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Investeringskosten W-hal
tien miljoen goedkoper
De investeringskosten voor de
renovatie van de W-hal en de
bouw van de nieuwe onderkomens van de bibliotheek en
de faculteit Wiskunde &
Informatica vallen tien miljoen
euro lager uit dan begroot.
Bouwbedrijf Hurks, installatiebedrijf Imtech en gevelspecialist Oskomera worden de
uitvoerende partijen bij dit
project, dat 55 miljoen euro
gaat kosten.
Op 1 juli gaat volgens projectleider Piet van Happen de eerste
paal de grond in voor Project 1.
Bouwbedrijf Hurks, installatiebedrijf Imtech en gevelspecialist
Oskomera zullen zeker tot en
met maart 2012 bezig zijn met de
uitvoering dit omvangrijke eerste
project van het huisvestingsplan
Campus 2020. In juni 2012
moeten de gebruikers het nieuwe
gebouw in kunnen, aldus Van
Happen.
De investeringskosten voor de
nieuwbouw werden vorig jaar
april nog geraamd op 65 miljoen
euro. Volgens mr. Jo van Ham,
binnen het College van Bestuur
verantwoordelijk voor de financiën, is op die begroting een

Invasie van sportieve scheikundigen

bedrag van tien miljoen euro
gewonnen. De kosten komen nu
uit op 55 miljoen. Van Ham
spreekt van een scherpe aanbesteding, die volgens hem ook
mogelijk is door de huidige
economische omstandigheden.
De benodigde financiële middelen komen deels uit de eigen
voorzieningen en voor het
andere deel is een lening afgesloten bij de Bank Nederlandse
Gemeenten (BNG). “Het is overigens niet zo dat we nu tien
miljoen euro over hebben om uit
te geven”, benadrukt van Ham.
In het kader van het huisvestingsplan Campus 2020 volgt er
de komende jaren ook nog de
bouw van een gezamenlijk
onderkomen voor de faculteiten
Technische Natuurkunde en
Electrical Engineering (Project
2), wordt het Hoofdgebouw
gerenoveerd voor de faculteiten
Industrial Design en Industrial
Engineering
&
Innovation
Sciences (Project 3) en vindt er
een renovatie plaats van W-hoog
en W-laag (Project 4). (HK)/

.
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Na zes jaar op rij gewonnen te hebben, moest studie vereniging Japie van Scheikundige Technologie dit
jaar in eigen huis genoegen nemen met de tweede
plek op de 23ste editie van de Open Nederlandse
Chemie Sportdagen. Rond Hemelvaartsdag reisden
zo’n vijfhonderd chemiestudenten uit het hele land af
naar Eindhoven, waar de deelnemers zich overdag
konden uitleven met onder meer badminton, volley bal, triviant, frisbee en voetbal en ’s avonds punten

konden verdienen met de bierestafette.
De thuisvereniging was met 111 deelnemers aanwezig
in en rond het sportcentrum. Donderdag was het 18
septemberplein toneel van de ‘speciale activiteit’, die
bestond uit diverse ludieke spellen, waarbij aan
auto’s werd getrokken, chemische stoffen moesten
worden gemengd en ook de bekende bibberspiraal
aanwezig was. Ook bij de activiteiten op het plein
werd Japie verdienstelijk tweede. (TJ)

Voetballende robots trekken veel bekijks Hoger collegegeld en nominaal
studeren als norm?
Studenten die langer dan vier
jaar over hun bachelor doen, een
hoger collegegeld laten betalen
voor hun master aan de TU/e? Je
studie een jaar stilleggen
vanwege een bestuursjaar? En:
het eindcijfer van een vak als
gemiddelde van álle tentamen-

pogingen? Deze en andere
onderwerpen kwamen aan bod
tijdens het debat dat rector
prof.dr.ir. Hans van Duijn woensdag 12 mei aanging met zo’n
honderd studenten. /

.

Lees meer over het debat op pagina 4.

Debatteren over TU/e in 2020
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De fandag van de robotvoetballers van Tech United op
maandag 17 mei trok volgens teamleider Rob Hoogen dijk zo’n 250 man. “Alle vrienden en kennissen
konden nu eens echt zien waar we steeds mee bezig
zijn, en waarom we zoveel van huis zijn.” Oud-keeper
Hans van Breukelen kwam langs met een peptalk. Ook
kwamen de TURTLE’s (de voetbalrobots) in actie en
werd teruggeblikt op de vorige maand behaalde Euro -
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pese titel. De avond werd afgesloten met een wedstrijd
voor jeugdige keepers uit de regio, die het mochten
het opnemen tegen een penaltyschietende robot.
Hieruit bleek de vooruitgang die de robots hebben
geboekt, volgens Hoogendijk: “We hadden de robot
eerst te scherp afgesteld: alle ballen gingen onhoud baar in de kruising. Dat hebben we halverwege aan gepast, zodat de keepers nog een kans hadden.” (TJ)
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Hoe ziet de toekomst voor de TU/e
eruit in het jaar 2020? De afgelo pen acht maanden is met die vraag
in het achterhoofd gewerkt aan
een visie hierop. De contouren
daarvan zijn nu zichtbaar gewor den in een zogenoemde houts koolschets. Deze schets wordt
woensdag 26 mei tijdens het SGdebat ‘ TU/e in 2020’ voor het
eerst wereldkundig gemaakt.
Dr.ir. Caroline Hummels, oplei dingsdirecteur bij Industrial
Design, prof.dr.ir. Maarten
Steinbuch, hoogleraar Systems &
Control, prof.dr. Peter Hilbers,
decaan van Biomedische
Technologie en prof.dr.ir. Ton
Backx, decaan van Electrical
Engineering, vormen het panel dat
ingaat op wat er in de houtskool -
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schets wordt gemeld en op wat de
zaal erover te zeggen heeft. Want
al lijkt het jaar 2020 nog ver weg
-als student ben je hier dan al niet
meer- om de richting te bepalen is
juist de mening van de student,
degene om wie uiteindelijk de
hele opleiding draait, van groot
belang. Ook voor medewerkers
kunnen de veranderingen groot
zijn als op basis van dit plan
keuzes gemaakt gaan worden.
Studenten en medewerkers
worden daarom nadrukkelijk uit genodigd om op woensdag 26 mei
van 11.45 tot 13.00 uur in de
Blauwe Zaal van het Auditorium
deel te nemen aan de discussie.
(HK)
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Robin Piso
“Onze muziek is rauw en energievol”
Interview: Norbine Schalij
Foto: Bart van Overbeeke
Hij trad al vier maal op in poptempel Paradiso, is een regelmatig terugkerende gast bij
De Wereld Draait Door, speelde
op bevrijdingsfestivals in
Groningen en Leeuwarden,
komt net terug van een tour in
Berlijn en hij verheugt zich op
hun optreden bij Pinkpop.
Ondertussen haalt de toetsenist van DeWolff ook nog het
grootste deel van zijn studiepunten bij Biomedische
Technologie.
Heeft tweedejaars student BMT
Robin Piso niet een te drukke
agenda? “Nee hoor, ik heb mijn
draai gevonden. Studie, optredens
en vrienden kan ik nu goed combineren.” Het straalt er bij Piso
vanaf dat hij leuk vindt wat hij
doet. Zijn droom lijkt uit te
komen: “Ik wil met DeWolff
heel groot worden en daar
zolang mogelijk mijn geld
mee verdienen.”

DeWolff is een band die bestaat
uit drie jonge enthousiaste
Limburgse jongens. Luka van
de Poel (15) drumt als een dolle,
woont in Geleen, zit in 4 vwo
en maakt de ontwerpen voor de
albums. Zijn broer Pablo van de
Poel (18) is de gitarist en zit in
Amsterdam op het conservatorium. Hij schrijft en zingt de
bijzondere songteksten. Robin
Piso (19) maakt het publiek gek
met geluid uit zijn robuuste
Hammondorgel. Samen laten ze
‘al jammend’ muziek ontstaan,
tijdens repetities in de kelder bij
Van de Poel, en soms al improviserend op het podium.
‘Ze laten de rock van de sixties
en seventies herleven’, juichen
recensies. Sinds DeWolff in juni
2008 de wedstrijd van stichting
de Kunstbende won, is het heel
snel gegaan met het succes van
de band. “Op die beginperiode
kijken we met een glimlach
terug,” zegt Piso.
“Vlak na het winnen van de
Kunstbende kregen we een

manager. Hij is de eigenaar van
platenlabel RE Music en hij
regelt heel veel voor ons. Hij
brengt onze nummers uit op
cd en op vinyl. Hij heeft zo’n
A-team-busje en rijdt ons naar
ieder optreden. Dat is heel fijn.
Ik heb nu zelf een rijbewijs,
maar ik speel mezelf helemaal
leeg en na het optreden is een
biertje ook wel rock-’n-roll.”
Het busje brengt ze naar
popzalen en festivalterreinen.
En tv-studio’s. Afgelopen
weekend waren ze te gast bij een
televisiestation in Berlijn. Het
publiek ziet drie jongens in
colbert die spelen of hun leven
er vanaf hangt. De jongens vinden
dat je niet in spijkerbroek en
T-shirt kunt optreden: “We willen
er wel een show van maken.”
De seizoensafwisseling bevalt
hem goed; in de lente en zomer
de festivals, in de herfst en winter
in intiemere zalen. “Het applaus
en het juichen is heel anders.
In een zaal hoor je afzonderlijke
stemmen en klappende handen,
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Naast de Beeldbank in het Hoofdgebouw
treffen we Jurgen Bulsink en zijn zoon
Milan. Ze wachten op de prijsuitreiking
van de wedstrijd Un Poème
Technologique.
Jurgen Bulsink is een ervaren winnaar van
wedstrijden die verbonden zijn aan kerstpakketten van de TU/e. Deze maal moest hij
een bouwdoos van ‘Le Poème Électronique’
monteren en daar ook een eigentijds ‘elektronisch gedicht’ bij maken. Uitgangspunt

buiten is het meer van krggggkrggggkrgggg. Fantastisch!”
Piso is inmiddels gewend aan
het geven van interviews. Maar
hij kijkt toch raar op als hem
gevraagd wordt hoe hij denkt dat
docenten en medestudenten van
de TU/e hem zien. “Die zien mij
niet zo vaak. Misschien zien ze
me als ‘die ene met die bakkebaarden en baard’. Ik volg zo
weinig mogelijk college. Ik begin
hier op mijn kamer met het
doornemen van de stof en merk
dat dat lukt. Ik haal genoeg studiepunten en begrijp de stof echt.
Ik ben technisch aangelegd,
vandaar ook mijn voorliefde
voor het Hammondorgel.” Het
Ontwerp Gericht Onderwijs bij
BMT bezoekt hij wel, dat is
verplicht. “Maar ik vind het ook
heel belangrijk. Nu ontwerpen
we met een groep studenten een
eiwit om borstkanker tegen te
gaan, als onderdeel van een groter
onderzoek. Het menselijk
lichaam is een van de meest
perfect werkende machines,

