditorium
Maandag: Tortelloni gratin ‘formaggio’; holzfallersteak,
jus, gekookte aardappelen, spinazie; kipfilet ‘Geneve’,
pommes duchesse, koolrabi-wortelmix.

Dinsdag: aardappel-courgetteschotel; kipfilet in 
zoetzure saus, aardappelkroketten, rauwkost; Alaska
koolvisfilet ‘Venetië’, gevulde aardappelrolletjes,
gegrilde groente mediterraan.

Woensdag: vegetarische rijstschotel ‘mediterraan’;
schnitzel, skin off wedges, zomergroenten; 
varkensoester, stroganoffsaus, steakhouse frites, 
luxe gemengde salade.

Donderdag: gesloten vanwege Hemelvaartsdag.

Vrijdag: gesloten vanwege een brugdag.

Voorproevers gezocht
In het kader van de aanbesteding catering zoekt 
de Dienst Interne Zaken vijftien medewerkers en
vijfendertig 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 presentatie,
bediening en afhandeling. De proefdagen vinden
plaats tussen 7 en 11 juni in het Paviljoen. 
Deelnemers krijgen een vergoeding van 2,50 euro
per dag. Daar staat tegenover dat zij alle drie of 
vier proefdagen tussen 11.30 en 14.00 uur moeten
komen opdagen, anders telt hun stem volgens de
regels van de aanbesteding niet mee en vervalt de
vergoeding.
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 vermelding van persoonlijke
gegevens naar: facilityservices@remove-this.tue.nl.

DPO/TEACH: teaching support
for TU/e staff
Course ‘Knowledge transfer across 
cultures’
This course aims at TU/e teaching staff. Teachers
and students from different cultures often have 
different expectations about teacher-student inter-
action, and different teaching and learning styles.
This course aims to shine a light on these differences,
by providing insight in the mechanisms that play 
a role in the intercultural classroom.
You will begin by examining your own cultural 
values. Next we will take a look at common 
mismatches in an intercultural education setting.
We will see an intercultural group of students 
at work, and identify some points of friction.
Finally you will investigate if you want to change
your own course to accommodate a culturally 
heterogeneous group of students, and how that 
can be done. 
The next edition of this course will be on May 20th
2010, from 9:00 hrs to 17:00 hrs. More information

can be obtained from Willem van Hoorn (phone
4237). You can enrol for the course by Internet
www.tue.nl/en/the_university/studyweb/ by phone
(2520), or by e-mail (cursus.dpo@tue.nl)

Course ‘Teaching and learning for PhD’s’
The course will take place on Monday June 14 and
Thursday June 17, 2010. This course is intended 
for PhD-students who will be involved in teaching 
in the (near) future.
The course offers a broad orientation on teaching
activities and prepares for giving lectures, tutorials
and so on. During the course, the participants will
be actively involved, for instance by giving presen-
tations and by exchanging ideas and experiences.
Participation for TU/e staff is free of charge.
Further information can be obtained from Janneke
van der Loo (J.M.v.d.Loo@tue.nl / extension 5292).
If you are interested in taking the course, please
contact the HR advisor at your department. 

Workshop ‘Evaluation’ (TRD40)
Evaluation covers the procedure of collecting, 
processing, interpreting and presenting information
about a teaching/learning activity, with the aim to
take appropriate decisions, to improve the quality 
of teaching. Evaluation is an essential link in the
quality loop of the educational process: preparation,
execution, evaluation and improvement. 
In this workshop teachers learn how to handle infor-
mation from student’s questionnaires and also from
exam- and testing results. Plenary sessions will be
alternated with assignments in small groups. As far
as possible, the participants own evaluation data will
be used during this course.
This course is also a part of the TU/e BKO training
program.
Tuesday, June 22, 2010 from 13.30 – 17.00 hours.
The workshop is free for TU/e employees with
teaching tasks and PhD-students from the TU/e. 
More information can be obtained from Sonia Gomez
(extension 5292). You can enrol for the workshop by
Studyweb www.tue.nl/en/the_university/studyweb/

Course ‘Supervising master students’
The course ‘Supervising master students’ for teachers
and PhD students’ (TRD52) (experienced and 
inexperienced supervisors) for departments W, BMT, 
TN and ST, will be offered on Monday 7 June  and
Wednesday 9 June from 13.30 - 17.00 hours. The
course is aimed to improve and systemize the way
in which supervisors guide their students during
their graduation projects. The course consists of
short introductions, exercises and discussions.
Participants will have an active role during the 
course. Participation by teaching staff of the TU/e 
is free of charge. More information can be obtained
from Janneke van der Loo (phone 3117). You can
register for the course by Internet (Studyweb.tue.nl),
by e-mail (cursus.dpo@tue.nl), or by telephone (2520).

Mensen

Afscheid Herman Rikhof
Na een dienstverband van 34 jaar en verschillende
functies bij de faculteit Bouwkunde en Dienst
Huisvesting gaat Herman met pensioen.
Ter gelegenheid van zijn afscheid vindt een receptie
plaats in de University Club (Hoofdgebouw) op 
25 mei a.s. van 16.00 tot 18.30 uur. Wij nodigen 
u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn.

Namens het College van Bestuur
Ir. H.P.J.M. Roumen, secretaris van de universiteit

Promoties
Ir. J.L. Vinkenborg verdedigt op maandag 10 mei
zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen
van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
De Zwarte Doos. De titel van het proefschrift luidt
‘Fluorescent Sensor Proteins for Intracellular Metal
Imaging’. Vinkenborg promoveert aan de faculteit
Biomedische Technologie. De promotor is prof.dr.
E.W. Meijer.

M. Gajdusek MSc verdedigt op dinsdag 11 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 ‘Controlling a Contactless Planar Actuator 
with Manipulator’. Gajdusek promoveert aan de
faculteit Electrical Engineering. De promotoren zijn
prof.dr.ir. P.P.J. van den Bosch en prof.dr. E.A.
Lomonova MSc.

Dipl.-Biol. S. Möcklinghoff verdedigt op dinsdag 
11 mei 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 ‘Modulating the Nuclear
Receptor-Cofactor Interaction: Characterization 
and Inhibition’. Möcklinghoff promoveert aan de
faculteit Biomedische Technologie. De promotor 
is prof.dr.ir. L. Brunsveld.

D.B. Mihailova MSc verdedigt op woensdag 12 mei
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 proef-
schrift luidt ‘Sputtering Hollow Cathode Discharges
designed for Laser Applications; Experiments and
Theory’. Mihailova 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.

Q. Wang BEng verdedigt op maandag 17 mei zijn
proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 10.00 uur in zaal
5 van het Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Understanding Platform-based Product
Development: A Competency-based Perspective’.
Wang promoveert aan de faculteit Industrial Design.
De promotoren zijn prof.dr.ir. A.C. Brombacher en
prof.dr.ir. J.I.M. Halman.

Ir. J.C.M. Schoenmakers verdedigt op dinsdag 
18 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 ‘Fracture and failure
mechanisms in timber loaded perpendicular to the
grain by mechanical connections’. Schoenmakers
promoveert aan de faculteit Bouwkunde. De promo-
toren zijn prof.dr.ir. A.J.M. Jorissen en prof.ir. F.S.K.
Bijlaard.

A. Koca MSc verdedigt op woensdag 19 mei 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 ‘Soft Reliability in New Product Development
An Ontological Approach for Utilizing Field
Feedback to Dynamically Sense and Adapt to
Evolving Global Markets’. Koca promoveert aan de
faculteit Industrial Design. De promotoren zijn
prof.dr.ir. A.C. Brombacher en prof. F. Mistree PhD.

H. Raharjo verdedigt op donderdag 20 mei zijn
proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 10.00 uur in zaal
5 van het Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Some further studies on improving QFD
methodology and analysis’. Raharjo promoveert aan
de faculteit Industrial Design. De promotoren zijn
prof.dr.ir. A.C. Brombacher en prof.dr. M. Xie.

Ir. J.C. van Burg verdedigt op donderdag 20 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 ‘Creating Spin-off Designing Entrepreneurship
Conducive Environments’. Van Burg promoveert
aan de faculteit Industrial Engineering & Innovation
Sciences. De promotor is prof.dr. A.G.L. Romme.

Ir. W.J.E. Evers verdedigt op donderdag 20 mei zijn
proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
Kasteel Helmond. De titel van het proefschrift luidt
‘Improving driver comfort in commercial Vehicles
Modeling and control of a low-power active cabin-

suspension system’. Evers promoveert aan de 
faculteit Werktuigbouwkunde. De promotor is
prof.dr. H. Nijmeijer.

Studentenleven

W.S.V. Simon Stevin 
Symposium: Every drop counts, 
Your future as a mechanical engineer
Een van de doelstellingen van de Werktuigbouw-
kundige studievereniging Simon Stevin is het in
contact brengen van studenten met het bedrijfs-
leven. De grootste activiteit op dit gebied is ons 
jaarlijks terugkerend symposium. Tijdens het 
symposium zullen de studenten diverse presentaties
bijwonen en hun probleemoplossend vermogen 
testen door middel van een case. Verder zal er 
uiteraard een uitgebreide lunch zijn, evenals een
afsluitende borrel. 
Aan de hand van lopende en toekomstige projecten
gerelateerd aan ‘water’ zullen de verschillende
bedrijven duidelijk maken wat jij als werktuigbouwer
na je studie voor hen kunt betekenen. Tijdens de
lunch is er tevens de mogelijkheid om een praatje 
te maken met de verschillende sprekers en zijn er
een aantal stands te bezoeken. 
Dus of je nu pas begonnen bent met studeren en
eens wilt weten wat je vakken nu met echt werken 
te maken hebben, of misschien ben je wel op zoek
naar een mooie stage plek: het symposium der
W.S.V. Simon Stevin is zeker de moeite waard! 
Kijk voor meer informatie op
www.simonstevin.tue.nl/symposium. 

Diversen

VSNU
Dien je bacheloronderzoek in en win 
de Student Research Award
Op 14 en 15 oktober 2010 vindt de Student Research
Conference plaats, een nieuw jaarlijks terugkomend
initiatief van de Vereniging van Universiteiten (VSNU).
Bachelorstudenten (wo en hbo) aan Nederlandse en
Vlaamse instellingen krijgen voor het eerst de kans
om hun onderzoek aan een breed publiek zichtbaar
te maken. Ook Engelstalige studenten kunnen zich
opgeven. Het beste en meest relevante onderzoek
wordt beloond met de Student Research Award, een
prijs van drieduizend euro. Tot 1 mei 2010 kunnen
studenten hun onderzoek indienen.  
Tot 1 mei 2010 kunnen studenten hun onderzoeks-
beschrijving indienen via de website van de VSNU:
www.vsnu.nl/SRC. Daar staat ook praktische infor-
matie voor het indienen van onderzoeken. Zo hoeft
het onderzoek op 1 mei a.s. nog niet af te zijn.
Studenten die geen voorstel indienen zijn ook van
harte welkom op de conferentie. Zij kunnen mee
discussiëren over maatschappelijke vraagstukken 
en een professioneel netwerk opbouwen.

Vacatures

Onderwijs en Onderzoek medewerker Faculteit EE
V36.1139 1,0 2 jaar Inschaling in overleg.

Administrateur DFEZ V84.1143 0,5 Schaal 8 CAO
Nederlandse Universiteiten.

Secretaresse (1,0 fte) Faculteit B V38.1141 1,0 een
jaar, bij gebleken geschiktheid wordt dit dienst-
verband omgezet in een dienstverband voor 
onbepaalde tijd Inschaling in overleg. 

PhD’s: Moisture (1 p.) and chloride (1 p.) transport
in concrete structures Faculteit B V38.1142 1,0 4
years Schaal 27 CAO Nederlandse Universiteiten
Promovendus.