is het paviljoen dat architect Le Corbusier
ontwierp voor de wereldtentoonstelling
van 1958 in Brussel.
Toen de jury Bulsink belde om hem uit te
nodigen voor deze prijsuitreiking, kreeg
ze een collega aan de lijn die reageerde
met “Heeft hij alweer gewonnen?”.
“Inderdaad, toen de wedstrijd uit het
schilderen van een beker bestond, won
ik de tweede prijs. Daarbij kreeg ik een
workshop schilderen. Daar heb ik heel
veel geleerd dat ik kon toepassen bij de
wedstrijd het jaar daarop.” Bij het schilderen van het schaaltje won hij prompt
de eerste prijs.
Bulsink is instrumentenmaker bij de
Gemeenschappelijke technische Dienst
van de TU/e en is een man die zichzelf
‘enigszins perfectionistisch’ noemt. “Ik
geef in ieder geval nooit op.” Van deze
wedstrijd was het knutselen niet het
probleem (“gewoon beginnen en afmaken”,
noemt hij zijn werkwijze), maar het digitale
deel. Toch was de jury onder de indruk en
vond zijn montage, eigen muziek en zelf-

maar ook de meest onbekende
machine en daarom vind ik dat
superinteressant. En voor mijn
minor ga ik in september bij
Elektrotechniek aan de slag met
verbindingen tussen het zenuwstelsel en protheses.”
Robin Piso zit in een flow van
muzieksuccessen, hij kan zich
moeilijk voorstellen dat hij ooit
een baan als biomedisch ingenieur heeft. “We hebben net een
videoclip opgenomen bij het
nummer ‘Don’t you go up in the
sky’. Dat was op een verlaten
rangeerterrein tussen oude
machines. Die zijn net zo energievol en rauw als onze muziek”.
Tijdens het pinksterweekend zal
DeWolff optreden op Pinkpop.
“Weet je al dat ik genomineerd
ben voor een Duiveltje in de
categorie ‘beste toetsenist’?” Piso
zal tot 26 mei geduld moeten
hebben, dan wordt de winnaar
van deze prijs van collega-muzikanten bekendgemaakt in de
Melkweg in Amsterdam./

.

gemaakt gedicht met fraaie visuele effecten
de eerste plaats en de bijbehorende vijfhonderd euro waard. Tweede werden Ad en
zijn dochter Jolien Wonders, derde plaats is
voor Frans van Gastel. (Waarmee u meteen
op de hoogte bent van alle deelnemers.) (NS)
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Vier miljoen voor logistieke Levendig verkiezingsdebat over onderwijs
onderzoeksprojecten TU/e
Twee logistieke onderzoeksprojecten, waarvan de TU/e
penvoerder is, krijgen voor de
komende vier jaar ieder twee
miljoen euro toegekend. Het
gaat om 4C4more onder leiding
van prof.dr. Ton de Kok en het
project ‘Proactive service logistics for advanced capital
goods’ (ProSeLo) van prof.dr.ir.
Geert-Jan van Houtum, beiden
van de faculteit Industrial
Engineering & Innovation
Sciences (IE&IS).
Het project 4C4more wil de distributie en logistiek van goederen
sterk verbeteren. Naar verwachting kunnen deelnemende
bedrijven op korte termijn een
kostenreductie realiseren van
tien procent en zal de brandstofemissie met een kwart verminderen. Ton de Kok denkt dit
te realiseren met het opzetten
van een centrum waar hooggekwalificeerde experts ‘slimmer
plannen en voorspellen’. Ze
vergaren bij de aangesloten bedrijven alle relevante informatie
over
goederenstromen
en
koppelen die terug zodat het
transport op de meest effectieve
wijze plaatsvindt.
Het fysiek bijeenbrengen van
deze knappe koppen leidt
volgens De Kok tot meer informele communicatie op de
werkvloer. “Het levert meer
logistieke kennis op en kan
richting geven aan een betere opleiding voor logistieke planners.”
Het tweede doel van 4C4more is
het creëren van schaalvergroting.
Ook dat zal bijdragen aan een
efficiëntere
goederenstroom.

Transporteurs moeten elkanders
vrachten kunnen vergelijken en
samen zoeken naar de optimale
manier om die te vervoeren. Als
de vervoerders meer gebruik
gaan maken van elkaars vrachtwagens kan het aantal ‘lege’
ritten fors naar beneden.

Control Tower

Het onderzoek van Geert-Jan van
Houtum richt zich op het binnenhalen van meer onderhouden servicecontracten voor productiebedrijven.
Dat
zou
eveneens moeten gebeuren door
een bundeling van kennis.
Vanuit een zogeheten ‘Control
Tower’, bemand door specialisten, kan wereldwijd in de gaten
worden gehouden waar reserveonderdelen nodig zijn, wie een
technische update nodig heeft en
welke gereedschappen worden
gevraagd voor reparatie. Soms
gaat het daarbij om ‘onderhoud
op afstand’ waardoor storingen
minder snel zullen optreden.
Volgens Van Houtum kan deze
service
ertoe
leiden
dat
Nederlandse bedrijven meer
kans maken op een lucratief
onderhoud- en servicecontract
als ze hun product verkopen.
“Het biedt kleinere bedrijven
bovendien een mooie kans om
hun expertise op dat gebied te
combineren.”
Het geld voor de projecten wordt
voor de helft ingebracht door
Dinalog, het logistieke topinstituut in Breda. De tientallen
bedrijven die betrokken zijn bij
de projecten, vullen de rest van de
onderzoekskas. (FvO)/

.

Foto: Bart van Overbeeke

Het SG-debat in de aanloop
naar de landelijke verkiezingen van 9 juni was minder
druk bezocht dan het gemeenteraadsverkiezingendebat,
maar er was wel meer interactie tussen de sprekers en
het publiek. Vijf politici kregen
dinsdagavond 18 mei in de
Blauwe Zaal de ene vraag na de
andere om de oren.
Hoe lossen politici de tegenstrijdigheid op tussen noodzakelijke
bezuinigingen van 29 miljard en
de behoefte om te investeren in
onderwijs? Deze hoofdvraag is
niet concreet beantwoord, maar
de discussie die deze vraag op
gang bracht, was levendig.
Discussieleider
Rozemarijn

Deeltijdhoogleraar Broer lid KNAW
Deeltijdhoogleraar polymeertechnologie prof.dr. Dick Broer
(1950) is gekozen als een van
de 27 nieuwe leden van de
KNAW.
Broer is sinds 1996 als deeltijdhoogleraar verbonden aan de
onderzoeksgroep
Scheikunde

Kunststoffen Technologie (SKT).
Als Akademielid mag hij onder
meer de regering adviseren over
ontwikkelingen in de wetenschap.
Naast zijn aanstelling bij
Scheikundige Technologie is
Broer research fellow bij Philips
Research, waar hij zich met name
heeft beziggehouden met op-

tische dataopslag, optische fibers
en displaymaterialen. Momenteel is hij verantwoordelijk voor
het wetenschappelijke programma rond vloeibare kristallen en is hij betrokken bij onderzoek
naar
organische
ledlampen. (TJ)/

.

3TU.Datacentrum operationeel
Het Informatie Expertise
Centrum (IEC, de voormalige
TU/e-bibliotheek) zoekt
wetenschappers die hun data
willen plaatsen in het
3TU.Datacentrum, een openbaar archief waarin betrouwbare onderzoeksdata van 3TUonderzoekers voor lange tijd
worden opgeslagen. Hierin
kunnen de onderzoekers en
hun collega’s belangrijke
meetgegevens raadplegen. Het
pilotproject van de 3TU is na
twee jaar klaar om de data te
verwerken.
Dr. Nico Sommerdijk van het
Laboratorium voor Materialen en
Grensvlakchemie
(faculteit
Scheikundige Technologie) heeft
inmiddels het goede voorbeeld
gegeven door een tiental gigabytes aan meetgegevens in het
datacentrum te plaatsen: de
onderliggende data voor het
artikel dat zijn groep vorig jaar in
Science publiceerde. De bewuste

dataset was zo groot dat Science
het niet online bij het artikel kwijt
kon. Via het datacentrum zijn de
meetgegevens nu toch beschikbaar
voor
geïnteresseerde
collega’s.
Sommerdijk: “Dit is zoals wetenschap zou moeten zijn: iedereen
mag bij mij in de keuken kijken.
Dat vergroot de betrouwbaarheid
van het onderzoek.” Vaak bevatten meetgegevens nog relevante
informatie die er door de betrokken onderzoekers zelf niet is uitgehaald. Sommerdijk ziet op dit
vlak met name kansen voor
wetenschappers uit minder
bemiddelde landen. “Om de
beschikbare
meetgegevens
verder te analyseren heb je alleen
je hoofd en een computer nodig.
Als je geen geld hebt voor dure
experimenten, kun je op die
manier toch bijdragen aan de
wetenschap.”
Ook kan het datacentrum voor
onderwijsdoeleinden
worden
ingezet en zijn er afspraken

gemaakt
met
de
onderzoeksgroep van prof.dr.ir. Wil van
der Aalst (W&I) voor de opslag
van de data zij genereren middels
‘process mining’.
Namens het IEC zijn beleidsmedewerker drs. Leon Osinski en repository manager dr.ir. Sjoerd
Miesen betrokken bij het vanuit
Delft
gecoördineerde
3TUproject, dat een totaalbudget
heeft van twee miljoen euro.
Miesen benadrukt dat het gaat
om een ‘trusted datacenter’, met
alleen data die als basis hebben
gediend voor een publicatie.
Zulke
openbare
archieven
hebben volgens hem een belangrijke functie. “Je moet je
voorstellen dat alle onderliggende data van de omstreden
klimaatrapporten openbaar zou
worden gemaakt in zo’n soort
archief. Dan kan iedereen zelf
zien waarop de conclusies zijn
gebaseerd.” (TJ)/

.

Zie ook http://datacentrum.3tu.nl

Schalkx van Studium Generale
opende met de vraag hoe de de
politici de studiefinanciering
willen organiseren. SP’er Jasper
van Dijk wil de beurs niet afschaffen - “we moeten het prijskaartje voor studeren niet
verhogen”, en CDA-kandidaat
Elly Blanksma is het hartstochtelijk met hem eens. Dan breekt
Martijn van Dam (PvdA, en TU/ealumnus) in en zegt dat ze niet
moet vergeten erbij te vertellen
dat wie niet nominaal +1 (voor de
TU/e is dat vijf studiejaren plus
een extra jaar, red.) afstudeert een
flink hoger collegegeld moet
gaan betalen volgens het CDA.
Uit de zaal komen vragen over
persoonlijke omstandigheden.
“Wat moeten studiestakers doen

met hun studieschuld?” Jeroen
Bartelse van D66 antwoordt
“Aflossen”. Van Dam stelt een tegenvraag: “Is er hier iemand die
twijfelde te beginnen aan een
studie omdat de basisbeurs ook
terugbetaald
moet
worden
wanneer de opleiding niet wordt
afgemaakt?” Een jongen met een
rode trui en daarop een witte
tomaat steekt zijn hand op.
Het publiek praat in de pauze
door over de thematiek. Een
groep Jonge Democraten (D66)
merkt op dat ‘die man van
GroenLinks’ (Rik Gashoff ) zo stil
is. En ze vindt het jammer dat er
niemand van de VVD is
gekomen. “Wel voorstelbaar, hier
zijn natuurlijk weinig stemmen
te behalen.” (NS)/

.
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Debat rector Van Duijn met studenten

“Nominaal studeren ziet men als excellent, maar het moet de nórm zijn”
Ruim honderd studenten waren
woensdag 12 mei present in de
Senaatzaal van het Auditorium
om met rector Hans van Duijn
een achttal stellingen over
studiegedrag en -voortgang
binnen de TU/e te bediscussiëren. Het bracht de partijen
niet altijd nader tot elkaar,
maar het leidde over en weer
wel tot meer begrip voor
elkaars standpunten.
“De universiteiten hebben met
minister Plasterk afspraken
gemaakt over zaken als het verbeteren van studierendementen
en het terugdringen van de
studie-uitval. Als we ons daar niet
aan houden, worden we er uiteindelijk op afgerekend.” Rector
Hans van Duijn maakt direct duidelijk dat zijn oproep om meer
tijd te steken in de studie en niet
alles opzij te zetten voor bestuurswerk, geen impulsieve oprisping van zijn kant is. Zeventig
procent van de studenten die aan
hun tweede jaar beginnen, moet
straks binnen vier jaar hun
bachelor behalen. Want na die
vier jaar ontvangt de universiteit
voor hen geen vergoeding meer
van de overheid. Is het dan te
rechtvaardigen om die studenten
een hoog collegegeld van 5.500
euro te laten betalen? Van Duijn
vindt van wel. “We geven er een
signaal mee af: stel je prioriteiten, anders moet je extra
bijlenen.” Bouwkundestudente
Lisanne Havinga lijkt het niet
haalbaar. “Ik zet vraagtekens bij

de studeerbaarheid van onze opleidingen. Onze studenten zijn
niet lui. Om het niveau van
ingenieur te halen, is nu eenmaal
meer tijd en inspanning noodzakelijk.” Van Duijn blijft toch
een grote groep studenten zien
die verzaakt en die hij niet kan
bereiken.
Nog een ergernis van de rector:
studenten die slecht voorbereid
aan een tentamen deelnemen.
Hij noemt het prijsschieten. “Een
docent steekt tijd en energie in
het opstellen van vragen en het
nakijken, dan moet de student
zich ook serieus voorbereiden.
Dat is een kwestie van respect.”
Zijn voorstel: het eindcijfer van
een vak wordt het gemiddelde
van álle tentamenpogingen. Het
valt niet in goede aarde.
Studenten kunnen een black-out
hebben, wat dan? Daarbij, als een
tentamenweek gevuld is met vijf
zware vakken, moeten er keuzes
gemaakt worden. Heeft de rector
daar begrip voor? En hoe moet
het met die excellente student die
de eerste keer een zeven haalt,
terwijl hij op koers ligt voor cum
laude afstuderen? Van Duijn
belooft er nog eens goed over na
te denken.

Onacceptabel

De studie een jaar stilleggen in
verband met bestuurswerk vindt
Van Duijn echt onacceptabel. “Je
eerste prioriteit ligt bij je studie.
Het kan niet zo zijn dat het bij
bestuurwerk volledig onmogelijk
is om ook nog een deel van je

Victor Dolk (W), Lisanne Havinga (B), discussieleider Lucas Asselbergs en rector Van Duijn.
Foto: Bart van Overbeeke

studie te doen. We geven jaarlijks
tweehonderd bestuursbeurzen
weg. Dat is veel en we moeten dan
ook kritisch gaan kijken welke
functies binnen een bestuur echt
zwaar zijn.” Havinga, zelf actief
bij studentenvereniging SSRE,
zegt dat bestuurswerk bij haar
vereniging meer dan een fulltime
baan is. “Je mag het vergelijken
met de baas zijn van een bedrijf.
De bestuursbeurs is tegelijk een

motivatie om het te gaan doen en
een compensatie voor de studievertraging die het oplevert.”
De stelling dat voor nominale studenten een beurs beschikbaar
moet komen voor het volgen van
een internationale stage, wordt
ook niet door de hele zaal
gewaardeerd. Leidt dit niet tot de
vorming van eilandjes? Daar de
nominale student met beurs en
daar de groep die niet nominaal

studeert en dus geen beurs krijgt.
Van Duijn: “De nominaal studerende student wordt nu gezien
als een excellente student. Maar
dat is niet zo, nominaal studeren
moet de norm zijn. Excellente
studenten zijn degenen die
sowieso nominaal studeren en
daarbij achten en negens halen.”
(HK)/

.

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

In 2008 heb ik, geboren
en getogen Tilburger, de
overstap gemaakt van de
Technische Universiteit
Delft naar die in
Eindhoven. Als ik hier
met anderen over sprak,
kreeg ik soms verbaasde
reacties. Niet alleen op
verjaardagen aan de
borreltafel, maar ook
van een enkele eerstejaars student, die zich
niet kon voorstellen
dat ik mijn loopbaan
in Delft na zestien jaar
afbrak om deze uitgerekend op zijn universiteit in Eindhoven voort
te zetten. Pas wanneer
ik hem uitlegde dat de
ambities van de TU Eindhoven en het
hoge niveau van het onderzoek binnen
mijn vakgebied me terug naar Brabant
hadden gedreven, leek de student zich
te realiseren dat hij aan een bijzondere
universiteit studeerde.
Brabanders zien zichzelf graag als underdog en dat is voor een deel te verklaren
uit het feit dat de provincie eeuwenlang
een tweederangs onderdeel van ons land
is geweest. Een dergelijke behandeling
laat natuurlijk zijn sporen na in de mentaliteit van de bevolking. De afgelopen
honderdvijftig jaar heeft Brabant de
schade echter aardig ingehaald en is
het een van de meest toonaangevende
regio’s in het land op het gebied van
technologie, onderwijs, wetenschap,
cultuur en sport, zonder dat het daarbij

de Brabantse identiteit
uit het oog verloren
heeft. In Nederland zal
niemand dit betwisten,
al lijken de Brabanders
zelf zich nog het minst
bewust van hun nieuwe
positie.
Maar misschien is dit
beeld wel achterhaald.
De afgelopen jaren heb
ik ook ontzettend veel
enthousiaste studenten
leren kennen die zich
wél bewust zijn van
hun positie. Zij zijn
ambitieus, worden
niet geremd door valse
bescheidenheid en
storten zich vol
overgave op hun studie.
Ook naar buiten toe presenteren ze zich
als zelfverzekerde ingenieurs van de
toekomst, bijvoorbeeld tijdens voorlichtingsdagen en via projecten als
University Racing Eindhoven en het
RoboCup voetbalteam. Aangezien studenten de meest zichtbare groepering
zijn binnen de universiteit, zijn zij in
grote mate bepalend voor het beeld
van onze universiteit naar buiten toe.
Ik hoop dan ook dat deze ontwikkeling
zich de komende jaren zal voortzetten,
zodat mijn zoon, wanneer hij in 2020
voor een studie in Eindhoven kiest,
niets meer hoeft uit te leggen.
Joris Remmers, universitair docent
faculteit Werktuigbouwkunde

Economen zijn geleerde mensen,
‘gestudeerd’ heette dat vroeger. Eén
econoom weet al heel veel; kun je nagaan
hoeveel twee economen weten. En vier,
hoeveel weten die wel niet samen?
Antwoord: niets, want economenparen
doven elkaar uit, zoals sommige golf bewegingen.
In De Volkskrant las ik daarover het
volgende voorbeeld: “Op al deze punten
slaan onze collega’s de plank mis”. Aldus
de hoogleraren economie Bovenberg en
Jacobs contra hun collega’s Eijffinger en
Van de Klundert. Drie van de vier zijn van
de KUB (Kubisten, dus). Wat zouden ze
hun Kubistische studenten vertellen;
meeste stemmen gelden?
Jammer dat W.F. Hermans er niet meer
is om het boek ‘Onder Economen’ te
schrijven, want het is boeiend volk.
Er zijn veel meer economen, denk ik,
dan professoren. Toch zijn de meeste
economen wel professor. Dat kan niet,
denkt u? Bij economen kan alles!
Er zijn veel soorten economen. Een
belangrijke tweedeling is die in
Keynesianen en niet-Keynesianen, zoiets
als Hoeken en Kabeljouwen, Patriotten
en Prinsgezinden of Arminianen en
Gomaristen; daarbuiten zijn tientallen
schakeringen. Toch zijn sommige
economen het met elkaar eens. Daarvoor
is een wiskundig bewijs: er zijn zoveel
economen dat er meer economen bestaan
dan meningen. Sommigen zijn het dus
met elkaar eens; die vormen dan paren
-zie boven- die elkaar bestrijden.
Vroeger waren er economen waar ik iets
in zag. Die hadden eenvoudige namen,
zoals Jan Pen (onlangs voor de tweede

keer, en nu definitief, overleden) of
Arnold Heertje. Maar nu zijn onder de
bovenste tien van de Top 745 Economen,
namen als Van Doorslaer, Zahra, Zajac en
Stapel, waar geen krantenlezer ooit van
heeft gehoord. De topeconomen, niet
minder dan 745 in getal, zijn geordend
volgens de waarde van hun h-index (zie
Google of een vroegere bijdrage op deze
plaats). Onder hen zijn, op de plaatsen
51 en 73, de wiskundigen John Einmahl
en Henk Zijm, hier welbekend, zij het niet
als economen. Hun h-indices zijn respec tievelijk 10 en 11. Ik sta er niet bij, hoewel
mijn h-index 10 bedraagt. De lijst, uitge bracht door Economisch Statistische
Berichten, is waarschijnlijk niet opgesteld
door economen of wiskundigen, maar door
Ton van Raan, hoogleraar Wetenschaps kunde te Leiden, tegen betaling.
Als de economen zelf
niet weten wie of
wat ze zijn, hoe
kunnen wij dat
dan weten?
Heel geleerd,
dat wel!
Fred Steutel

Effe zeuren
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“Lezing over omstreden piramides
slecht voor reputatie TU/e”
Niet iedereen is even blij met
de lezing over de piramides van
Bosnië die dr. Semir
Osmanagic´ morgenavond
(vrijdag 21 mei) geeft aan de
TU/e. Dat doet hij op uitnodiging van de multiculturele
studentenvereniging Mosaic.
Informaticastudent Sujit
Prasannakumar: “De TU/e zou
geen platform moeten bieden
aan pseudowetenschappers als
´
Osmanagic.”
Wat Informaticastudent Prasannakumar dwars zit, is het
volgende. “Ik ben bang dat de
TU/e zichzelf voor gek zet met
het bezoek van deze pseudoarcheoloog. Osmanagic´ was ten
tijde van zijn ‘ontdekking’ in
2005 niet gekwalificeerd als
archeoloog. Later heeft hij sociologie gestudeerd. Hij heeft niet
gepubliceerd in vakbladen. Hij

verdraait feiten en stuurt onderzoeksmateriaal naar bevriende
laboratoria.” Prasannakumar is
van mening dat de piramides in
Bosnië een natuurlijke formatie
zijn. “Anders had je toch gezien
waar de stenen die de bouwers
gebruikt
hebben
vandaan
komen?
Maar
in
de
omgeving zie je dat materiaal
niet.” Wat je wel veel ziet in de
Visoko-vallei zijn natuurlijke
grotten. Volgens Prasannakumar
heeft Osmanagic´ er de stalactieten en stalagmieten weggehakt om ze te tonen als ondergrondse kamers.
Sinds de eerste berichten over de
‘ontdekking’ van de piramides,
volgt de Indiër alle verhalen
erover. “Ik lees alles wat erover
verschijnt. Je hoeft maar te
googelen op ‘Osmanagic´ Unesco’
en je ziet een brief van gerenommeerde archeologen waarin zij

Vier laptops weg

De laptops van vier Bouwkundestudenten werden
woensdagmiddag 12 mei gestolen in Matrix. De studenten waren halverwege de middag een half uurtje
weg van hun werkplek om wat te gaan drinken en
hadden hun laptops onbeheerd achtergelaten. Toen
ze terugkwamen, waren de laptops verdwenen. De
TU/e-beveiliging heeft camerabeelden waarop twee
verdachten te zien zijn, naar de politie gestuurd.