Voor meer informatie ga naar: http://jobs.tue.nl.
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OOpp  2222  aapprriill  wweerrdd  iinn  ddee  PPaatteerrsskkeerrkk  ddee
5544ssttee  DDiieess  NNaattaalliiss  ggeevviieerrdd  --  oonnss  vviijjffttiigg--
jjaarriigg  bbeessttaaaann  iiss  bblliijjkkbbaaaarr  aallwweeeerr  vviieerr  jjaaaarr
ggeelleeddeenn..  IIkk  wwaass  oopp  ttiijjdd  eenn  iikk  hhaadd  eeeenn  ttooee--
ggaannggssbbeewwiijjss..  TToocchh  wwaass  eerr  oonnddeerr  ddee  vveellee
ggeerreesseerrvveeeerrddee  ppllaaaattsseenn  ggeeeenn  pplleekk  vvoooorr
mmiijj..  DDiiee  wwaarreenn  ddeeeellss  bbeesstteemmdd  vvoooorr  hhoooogg--
lleerraarreenn  iinn  ttooggaa  eenn  ((aannddeerr))ddeeeellss  vvoooorr  vveeeell
mmeennsseenn  iinn  nneettttee  ppaakkkkeenn  eenn  ddaasssseenn;;  oonnzzee
‘‘sshhaarreehhoollddeerrss’’,,  ddeennkk  iikk  --  iikk  kkeennddee  
eerr  nniieemmaanndd  vvaann..  IIkk  vvoonndd  mmeett  eeeenn  oouudd--
ccoolllleeggaa  eeeenn  ppllaaaattssjjee  aacchhtteerr  eeeenn  ppiillaaaarr,,
vvaannwwaaaarr  wwee  ttoocchh  nnoogg  eenniigg  zziicchhtt  hhaaddddeenn
oopp  ddee  ggaanngg  vvaann  zzaakkeenn..
OOnnddeerr  hheett  ssttaaaanndd  ggeezzoonnggeenn  IIoo  VViivvaatt
kkwwaamm  hheett  ccoorrttèèggee  bbiinnnneenn  --  zziijj  zzoonnggeenn  nniieett
mmeeee;;  zzee  hhaaddddeenn  ooookk,,  aannddeerrss  ddaann  ddee  zzaaaall,,
ggeeeenn  LLaattiijjnnssee  tteekksstt  iinn  ddee  hhaanndd..
HHeett  wwaass  eeeenn  aaaarrddiiggee  bbiijjeeeennkkoommsstt,,  ddiiee
wweerrdd  ggeeddoommiinneeeerrdd  ddoooorr  hheett  aaffsscchheeiidd  
vvaann  LLuunnddqquuiisstt,,  oonnzzee  ccoolllleeggeevvoooorrzziitttteerr..
AAmmaanndduuss  --iieeddeerreeeenn  mmoocchhtt  AAmmaanndduuss
zzeeggggeenn--  wweerrdd  uuiittvvooeerriigg  ggeepprreezzeenn  oomm  
zziijjnn  bbiijjddrraaggeenn  aaaann  ddee  ‘‘oonnddeerrnneemmeennddee  
wweetteennsscchhaapp’’,,  zzoowweell  ddoooorr  ddee  aaffwweezziiggee
MMaarriiaa  vvaann  ddeerr  HHooeevveenn  --hhaaaarr  ttooeesspprraaaakk
wweerrdd  vvoooorrggeelleezzeenn  ddoooorr  ddee  ppllaaaattssvveerr--
vvaannggeenndd  sseeccrreettaarriiss--ggeenneerraaaall,,  ddiiee  hheemm
vvoollggeennss  ssoommmmiiggeenn  ooookk  hhaadd  ggeesscchhrreevveenn--
aallss  ddoooorr  ddee  aaaannwweezziiggee  HHaarrrryy  HHeennddrriikkss
((PPhhiilliippss  EElleeccttrroonniiccss  BBeenneelluuxx)),,  eenn  ddoooorr
rreeccttoorr  VVaann  DDuuiijjnn..
DDee  bbooeeiieennddssttee  aaaannwweezziiggee  wwaass  ddee  eerree--
ddooccttoorr,,  BBiillll  BBuuxxttoonn,,  ddiiee,,  iinn  wweeeerrwwiill  vvaann
eeeenn  bbeerriicchhtt  iinn  CCuurrssoorr  2277,,  ttoocchh  aaaannwweezziigg
wwaass..  IInntteerreessssaannttee  mmaann,,  ddiiee,,  zzoo  lleeeess  iikk  vviiaa
GGooooggllee,,  nnaaaasstt  aalllleerrlleeii  aannddeerree  mmooooiiee  
eeiiggeennsscchhaappppeenn  ooookk  nnoogg  eeeenn  ‘‘aaccccoomm--
pplliisshheedd  hhoorrsseemmaann’’  iiss..  OOpp  zziijjnn  wweebbssiittee  
zziiee  jjee  hheemm  eelleeggaanntt  ttee  ppaaaarrdd  eeeenn  hhiinnddeerrnniiss
nneemmeenn..  DDee  llaauuddaattiioo  vviieell  eeeenn  bbeeeettjjee  iinn  hheett
wwaatteerr..  MMeett  hheett  EEnnggeellss  vvaann  eerreepprroommoottoorr
OOvveerrbbeeeekkee  wwaass,,  ggeellooooff  iikk,,  nniieett  vveeeell  mmiiss,,

mmaaaarr  hheett  wwaass  sslleecchhtt  ttee  vveerrssttaaaann  eenn  eerr  ggiinngg
iieettss  ffoouutt  mmeett  ddee  tteecchhnniieekk..  ZZiijjnn  vveerrhhaaaall
oovveerr  ddee  vviieerr  ggrraattiiëënn  --eerr  wweerrdd  eeeenn  vviieerrddee
ggrraattiiee,,  KKaarrtteerriiaa,,  VVoollhhaarrddiinngg,,  ggeeïïnnttrroodduu--
cceeeerrdd--  kkwwaamm  nniieett  eecchhtt  uuiitt  ddee  vveerrff..
BBoovveennddiieenn  wweeiiggeerrddee  KKaarrtteerriiaa,,  nneett  aallss
VVoollhhaarrddiinngg  ooookk  ddee  nnaaaamm  vvaann  aalllleerrhhaannddee
ssppoorrttvveerreenniiggiinnggeenn,,  iinn  bbeeeelldd  ttee  vveerrsscchhiijjnneenn..
MMaaaarr  ggaauuww  nnaaaarr  ddee  rreecceeppttiiee  iinn  CCooccaaggnnee..
IIkk  ddrroonnkk  mmaaaarr  éééénn  ggllaaaassjjee;;  wwiillddee  oopp  ttiijjdd
tthhuuiiss  zziijjnn..  HHeett  wwaass  eerr  eerrgg  vvooll,,  ddee  sshhaarree--
hhoollddeerrss  lluusstttteenn  mmeeeerr  ddaann  éééénn  ggllaaaassjjee;;
zzoouu  ddaatt  hhuunn  ‘‘sshhaarree’’  zziijjnn??  IIkk  kkeennddee  mmaaaarr
eeeenn  eennkkeelliinngg::  ddee  DDiieess  iiss  ggeeeenn  ffeeeesstt  vvoooorr
hheett  vvooeettvvoollkk..  TToocchh  nnoogg  AAmmaanndduuss  eeeenn
hhaannddjjee  ggeeggeevveenn  eenn  ooookk  eeeenn  vvoooorrggaannggeerr..
IIeemmaanndd  wweeeess  mmiijj  AAmmaanndduuss’’  ooppvvoollggeerr  aaaann..
DDaaaarroovveerr  mmiisssscchhiieenn  eeeenn  vvoollggeennddee  kkeeeerr..

FFrreedd  SStteeuutteell

Effe zeuren

In memoriam Jos Brands
OOpp  vvrriijjddaagg  3300  aapprriill  iiss  iirr..  JJ..JJ..AA..MM..  ((JJooss))  BBrraannddss  oovveerrlleeddeenn;;  hhiijj  wwaass  7766  jjaaaarr..  JJooss  hhaaaallddee  eeeenn  

hhttss--ddiipplloommaa  wweerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee  eenn  ssttuuddeeeerrddee  ddaaaarrnnaa  wwiisskkuunnddee  iinn  DDeellfftt;;  hhiijj  ssttuuddeeeerrddee  aaff  
iinn  11996611..  IInn  11996622  ttrraadd  hhiijj  aallss  wweetteennsscchhaappppeelliijjkk  mmeeddeewweerrkkeerr  iinn  ddiieennsstt  vvaann  ddee  OOnnddeerraaffddeelliinngg
ddeerr  WWiisskkuunnddee  ((nnuu  WW&&II))  vvaann  ddee  TTUU//ee  ((ttooeenn  TTHHEE))..  HHiijj  ggiinngg  iinn  11999955,,  mmeett  tteeggeennzziinn,,  iinn  ddee  vvuutt..  
HHiijj  wwaass  ssppeecciiaaaall  ggeeïïnntteerreesssseeeerrdd  iinn  ttooeeppaassssiinnggeenn  vvaann  ddee  wwiisskkuunnddee..  ZZiijjnn  ccuurrssuusssseenn  vvoooorr

oouuddeerreenn  oopp  ddaatt  tteerrrreeiinn  rreessuulltteeeerrddeenn  iinn  eeeenn  bbooeekk;;  hhiijj  wwaass  nnoogg  bbeezziigg  mmeett  ddee  ppuubblliiccaattiiee  vvaann  
eeeenn  EEnnggeellssee  vveerrttaalliinngg  ddaaaarrvvaann..

ZZiijjnn  ssppeecciiaalliissmmee  bbiinnnneenn  ddee  wwiisskkuunnddee  wwaass  ddee  aassyymmppttoottiieekk::  hheett  ggeeddrraagg  vvaann  wwiisskkuunnddiiggee
ggrrooootthheeddeenn  vvoooorr  hheeeell  ggrroottee  ((ooff  hheeeell  kklleeiinnee))  wwaaaarrddeenn  vvaann  ddee  vvaarriiaabbeelleenn..  OOpp  ddiitt  tteerrrreeiinn  wwaass  

hhiijj  eeeenn  vvrraaaaggbbaaaakk  vvoooorr  ddee  hheellee  ffaaccuulltteeiitt  eenn  ssoommss  ddaaaarrbbuuiitteenn..  HHiijj  ppuubblliicceeeerrddee  eeeenn  ttwwiinnttiiggttaall
aarrttiikkeelleenn,,  mmeett  eeeenn  ddoozziijjnn  ccooaauutteeuurrss,,  eenn  ttiieennttaalllleenn  rraappppoorrtteenn..

NNaaaasstt  ddee  wwiisskkuunnddee  hhiieelldd  JJooss  vveeeell  vvaann  mmuuzziieekk;;  hhiijj  ssppeeeellddee  vveerrddiieennsstteelliijjkk  ppiiaannoo  eenn  hhiijj  zzoonngg
iinn  vveerrsscchhiilllleennddee  kkoorreenn..

JJooss  wwoorrddtt  ddoooorr  vveelleenn  bbeettrreeuurrdd,,  aalllleerreeeerrsstt  ddoooorr  zziijjnn  vvrroouuww  JJoosséé,,  ddiiee  zzeellff  jjaarreennllaanngg  aallss  
sseeccrreettaarreessssee  iinn  ddiieennsstt  wwaass  vvaann  oonnzzee  ffaaccuulltteeiitt..  OOnnss  mmeeddeelleevveenn  ggaaaatt  nnaaaarr  hhaaaarr  uuiitt..

FFrreedd  WW..  SStteeuutteell

Geluidsoverlast Ommel
opgelost dankzij Fysicawinkel
Dat inwoners van Ommel weer rustig in
de tuin kunnen zitten deze zomer, is
mede te danken aan onderzoek van
studenten van de Fysicawinkel. Op
dinsdag 4 mei werd de aarden geluids-
wal voor ‘af’ verklaard. Die wal houdt de
herrie van het verkeer op de A67 op
afstand.

De geluidswal is er gekomen doordat
TU/e-medewerker Jos van Ruijven in
2004 namens een buurtvereniging de
Fysicawinkel verzocht geluidsmetingen te
verrichten. Job Beckers (destijds
Technische Natuurkundestudent en nu
aan het promoveren aan de TU/e) heeft
samen met andere TU/e-studenten metin-
gen uitgevoerd. “We hebben de geluids-
druk op drie buitengevels gemeten en ook
metingen binnenshuis verricht. Uit de
meetresultaten bleek dat de norm van
maximaal 50 decibel werd overschreden.”
Met een rapport dat er 53,6 decibel op
anderhalve meter hoogte en 73 decibel op
vier meter hoogte te horen was, stapte Van
Ruijven naar de dorpsraad en zes jaar later

is er een wal van driehonderd meter hoog
gerealiseerd. 
Het was een typerende opdracht voor de
Fysicawinkel. Het doel is een brug te slaan
tussen TU/e en maatschappij. “De schat
aan kennis die aanwezig is aan de TU/e
komt zo ter beschikking aan mensen, of
groepen van mensen, die niet vermogend
genoeg zijn om een commercieel ingeni-
eursbureau in te schakelen. Denk hierbij
ook aan verenigingen van huiseigenaren,
milieubescherminggroepen en derge-
lijke”, zegt Job Beckers. De Fysicawinkel
wordt grotendeels gefinancierd door de
faculteit Technische Natuurkunde. De
laatste jaren verrichtten de studenten van
de winkel ook opdrachten tegen ver-
goeding voor het MKB. “Vooral startende
ondernemingen kunnen tegen een gering
tarief de Fysicawinkel inhuren voor advies
en het opzetten en uitvoeren van metin-
gen. Deze vragen worden uitgevoerd om
de opdrachten met een meer maatschap-
pelijke waarde te kunnen bekostigen.”
(NS)/.