Fiets gestolen bij sportcentrum
Bij het Studentensportcentrum is vrijdag 14 mei de
fiets van een student Scheikundige Technologie gestolen. De student had zijn zilverkleurige Gazelle
rond half tien ’s ochtends in de fietsenstalling

waarschuwen over de schade die
Osmanagic´ de heuvels toebrengt
met zijn afgravingen. Ik ben trots
op de TU/e en dat ze een platform
biedt aan deze bullshit, vind ik
erg. Eigenlijk zou er iemand
moeten zijn die screent wat er
naar de TU/e wordt gehaald. Ik
wil waarschuwen. Wanneer deze
man ontmaskerd wordt, zal hij de
reputatie van onze technische
universiteit meesleuren naar
beneden.”
Amel Donko, bestuurslid van
Mosaic en initiatiefnemer van
deze lezing, geeft iedereen het
volste recht om al dan niet waarde
te hechten aan het bestaan van
piramides in Bosnië. “Het is juist
de bedoeling om de dialoog te
openen. Na de lezing is er tijd
voor discussie. De luisteraar
moet zelf zijn oordeel maar
vellen.” (NS)/

.

gezet, voorzien van een kettingslot; rond zes uur ’s
avonds bleek het rijwiel verdwenen.

Diefstal na nachtelijk
tentbezoek

Twee deelneemsters aan het internationale zaalvoetbaltoernooi van Totelos zijn afgelopen weekend
het slachtoffer geworden van dieven. De dames
hadden zondag 16 mei rond vijf uur ’s ochtends in
hun tent bezoek gekregen van twee gebrekkig
Engelssprekende heren, die bij gebrek aan aandacht
van de slaapsters weer waren vertrokken. Later
bleek de gsm van één van de slachtoffers weg, ook
werden een schoen en beddenpomp gestolen.

Studenten ‘vergroenen’ fietsenstalling
De fietsenstalling bij het Piazza
aan het 18 Septemberplein in
Eindhoven kleurde vorige week van
maandag op dinsdag ’s nachts
groen door toedoen van drie stu denten. Elieke Willems en Rob Valk
-eerstejaars Bouwkunde- en
Fontys-studente Milou Soomers
willen met hun actie het milieu
onder de aandacht brengen en
fietsgebruik stimuleren. Zij hebben
van maandag 10 mei op dinsdag 11
mei folie op de verlichting aange bracht.
Eigenlijk wilden de drie studenten
de Witte Dame omtoveren tot
Groene Dame, maar dit bleek niet
haalbaar. Rob Valk: “De fietsen stalling is een goed initiatief voor
een schoner en groener Eindhoven.

Nodeloos licht
voor het voetlicht
‘Na het plassen handen wassen’,
leren veel peuters al snel nadat ze
de luier zijn ontgroeid. ‘En denk
ook meteen aan de broeikas gassen’ zou daar wellicht achter aan moeten komen. Dan zouden
ook studenten en medewerkers
van de TU/e er misschien wat
alerter op zijn om na hun sanitaire
stop even de lichtschakelaar om
te zetten. Want aan dit stukje
milieubewustzijn kan aan de uni versiteit veel worden verbeterd,
constateert de Chemiewinkel, die
het onderwerp momenteel met
stickers over de hele campus
onder de aandacht brengt.
Het is niet voor het eerst dat de
Chemiewinkel de nodeloze ver lichting van de campustoiletten
voor het voetlicht brengt. Een
paar jaar terug hield de winkel,
met toestemming van een aantal
gebouwbeheerders, ook al een
stickeractie op een deel van het
TU/e-terrein.
Ditmaal sloeg de Chemiewinkel
de handen ineen met Dienst
Huisvesting, dat duurzaamheid
eveneens hoog in het vaandel
heeft staan en groen licht gaf om
campusbreed te stickeren. “Met
dergelijke acties proberen we ons
groene imago, eigenlijk onze
basis, hoog te houden”, zegt prfunctionaris Jeaphianne van Rijn
van de Chemiewinkel, die met een
eerdere actie bijvoorbeeld al op
de besparingen door dubbelzijdig
printen wees.

staan.” Bij de gemeente is niets
bekend over de actie. (JvG)

In memoriam
Op 11 mei 2010 is overleden dr. Gerard Daniël Rieck,
emeritus hoogleraar en oud-CvB-lid van de TU/e.
Dr. Rieck was hoogleraar op het gebied van de
Fysische Chemie van de Vaste Stof bij de faculteit
Scheikundige Technologie van 1960-1976. Tevens is

hij lid geweest van het College van Bestuur in de
pe r i o d e 1 9 7 1 - 1 9 7 4 .

Bestuur faculteit Scheikundige Technologie

De Chemiewinkel heeft nog volop
andere duurzame plannen. Zo
hoopt de Chemiewinkel, in
overleg met Dienst Huisvesting,
volgend jaar werk te maken van
zonnepanelen - om te beginnen
op één TU/e-gebouw, maar in
geval van aantoonbare bespa ringen uiteindelijk liefst op de
hele campus. “Maar dit project zit
nog in de beginfase.” (MvdV)

Glazen Huis naar Eindhoven
Het Glazen Huis van radiostation 3FM staat eind december 2010 op de Markt in
Eindhoven. Dit heeft de zender
dinsdag 11 mei bekendgemaakt. Volgens een ‘zeer
verheugde’ ir. Harry Roumen,
universiteitssecretaris en
voorzitter van stichting
Citydynamiek, is het “een
mooie gelegenheid om te laten
zien dat we een bruisende studentenstad zijn”.

We hopen dat meer Eindhovenaren
de fiets pakken en de auto laten

Een eerste stickerronde op dins dagochtend 11 mei liet al zien dat
het milieubewustzijn van de
plassers in sommige gebouwen
sterk voor verbetering vatbaar is.

Stichting Citydynamiek heeft er
met de gemeente Eindhoven
voor gelobbyd om het Glazen
Huis en de actie voor het goede
doel Serious Request naar
Eindhoven te halen. Harry
Roumen: “In de Bunker waren
studenten al volop aan het
bedenken wat ze er omheen
kunnen organiseren. Ik verwacht
dat er vanuit allerlei studie- en
studentenverenigingen initiatieven komen.”
Studievereniging Lucid van

Industrial Design houdt jaarlijks
een actie om geld in te zamelen
voor het initiatief van 3FM.
Volgens Dennis de Klein van
Lucid is het aan het nieuwe
bestuur wat de studievereniging
dit jaar doet. “Ik verwacht dat ze
wel groter uitpakken, omdat het
nu in Eindhoven is. En we
proberen al een paar jaar om het
liedje dat we altijd op onze borrel
draaien op de radio te krijgen.
Dat zal dit jaar zeker weer het
streven zijn.”
Dj’s van de nationale radiozender 3FM zenden al een aantal
jaren een week lang radioprogramma’s uit vanuit een ‘glazen
huis’ zonder te eten, met het doel
geld in te zamelen voor een goed
doel. De locatie van het glazen
huis wisselt. (JvG)/

.
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Webspace nodig?
Gratis Windows Server 2008 web hosting
en .nl domeinnaam
Ga naar: http://www.gratiswindowshosting.nl
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Alle hobbels uit de weg voor
in de cabine ‘rollen’ (van links naar rechts
schommelen) als gevolg van een stuuractie
en ‘dompen’ (een beweging van voor naar
achteren) bij remmen of hard optrekken.
Het juiste veersysteem kan deze bewegingen vrijwel volledig uitdempen, maar
het nadeel hiervan is dat de chauffeur
nauwelijks nog voelt wat zijn auto doet:
pas als de vrachtwagen omligt heeft hij
bij wijze van spreken door dat hij een te
scherpe bocht heeft genomen. En dat is
uiteraard onwenselijk. “Het is daarom
altijd een afweging tussen comfort en
de mate van terugkoppeling van het rijgedrag”, zegt Willem-Jan Evers. “Een te
comfortabele vering kan leiden tot te
zelfverzekerd rijgedrag en dat kan ongelukken tot gevolg hebben.”

Promovendus Willem-Jan Evers.
Foto: Bart van Overbeeke

Truckers brengen talloze uren door op de weg. Een goede
cabinevering kan deze kilometervreters veel fysiek ongemak
besparen. Promovendus ir. Willem-Jan Evers onderzocht de
mogelijkheden voor een actieve vering, met een actuator
onder elke hoek van de cabine. Vandaag promoveert de
Werktuigbouwkundige in Kasteel Helmond, nabij het zenuwcentrum van de Nederlandse auto-industrie. De ceremonie
wordt opgefleurd met de aanwezigheid van een prototype
truck van TNO Automotive met actieve stabilisatie.