Electrical Engineering
introduceert informatiedisplay

DDee  ffaaccuulltteeiitt  EElleeccttrriiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg
hheeeefftt  vvoorriiggee  wweeeekk  eeeenn  ddiissppllaayy  iinn
ggeebbrruuiikk  ggeennoommeenn  ddiiee  ssttuuddeenntteenn,,
mmeeddeewweerrkkeerrss  eenn  bbeezzooeekkeerrss  hheellpptt
bbiijj  hheett  vviinnddeenn  vvaann  iinnffoorrmmaattiiee  oovveerr
ddee  ffaaccuulltteeiitt..  DDee  ddiissppllaayy  iiss  ggeemmoonn--
tteeeerrdd  oopp  eennkkeellee  mmeetteerrss  vvaann  ddee
ppoorrttiieerrssllooggee  oopp  vvllooeerr  11  vvaann
PPootteennttiiaaaall..  
OOpp  ddee  ddiissppllaayy  kkaann  eeeenn  kkeeuuzzee
ggeemmaaaakktt  wwoorrddeenn  uuiitt  vviijjff  rruubbrriieekkeenn::
oonnddeerrwwiijjss,,  oonnddeerrzzooeekk,,  ddee  ffaaccuulltteeiitt,,
mmeennsseenn  eenn  nniieeuuwwss..  DDoooorr  hheett  aaaann--
ttiikkkkeenn  vvaann  éééénn  vvaann  ddee  rruubbrriieekkeenn  oopp
hheett  sscchheerrmm  kkoommtt  ddee  ggeebbrruuiikkeerr
tteerreecchhtt  oopp  ddee  wweebbssiittee  vvaann  ddee  ffaaccuull--
tteeiitt..  HHeennkk  vvaann  ddee  VVeenn,,  éééénn  vvaann  ddee
vviieerr  ppoorrttiieerrss  vvaann  EEEE,,  zzeeggtt  llaacchheenndd
nniieett  ttee  vvrreezzeenn  vvoooorr  zziijjnn  bbaaaann  ddoooorr
ddee  iinnttrroodduuccttiiee  vvaann  ddiitt  nniieeuuwwee  hhuullpp--
mmiiddddeell..  ““OOnnzzee  ttaakkeenn  zziijjnn  ggeelluukkkkiigg
wweell  eeeenn  ssttuukk  bbrreeddeerr  ddaann  eennkkeell  hheett
ggeevveenn  vvaann  iinnffoorrmmaattiiee  ooff  ddoooorrvveerr--
wwiijjzzeenn  vvaann  bbeezzooeekkeerrss..””  ((HHKK))

Universiteit in gesprek met
beheerder TU/e-Hyve
Bouwkundestudent Michel van Dinther
praat binnenkort met communicatie-
specialisten van de universiteit over de
TU/e-Hyve die hij sinds twee jaar
beheert. Samen bespreken ze de
ervaringen met de Hyve tot nu toe, de
mogelijke verbeterpunten en een even-
tuele rol van de universiteit hierin.

Eigenlijk kreeg Van Dinther de TU/e-Hyve
een beetje in de schoot geworpen toen de
vorige beheerder er twee jaar terug mee
stopte. Duidelijke doelen had en heeft hij
er niet mee: “Ik ben ook niet echt gemo-
tiveerd er iets mee te doen als ik weet dat er
toch niemand op kijkt”. Toch telt de Hyve
ruim 7.300 leden, die de pagina tot nu toe
vooral gebruiken om bijbaantjes onder de
aandacht te brengen, activiteiten aan te
kondigen, bestuurders voor hun ver-
eniging te zoeken of te melden dat ze met
een biertje in een hangmat liggen.
“Negenennegentig procent is lid om lid te
zijn, dat is met de meeste Hyves zo”, is de

overtuiging van Van Dinther. 
De derdejaars student -die naar eigen
zeggen wekelijks ‘een minuutje’ aan het
beheren besteedt, vooral aan het ver-
wijderen van ongepaste content en
reclame- denkt dat de Hyve pas iets kan
worden als leden meer reden hebben om
er te gaan kijken. Hij denkt bijvoorbeeld
aan kortingsacties voor activiteiten of voor-
zieningen op de campus. 
Hij hoopt dat de universiteit de Hyve
omarmt en kan helpen deze meer onder de
aandacht te brengen. Op 17 mei gaat hij
hierover in gesprek met onder anderen
communicatiemedewerkers, een marke-
tingspecialist en een wetenschapsvoor-
lichter. Ook de beheerder van de Facebook-
pagina van de TU/e is hierbij aanwezig.

Binnen het Communicatie Expertise
Centrum (CEC) van de TU/e is sinds kort
een beleidsteam actief dat de mogelijk-
heden van allerlei nieuwe media voor de
universiteit bekijkt.  (MvdV)/.

Dood huisdier wordt studiemateriaal

Hond, kat, konijn of cavia dood? Graaf
niet meteen een gat in de tuin. De
Universiteit Utrecht ontvangt overleden
huisdieren met open armen om ze te
gebruiken als oefenmateriaal op de
faculteit diergeneeskunde. 

Samen met de Stichting Proefdiervrij
heeft de universiteit als eerste een speciaal
huisdierdonorcodicil ingevoerd. Daarmee
kunnen huisdiereigenaren hun overleden
dier afstaan aan de universiteit. Die
gebruikt het stoffelijke overschot voor
practica bij de opleidingen diergenees-
kunde, tandheelkunde en biomedische
wetenschappen. 
“Om vakbekwame dierenartsen op te
leiden, is oefenen met dieren tijdens de
opleiding essentieel”, zegt Anton Pijpers,

decaan van de faculteit diergeneeskunde.
“Daarbij willen we het aantal proefdieren
dat speciaal voor onderwijsdoeleinden
moet worden gedood zoveel mogelijk
beperken.”
De Stichting Proefdiervrij verwacht met
het huisdierdonorcodicil jaarlijks drie-
honderd proefdierlevens te kunnen
redden. Dat moeten er in de toekomst
meer worden. In eerste instantie werken
tien Utrechtse dierenartsen mee aan het
project. Later moeten ook andere universi-
teiten aanhaken bij het project. 
De universiteit belooft dat docenten erop
zullen toezien dat op een waardige manier
wordt omgegaan met de dode huisdieren.
“De nazorg voor het overleden huisdier zal
hetzelfde zijn als bij een dierenarts.”
(HOP)/.



De grote inspirator van Jan Vinkenborg
was Nobelprijswinnaar Roger Tsien. De
Amerikaanse biochemicus werd in 2008,
samen met twee andere onderzoekers, 
in Scandinavië onderscheiden voor de
ontdekking en ontwikkeling van het
groen fluorescent proteïne. Tsien was 
een van de eersten die een instrument
maakte, gebaseerd op eiwitten, waarmee
op het niveau van een individuele cel naar
het metaal calcium gekeken kan worden.
Het onderzoek naar hoe cellen met metalen
omgaan, kende tot dan twee richtingen.
De ene tak richt zich op het karakteriseren
van individuele eiwitten die metalen
kunnen binden. De andere tak voert 
klinische studies
uit met patiënten
die aan ziektes
lijden waarin
metalen een rol
spelen. Mede door
de metaalsensor
van de TU/e wordt
de leemte tussen
twee de genoemde onderzoeksrichtingen
nu opgevuld. 
Het is een belangrijke stap voorwaarts
omdat metaalionen zoals calcium, mag-
nesium, zink en ijzer een belangrijke rol
spelen in het menselijk lichaam. Ze zijn
essentieel voor een goede gezondheid,
maar bij te hoge concentraties zijn ze
giftig voor een lichaamscel.

Wetenschappers vermoeden dat neuro-
degeneratieve ziektes zoals Alzheimer en
ook bepaalde vormen van type 2 diabetes
verband houden met een verstoorde zink-
balans. In vergelijking met calcium staat
het onderzoek naar zink echter op een 
relatief laag pitje. Dat heeft ook wel een
verklaring. Zink komt namelijk in zeer
lage concentraties voor in een lichaamscel.
Met de bestaande chemische technieken
is de omvang en plaatsbepaling van het
metaal moeilijk vast te stellen.
Met zijn keuze voor het moeilijk toeganke-
lijke zink, borduurde Vinkenborg voort
op eerder werk van TU/e-onderzoekster
Suzan van Dongen. Zij promoveerde vier

jaar geleden met
haar onderzoek
naar de rol van
koper in het mense-
lijk lichaam. Van
Dongen bedacht
een genetisch 
gecodeerde sensor
om de concentratie

van koper in een cel te meten. Die bleek
bij toeval ook voor zink te werken. 
Vinkenborg: “Ik heb een metaalsensor
opgebouwd uit cyaan- en geelkleurig 
fluorescent eiwit, gekoppeld aan twee 
domeinen die samen zink kunnen binden.
Het is zo geconstrueerd dat het cyaan-
kleurige domein licht opneemt en dat 
kan doorgeven aan het gele domein. 

Hoe dichter beide domeinen bij elkaar
zitten, hoe meer overdracht en hoe 
meer geel licht. Maar afhankelijk van 
de binding van zink aan de sensor
worden de twee domeinen uit elkaar
gedrukt. De overdracht neemt af en 
de sensor zal blauw licht geven.”
Met een fluorescentiemicroscoop kunnen
de golflengtes van het uitgezonden licht
van individuele cellen worden bepaald 
en kan de zinkconcentratie worden vast-
gesteld. Blauw licht duidt op veel zink,
geel licht op weinig zink. Ook wordt 

duidelijk waar het metaal zich bevindt in
de lichaamscel.
Hoewel het principe bleek te werken, was
de kleurverandering aanvankelijk zwak.
Dat werd veroorzaakt door het feit dat de
cyaan- en geelkleurige domeinen ten 
opzichte van elkaar konden bewegen.
Door ze een beetje plakkerig te maken,
werd een sensor gecreëerd waarbij de
fluorescente domeinen een hecht complex
vormen in afwezigheid van zink. 
Zo ontstaat een krachtiger verschil
wanneer zink gebonden wordt en de 
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Dr. Yves Bellouard van Werktuigbouw-
kunde heeft een droom: een 3D-laser-
printer waarmee je microstructuren
kunt printen in glas. Met deze ‘femto-
printer’ is de fabricage van micro-
structuren niet langer voorbehouden
aan grote bedrijven. De Fransman 
staat aan het hoofd van een Europees
project dat deze bijzondere printer
moet realiseren.

Microsystemen zijn minuscule machien-
tjes die je nauwelijks met het blote oog
kunt zien. Ze bevatten vaak zowel mecha-
nische als elektrische onderdelen en
worden gebruikt om signalen te meten,
of om onderdelen aan te drijven. In steeds
meer apparaten zijn microsystemen te
vinden. Je kunt denken aan versnellings-
metertjes die tegenwoordig in de meeste
laptops zijn ingebouwd: de apparaatjes
merken het als je laptop valt en zorgen
ervoor dat de harddisk zich op een schok
voorbereidt. Zo wordt dataverlies voor-
komen. Een ander bekend microsysteem
is de lab-on-a-chip, waarmee je een druppel
bloed, urine of speeksel kunt testen op
ziekteverwekkers of drugs.
Het klinkt paradoxaal, maar om de kleine
microsystemen in grote hoeveelheden te
maken, heb je in het algemeen grote, dure
en energieslurpende machines nodig,
vergelijkbaar met de lithografiemachines
voor de computerchipindustrie.

Bovendien is een speciale cleanroom
vereist, zelfs als je maar enkele van deze
microapparaatjes wilt maken. Dat is
volgens dr. Yves Bellouard een van de
redenen waarom de ontwikkeling van 
microsystemen relatief langzaam gaat:
alleen grote bedrijven hebben hiervoor 
de middelen. Daarbij komt nog dat een
investering pas rendabel wordt als de
markt behoefte heeft aan grote hoeveel-
heden van deze microsystemen. Kleine,
innovatieve bedrijfjes en te specialis-

tische toepassingen maken dus nauwe-
lijks kans.
Dat moet anders kunnen, denkt Bellouard.
De Fransman is universitair docent in de
sectie Micro- and Nanoscale Engineering
van de faculteit Werktuigbouwkunde en
gebruikt daar zogeheten femtoseconde-
lasers om in glas driedimensionale 
patronen aan te brengen (zie kader). 
De eigenschappen van het glas veranderen
in de gebieden die aan het laserlicht worden
blootgesteld- afhankelijk van de intensi-

teit van het laserlicht. Zo kan de brekings-
index van het materiaal, een belangrijke
optische eigenschap, worden aangepast.
Het uitgekozen patroon wordt hierdoor
een soort wegennet voor de geleiding van
licht. Toepassing hiervan is denkbaar in
optische computerchips, maar ook in 
optische bewegingssensoren. 
Behalve de optische eigenschappen, kun
je met het laserlicht ook de chemische 
eigenschappen van het glas beïnvloeden,
en dan met name de gevoeligheid voor

Een 3D-printer voor iedereen

De femtoprinter
DDee  ffeemmttoopprriinntteerr  mmaaaakktt  ggeebbrruuiikk  vvaann  eeeenn  ffeemm--
ttoosseeccoonnddee--llaasseerr::  eeeenn  llaasseerr  ddiiee  lliicchhttppuullssjjeess
vvaann  eennkkeellee  hhoonnddeerrddeenn  ffeemmttoosseeccoonnddeenn
uuiittzzeennddtt  ((eeeenn  ffeemmttoosseeccoonnddee  iiss  eeeenn  mmiill--
jjooeennssttee  vvaann  eeeenn  mmiilljjaarrddssttee  sseeccoonnddee))..  IInn  ddeezzee
kkoorrttee  ttiijjddssppaannnnee  kkoommtt  hheett  ttoottaallee  vveerrmmooggeenn
vvrriijj  ddaatt  iinn  ddee  llaasseerr  wwoorrddtt  ggeessttoopptt..  HHeett  
rreessuullttaaaatt  iiss  eeeenn  ggiiggaannttiisscchh  ppiieekkvveerrmmooggeenn,,
tteerrwwiijjll  hheett  ggeemmiiddddeellddee  vveerrmmooggeenn  nniieett  ggrrootteerr
iiss  ddaann  ddaatt  vvaann  eeeenn  fflliinnkkee  lleeddllaammpp..  AAlllleeeenn  iinn
hheett  ffooccuussppuunntt  vvaann  ddee  llaasseerr  --wwaaaarr  ddee  lliicchhttss--
ttrraalleenn  bbiijj  eellkkaaaarr  kkoommeenn--  iiss  hheett  vveerrmmooggeenn  zzoo
hhoooogg  ddaatt  hheett  iieettss  mmeett  hheett  ggllaass  ddooeett::  oopp  ddee
wweegg  hhiieerrhheeeenn  ggaaaatt  hheett  lliicchhtt  zzoonnddeerr  pprroo--
bblleemmeenn  ddoooorr  hheett  ttrraannssppaarraannttee  ggllaass..  OOpp  ddiiee
mmaanniieerr  kkaann  ddee  llaasseerr  ssttrruuccttuurreenn  ‘‘bbrraannddeenn’’  iinn
hheett  iinnwweennddiiggee  vvaann  hheett  ggllaass,,  mmeett  ddeettaaiillss  vvaann
mmiinnddeerr  ddaann  eeeenn  mmiiccrroommeetteerr  iinn  ddoooorrssnneeddee..

Dr. Yves Bellouard. Foto: Bart van Overbeeke

Meer licht op rol van zink in 
Metalen als calcium, magnesium, zink en ijzer zijn 

essentieel voor een goede gezondheid, maar bij te hoge 

concentraties zijn ze giftig voor een lichaamscel. 

Onderzoeker Jan Vinkenborg van de faculteit Biomedische

Technologie ontwikkelde een sensor die de zinkconcentratie

in een cel kan meten en aangeeft waar het metaal zich 

precies bevindt. De sensor lijkt een doorbraak in het

onderzoek naar ziektes zoals Alzheimer en diabetes type 2.

Onderzoeksgroepen uit de hele wereld hebben interesse

getoond voor de vinding van Vinkenborg. 

“Geen medicijn, 

maar een uitstekend 

instrument voor 

diagnostiek”

Foto: Bart van Overbeeke



fluorescente domeinen uit elkaar worden
gedrukt. Verder werd in plaats van één
sensor een groep van zes sensors met
diverse bindingsterktes ontworpen.
Hierdoor kan, afhankelijk van de zink-
concentratie in de betreffende cel, een 

‘op maat gemaakte’ sensor gekozen worden.
Doordat zes sensoren beschikbaar waren,
kon ook aangetoond worden dat de
sensoren de uitkomst niet in de war
schoppen. “Dat was een belangrijke 
ontdekking. De hoeveelheid sensors,
ofwel eiwitten, beïnvloedt niet de totale
zinkconcentratie. De sensor wordt
gewoon onderdeel van het celsysteem.”
Vinkenborg ontwikkelde de sensor in de
groep van hoogleraar Bert Meijer met 
zijn copromotor dr. Maarten Merkx en 
dr. Melissa Koay. In samenwerking met
de groep van prof. Guy Rutter van het
Imperial college Londen heeft Vinkenborg
de sensor intussen met succes toegepast
bij celonderzoek van de alvleesklier. Dit
orgaan geeft onder meer insuline af aan
het bloed. Een proces waarbij zink een 
belangrijke, maar tegelijkertijd onduide-
lijke rol speelt. De zinkionen binden zich
namelijk aan insuline en dit complex 
zit in speciale blaasjes in cellen van de 
alvleesklier opgeslagen. Bij een deel van
de mensen met diabetes type 2 blijkt
echter het genetisch materiaal dat het
transport van zink naar deze blaasjes
regelt, veranderd. En dat kan gevolgen
hebben voor de opslag en afgifte van 
insuline, zo wordt verondersteld.
Vinkenborg en zijn collega’s troffen in
ieder geval hoge concentraties zinkionen
aan op plekken in de cel waar ook insuline
werd gevonden. 
Nu de sensor in het juiste concentratie-
bereik zink weet te binden, een grote
kleurverandering geeft en alleen op zink
reageert, hebben zich wereldwijd onder-
zoekers gemeld om de methode toe te
passen. Het is de bedoeling om de sensor
nog verder te perfectioneren. Door hem
om te bouwen zou in de toekomst de 
verplaatsing van zink in levende weefsels
te volgen zijn. Vinkenborg: “Het is geen
medicijn, maar wel een uitstekend 
instrument voor diagnostiek. Het 
motiveert enorm om met dit onderzoek
bij te dragen aan medisch onderzoek.”
(FvO)/.
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Onderzoek in het kort
Regen maken met licht
VVoollggeennss  ZZwwiittsseerrssee  llaasseerrffyyssiiccii  iiss  hheett  mmooggeelliijjkk  oomm  rreeggeenn  oopp  ttee  wweekkkkeenn  mmeett  llaasseerrlliicchhtt..  DDaatt
sscchhrriijjvveenn  zzee  ddeezzee  wweeeekk  oopp  ddee  wweebbssiittee  vvaann  NNaattuurree  PPhhoottoonniiccss..  DDee  tteecchhnniieekk  zzoouu  vvoooorraall  mmiilliieeuu--
vvrriieennddeelliijjkkeerr  zziijjnn  ddaann  ddee  bbeessttaaaannddee  mmeetthhooddeenn  oomm  rreeggeenn  ttee  mmaakkeenn..  AAll  ttiieennttaalllleenn  jjaarreenn  wwoorrddeenn
zziillvveerrjjooddiiddeeddeeeellttjjeess  ggeebbrruuiikktt  aallss  ‘‘ccoonnddeennssaattiieekkeerrnneenn’’::  wwaatteerrmmoolleeccuulleenn  kklloonntteerreenn  ssaammeenn
rroonndd  ddee  ddeeeellttjjeess,,  ttoottddaatt  ddee  ddrruuppppeellss  zzoo  ggrroooott  eenn  zzwwaaaarr  zziijjnn  ddaatt  zzee  uuiitt  ddee  wwoollkk  vvaalllleenn..  VVoollggeennss
ddee  ZZwwiittsseerrss  iiss  eecchhtteerr  nniieett  dduuiiddeelliijjkk  ooff  ddeezzee  tteecchhnniieekk  wweell  eeffffeeccttiieeff  iiss  eenn  bboovveennddiieenn  kkaann  hheett  iinn
ddee  aattmmoossffeeeerr  bbrreennggeenn  vvaann  cchheemmiisscchhee  vveerrbbiinnddiinnggeenn  sscchhaaddeelliijjkk  zziijjnn  vvoooorr  hheett  mmiilliieeuu..  ZZee  kkoozzeenn
ddaaaarroomm  vvoooorr  eeeenn  aannddeerree  aaaannppaakk::  mmeett  kkoorrttee  llaasseerrppuullssjjeess  iioonniisseeeerrddeenn  zzee  ssttiikkssttooff--  eenn  zzuuuurrssttooff--
mmoolleeccuulleenn  iinn  ddee  lluucchhtt..  DDee  iioonneenn  ddiiee  hhiieerrddoooorr  oonnttssttaaaann,,  ffuunnggeerreenn  vveerrvvoollggeennss  aallss  aalltteerrnnaattiieevvee
ccoonnddeennssaattiieekkeerrnneenn..  MMeett  eeeenn  ttwweeeeddee  llaasseerr  ttoooonnddeenn  ddee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  aaaann  ddaatt  eerr  ddaaaaddwweerrkkeelliijjkk
wwaatteerrddrruuppppeellss  wweerrddeenn  ggeevvoorrmmdd..  OOff  ddee  tteecchhnniieekk  ooookk  pprraakkttiisscchh  iiss  oopp  ggrroottee  sscchhaaaall  mmooeett  nnoogg
bblliijjkkeenn,,  mmaaaarr  ccoolllleeggaa’’ss  ssuuggggeerreerreenn  ddaatt  mmeett  ddee  tteecchhnniieekk  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall  oopp  aaffssttaanndd  ddee  lluucchhtt--
vvoocchhttiigghheeiidd  kkaann  wwoorrddeenn  bbeeppaaaalldd..  ((TTJJ))

Pigment beschermt tegen bestraling
HHeett  nnaattuuuurrlliijjkkee  ppiiggmmeenntt  mmeellaanniinnee  kkaann  vveerrmmooeeddeelliijjkk  wwoorrddeenn  ggeebbrruuiikktt  oomm  hheett  bbeeeennmmeerrgg  vvaann
kkaannkkeerrppaattiiëënntteenn  ttee  bbeesscchheerrmmeenn  tteeggeenn  ddee  sscchhaaddeelliijjkkee  eeffffeecctteenn  vvaann  bbeessttrraalliinngg..  DDaatt  bblliijjkktt  uuiitt
tteessttss  mmeett  mmuuiizzeenn,,  uuiittggeevvooeerrdd  ddoooorr  hheett  AAmmeerriikkaaaannssee  AAllbbeerrtt  EEiinnsstteeiinn  CCoolllleeggee  ooff  MMeeddiicciinnee..
RRaaddiiootthheerraappiiee  iiss  eeeenn  bbeellaannggrriijjkk  mmiiddddeell  iinn  ddee  ssttrriijjdd  tteeggeenn  kkaannkkeerr..  BBeessttrraalliinngg  ttaasstt  eecchhtteerr  nniieett
aalllleeeenn  ddee  ttuummoorr  aaaann,,  mmaaaarr  ooookk  ggeezzoonnddee  cceelllleenn,,  zzooaallss  bbeeeennmmeerrggcceelllleenn..  DDeezzee  cceelllleenn  mmaakkeenn
wwiittttee  bbllooeeddlliicchhaaaammppjjeess  eenn  bbllooeeddppllaaaattjjeess  aaaann..  OOmm  hheett  kkwweettssbbaarree  bbeeeennmmeerrgg  ttee  bbeesscchheerrmmeenn,,
hheebbbbeenn  ddee  AAmmeerriikkaaaannssee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  nnaannooddeeeellttjjeess  ggeemmaaaakktt  wwaaaarroopp  zzee  eeeenn  llaaaaggjjee  mmeellaanniinnee
aaaannbbrraacchhtteenn..  DDiitt  ppiiggmmeenntt,,  iinn  oonnzzee  hhuuiidd  aaaannwweezziigg  tteerr  bbeesscchheerrmmiinngg  tteeggeenn  UUVV--ssttrraalliinngg,,  bblliijjkktt
iinn  mmuuiizzeenn  ooookk  eeeenn  bbeesscchheerrmmeenndd  eeffffeecctt  ttee  hheebbbbeenn::  mmeett  ddee  mmeellaanniinnee--nnaannooddeeeellttjjeess  ggeeïïnnjjeecc--
tteeeerrddee  mmuuiizzeenn  mmaaaakktteenn  nnaa  bbeessttrraalliinngg  nnaauuwweelliijjkkss  mmiinnddeerr  bbllooeeddppllaaaattjjeess  aaaann  ddaann  hhiieerrvvoooorr,,
tteerrwwiijjll  oonnbbeesscchheerrmmddee  mmuuiizzeenn  nnoogg  sslleecchhttss  mmiinnddeerr  ddaann  ddee  hheellfftt  pprroodduucceeeerrddeenn..    ((TTJJ))