Iedereen die wel eens met de auto richting
de Middellandse Zee is gereisd, zal meevoelen met vrachtwagenchauffeurs die
deze trip wekelijks maken. Een beetje
comfort voor de truckers is dan ook geen
overbodige luxe; dat blijkt ook uit de oververtegenwoordiging van de chauffeurs in
de behandelkamers van fysiotherapeuten
en chiropractors. De lange dagen op de weg
zijn al zwaar genoeg zonder dat je ook nog
eens elk hobbeltje voelt.
Maar het gaat niet alleen om kleine hobbels:
ook de grotere, tragere bewegingen zijn
hinderlijk. Zo kan de zetel van de chauffeur

Het comfort van de chauffeurs is nooit
het belangrijkste aandachtspunt geweest
in de vrachtindustrie, een branche die
een moordende concurrentie kent en
waarin elke cent telt. Trucks moeten vooral
zuinig rijden en het lang volhouden - een
vrachtwagen gebouwd voor lange afstanden legt in zijn leven meer dan anderhalf
miljoen kilometer af. Toch is er in de
afgelopen eeuw veel verbeterd aan de
veersystemen die de lange ritten voor
zowel de chauffeur als de kostbare lading
comfortabeler moeten maken. De 21ste
eeuw heeft op dit vlak daarentegen nog
weinig vooruitgang mogen aanschouwen,
zegt Evers. Dat ligt volgens hem vooral
aan het feit dat de passieve veersystemen
(die geen energie kosten) inmiddels
aardig uitontwikkeld zijn. Het is daarom
tijd voor de volgende stap: (semi-)actieve
vering, waarbij het veersysteem reageert
op bewegingen van de auto als gevolg van
oneffenheden op de weg of het rijgedrag
van de chauffeur.
“Het probleem is alleen dat die actieve
regeling eigenlijk geen energie mag
kosten, anders is het niet rendabel”, zegt
Evers. Hydraulische systemen vallen

Heldere universiteit is beste voedingsbodem voor spin-offs
Te hoge verwachtingen onder academische ondernemers en te weinig
duidelijkheid en regels van de universiteiten. Dat zijn de belangrijkste
oorzaken waarom commerciële
bedrijfjes die voortborduren op wetenschappelijk onderzoek niet van de
grond komen. Onderzoeker Elco van
Burg laat in zijn proefschrift ‘Creating
Spin-off’ zien hoe je intellectueel
eigendom beter kunt benutten. En dat
transparant handelen vereist is om de
schijn van fraude en belangenverstrengeling met spin-offs tegen te gaan.
Niet iedereen is een ondernemer. Zeker
onderzoekers niet. Die hebben vaak
moeite met het opzetten van een eigen
bedrijf. Het ontwikkelen van een marktgericht product blijkt dikwijls het struikelblok. “Academische ondernemers
richten zich meestal te veel op de technologie,” meent Elco van Burg van de
faculteit Industrial Engineering &
Innovation Sciences. De promovendus
verkende de
valkuilen
waarin zowel
universiteiten
als startende
ondernemers
kunnen belanden.
Hij deed dat aan de hand van literatuurstudie en interviews met tientallen
bestuurders en ondernemers van drie
universiteiten; de TU/e, Wageningen

Universiteit en Research Center (WUR)
en de Technische Universiteit van
Catalonië (UPC) in Spanje. Zijn onderzoek naar de spin-off ondersteuning en
de organisatie daarvan strekt zich uit over
de periode van 1998 tot en met 2008.
“Tijdens mijn onderzoek heb ik vaak
contact gehad met het Innovation Lab
van de TU/e, dat meebetaalde aan het
onderzoek. Ik heb geregeld presentaties
gehouden en dat resulteerde erin dat
lopende zaken werden aangepast. In de
praktijk zijn het geen wereldschokkende,
verkeerde dingen. Maar ondernemers
hebben soms het gevoel dat ze pootje
gelicht worden. Daarom is het belangrijk
voor een universiteit om transparant
te zijn. Als je alles netjes op papier
beschrijft en uitlegt, scheelt dat enorm.
De regels voor en communicatie over
spin-offs zijn erg belangrijk. De perceptie van de relatie met de universiteit
beïnvloedt het succes van de onderneming. Het maakt dus in eerste instantie
niet zoveel uit wat de universiteit écht
doet, maar het
maakt wel uit
wat en hoe de
universiteit
communiceert naar
academische ondernemers.”
“Voor mijn onderzoek heb ik alleen
die ondernemingen bekeken waar intellectual property (IP) aanwezig is. In dat
geval is er een patent aangevraagd of

loopt de procedure nog. Dat is zeker van
groot belang, want zonder IP is zo’n
onderneming niet zo interessant voor
investeerders. Daar gaat een stuk van de
onderhandelingen over. Van wie is het
patent? Hoe zit het met licenties? Maar
je hebt bovenal heldere procedures nodig
die consequent worden gevolgd. Deze
‘procedurele fairness’ is een van de
belangrijkste aspecten van een spin-off
proces. Dat geeft een jonge ondernemer
namelijk het gevoel dat er goed met hem
omgegaan wordt.”

“Academische starters hebben vooral
hoge verwachtingen over hun eigen
aandeel en belang in zo’n onderneming.
Het gaat vaak om jonge promovendi
die vier jaar met onderzoek bezig zijn
geweest. Ze denken: dit is mijn onderzoek en daarvan ga ik een bedrijf maken.
Maar ook een universiteit wil haar
aandeel eruit halen omdat ze het
onderzoek jarenlang ondersteunt.
De verwachting van de promovendus
dat de onderneming honderd procent
van hem wordt, moet dus vroegtijdig

Kennis blijft eigendom
van universiteiten

Promovendus Elco van Burg.
Foto: Bart van Overbeeke
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truckchauffeurs
volgens hem daarom bij voorbaat al af.
“Elektrische systemen hebben meer
potentie aangezien je daarbij een deel van
de energie kunt hergebruiken. Maar ik
ken geen geschikte
commerciële elektromotoren die de
benodigde kracht
kunnen leveren.“
Daarom werd in zijn promotieproject,
dat Evers uitvoerde in samenwerking
met DAF en TNO, gekozen voor een
alternatief: een actieve vering met
variabele geometrie. Voortbouwend op
een ooit aan de TU Delft ontwikkeld
concept, de Delft Active Suspension,
bestudeerde Evers een door TNO
gepatenteerd nieuw ontwerp:
de electromechanical Low-Power
Active Suspension (eLPAS).
Dit veersysteem gebruikt een veer die
aangrijpt op een variabele plek langs een
hefboom die op zijn beurt weer in verbinding staat met de cabine. De eLPAS
heeft een laag energieverbruik - mits
op de juiste manier aangestuurd.
Het bijzondere aan de eLPAS is dat het
energieverbruik afhankelijk is van de
verandering in de kracht op het systeem
en niet van de totale
kracht: zolang de
krachtsverandering
beperkt blijft, is het
systeem energiezuinig. Het is
dus zaak om
de krachtsvariaties
te beperken. Daarbij
is eLPAS een veringsysteem voor de cabine en niet voor het
voertuig zelf. “Het oorspronkelijke
Delftse systeem was ontwikkeld voor de
primaire vering in personenauto’s. Als
die vering het begeeft, gaat het echt goed
mis. Dat is eigenlijk te riskant. Gaat de
cabinevering daarentegen kapot, dan kun

je de truck nog rustig naar de kant van de
weg brengen en de wegenwacht bellen.”
Om het nieuwe veersysteem te analyseren
maakte Evers een computermodel dat
hij valideerde met
metingen van een met
extra sensoren uitgeruste DAF XF-truck
met trailer. Het model
beschrijft alle mogelijke bewegingen die
de truck en de cabine kunnen maken.
Vervolgens maakte hij op basis van dit
computermodel een virtuele vrachtwagen
met een eLPAS onderin elk hoekpunt van
de cabine. Dat levert een comfortwinst op
van 16 procent tot 28 procent (afhankelijk van het toegestane energieverbruik),
gemeten naar de verticale beweging van
de chauffeur. Significant, volgens Evers:
“Je moet het vergelijken met de laatste
grote comfortverbetering, de introductie
van de luchtgeveerde cabine van twintig
jaar geleden. Dat leverde tien tot twintig
procent comfortwinst op. De winst die je
behaalt met de eLPAS zou je nog kunnen
verhogen door verschillende standen te
gebruiken voor verschillende typen
wegdek; voor een glad wegdek stel je
de vering dan anders in dan voor een
hobbelig wegdek.”
De eLPAS heeft dus
veel potentie, maar er
moet wel iemand met
de verdere ontwikkeling aan de slag, zegt
Evers. “De vraag is:
wie heeft het lef om
dit op te pakken?
De ontwikkelkosten
van een systeem als eLPAS zullen hoog
zijn, maar ik geloof echt dat het een
kwestie van tijd is voordat dit soort actieve
vering, met een actuator onder elke hoek
van de cabine, gemeengoed is.” (TJ)/

“Actieve vering
mag geen energie
kosten”

“Te comfortabele
vering kan
ongelukken tot
gevolg hebben”

worden gecorrigeerd. In dat geval zal
een jonge ondernemer het snappen.
Is een starter al begonnen met een
onderneming, dan gaat er veel meer
tijd overheen voordat het begrepen en
geaccepteerd wordt.”
“Ik denk dat
een starter
heel afhankelijk is van de
universiteit
en hij zich
dat moet
realiseren.
In Nederland ligt de kennis van universiteiten namelijk juridisch vast. Die blijft
van de universiteit en is niet van het
personeel. Het is raadzaam dat universiteiten een programmaonderdeel aanbieden waarin wordt verteld over
ondernemerschap en spin-offs. Dan
heb je meteen vanaf het begin die verwachting gemanaged. En dan zijn ook
direct de opties bekend en hoeft een
promovendus die niet na een aantal
jaren pas te bedenken. Het is goed als
iedereen weet hoe een universiteit omgaat
met ondernemerschap. Hoe eerder, hoe
liever.”
“In de media duiken wel eens verhalen
op over belangenverstrengeling en fraude
als het gaat om spin-offs. Universitair
onderzoek wordt namelijk deels gefinancierd uit de eerste geldstroom, dus uit
de beurs van de belastingbetaler.

.

Vervolgens worden met dat geld private
bedrijven opgericht waaraan hoogleraren, promovendi en misschien zelfs
de universiteit verdienen. Dat riekt een
beetje naar oneigenlijk gebruik van
publieke middelen. Toch is die redenering te kort
door de bocht.
Want als
er niets met
het onderzoek
gebeurt, dan
krijgt de belastingbetaler er
net zo min iets voor terug.
In verhouding met andere overheidssubsidies aan particuliere ondernemingen,
gaat het bovendien om een gering bedrag.
Uit mijn onderzoek blijkt verder dat
belangenverstrengeling voorkomt, maar
dat het effect vrij klein is. Ik ben het
alleen binnen specifieke vakgebieden
tegengekomen, zoals de farmacie.
Denk aan de professor die alleen
onderzoek doet in het belang van zijn
bedrijfje en slechts positieve resultaten
meldt. Het lijkt erop dat je zoiets niet
kunt ondervangen door de commercialisering te stoppen. Als mensen er brood
in zien, gebeurt het toch. Alleen met
duidelijke en transparante regels kun
je dat tegengaan. Dan kun je spin-offs
gewoon vragen waar hun onderzoeksresultaten vandaan komen en wie het
onderzoek financiert.” (FvO)/

“Ondernemers hebben
soms het gevoel dat ze
pootje gelicht worden”

.