IInn  NNeeddeerrllaanndd  hheeeefftt  22,,33  pprroocceenntt  vvaann  ddee  
bbeevvoollkkiinngg  ooooiitt  eeeenn  hhaarrttiinnffaarrcctt  ggeehhaadd..  MMeett  
oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr  ddee  oonnttsstteekkiinnggssmmeecchhaanniissmmeenn
ddiiee  ppllaaaattssvviinnddeenn  nnaa  eeeenn  iinnffaarrcctt,,  hhooppeenn  
oonnddeerrzzooeekkeerrss  mmeeeerr  ggrriipp  ttee  kkrriijjggeenn  oopp  hheett  
hheerrsstteellpprroocceess..  SSttuuddeennttee  SSiinn  YYuuiinn  YYeeoo  hheellpptt
ddee  oonnttsstteekkiinngg  iinn  bbeeeelldd  ttee  bbrreennggeenn..  
““BBiijj  eeeenn  hhaarrttiinnffaarrcctt  wwoorrddtt  ddee  kkrraannssssllaaggaaddeerr
aaffggeessllootteenn  ddoooorr  eeeenn  bbllooeeddpprrooppjjee  ooff  eeeenn  
vveerrnnaauuwwiinngg””,,  zzeeggtt  SSiinn  YYuuiinn  YYeeoo,,  ssttuuddeennttee
BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee..  ““DDee  hhaarrttcceelllleenn  ddiiee
ddaaaarrddoooorr  ggeeeenn  zzuuuurrssttooff  mmeeeerr  kkrriijjggeenn,,  sstteerrvveenn
aaff..  NNaa  hheett  iinnffaarrcctt  vviinnddtt  eerr  oonnddeerr  aannddeerree  eeeenn
oonnttsstteekkiinnggssffaassee  ppllaaaattss..  DDiiee  bblliijjkktt  vvaann  ggrroooott
bbeellaanngg  ttee  zziijjnn  vvoooorr  hheett  hheerrsstteell  vvaann  ddee  ppaattiiëënntt,,
ooff  vvoooorr  hheett  oonnttssttaaaann  vvaann  ccoommpplliiccaattiieess..””  
TTiijjddeennss  ddee  oonnttsstteekkiinngg  zzoorrggeenn  wwiittttee  bbllooeedd--
cceelllleenn  vvoooorr  hheett  vveerrwwiijjddeerreenn  vvaann  ddooddee  cceelllleenn..
BBoovveennddiieenn  zzeetttteenn  zzee  pprroocceesssseenn  iinn  ggaanngg  wwaaaarrbbiijj
lliitttteekkeennwweeeeffsseell  wwoorrddtt  ggeevvoorrmmdd..  ““WWee  wwiilllleenn
ggrraaaagg  uuiittzzooeekkeenn  hhooeevveeeell  mmaaccrrooffaaggeenn,,  eeeenn
ttyyppee  wwiittttee  bbllooeeddcceelllleenn,,  aaaannwweezziigg  zziijjnn  oopp  vveerr--
sscchhiilllleennddee  ttiijjddssttiippppeenn  nnaa  hheett  hhaarrttiinnffaarrcctt””,,
zzeeggtt  YYeeoo..  ““DDaaaarroomm  pprroobbeerreenn  wwee  zzee  zziicchhttbbaaaarr
ttee  mmaakkeenn  mmeett  eeeenn  MMRRII--ssccaannnneerr..””
MMeett  eeeenn  ccoonnttrraassttmmiiddddeell  kkuunnnneenn  aaffzzoonnddeerrlliijjkkee
wweeeeffsseellss  ooff  cceelllleenn,,  iinn  ddiitt  ggeevvaall  ddee  wwiittttee  bbllooeedd--
cceelllleenn,,  wwoorrddeenn  uuiittggeelliicchhtt..  DDee  oonnddeerrzzooeekkeerrss
ggeebbrruuiikkeenn  ddaaaarrvvoooorr  eeeenn  ccoonnttrraassttmmiiddddeell  mmeett
ffoossffaattiiddyyllsseerriinnee..  FFoossffaattiiddyyllsseerriinnee  zziitt  tteevveennss
iinn  ddee  cceellmmeemmbbrraaaann  vvaann  lliicchhaaaammsscceelllleenn..
WWaannnneeeerr  ddeezzee  cceelllleenn  aaffsstteerrvveenn,,  zzeett  hheett  
ffoossffaattiiddyyllsseerriinnee  wwiittttee  bbllooeeddcceelllleenn  eerrttooee  aaaann
ddee  ddooddee cceelllleenn  iinn  zziicchh  oopp  ttee  nneemmeenn..  ““WWee  vveerr--
wwaacchhtteenn  ddaatt  wwiittttee  bbllooeeddcceelllleenn  hheett  ccoonnttrraasstt--

mmiiddddeell  mmeett  ffoossffaattiiddyyllsseerriinnee  eerriinn  ooookk  ooppnneemmeenn””,,
zzeeggtt  YYeeoo.. ““DDiitt  zzoorrggtt  eerr  vveerrvvoollggeennss  vvoooorr  ddaatt  
zzee  oopplliicchhtteenn  oopp  MMRRII--bbeeeellddeenn..””
DDee  ssttuuddeennttee  oonnddeerrzzoocchhtt  eeeerrsstt  hhooee  ffoossffaattiiddyyll--
sseerriinnee  kkaann  wwoorrddeenn  iinnggeebboouuwwdd  iinn  lliippoossoommeenn..
LLiippoossoommeenn  zziijjnn  eeeenn  ssoooorrtt  mmeemmbbrraaaannaacchhttiiggee,,
hhoollllee  bboolllleettjjeess..  DDaaaarriinn  ssttooppttee  YYeeoo  nniieett  aalllleeeenn
ffoossffaattiiddyyllsseerriinnee,,  mmaaaarr  ooookk  ggaaddoolliinniiuumm--iioonneenn..
GGaaddoolliinniiuummvveerrbbiinnddiinnggeenn  zziijjnn  eeeenn  vveeeell  
ggeebbrruuiikkttee  ccoonnttrraassttssttooff..  YYeeoo  bbeessttuuddeeeerrddee  ddee
ooppttiimmaallee  vveerrhhoouuddiinngg  ttuusssseenn  hheett  ffoossffaattiiddyyll--
sseerriinnee  eenn  aannddeerree  ccoommppoonneenntteenn  iinn  ddee  lliippoo--
ssoommeenn..  ZZee  ddeeeedd  ddiitt  ddoooorr  iinn  vviittrroo  ggeekkwweeeekkttee
wwiittttee  bbllooeeddcceelllleenn  eenn  ddee  ccoonnttrraassttmmiiddddeelleenn  
((ddee  bboolllleettjjeess  mmeett  hheett  ffoossffaattiiddyyllsseerriinnee  eenn  ddee
ccoonnttrraassttssttooff))  eeeenn  ttiijjddjjee  oopp  eellkkaaaarr  ttee  llaatteenn  
iinnwweerrkkeenn..  VVeerrvvoollggeennss  kkeeeekk  zzee  mmeett  MMRRII  wweellkk
ccoonnttrraassttmmiiddddeell  hheett  bbeessttee  wweerrkkttee..  DDee  ssttuuddeennttee
ccoonnttrroolleeeerrddee  bboovveennddiieenn  ooff  hheett  ccoonnttrraassttmmiiddddeell
iinnddeerrddaaaadd  uuiittsslluuiitteenndd  ddoooorr  wwiittttee  bbllooeeddcceelllleenn
wwoorrddtt  ooppggeennoommeenn..  ““IIkk  ggeebbrruuiikk  tteevveennss  aannddeerree
lliicchhaaaammsscceelllleenn  aallss  ccoonnttrroolleeggrrooeepp  oomm  uuiitt  ttee
sslluuiitteenn  ddaatt  hheett  ccoonnttrraassttmmiiddddeell  ooookk  ddaaaarr  iinn  
tteerreecchhttkkoommtt..””  
DDee  iinn  vviittrroo--oonnddeerrzzooeekkssrreessuullttaatteenn  wwiijjzzeenn  uuiitt  ddaatt
hheett  ccoonnttrraassttmmiiddddeell    ggooeedd  bbrruuiikkbbaaaarr  iiss  vvoooorr  hheett
aaffbbeeeellddeenn  vvaann  wwiittttee  bbllooeeddcceelllleenn..  ““NNuu  wwiilllleenn
wwee  vvaassttsstteelllleenn  ooff  hheett  ooookk  wweerrkktt  iinn  mmuuiizzeenn  ddiiee
eeeenn  hhaarrttiinnffaarrcctt  hheebbbbeenn  ggeehhaadd..  DDiiee  iinnjjeecctteerreenn
wwee  oopp  vveerrsscchhiilllleennddee  ddaaggeenn  mmeett  hheett  ooppttiimmaallee
ccoonnttrraassttmmiiddddeell,,  wwaaaarrnnaa  wwee  ddee  mmuuiizzeenn  iinn  eeeenn
MMRRII--ssccaannnneerr  ppllaaaattsseenn..””  

TTeekksstt::  EEnniitthh  VVlloooosswwiijjkk
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

zuren. Het aangebrachte driedimensionale
patroon kan dan eenvoudig in een keer
worden weggeëtst, terwijl de patronen
met conventionele methodes nog laag
voor laag wordt opgebouwd. En omdat
het patroon in het inwendige van het glas
wordt aangebracht, is er geen contact
met de lucht. Een cleanroom is daarom
niet nodig.
Bellouard en zijn
collega’s hebben
al bewezen dat je
met deze methode
de basis voor een
lab-on-a-chip kunt maken.
De structuren worden met de femto-
seconde-laser als het ware in het glas
geprint: het is dus feitelijk een 3D-laser-
printer. Het bestaat nu alleen nog maar 
in het lab, maar de ambitie van Bellouard
is om binnen vijf jaar een femtoseconde-
laserprinter te ontwikkelen waarmee je
willekeurige structuren kunt aanbrengen
in glasplaten met een dikte tot twee 
millimeter en ter grootte van een A4:
“Met een betaalbare femtoprinter kunnen
laboratoria en kleine bedrijven zelf de
microsystemen maken en testen. Dat zou
de ontwikkeling van microsystemen een
enorme duw in de rug geven.” Een nieuw
Europees project, Femtoprint, moet deze
droom werkelijkheid maken. Bellouard 
is de coördinator van dit project, dat deze
maand van start gaat.

Een voornaam doel van Femtoprint is 
om de benodigde laser, die nu nog een
laboratoriumtafel in beslag neemt, terug
te brengen tot het formaat van een
schoenendoos. De Franse laserfabrikant
Amplitude Systèmes wordt verantwoorde-
lijk voor dit deel van het project.
Daarnaast zijn nog een aantal Franse,

Zwitserse, Duitse en
Engelse partners 
betrokken. De groep
van Bellouard zal
zich voornamelijk
bezighouden met

onderzoek naar de effecten van het 
laserlicht op ‘fused silica’, het hoog-
waardige glas dat voor de microsystemen
wordt gebruikt. 
Fused silica heeft uitstekende eigen-
schappen voor gebruik in microsystemen,
vertelt Bellouard. “Dat zou je niet ver-
wachten, glas wordt gezien als heel
breekbaar. Maar dat komt door onregel-
matigheden in het glas. Zuiver glas, zoals
fused silica, is bestand tegen vrijwel alle
chemicaliën en is ook heel sterk: meer
dan tweemaal zo sterk als hoogwaardig
staal. Het is ook heel flexibel, zodat je 
het prima kunt gebruiken in bewegende
onderdelen, bijvoorbeeld om vloeistoffen
door een lab-on-a-chip te stuwen.”(TJ)/.

Een cleanroom is

niet langer nodig

lichaamscel

Jan Vinkenborg promoveert maandag 10 mei op 
zijn proefschrift ‘Fluorescent sensor proteins for 
intracellular metal imaging’. Vanaf 1 augustus
doet als postdoc twee jaar onderzoek aan de uni-
versiteit van Bonn naar aptameren (korte stukjes
dna) die specifieke celtypes onderscheiden.



You would expect to find the
oldest and highest pyramids of
the world in Egypt or Mexico,
but they are located in Bosnia.
Says their discoverer, dr. Semir
Osmanagic, who is coming to
TU/e to explain this on May 21
during a lecture, organized by
the multicultural student asso-
ciation Mosaic.

Archeologist Osmanagic is
known as the Bosnian Indiana
Jones. Since 2005 he has traveled
round the world dressed in a kaki
explorer’s outfit in order to tell
people what he has discovered in
the Visoko valley, twenty kilo-
meters north of Sarajevo. He is
convinced that there are five

pyramids there. Three of them
are situated in an equilateral
triangle. Their sides point per-
fectly in the directions north,
south, east and west. They are
covered with earth and trees and
are so big that a random walker
will not spot them just like that.
Osmanagic has met with ent-
husiasm as well as skepticism
from his audience. “It is always
difficult for the establishment to
acknowledge a phenomenon that
forces everybody to redefine
history”, is what he says about
this in films that can be seen on
the Internet.
Amel Donko, a third-year student
of Electrical Engineering and exe-
cutive member of Mosaic, has

seen the pyramids with his own
eyes. Four times already he has
visited the valley in Visocica
during his holidays, where he has
been able to touch stones that
have been exposed. “The
enormous rectangular stones
that have been positioned in a
step-like pattern cannot have
been formed naturally. The
concrete found below them has
been determined to be eight to
twelve thousand years old. And it
is harder than the concrete
mankind can make today. I think
that the lecture will also be quite
interesting for students of
Architecture, Building and
Planning.”
Osmanagic will divulge more

about the material he has
examined and the research
methods that he uses. He will talk
about his analysis of the terraced
shape of the Bosnian Pyramid of
the Moon as well as his latest
research results of the concrete in
the Pyramid of the Sun. More
light will also be shed on the com-
plexity of the underground
tunnels. (NS)/.
Lecture dr. Semir Osmanagic, May 21,
19.00 hours in the Blauwe Zaal of the
Auditorium, admission free.
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What on earth is going on at
that Temporary Art Centre
(TAC) opposite the PSV
stadium? One thing is for
certain: a great deal. The TAC
regularly organizes parties,
once a month there is a live
performance, you can have
lunch there, sometimes they
serve dinner and it is a
breeding ground for starting
artists and experimenting
culture lovers. Laura Graat,
who is responsible for the
marketing and communication
of the TAC, tells us a bit more. 