In exotische oorden zijn de temperatuur
en luchtvochtigheid vaak hoger dan in
Nederland. Lekker, maar niet voor printer fabrikant Océ. Zo’n klimaat kan het papier
in grafische printers doen opbollen, waar door de afdruk verslechtert en de printer
kan vastlopen. Wiskundestudente Paula
Marin Zapata helpt de printerfabrikant het
probleem te tackelen.
De printers worden onder andere gebruikt
voor bouwtekeningen die erg nauwkeurig
moeten zijn. Om dat te bereiken staan de
inktkoppen zeer dicht op het papier. Niet
alleen daarom vormt door vocht opbollend
papier een probleem. De inktkoppen van de
printer zijn bovendien warm, omdat de inkt
pas vloeibaar wordt na verwarming. Zodra
het papier onder de warme inktkoppen door
schuift, verdampt een deel van het vocht weer
uit het papier. Het gevolg: bobbelig papier
en een onnauwkeurige print.
Simpelweg de ruimte vergroten tussen de
printkoppen en het papier zou de afdruk
minder nauwkeurig maken. Océ wil daarom
eerst graag weten hoe het papier zich precies
vervormt onder invloed van luchtvochtigheid
en temperatuur. Marin ontwikkelt wiskundige
modellen die de opname van vocht door het
papier beschrijven. In een latere fase zal
iemand anders de vervorming van het papier
modelleren.
Marins taak zou makkelijker zijn als papier
niet bestond uit talloze vezels en holtes. Die
zijn moeilijk in één wiskundige vergelijking

te stoppen. Het eerste wiskundige model van
Marin bevat daarom drie vergelijkingen: een
voor de vochtopname door vezels, een voor
de vochtopname door poreus materiaal en
een vergelijking die de temperatuurverande ring van het papier weergeeft. Samen
beschrijven ze de vochtopname vanaf het
papieroppervlak naar de binnenkant van het
papier. Vervolgens maakte de studente een
model dat het vochttransport beschrijft
tussen verschillende lagen papier. Papier
voor dit soort printers wordt immers bewaard
in dikke rollen.
De modellen zette ze om naar rekenpro gramma’s. “Een deel van de uitkomsten van
de programma’s zijn al vergeleken met de
resultaten van natuurkundige experimenten
met papier. Die experimenten zijn alleen
nog niet afgerond”, zegt de Colombiaanse
studente. “Dat doet iemand anders.”
Momenteel zet ze haar tanden in een derde
model. Dat beschrijft het horizontale vocht transport door het papier, wanneer het is
uitgerold en onder de printer door schuift.
Geen eenvoudige opgave, ontdekte ze.
“Het papier schuift bijvoorbeeld eerst
over een warme plaat die het vocht laat
verdampen. De temperatuur en de lucht vochtigheid beïnvloeden elkaar direct.
Dat maakt het extra moeilijk ze te beschrijven
in een model.”
Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulma

Onderzoek in het kort
Te warm voor hagedissen
Het broeikaseffect zorgt wellicht voor het uitsterven van een fors deel van de hagedissen soorten. Naar verwachting sterft voor 2080 een vijfde van de soorten uit en verdwijnt zelfs
veertig procent van alle populaties. Dat schrijven deskundigen onder leiding van Barry
Sinervo van de Universiteit van Californië afgelopen week in Science. Sinervo stuitte bij
toeval op het probleem toen hij merkte dat diverse Mexicaanse hagedissenpopulaties in
de loop der jaren waren verdwenen. Na rondvraag bleek dat veel van zijn collega’s ook met
dit probleem te maken hadden. Een uitgebreide studie naar de oorzaken leverde een ver rassende conclusie op: de hagedissen verdwenen vooral op plekken waar de temperatuur
door de opwarming van de aarde het snelst is gestegen. Hoewel hagedissen namelijk van
warmte houden, lopen ze ook het risico oververhit te raken. Als de hagedissen meer tijd in
de schaduw moeten doorbrengen, hebben ze minder tijd om voedsel te vinden en dat zorgt
ervoor dat de hagedissen verdwijnen. (TJ)

Dweilen met de kraan open
Genetisch gemodificeerde katoenplanten bieden geen oplossing tegen ongedierte. Dat
blijkt uit een Chinese studie die afgelopen week in Science verscheen. Eind jaren negentig
zijn veel planters in China overgegaan op genetisch aangepaste Bt-katoenplanten, die gif
aanmaken tegen schadelijke mottenlarven. Hierdoor waren aanvankelijk veel minder
bestrijdingsmiddelen nodig, maar de plek van de mottenlarven is inmiddels ingenomen
door insecten die ongevoelig zijn voor het Bt-gif. De boeren zijn daardoor genoodzaakt
om toch weer meer landbouwgif te gaan spuiten. Een vergelijkbaar probleem openbaarde
zich al eerder, toen de plek van door gif uitgeroeide kevers werd ingenomen door de boven genoemde motten. De auteurs van de studie raden aan voortaan het volledige ecosysteem
in ogenschouw te nemen en stellen voor de schadelijke insecten op afstand te houden door
hun lievelingsgewassen nabij de katoenplantages te planten. (TJ)
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Halve eeuw in
Het brandweerkorps van de toenmalige Technische Hogeschool in de jaren zestig.

De specialiteit van de TU/e-brandweer: het werken met gevaarlijke stoffen.

Jubileum brandweer/Monique van de Ven
Foto’s/Archief brandweer en Bart van Overbeeke
Wie als klein jongetje droomde van grootse en indrukwekkende staaltjes vuurvechterij, komt als brandweerman
aan de TU/e een tikkeltje bedrogen uit. In de vijftig jaar
dat het TU/e-brandweerkorps bestaat, viel er op de campus
-gelukkig- maar bar weinig te blussen. Maar het vuur bij de
leden, vooral bij de vrijwilligers, is er volgens commandant
Mario de Roij van Zuijdewijn niet minder om: “Bij de
Auditorium-brand (in 1994, red.) durfde de officier van dienst
nauwelijks te zeggen dat onze mannen maar eens naar huis
moesten gaan om wat te pitten. Ze waren zó teleurgesteld”.
De sfeer en de vriendschappen binnen
het korps zijn bijzonder, zegt brandweercommandant De Roij van Zuijdewijn.
“We kunnen elkaar hier bij wijze van
spreken helemaal verrot schelden, maar
als we ergens heen moeten, gaan we er
samen voor. Je deelt toch een bepaalde
afwijking, ik noem het altijd de SintBernardmentaliteit. Dat geldt voor alle
hulpverleners.”
De speciale band tussen de mannen van
het korps blijkt volgens hem ook uit het
feit dat de spuitgasten van het eerste uur
nog jaarlijks bij
elkaar komen. Eén
van hen is Joop van
de Lingen; hij was
ongeveer een kwart
eeuw in touw voor
de TU/e-brandweer,
grotendeels als
beroeps.
De brandweerlieden, net als Van de
Lingen vooral afkomstig van de Bouwtechnische Dienst, droegen destijds een
grotendeels witte uitrusting, met witte
laarzen en ‘een soort bouwhelmen’ op,
herinnert hij zich. De allereerste wagen
die het korps destijds via de gemeente
Eindhoven had weten te bemachtigen,
was bepaald geen soepele kar, vertelt hij
grijnzend: “Twintig meter voor een bocht
moest je al gaan sturen, anders ging je
geheid rechtdoor”. In 1965 kocht het
korps een DAF, die door het Rotterdamse
bedrijf Bikkers met hoge druk, een pomp
en dergelijke werd omgebouwd tot brandweerwagen.
De oud-brandweerman hield zich vooral
bezig met de technische en materiële
kant van het spuitgastenvak. “Ik wist wat
we nodig hadden, maar geld was vaak
een probleem. In de eerste jaren reikten
de bomen blijkbaar tot de hemel, maar
in mijn tijd kon er níks”, blikt Van de
Lingen terug. Met alle wetten en regels
van nu is het ondenkbaar, maar Van de
Lingen scharrelde, handelde, bietste,
knutselde en sleutelde destijds heel wat
af - zich daarbij weinig aantrekkend van
wat de hoge heren ervan zouden vinden.
Zo schafte hij, toen de commandant op
vakantie was, op eigen houtje eens voor
62.000 gulden aan nieuwe persluchtmaskers aan. Hij vertelt het allemaal met

trotse blik: “Ik was die man met de grote
smoel”.
Waar tegenwoordig alles is vastgelegd
in instructies, regels, richtlijnen en procedures, die ook nog eens van alle kanten
worden gecontroleerd, was het destijds
veelvuldig ‘al doende leert men’. Van de
Lingen herinnert zich een brand op het
dak van E-hoog (nu Potentiaal), waar dakdekkers met bitumen aan het werk waren
toen een ketel vlam vatte. Terwijl de eigen
mannen bezig waren de ketel van de
buitenkant nat te
houden, kwam de
gemeentelijke
brandweer polshoogte
nemen. “De commandant vroeg meteen
om groene zeep. Ik
dacht dat hij gek was
geworden.” Dat het schuim van deze
simpele zeep de boel bij een bitumenbrand afdekt en dooft, was een leerzame
openbaring.
Een arbodienst of iets dergelijks bestond
destijds niet, weet De Roij van Zuijdewijn.
“Mensen van die generatie stonden nog
gewoon in asbest platen te zagen, ze
hadden geen idee.” Van de Lingen herinnert zich een docent die lesgaf in een
zaal waarvan hij wist dat daar eerder met
chemicaliën was gewerkt. “Hij vroeg zich
af waar bijvoorbeeld de oude rioleringen
waren gebleven en of hij er eigenlijk wel
les mocht geven. Uit metingen bleek al
gauw dat de kwikdampen er letterlijk nog
in de lucht hingen. Hartstikke giftig.”
Ook in zijn geheugen gegrift staat een
explosie in N-laag waarvoor hij ’s avonds
werd opgepiept. In een lab lag een opengescheurd vat op de grond, niet opgewassen tegen de samenvoeging van
componenten die even daarvoor had
plaatsgevonden. Van de Lingen, zelf
uitgerust met onder meer een persluchtmasker, weet nog hoe hij de amanuensis
van de faculteit moest wegjagen die doodgemoedereerd het lab in kwam stappen.
“‘Maar ik kan ertegen hoor, ik werk hier’,
riep ie nog. Iemand anders wilde wel
even helpen met het overgieten van de
stoffen in andere vaten - in zijn goede pak
was ie, blijkbaar op weg naar een feestje.
We hebben de vaten samen in een wagen

“Vrijwilligers
vreten het vuur
het liefst op”

Het brandweerkorps anno 2010 met staand, vierde van links, commandant Mario de Roij van
Zuijdewijn.

De brand in het Auditorium in november 1994, gezien vanaf het Hoofdgebouw.
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vuur en vlam
gezet en naar de BBC (Berging Bijzondere
Chemicaliën, red.) gebracht.”
Dan gaat het er tegenwoordig wel anders
aan toe. Zo rukken brandweerlieden na
een melding nooit alléén uit, maar altijd
met een collega. En voor proeven met
gevaarlijke stoffen moet sowieso eerst
toestemming worden verkregen van een
speciale veiligheidscommissie. De BBC,
de opslag voor gevaarlijke stoffen op de
campus, bestond in de vroege jaren ook
al, weet De Roij van Zuijdewijn, maar
“het was eigenlijk niet meer dan een
soort fietsenstalling waar heel wat werd
afgeknoeid. De vloer daar had alle
kleuren van de regenboog”.
Een andere anekdote waarover oudgediende Van de Lingen smakelijk vertelt,
is die van een aangebroken fles picrinezuur die onschadelijk moest worden
gemaakt. Een hoogleraar van de toenmalige technische hogeschool had van
een Amerikaanse collega een grote fles
gekregen. Hij had er een beetje van de
inhoud uitgehaald en blijkbaar was de
fles daarna gaan ‘zwerven’, zo zegt Van de
Lingen: “Er bleek picrinezuur in te zitten;
niemand wist zich er raad mee”. De Roij
van Zuijdewijn legt uit: “Als je aangebroken
picrinezuur te lang laat staan, gaat het
uitkristalliseren. Dan mag je zelfs het
kleinste potje niet eens meer vervoeren;
als het explodeert, kost het je een hand”.
Voor de genoemde fles werden, toen
eenmaal duidelijk was wat erin zat, dan
ook geen halve maatregelen getroffen.
Van de Lingen vertelt hoe twee mannen
de fles met behulp van grote stangen in
een diepe kuil, omringd met dikke strobalen, hebben laten zakken. De hogeschool liet een scherpschutter van de
Explosieven Opruimingsdienst (EOD)
aanrukken om de fles kapot te schieten.
De achterliggende Dorgelolaan werd er
zelfs voor afgezet en de spoorwegen
werden ingeseind om het treinverkeer
tijdelijk stil te leggen. En: “Er gebeurde
níks”. Van de Lingen grinnikt. “We waren
er een hele week mee bezig geweest.”
Tegenwoordig wordt wel aanzienlijk
zorgvuldiger met gevaarlijke stoffen
omgegaan. In de brandweerkazerne op
het TU/e-terrein ligt ‘de gele bijbel’,
oftewel het boek Chemiekaarten, steevast
centraal op tafel. Maar de kennis van
chemicaliën en hoe ermee om te gaan,
was duidelijk niet altijd zo up-to-date.
De Roij van Zuijdewijn: “De Hal, destijds
het CT-gebouw, was eerder van Scheikundige Technologie. Ik weet nog dat
daar eerder houten rekken vol open
potten stonden waarin van alles bij
elkaar gegoten was - maar wát precies,
dat wist geen mens. Nou, daar liep ik
alleen met mijn armen strak over elkaar
langs af, hoor”.
Hoe riskant de situaties vroeger soms ook
waren; grote branden bleven uit op het
TU/e-terrein. “We hebben tot nu toe eigenlijk best geluk gehad”, zei brandweercommandant De Roij van Zuijdewijn een paar
jaar terug al in Cursor, toen de universiteit
druk doende was met het regelen van

gebruiksvergunningen voor al haar
gebouwen.
Het universiteitsterrein is daarmee
misschien niet de meest spannende
omgeving voor een brandweerman
in hart en nieren, erkent De Roij van
Zuijdewijn. Waar kleine jongetjes
dromen van glimmende rode bolides
waarmee ze
de meest imponerende vlammenzeeën
bedwingen, bleven
grote branden en
incidenten de TU/e
in al die jaren bespaard. Vanuit vlammenvechtersoptiek was 1994 dan ook een
topjaar: in augustus legde een aangestoken brand kinderdagverblijf de
TUimelaar in de as en nog geen drie
maanden later, in november, trof een
grote brand het Auditorium.
Bij het Auditorium waren De Roij van
Zuijdewijn en een collega als eerste
brandweerlieden ter plaatse. In het stelsel
van luchtbehandelingskanalen dat in
schachten door het gebouw loopt, was
(aan de noordkant van het gebouw) een
elektromotor met ventilator doorgebrand.
Waar dergelijke grote ruimtes tegenwoordig zijn opgedeeld in brandvertragende compartimenten, was het
luchtkanalensysteem vroeger één open
verbinding, vertelt de commandant.
De brand ging -letterlijk- als een lopend
vuurtje rond.
Vanwege de intense hitte kon de brandweer al snel niet meer in de buurt van de
brandhaard komen. Men kreeg de brand
onder controle met behulp van een
zogeheten nevelkogel: een soort lange
lans met daaraan een grote kop die water
in het rond nevelt, die in een gat werd
gestoken dat in de schacht werd gemaakt.
De brandschade
was daardoor
minimaal, in tegenstelling tot de rookschade. De brandhaard
was bovenin het
gebouw, “maar onderin
de kelder kon je je
naam in het roet
schrijven”, illustreert De Roij van Zuijdewijn.
Hij blikt erop terug met haast weemoedige
blik. Zolang er geen menselijke slachtoffers bij betrokken zijn, maak je een
brandweerman met weinig zo blij als met
een flinke fik, erkent hij. De commandant
laat een foto zien van enkele collega’s na
een brand in een technische ruimte in
Potentiaal: “Een brandje van niks, maar
moet je die glunderende smoelen zien!”.
Vooral de vrijwilligers zijn volgens hem
bloedfanatiek: “Die vreten het vuur het
liefst op. Bij de brand in het Auditorium
durfde de officier van dienst van de
gemeentelijke brandweer ’s avonds laat
nauwelijks te zeggen dat onze mannen
maar eens naar huis moesten gaan om
wat te pitten. Ze waren zó teleurgesteld”.
Vooral de vaste brandweermedewerkers
kennen elkaar door en door. “Ik zie het
meteen als een collega de avond ervoor

in zijn dorp een rotklus heeft gehad.
Dan weet ik dat ie weer iemand uit een
auto heeft moeten pulken.” Zelf heeft hij
in zijn hele brandweerloopbaan aan de
TU/e ‘maar’ twee incidenten met ernstig
gewonden meegemaakt, in beide gevallen
slachtoffers van een explosie. “Op het
moment zelf val je terug op je kennis en
ervaring, je komt
in een soort professionele roes. Het
besef komt pas later.”
Maar de nazorg is,
indien nodig, prima
geregeld, zegt hij:
de brandweerlieden kunnen intern op
elkaar terugvallen, maar ook daarbuiten
is steun voorhanden, bijvoorbeeld vanuit
het regionale Bedrijfs Opvangteam.

“Korps is in
vijftig jaar enorm
geprofessionaliseerd”

Het is bijzonder dat de universiteit, als
enige in Nederland, een eigen brandweerkorps heeft, beseft De Roij van
Zuijdewijn. “Of dat ook echt nodig is?
Misschien niet - maar zonder eigen korps
moet je bijvoorbeeld de expertise op het
gebied van gevaarlijke stoffen die we hier
in huis hebben, wel anders gaan organiseren. Gelukkig is het algemene geluid
tot nu toe dat we echt ergens voor stáán.
Het korps is in die vijftig jaar enorm
gegroeid en geprofessionaliseerd.
Of het korps nóg eens een halve eeuw
meekan? Hij twijfelt - maar niet lang:
“Zolang we hier zelf de kost verdienen,
zoals nu, zeg ik ja. Daarbij kijk ik ook
naar de uitbreidingsplannen van de universiteit; naar alle labs, bijvoorbeeld van
het FOM-instituut voor Plasmafysica, die
in de toekomst waarschijnlijk naar hier
komen. Ook zullen de komende jaren
steeds meer mensen op de campus gaan
wonen. Ik zie nog genoeg werk voor ons.”
Dat werk gaat veel verder dan wat hij ‘het
rode werk’ noemt, benadrukt hij. Hij
wijst onder meer
op de crisismanagementplannen die
recent samen met
faculteiten en
diensten werden
opgesteld en op de
opleiding en training
van de driehonderd bedrijfshulpverleners
op de campus. “Met dat soort werkzaamheden verdienen we onszelf dubbel en
dwars terug.”
Wel hoopt de commandant op uitbreiding
van zijn manschappen. Het korps telt nu
zestien mensen (plus een medewerker
ter ondersteuning voor bedrijfshulpverleningszaken en evenementen), “dat
zouden er achttien of liever nog twintig
mogen zijn”. Ook moet er, als het aan
hem ligt, een opvolger voor zijn eigen
functie komen: “Ik word dit jaar 56; het
is maar de vraag of het wenselijk is dat
iemand dit tot zijn 65ste blijft doen”./

“De TU/e heeft
tot nu toe eigenlijk
best geluk gehad”

.

Op donderdag 3 juni geeft de TU/e-brandweer een
receptie ter ere van haar jubileum. Deze is vanaf
16.00 uur in de Senaatszaal in het Auditorium.

Facts
and figures
De TU/e is de enige Nederlandse univer siteit met een eigen brandweerkorps.
Verder heeft alleen het Universitair
Medisch Centrum in Utrecht een eigen
brandweer.
In de beginjaren bestond het korps
vooral uit mensen van de toenmalige
Bouwtechnische Dienst. De eerste
brandweercommandant was Arie Piso,
die werd opgevolgd door respectievelijk
Martin van de Velden, Peter van Rooij,
Stan Theunissen en Mario de Roij van
Zuijdewijn - de huidige commandant
die in 1987 bij het korps begon.
Het brandweerkorps van de TU/e heeft
een eigen kazerne en kantoor in het
Multimediapaviljoen.
Het korps beschikt over twee wagens:
een tankautospuit en een manschappenen materieelwagen. Voor de liefhebbers:
het betreft hier respectievelijk een
Mercedes-Benz 1117F (voorzien van twee
elektrische HD-haspels van negentig
meter, een watertank van vijftienhonderd
liter en een nieuwe pomp met een
capaciteit van drieduizend liter per
minuut) en een Mercedes-Benz 208 CDI.
De TU/e-brandweer telt op het moment
vier vaste medewerkers en dertien
vrijwilligers. Een aantal van hen is tevens
aangesloten bij een gemeentelijk
brandweerkorps; twee vrijwilligers
draaien bovendien piketdienst in de
regio als adviseur gevaarlijke stoffen.
Tot het takenpakket van het brand weerkorps behoren onder meer het
geven van instructies en trainingen,
het adviseren over brandveiligheid bij
v e r b o u w i n g e n e n n i e u w b o uw , h e t t e s t e n
en controleren van brandmeld- en andere
installaties, het toetsen van evenement aanvragen, het coördineren van crisis management en -natuurlijk- het optreden
bij branden en andere calamiteiten en
incidenten.
Op werkdagen van half negen ’s ochtends
tot half vijf ’s middags functioneert het
korps autonoom. In de avonden, nachten
en weekenden komt (met het oog op de
zes-minutennorm waarbinnen de brand weer ter plaatse moet zijn) automatisch
de gemeentelijke brandweer in actie,
maar wordt tevens een aantal mensen
van het eigen korps gealarmeerd.
In 2009 kwamen bij de TU/e-brandweer
53 meldingen binnen: 29 automatische
meldingen, 6 handbrandmeldingen, 14
gasalarmen of incidenten met gevaarlijke
stoffen, 1 stroomstoring en 3 meldingen
van wateroverlast. Het korps rukte dat
jaar 42 keer uit, waarbij in de helft van de
gevallen niks aan de hand bleek te zijn.
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Algemeen
Universiteitsfonds Eindhoven
Gehonoreerde aanvragen

Het UFe heeft het eerste kwartaal van 2010 de
volgende aanvragen gehonoreerd: ir. Jannie Wijnen,
prijswinnares van de Marina van Damme Beurs:
9.000 euro, plus twee prijzen van 1.000 euro
voor de twee andere genomineerden; Wiskunde &
Informatica: 1.000 euro voor het organiseren van
masterclasses; Interactie: 3.000 euro voor Times
Semi Final 3, case competitie voor technische
bedrijfskundigen in Europa; Anarchie: 2.500 euro
voor studiereis naar Mexico; NESKO: 750 euro voor
concerttournee door Nederland; URE: 4.500 euro
voor het ombouwen van de URE 05 naar een elektromotor; ESMG Quadrivium: 2.500 euro voor het
festival ‘Muziek op de Dommel’; Protagoras: 1.000
euro voor het symposium ‘Behandeling en ontwikkeling van het skeletspierstelsel in topsport’;
Koers: 2.500 euro voor studiereis naar Amerika;
Bestuurscommissie Technologie voor Ontwikkeling:
1.000 euro voor symposium ‘Innovation for
Development’; CHEOPS: 2.000 euro voor studiereis
naar China; Van der Waals: 1.500 euro voor studiereis naar Zwitserland en Italië; Interactie: 1.500 euro
voor Vision Final Conference.
Meer informatie op www.ufeindhoven.nl. Voor
het indienen van een verzoek om financiële steun
of informatie kan men terecht bij het bureau van
het UFe: HG 0.21, Hanny Strauss, telefoon
040-2474141, e-mail ufe@tue.nl.