Graat: “The TAC is a combi-
nation of a studio and a podium.
In the first place the TAC lets
studios to painters, writers,
graphic and industrial desig-
ners, fashion designers, musi-
cians, web designers, architects,
photographers and cabinet
makers.”
“In addition, the TAC devotes a
lot of attention to good pro-
gramming. For instance, there
are regularly recurring activities
such as the Sunny singer song-
writer Sunday, TAClive with live
music, and the Art and Design

Sale (May 15 and 16): first-class
art and design for moderate
prices and the annual free street
festival Via Ventosa (this year on
June 27). During this festival the
Eindhoven Ventoselaan will for
one day be fitted out as a cultural
street festival. It will be a chal-
lenging and enjoyable day for
everybody with theater, music,
art, design, food and drinks.”
Apart from the regular program
there are exhibitions, parties,
films and more. The full
program can be found on
www.tac.nu (Dutch).

What is more, since recently it
has become possible at the TAC
to have lunch every day at res-
taurant Eetlust. All the food is
vegetarian and nearly all
products are biological. The
menu features new dishes every
week, so you can vary the spice of
your life there. On Thursday and
Friday they also have an evening
menu. 

More than enough reason to go
and have a look. The first possi-
bility for this will be next
Saturday with the Acid Circus
DJs. (HB)/.

What’s happening?

The building Kennis-
poort and the organiza-
tions it accommodates
give society in general
and the business commu-
nity in particular an easy
entrance to TU/e. In turn,
the Kennispoort serves for
TU/e as a window to the
outside world.
In the Kennispoort building
you find various organizations
that are mainly engaged in acti-
vities on the interface of
science and the business com-
munity. One of those organi-
zations is United Brains, which
has been set up to untangle and
make accessible the maze of
knowledge institutions to small

and medium-
sized businesses

(SMEs). SMEs can
turn to United

Brains for answers to
technological quest-
ions. United Brains
then looks for the right
partner from whom to

obtain the correct answer.
The Kennispoort accom-

modates nine organizations al-
together, the Brabant Chamber
of Commerce being the biggest
of them all (COC). The COC
makes out a case for the econo-
mic position and strength of
the region and engages in
countless activities for entre-
preneurs. One of the statutory
tasks of the COC is keeping the
Registry of Corporations up-to-
date. (HB)

?????
This week in I wonder how: Fausto Gomez Agis, a
postdoc with the Department of Electrical
Engineering, wonders what can be found within the
building Kennispoort in the TU/e grounds. Fausto:
“It is a big building at the outskirts of the TU/e
grounds, so there are bound to be important things
going on there, although I have absolutely no idea
what they may be.” Cursor undertook an investi-
gative trip. 

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

I wonder how ...

New Executive Board chairman dr.ir. Arno Peels:

“TU/e is anything but small”
Since May 1 dr.ir. Arno Peels
has been the new chairman of
the TU/e Executive Board. He
succeeds Amandus Lundqvist,
who after eight years said
goodbye to TU/e during the
Dies celebration on April 22.

“My predecessor Lundqvist has
done a great many good things.
The university’s finances seem to
be in good shape. It appears that
there are no highly urgent
problems that I need to devote
myself to at once. Nevertheless,
my experience has taught me that
there is always something about
to happen in complex organi-
zations like this.”
Peels has been quite busy over
the past seven weeks, visiting
Departments and talking to
various people. “I have now been
to six of the nine Departments
and I can say that my first im-
pression is very positive. There
are still a lot of subjects that need
to be dug into, though. Such as,

what is the position of TU/e at a
national level? What effects can
be expected from the reports that
have been published recently,
like that by the Veerman Com-
mittee and the latest report pu-
blished by the Innovation Plat-
form? Besides, there will be a
new government before long;
what plans and measures can we
expect from the new politicians,
and in which areas will there be
cutbacks over the next few years?
In the run-up to the elections
everybody is claiming that they
attach great importance to the
knowledge economy, but that is

today. How are they going to live
up to those promises once they
are in power?”
“When I look at the research
areas and at the check-ups that
have been conducted there, I am
impressed. Particularly when I
see which scientific heavy-
weights were on the review com-
mittees. Surely the fact that those
people have great admiration for
what is achieved here can be
regarded as a highly reliable
standard for the quality level.
Especially if you also consider
how many awards and grants are
gained here. In spite of all those
achievements people will say to
me regularly: still we are one of
the smaller universities of the
Netherlands. Then I think: true,
if you measure it against the
number of students, yet I think
that the quality which is available
here is far more important. If we
do not show that better, we will
not be doing justice to our uni-
versity.” (HK)/.

The Temporary Art Centre.
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Acid Circus DJs
AAtt  tthhee  TTAACC  ((TTeemmppoorraarryy  AArrtt  CCeenntteerr))  nneexxtt  FFrriiddaayy  nniigghhtt  wwiillll  ffeeaattuurree

eelleeccttrroonniicc  ddaannccee  mmuussiicc  ffrroomm  tthhee  11998800ss  uunnttiill  ttooddaayy..  TThhee  DDJJss  ooff

AAcciidd  CCiirrccuuss  aarree  rreeaaddyy  ttoo  ggoo..  

FFrriiddaayy  MMaayy  77,,  aass  ooff  2211..0000  hhoouurrss,,  TTAACC,,  aaddmmiissssiioonn  ffrreeee..

wwwwww..ttaacc..nnuu  ((DDuuttcchh))  

wwwwww..aacciiddcciirrccuuss..ccoomm

Club 3VOOR12/Eindhoven

DDuurriinngg  tthhiiss  cclluubb  nniigghhtt  nneeww  ttaalleennttss  ffrroomm  EEiinnddhhoovveenn  wwiillll  pprreesseenntt

tthheemmsseellvveess  ttoo  tthhee  aauuddiieennccee..  PPaarrttiicciippaannttss  aarree::  FFaahhrreennhheeiitt  TTwwiinnss,,

HHaannggoovveerr  SSuunnddaayy  aanndd  WWOOOOTT..  

FFrriiddaayy  MMaayy  77,,  2222..0000  hhoouurrss,,  kklleeiinnee  zzaaaall  EEffffeennaaaarr,,  aaddmmiissssiioonn  ffeeee::

ffiivvee  eeuurrooss..  

wwwwww..eeffffeennaaaarr..nnll  

Mr. Probe Says Hello

PPrroobbee  iiss  aa  jjooiinntt  vveennttuurree  ooff  vviioolliinniisstt  MMaarriieekkee  BBeerreennddsseenn  aanndd  

gguuiittaarriisstt  BBrruunnoo  NNeelliisssseenn..  TTooggeetthheerr  tthheeyy  wwiillll  pprreesseenntt  aa  rreellaaxxeedd

SSuunnddaayy  aafftteerrnnoooonn  AAxxeess  JJaazzzzppoowweerr  ccoonncceerrtt  aatt  tthhee  VVaann

AAbbbbeemmuusseeuumm..  

wwwwww..vvaannaabbbbeemmuusseeuumm..nnll  

SSuunnddaayy  MMaayy  99,,  1144..0000--1166..0000  hhoouurrss,,  VVaann  AAbbbbeemmuusseeuumm,,  aaddmmiissssiioonn

ffeeee  33..5500  eeuurrooss  ((oonnllyy  ccoonncceerrtt))..  

What’s happening at the Temporary Art Centre?

No CNo Curursorsor

nenextxt wweekeek
OOnn  MMaayy  1133  tthheerree  wwiillll  bbee  nnoo  CCuurrssoorr
iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  hhoolliiddaayyss

rroouunndd  AAsscceennssiioonn  DDaayy..  OOnn
TThhuurrssddaayy  MMaayy  2200  CCuurrssoorr  3300  wwiillll  bbee
aavvaaiillaabbllee  aaggaaiinn  iinn  tthhee  ttrraayyss  oonn  tthhee
TTUU//ee  ccaammppuuss..  TThhee  eeddiittoorrss  hheerreebbyy

wwiisshh  eevveerryybbooddyy  pplleeaassaanntt  hhoo--
lliiddaayyss..

Lecture Mosaic about pyramids in Bosnia
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Nieuwe collegevoorzitter dr.ir. Arno Peels:

“De TU/e is zeker niet klein”
We spreken Arno Peels in de lounge van
hotel Sofitel Cocagne, de dag nadat zijn
voorganger Amandus Lundqvist officieel
afscheid heeft genomen van de TU/e. Ook
aan Peels zijn alle lovende woorden die
over Lundqvist werden uitgestort op de
dag van de dies natalis, niet ongemerkt
voorbij gegaan. “Mijn voorganger heeft
ontzettend veel goede dingen gedaan. 
De financiën lijken goed op orde. Het 
ziet ernaar uit dat ik niet direct met zeer
urgente problemen aan de slag moet. Dat
is ook weleens leuk”, zegt Peels lachend.
“De basis waarmee ik begin, is goed. Al
weet ik uit ervaring, zowel opgedaan in de
academische wereld als in het bedrijfsleven,
dat in dit soort complexe organisaties altijd
wel wat te gebeuren staat. Dus het beeld
dat ik hier in een gespreid bedje kom, zal
zeker niet volledig opgaan.”
Peels is de afgelopen zeven weken al druk
in de weer geweest met het bezoeken van
de faculteiten en het spreken van diverse
mensen. “Ik heb nu zes van de negen 
faculteiten bezocht en mijn eerste indruk
is zeer positief. Al liggen er nog steeds
een boel thema’s die nog doorgeakkerd
moeten worden. Zoals, wat is de positie
van de TU/e op landelijk niveau? Welke
effecten hebben de rapporten die onlangs
zijn verschenen, zoals die van de com-
missie-Veerman en het laatste rapport
van het Innovatieplatform? Daarbij komt
er ook weer een nieuwe regering; welke
plannen en maatregelen kunnen we
daarvan ver-
wachten en
waarop zal de
komende jaren
bezuinigd
worden?
Iedereen roept 
nu in de aanloop
naar de verkiezingen dat men een groot
belang hecht aan de kenniseconomie,
maar wat nu? Hoe gaat men die beloften
straks waarmaken?”

Peels is zeer tevreden over de eerste 
indrukken die hij heeft opgedaan bij de
faculteiten. “Als ik kijk naar de onder-
zoeksgebieden en naar de visitaties die daar
zijn uitgevoerd, ben ik onder de indruk.
Vooral ook als ik zie welke wetenschap-

pelijke zwaargewichten deel uitmaakten
van de visitatiecommissies. Dat die mensen
grote waardering hebben voor wat hier
gepresteerd wordt, mag je toch wel zien
als een zeer betrouwbare maatstaf voor
het kwaliteitsniveau. Ook als je daarnaast
nog ziet wat er aan awards en grants wordt
binnengehaald. Maar ondanks al die pres-
taties krijg ik toch met enige regelmaat te
horen: wij zijn toch wel één van de kleinere
universiteiten van Nederland. Dan denk
ik: ja, als je dat meet aan de hand van het
aantal studenten, maar ik denk dat de kwa-
liteit die hier voorhanden is, veel belang-
rijker is. Door dat niet beter te laten zien,
doe je jezelf als universiteit geen recht.”

In Twente
maakte Peels 
als algemeen 
directeur van
Thales, pro-
ducent van
onder meer

hoogwaardige radarsystemen, deel uit
van het regionaal Innovatieplatform.
“Daar keken we met bewondering naar
wat er in Eindhoven gebeurde. Die hebben
het goed voor elkaar, zeiden we dan tegen
elkaar. De hechte samenwerking tussen 
de kennisinstellingen, de industrie, de 
gemeente en de provincie, binnen Brainport
en met steden als Aken en Leuven diende
voor ons echt als voorbeeld. Dus als je
dingen goed aanpakt, zoals hier in Eind-

hoven gebeurt, mag je je daar best op laten
voorstaan. Dat geldt ook ten aanzien van
de nationale en internationale aspiraties
van de TU/e. Ook in dat kader werd me
enige malen verteld dat de TU/e toch vooral
een regionale universiteit is. Veel van de
studenten komen uit het zuiden van Neder-
land. Dat kan dan wel zo zijn, maar daar
hoef je je niet enkel op te richten. Je bache-
lors kun je ook van
andere plekken uit
Nederland halen, voor
de masters doet de
TU/e dat ook steeds
meer in het buiten-
land. Het is een fact of
life dat mensen kracht opzoeken. Dan
moet je je dus niet laten voorstaan op 
het klein-zijn, maar op je hoogstaande
kwaliteit, want daarmee trek je mensen,
fondsen en het bedrijfsleven.”

Peels is geboren en opgegroeid in Eind-
hoven, maar vertrok naar Delft om daar in
1980 zijn ingenieurstitel in de Luchtvaart-
en Ruimtevaarttechniek te halen. “Delft
was de enige plek waar je Vliegtuigbouw
kon studeren en ik was er ook wel aan toe
om eens op een andere plek te gaan kijken.
Dat geregeld verkassen naar andere plaat-
sen is een herkenbare lijn in mijn leven.”
Vier jaar later promoveerde hij tot doctor
in de Elektro- en Informatietechniek aan
de Universiteit Twente. Aansluitend was
hij daar een jaar als universitair hoofd-

docent verbonden. “Een verklaarbare
overstap”, zegt hij. “Bij Vliegtuigbouw
krijg je veel mee van wiskunde, natuur-
kunde en mechanica. Ik ben toen de kant
op gegaan van digitale vliegtuigbesturing
en ook begonnen met een opleiding
Bedrijfskunde aan de interfaculteit van de
Erasmus Universiteit en TU Delft. Toen
kwam de kans om te gaan promoveren in
Enschede bij Gerrit Blaauw, één van de
ontwerpers van het IBM-360 mainframe
systeem. Dat was echt een naam waar
mensen op afkwamen. Die man had 
betekenis in de wereld.” 
Had hij niet de ambitie om verder te gaan
in de wetenschap en het onderzoek?
“Nee, ik had ook een sterke belangstelling
voor het bedrijfsleven. Het was geen dis-
cussiepunt destijds, ik liep ook al negen
jaar rond in de academische wereld. Ik wilde
gewoon weer eens wat anders doen, dat is
ook iets wat geregeld bij me terugkomt.
Ik ben ontzettend nieuwsgierig van aard.”

Peels ging naar Philips. “Ik heb toen
bewust gekozen voor een groot bedrijf.
Dat biedt veel mogelijkheden, je kunt er
veel leren en er liggen grote uitdagingen.”

Hij vervulde er 
gedurende zestien
jaar diverse manage-
mentfuncties in
binnen- en buitenland
bij Philips Semicon-
ductors, uiteindelijk

als vicepresident en general manager
Business Line RF. “Het was een spannende
tijd, waarbij ik alles wel gedaan heb van
engineering tot kwaliteitsbewaking en
marketing. Ik ben er ook langer blijven
zitten dan verwacht. Maar dat kwam ook
omdat er in zo’n groot bedrijf altijd wel
weer een nieuwe uitdaging voorhanden is.
Ik geloof ook meer in een evolutionaire
carrière dan in een revolutionaire. Om de
paar jaar wisselen van bedrijf is niets voor
mij.” 
In 2000 werd hij gevraagd voor de functie
van directievoorzitter van Thales Neder-
land in Hengelo. “Dat komt dan op je pad.
Je wordt directeur van je eigen bedrijf. En
Thales is echt een topbedrijf, iets dat men
zich in Nederland niet altijd realiseert.
Thales betekende ook contacten leggen
met de overheid en werken met systemen
die aan real-time eisen moeten voldoen.
Er zit veel software, elektronica en mecha-
nica in. Je maakt systemen waarvan de
overheid verwacht dat ze onder de moei-
lijkste omstandigheden over dertig jaar
nog steeds werken. Dat is voor een bedrijf
een fantastische uitdaging. Als technicus
en als manager trekt zo’n bedrijf me. Ik
zie me niet snel een business runnen op
het gebied van wasmiddelen. Dat stuk
techniek moet er voor mij wel inzitten.”
Zijn nieuwe baan aan de TU/e ziet hij als
het samenvallen van veel verschillende
puzzelstukjes. “Ik vind het boeiend om
samen te werken met overheidsinstanties,
zoals met ministeries, en dat op allerlei
niveaus. Maar ook met leden van Tweede
Kamer en met vakbonden heb ik contacten.
Het snijvlak publiek-privaat bevalt me
ontzettend goed. Daarbij kom ik uit Eind-
hoven, heb ik in Delft gestudeerd en ben
ik in Twente gepromoveerd. Dus daar is
de cirkel ook weer rond.”/.

Interview/Han Konings
Foto/Bart van Overbeeke

Dat hij tijdens zijn eerste kennismaking met de universiteit

met enige regelmaat te horen kreeg dat de TU/e één van de

kleinere universiteiten van Nederland is, verbaasde hem.

“Misschien klein wat betreft het aantal studenten, maar als

ik bijvoorbeeld kijk naar het hoge niveau van het onderzoek

en de intense contacten die daarbij bestaan met het

bedrijfsleven, zou ik dat zeker niet klein willen noemen.” 

Aan het woord is dr.ir. Arno Peels, sinds 1 mei voor vier jaar 

de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur.

“Ik geloof in een

evolutionaire 

carrière”

“Het snijvlak publiek-

privaat bevalt me 

ontzettend goed”

Arno Peels

GGeebboooorrtteejjaaaarr::  11995566,,  EEiinnddhhoovveenn
WWoooonnppllaaaattss::  WWiijjcchheenn..  HHiijj  hheeeefftt  nniieett  hheett  vvoooorrnneemmeenn  oomm  ttee  vveerrhhuuiizzeenn..  

““OOvveerr  ddee  AA5500  bbeenn  iikk  iinn  3355  mmiinnuutteenn  iinn  EEiinnddhhoovveenn  eenn  ddaaaarr  
zziitt  tteeggeennwwoooorrddiigg  nnoogg  mmaaaarr  éééénn  ssttoopplliicchhtt  ttuusssseenn..””

PPeeeellss  hheeeefftt  ddrriiee  kkiinnddeerreenn::  eeeenn  zzoooonn  vvaann  2211  eenn  
ttwweeee  ddoocchhtteerrss  vvaann  1199  eenn  1155  jjaaaarr..
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Lezing bij Mosaic over piramides in Bosnië

“Oudste piramide van de wereld ligt in Bosnië”

Studium Generale heeft de
smaak te pakken na het
politieke debat dat het vlak
voor de gemeenteraadsverkie-
zingen hield. Op dinsdag 
18 mei krijgen studenten en
medewerkers gelegenheid
landelijke politici aan de tand
te voelen over alles wat met
het thema onderwijs en 
innovatie te maken heeft. 
Hoe lossen politici de tegen-
strijdigheid op tussen nood-
zakelijke bezuinigingen en 
de behoefte om te investeren
in kennis?

Hoewel Rozemarijn Schalkx
van Studium Generale zowat
alles en iedereen uitgenodigd
heeft, zitten er dadelijk geen
lijsttrekkers voor de Tweede
Kamer-verkiezingen van 9 juni
op het podium van de Blauwe
Zaal. “Lijsttrekkers zijn te druk
in deze periode. Er komen wel
hooggeplaatste politici die zijn
gespecialiseerd in onderwijs 
en innovatie.” Zo zullen Elly
Blanksma-Van den Heuvel van

het CDA, SP’er Jasper van Dijk
en Tofik Dibi van GroenLinks
(onder voorbehoud) aanwezig
zijn. Mogelijk komt ook TU/e-
alumnus Martijn van Dam
(PvdA). D66 en VVD hebben
nog niet besloten wie van hen
naar het Auditorium kan komen.
Maar de intentie is er. Dat is
niet van alle genodigden te
zeggen. “Van de PVV heeft 
SG nog geen enkele reactie 
ontvangen”, zegt Schalkx.
“Waarschijnlijk beseffen ze 
dat er geen tv-opnames worden
gemaakt en zijn ze daarom niet
geïnteresseerd. We hadden ook
niet echt verwacht dat ze zouden
komen, de PVV staat niet
bekend om haar bijdragen aan
debatten. Maar wij willen wel
graag de kans om met ze in 
discussie te gaan. Het CvB
heeft een officiële uitnodiging
naar Geert Wilders gestuurd.
Ook hebben we de PVV-woord-
voerder voor onderwijs,cultuur,
en wetenschap, Martin Bosma,
aangeschreven. Tot nu toe
vergeefs.”

Thema’s die debatleider
Schalkx bij de kop wil pakken,
zijn het onderwijs en innovatie-
beleid. Schalkx: “Aan wat voor
innovatie geven de partijen 
de voorkeur? Moet de nadruk
liggen op duurzaamheid of 
op economische vooruitgang?
Nederland staat voor uiteen-
lopende uitdagingen die vragen
om een sterk onderwijs- en 
innovatiebeleid. Investeren in
de kenniseconomie lijkt dus
onvermijdelijk". Ook wil Schalkx
inzoomen op studiefinancie-
ring en het bindend studie-
advies. “Hoe denkt de politiek
over de studiebeurs? Moet er
een sociaal leenstelsel komen?
Is er ruimte voor selectie aan 
de poort? Moet het collegegeld
wel of niet omhoog? En tege-
lijkertijd moet er 29 miljard 
bezuinigd worden. Hoe lossen
politici dit op?”
Naast deze onderwerpen is er
ook ruimte om vragen te stellen.
Ook geïnteresseerden van
buiten de TU/e zijn welkom,
benadrukt Schalkx. (NS)/.

Wegens succes geprolongeerd: 
het SG-verkiezingsdebat

De oudste en hoogste 
piramides van de wereld
verwacht je in Egypte of
Mexico, maar ze liggen in
Bosnië. Dat zal de ontdekker
ervan, dr. Semir Osmanagic,
op vrijdag 21 mei komen 
uitleggen tijdens een lezing
aan de TU/e, georganiseerd
door de multiculturele 
studentenvereniging Mosaic.

Archeoloog Osmanagic staat
bekend als de Bosnische Indiana
Jones. Sinds 2005 reist hij in
een kakikleurig ontdekkings-
reizigerpak de wereld rond om
mensen te vertellen wat hij
ontdekte in de Visoko-vallei,
twintig kilometer ten noorden
van Sarajevo. Hij is ervan

overtuigd dat er vijf piramides
liggen. Drie ervan staan in een
gelijkbenige driehoek. Hun
zijdes wijzen perfect in de
richting van noord, zuid, oost en
west. Ze zijn bedekt met aarde
en bomen en zijn zo groot dat ze
voor een wandelaar niet zomaar
waar te nemen zijn. Osmanagic
ontmoet bij het publiek zowel
enthousiasme als scepsis. 
“Het is altijd moeilijk voor 
de gevestigde orde om een 
geschiedenis herschrijvend
fenomeen te erkennen”, zegt hij
daarover in filmpjes op internet.
Amel Donko, derdejaars
Electrical Engineering en 
bestuurslid van Mosaic, heeft 
de piramides met eigen ogen
gezien. Hij is al vier maal
tijdens een vakantie in de vallei
in Visocica geweest en heeft
blootgelegde stenen kunnen
aanraken. “De enorme recht-
hoekige stenen die trapsgewijs
gelegd zijn kunnen niet door 
de natuur gevormd zijn. Van 
het beton dat eronder is aange-
troffen is vastgesteld dat het
achtduizend tot twaalfduizend
jaar oud is. En harder dan het
beton dat mensen nu kunnen
maken. Ik denk dat de lezing
ook voor Bouwkundestudenten
heel interessant is.”
Toen Donko de archeoloog 
trof bij een lezing aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam,
spraken de mannen af dat er
ook een presentatie in Eind-

hoven zou komen.
Osmanagic zal ingaan op het
materiaal dat hij heeft onder-
zocht en de onderzoeks-
methoden die hij gebruikt. 
Hij vertelt over zijn analyse van
de terrasvorm van de Bosnische
Piramide van de Maan en zijn
nieuwste onderzoeksresultaten
van het beton in de Piramide
van Zon. Ook komt de com-

plexiteit van de ondergrondse
tunnels aan de orde. 
In Amsterdam duurde de lezing
anderhalf uur. “Osmanagic is erg
enthousiast en beschouwt de 
piramides als nieuw wereld-
erfgoed. Hij hoopt natuurlijk
ook sponsoren te ontmoeten.”
Tot verbazing van Donko 
heeft de archeoloog nog geen 
financiële steun ontvangen van

het ministerie van Cultuur in
Bosnië. In de zomermaanden 
is het voor niet-archeologen 
mogelijk mee te doen met de
opgravingen. (NS)/.
Meer info op www.piramidasunca.ba
Lezing dr. Semir Osmanagic, 21 mei,
19.00 uur in de Blauwe Zaal van het
Auditorium, entree gratis.

Dr. Semir Osmanagic

Illustratie: David Ernst

Verkiezingsdebat: thema onderwijs en innovatie, dinsdag 18 mei, 20.00-22.00 uur, Blauwe Zaal Auditorium.
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WWaaaarroomm  zziijjnn  eerr  vveeeerrttiieenn--
hhoonnddeerrdd  ppoolliittiieeaaggeenntteenn
nnooddiigg  aallss  oonnzzee  kkoonniinnggiinn
eeeenn  bbeezzooeekkjjee  bbrreennggtt  aaaann
WWeemmeellddiinnggee  eenn  MMiiddddeell--
bbuurrgg??  TTeerr  vveerrggeelliijjkkiinngg,,  ddaatt
zziijjnn  mmeeeerr  ppoolliittiieeaaggeenntteenn
ddaann  eerr  NNeeddeerrllaannddeerrss  iinn
UUrruuzzggaann  ((eeeenn  ggeebbiieedd  bbiijjnnaa
zzoo  ggrroooott  aallss  NNeeddeerrllaanndd))  ddee
bbeevvoollkkiinngg  bbeevveeiilliiggeenn
tteeggeenn  ddee  TTaalliibbaann..  EEnn
wwaaaarroomm  iiss  eerr  zzoovveeeell  mmeeeerr
ppoolliittiiee  ddaann  vvoorriigg  jjaaaarr  iinn
AAppeellddoooorrnn??  IIss  WWeemmeellddiinnggee
zzoovveeeell  ggeevvaaaarrlliijjkkeerr  ddaann
AAppeellddoooorrnn??  DDaatt  lliijjkktt  mmee
oonnwwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk..  OOff  iiss  eeeenn
ooff  aannddeerree  ppoolliittiieecchheeff  ttoott
hheett  iinnzziicchhtt  ggeekkoommeenn  ddaatt  eerr
mmeeeerr  bbeevveeiilliiggiinngg  nnooddiigg  iiss??
IInn  ddaatt  ggeevvaall  vvrraaaagg  iikk  mmiijj  aaff
wwaaaarr  ddiitt  nniieeuuwwee  iinnzziicchhtt
ddaann  uuiitt  bbeessttaaaatt..  HHeett  kkaann
ttoocchh  nniieett  zzoo  zziijjnn  ddaatt  hheett
ffeeiitt  ddaatt  eeeenn  ssttaaaattsshhooooffdd
wweell  eeeennss  hheett  ddooeellwwiitt  iiss  vvaann
eeeenn  aaaannssllaagg  eeeenn  nniieeuuww
iinnzziicchhtt  iiss..  JJuulliiuuss  CCaaeessaarr
hhaadd  hhiieerr  aall  llaasstt  vvaann..  
OOookk  hheett  ffeeiitt  ddaatt  eeeenn  aauuttoo
ddiiee  oopp  eeeenn  ggrrooeepp  mmeennsseenn
iinnrriijjddtt  ggeevvaaaarrlliijjkk  kkaann  zziijjnn,,
iiss  ttoocchh  hhooppeelliijjkk  nniieett  iieettss
nniieeuuwwss..

EEeenn  ddeerrddee  mmooggeelliijjkkhheeiidd
wwaaaarroomm  eerr  mmeeeerr  ppoolliittiiee
nnooddiigg  iiss,,  iiss  ddaatt  hheett  ggooeedd
kkaann  zziijjnn  ddaatt  hheett  iinn  ZZeeeellaanndd
oomm  ddeezzeellffddee  ppoolliittiieemmaacchhtt
ggaaaatt  aallss  ddiiee  aaaannwweezziigg  wwaass
bbiijj  hheett  ssttrraannddffeeeesstt  iinn  HHooeekk
vvaann  HHoollllaanndd..  EEnn  ddaatt  iiss  nnuu
eeeennmmaaaall  nniieett  zzoo’’nn  ggooeeddee
ppoolliittiiee..  DDaann  zziijjnn  eerr  vvaannzzeellff
mmeeeerr  aaggeenntteenn  nnooddiigg..

MMaaaarr  mmiisssscchhiieenn  iiss  hheett  eecchhtt
eeeenn  kkwweessttiiee  vvaann  vvoooorrtt--
sscchhrriijjddeenndd  iinnzziicchhtt..  DDaatt  ddee
ppoolliittiiee  ttoott  22000099  mmaaaarr  eeeenn
bbeeeettjjee  aaaannmmooddddeerrddee,,  eenn
nnuu  iinn  22001100  hheett  lliicchhtt  hheeeefftt
ggeezziieenn,,  eenn  eeiinnddeelliijjkk
ggeennooeegg  aaggeenntteenn  iinnzzeett..  AAllss
hheett  kkaallff  vveerrddrroonnkkeenn  iiss,,
ddeemmpptt  mmeenn  ddee  ppuutt,,  zzeegg
mmaaaarr,,  mmaaaarr  nnuu  zziijjnn  zzee  oopp
ddee  ggooeeddee  wweegg..  HHeett  zzoouu
kkuunnnneenn..  
MMaaaarr  wwaaaarroomm  iiss  ddeezzee  eexxttrraa
vveeiilliigghheeiidd  ddaann  aalllleeeenn
nnooddiigg  oopp  KKoonniinnggiinnnneeddaagg??
IIkk  hheebb  nniieemmaanndd  hhoorreenn
kkllaaggeenn  oovveerr  bbeevveeiilliiggiinngg
ttiijjddeennss,,  iikk  nnooeemm  mmaaaarr  iieettss,,
ddee  iinnttoocchhtt  vvaann  SSiinntteerrkkllaaaass..
OOff  zzoouu  ddee  NNeeddeerrllaannddssee
ppoolliittiiee  ttoocchh  uuiitteeiinnddeelliijjkk
vveerrttrroouuwweenn  oopp  ddee  vviinnddiinngg--
rriijjkkhheeiidd  vvaann  eeeenn  lleeggeerr
ggooeeddggeettrraaiinnddee  ZZwwaarrttee
PPiieetteenn??

BBrraamm  vvaann  GGeesssseell  iiss  
pprroommoovveenndduuss  bbiijj
TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee

En hoe is het in Wadi Halfa?

Op 27 maart vertrok ik
met drie vrienden in een
oranje Land Rover, met 
als doel drie en een halve
maand, twintig landen en
twintigduizend kilometer
verder in Kaapstad aan te
komen. Onderweg wordt
een steentje bijgedragen
aan het goede doel en in
Zuid-Afrika wordt natuur-
lijk een potje voetbal

gekeken. De combinatie
van reizen, avontuur en
voetbal maakt deze reis 
tot een jongensdroom.
Een kopje koffie drinken
met Bert van Marwijk, een
kaartspelletje spelen met
beschonken Bulgaarse
truckers, dobberen op de
Dode Zee, rond het kamp-
vuur met agenten in
Jordanië en logeren op
een Arabische paarden-
range in Caïro. We hebben
al teveel avonturen beleefd
om op te noemen en ont-
zettend veel behulpzame
en gastvrije mensen
ontmoet. Inmiddels
hebben we na Europa nu
ook het Midden-Oosten
achter ons gelaten en zijn
we aangekomen in Soedan.
Ondanks de reputatie van
onrust en bloedvergieten
door de situatie in Darfur,
maakte ik me weinig
zorgen om dit land te 
betreden. In elk reisverslag
dat ik heb gelezen, wordt
de Soedanese bevolking

als ontzettend vriendelijk
beschreven en dat is zeker
niet gelogen. De mensen
lijken hier oprecht en 
belangeloos behulpzaam
te zijn. Een gevoel van 
onveiligheid heb ik tot op
heden dan ook niet gehad.
Wadi Halfa in Soedan is
een plaatsje aan de rand
van Lake Nassar waar het
ontzettend heet is en waar
vooral helemaal niets te
doen is. De achttien uur
durende boottocht over de
Nijl, de enige mogelijkheid
om vanuit Egypte Soedan
binnen te komen, was erg
hectisch. Nadat om 10.00
uur de ferry terminal werd
bereikt, was het alweer
18.00 uur toen eindelijk
de motoren werden gestart.
In de tussentijd werd de
boot volgeladen met de
meest uiteenlopende
spullen die meters hoog op
elkaar werden gestapeld.
Karren vol met ijskasten,
tv’s, meubels en spul dat
in Nederland eerder

richting de stort zou gaan,
werden aan boord gesleept.
Tijdens de reis was het op
de boot een enorme chaos
en overal lagen mensen
tussen de dozen en tassen
in te slapen. Door de 
verschillende kostuums, 
tulbanden en gewaden
van mensen was dit een
erg kleurrijk tafereel.
De volgende bestemming
is Khartoum. Hier zijn 
we uitgenodigd bij de
Nederlandse ambassade,
maar eerst zal er nog een
nacht in de woestijn
worden doorgebracht. 
Daarna staat het volgende

hoogtepunt van de reis 
op het programma: het
project voor de Orange
Kids Foundation in
Kimilili (Kenia). 
Kijk voor actuele reis-
verslagen op www.oranje
leeuwendoorafrika.nl 
en voor informatie 
over het goede doel op
www.orangekidsfounda
tion.com. 

Stefan van Herten, 
student Bouwkunde. 

Op de achtergrond de boot voor
vertrek in Aswan (Egypte).

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.

Twee Bouwkundestuden-
ten hebben een wedstrijd
gewonnen waarbij ze een
duurzame trekkershut
moesten ontwerpen. 
De wedstrijd was uitge-
schreven door de Bouw-
kundewinkel, die donder-
dag 29 april haar 25-jarig
bestaan vierde. Als er
subsidie komt, wordt
de hut daadwerkelijk
gebouwd in Nederland.

Masterstudenten Xaviera
Burón Klose en Tim van
der Grinten voldeden het
best aan de opdracht een
duurzame trekkershut te
ontwerpen. In een land als
Oostenrijk maken veel
wandelaars die van hut
naar hut lopen gebruik van
een dergelijke accommo-
datie. In Nederland vind je
ze vooral in plattelands-
gemeenten. De jury beoor-
deelde vijf inzendingen.
Burón Klose en Van der

Grinten wonnen met hun
‘hut in tentvorm’. “Een tent
is erg herkenbaar voor
mensen, het refereert aan
de natuur. We wilden met
zonnecellen werken en die
pasten ook nog eens uit-
stekend in de vorm. Het
met gras bedekte dak moet
het regenwater optimaal
opvangen”, zo lichten ze
toe. In de zomer wordt
bekend gemaakt of het
project subsidie krijgt. De
twee studenten mogen zich
met de realisatie bemoeien.
De Bouwkundewinkel helpt
organisaties en particu-
lieren die met bouw-
kundige vragen zitten en
laat studenten vervolgens
onderzoek doen of ont-
werpen. Tijdens het 25-
jarig jubileum gaven de
winnaars een toelichting
op hun ontwerp en
spraken (oud-)’winkeliers’
en docenten elkaar op een
borrel. (JvG)/.

Bouwkundestudenten
winnen wedstrijd met
ontwerp trekkershut

Het ontwerp voor een trekkershut van masterstudenten 
Xaviera Burón Klose en Tim van der Grinten.

SSttuuddeenntteenn  BBaasskkeettbbaall
VVeerreenniiggiinngg  TTaannttaalluuss  hhiieelldd
aaffggeellooppeenn  wweeeekkeenndd  hheett
IInntteerrnnaattiioonnaallee  BBaasskkeettbbaall
TTooeerrnnooooii..  AAaann  hheett  eevveennee--
mmeenntt  ddeeddeenn  ddeerrttiigg  hheerreenn--
tteeaammss  mmeeee  eenn  zzeevveennttiieenn  
ddaammeesstteeaammss  --  uuiitt  llaannddeenn  aallss

IIttaalliiëë,,  HHoonnggaarriijjee,,  FFrraannkkrriijjkk,,
PPoolleenn  eenn  DDuuiittssllaanndd..  HHeett
BBeellggiisscchhee  tteeaamm  CChhrroonniicclleess
22..00  wwoonn  bbiijj  ddee  hheerreenn  eenn  AASSEE
BBuucchhaarreesstt  uuiitt  RRooeemmeenniiëë  bbiijj
ddee  ddaammeess..  LLeeuukkee  bbiijjkkoomm--
ssttiigghheeiidd  vvoooorr  ddee  ddeeeell--
nneemmeennddee  tteeaammss  wwaass  ddaatt  zzee

vvrriijjddaagg  oopp  KKoonniinnggiinnnneeddaagg
eeeenn  kkiijjkkjjee  kkoonnddeenn  nneemmeenn  iinn  
ddee  NNeeddeerrllaannddssee  ccuullttuuuurr..  OOpp
ddee  ffoottoo  zziiee  jjee  TTaannttaalluuss  hheerreenn
33  ((iinn  hheett  ggrrooeenn))  ddaatt  tteeggeenn
hheett  NNeeddeerrllaannddssee  tteeaamm  XXiinngg
QQii  LLiiuu  ssppeeeelltt..

Basketbaltoernooi met Hollands tintje

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee  

De Eindhoven-
se Studenten
Vereniging
Demos houdt 
zaterdag 15 mei
niet alleen haar
jaarlijkse step-
estafette van
Nijmegen naar
Eindhoven. 
Met het feest
StepPop wil de
vereniging die avond een
‘studentikoos spektakel’
neerzetten. Bezoekers
kunnen vanaf 15.00 uur op 
de Markt in Eindhoven 
optredens bijwonen van
Wesley Klein (van Pop-
stars), coverband Kaas,
Jazzband Jazzal en studen-
tenbandjes GERUIS
(faculteit W&I) en PUR 

(faculteit Bouwkunde).
Voor de optredens heb je
geen kaartjes nodig. 
Om mee te doen aan de 
stepestafette, moet je je 
inschrijven. Tot nu toe
hebben zich vijftien teams
opgegeven. (JvG)/.
Meer informatie vind je op
www.steppop.nl. 

Job Vissers wint
eerste wedstrijd
als prof
Job Vissers, TU/e-student
Scheikundige
Technologie, heeft zater-
dag 1 mei de ronde van
Overijssel gewonnen. 
Het was zijn eerste over-
winning als professioneel
wielrenner. De student 
is sinds begin dit jaar als
profrenner actief bij 
wielerploeg Skil-Shimano.
Vissers demarreerde een
paar kilometer voor de
finish uit de kopgroep. 
De Belg Andy Cappelle en
landgenoot Dennis Smit
werden respectievelijk
tweede en derde. (JvG)

Stepestafette voor het eerst
met ‘studentikoos spektakel’
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Je desktop als
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