Dienst Interne Zaken
Maaltijden Auditorium

Maandag: gesloten vanwege Pinksteren.
Dinsdag: pita gyros, Griekse salade; koolvis in
citroen-dillesaus, aardappelpuree, zomergroenten;
gebraden varkensvlees in uienmosterdsaus,
pommes duchesse, gegrilde groenten mediterraan.
Woensdag: vegetarische spaghetti met brccoli-kaas-

saus; Griekse rundertartaar, aardappelschijfjes,
broccoli; rundvlees ‘Taiwan’, gevulde aardappelrolletjes, Italiën grill.
Donderdag: jambalaya rijst, kipdrumsticks;
cordonbleu, friet, rauwkost; kipfilet in groentesaus,
rösti rondjes, koolrabi-wortelmix.
Vrijdag: Geen avondopenstelling.

DPO

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).

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

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

DPO/TEACH:
teaching support for TU/e staff

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

(Advertenties)

Summerclass Nuclear Power Generation
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Mensen
Intreerede
Prof.dr. K. Frenken houdt op vrijdag 21 mei zijn
intreerede aan de TU/e-faculteit Industrial
Engineering en Innovation Sciences. Dit gebeurt
vanaf 16.00 uur in de Blauwe Zaal van het
Auditorium. De titel van de intreerede is
‘Kenniseconomie in evolutionair perspectief’.

Promoties
Ir. W.F.J. Olsman verdedigt op dinsdag 25 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 ‘Influence of a cavity on the dynamical
behaviour of an airfoil’. Olsman promoveert aan de
faculteit Technische Natuurkunde. De promotoren
zijn prof.dr.ir. G.J.F. van Heijst en prof.dr.ir.
A. Hirschberg.
Ir. R.A.A. de Graaff verdedigt op woensdag 26 mei
zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen
van een commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Flexible distribution systems through
the application of multi back-to-back converters:
Concept, implementation and experimental
verification’. De Graaff promoveert aan de faculteit
Electrical Engineering. De promotor is prof.ir.
W.L. Kling.
Ir. E.A.T. van den Akker verdedigt op woensdag
26 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 ‘Particle-based Evaporation
Models and Wall Interaction for Microchannel
Cooling’. Van den Akker promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotoren zijn prof.dr.ir.
A.A. van Steenhoven en prof.dr. P.A.J. Hilbers.

A.K. Hutzschenreuter MSc verdedigt op woensdag
26 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 ‘A Computational Approach to
Patient Flow Logistics in Hospitals’.
Hutzschenreuter promoveert aan de faculteit
Industrial Engineering & Innovation Sciences.
De promotoren zijn prof.dr.ir. J.A. La Poutré en
prof.dr.ir. J.W.M. Bertrand.

Bedankt
Graag wil ik iedereen bedanken voor mijn geweldige
afscheid van de faculteit Scheikundige Technologie.
Dank voor de mooie woorden, bloemen, cadeaus,
het Scheikunde Orkest en als afsluiting het Japielied. Ook wil ik bedanken voor de vele telefoontjes
en e-mails. Tevens dank aan alle bekenden die niet
aanwezig konden zijn bij mijn afscheid en die bij
mij langs zijn geweest.
Ik heb, samen met mijn man, genoten en zal met
veel plezier hieraan terugdenken.
Ria Veldhuis

Vacatures
PhD-student in Mode group division optical
transmission systems Faculteit EE V36.1144 1,0
4 jaar Schaal 27 CAO Nederlandse Universiteiten
Promovendus.
Postdoc: Electrical drive designer Faculteit EE
V36.1145 1,0 2 jaar Inschaling in overleg.
Jonge onderzoeker: Sustainable Production
Equipment bij de EPE groep Faculteit EE V36.1146
1,0 1,5 jaar Inschaling in overleg.
PhD Student ‘Lagrangian analysis of heat transfer
in 3D industrial systems’ Faculteit WTB V35.1148 1,0
4 years Schaal 27 CAO Nederlandse Universiteiten
Promovendus.
PDEng Trainee Software Technology Faculteit WI
V32.1122 1,0 2 years.

Voor meer informatie ga naar: http://jobs.tue.nl.
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“Lecture about contested pyramids
detrimental to reputation TU/e”
Not everyone is pleased with
the lecture about the Bosnian
pyramids that dr. Semir
Osmanagic´ will present at
TU/e tomorrow night (Friday
May 21). He will do so by
invitation of the multicultural
student association Mosaic.
Computer science student
Sujit Prasannakumar: “TU/e
should not provide a platform
for pseudo-scientists like
Osmanagic.”
´
What bothers Prasannakumar is
this: “I am afraid that TU/e is
making a foolish impression by
allowing the visit of this pseudoarcheologist. At the time of his
‘discovery’ in 2005 Osmanagic´
was not qualified as an archeologist. He studied sociology
later. He has not made any
publications in professional
journals. He is twisting facts and
sends research material to
befriended laboratories.” Prasannakumar is of the opinion
that the pyramids in Bosnia are
natural formations. “Otherwise

you would surely have seen
where the rocks that the
builders have used came
from. Nowhere in the
surroundings do you see
that material, however.”
What you do see a lot in the
Visoko valley are natural
caves.
Prasannakumar
thinks that Osmanagic´ has
hacked away the stalactites
and stalagmites so as to
show them as underground
chambers.
Ever since the first reports about
the ‘discovery’ of the pyramids,
the Indian has followed everything that is written about them.
“I read each publication on the
subject. If you just Google
‘Osmanagic´ Unesco’ you see a
letter written by renowned
archeologists in which they
warn about the damage that
Osmanagic´ is causing to the hills
through his excavations. I am
proud of TU/e and I very much
resent it for providing a platform
for this bullshit. In fact there
should be someone who screens

I wonder why ...
whatever is brought to TU/e. I
want to warn people. When this
man is exposed, he will drag
down the reputation of our university of technology.”
Amel Donko, executive member
of Mosaic and initiator of this
lecture, grants everybody every
right to attach some or no value
at all to the existence of pyramids
in Bosnia. “If anything, our intention is to open a dialogue. After
the lecture there will be time for
discussion. Listeners will have
to arrive at their own judgments.” (NS)/

.

Action against leaving lights on after toilet visit
Washing their hands after visiting the toilet is a lesson soon
learnt by many toddlers when
out of their diapers. ‘And also
remember the greenhouse gases’
might well have been added to
this. In that case students and
staff members at TU/e might be
more alert to switching off the
light after their visit to the toilet,
for there is a great deal to be

improved in this bit of environmental awareness at university,
as the Chemiewinkel has established. Therefore it is devoting
attention to this issue by means
of stickers pasted campus-wide.
It is not the first time the Chemiewinkel demands attention for the
useless lighting of the toilets on
campus. A few years ago the shop
was granted permission by a

?????

The German Lucian Reindl, who works as student
coach and external expert for the Department
of Industrial Design, has for many years been a
regular visitor to the Netherlands. Yet he is still
amazed at one thing, namely: “that people say
‘Dui’, (when we in Germany say: ‘Auf Wiedersehen’,
‘Bis bald’ or ‘Bis demnächst’).
I have no idea where the ‘Dui’ comes from. I do
believe it is not very old because I can’t remember
having heard it when I was young.”

number of building managers to
conduct a sticker action in part of
the TU/e grounds as well.
This time the Chemiewinkel
joined forces with the Accommodation Department (Dienst
Huisvesting), which also feels
very strongly about sustainability
and gave the go-ahead for the
sticker action across campus.
“Through such actions we do try

Lucian Reindl
refers to the
farewell greeting
‘doei’. It is an informal
greeting that you would not
normally use for people whom
you address with the polite
form of address ‘u’ (elderly
people, people you do not know,
people in high positions).
The Van Dale Etymological
Dictionary says about its
origin: ‘doei as well as doeg:
etymology unknown, kind of
contraction of goeiendag with
a position shift of the oe.’
According to a survey

conducted by
the linguist
Nicoline van der
Sijs the word
emerged in the
Dutch language in
1975, a year after the word
‘doeg’ had started to be used,
which makes it more plausible
that doei has emerged from
doeg. Harrie Scholtmeijer, an
expert in the field of dialects,
has researched the spread of
forms of greeting. He has informed Cursor that, indeed,
doei has probably sprung from
doeg. Nevertheless, he cannot
provide an explanation about
its exact origin. (SK)

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

to keep up our green image,
which is our basis, in fact”, says
PR official Jeaphianne van Rijn of
the Chemiewinkel, who in an
earlier action pointed out the
savings made by double-sided
printing.
The Chemiewinkel has many
other sustainability plans. For
instance, next year it hopes by
joining forces with the Accom-

modation Department to get
solar panels installed - on one
TU/e building to start with, but in
case of demonstrable savings
preferably all over campus in the
end. “This project is still in its
initial stage, though.” (MvdV)/

.

Look Who’s Talking
Four of the six executive committee
members of PromoVE: from left to
right Alex Juarez, Evgeny Knutov,
Çiçek Güven Özçelebi and Maxim
Hendriks.

They seem to have a rather
tranquil time, the six
executive members of
the Eindhoven Doctoral
Candidates Association
PromoVE. Jointly they receive
on average one question
per week. Just ‘being there’
can already be important,
however. In any case Cursor
thought it was high time to
visit the association that
promotes the interests of
doctoral candidates and
postdocs at TU/e.
Chairwoman Çiçek Güven
Özçelebi explains the objective
of PromoVE. “We try to establish
a connection between doctoral
candidates and the services of

TU/e, especially DPO, STU and
the alumni association. This
connection works both ways: via
us the services present themselves, and the other way round
doctoral candidates via us can
get to the services when there is
something to be resolved. The
services also ask us about the
opinion of doctoral candidates,
so we fulfill a sounding board
function as well.”
Questions or complaints coming
in are often about finding accommodation, which for international students is taken care of
at a central level, but not so for
doctoral candidates. Other
questions may be about taxes or
other financial matters. Even
though at present there are no

.
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burning policy issues concerning doctoral candidates at TU/e,
the executive committee is quite
alive to the task it can fulfill in
that respect. “We must keep
asking ourselves: how politically
active do we want to be? Suppose
problems crop up at some point:
then it is us who will stand up for
the interests of doctoral candidates.”
In addition to its role as a
walking encyclopedia PromoVE
organizes activities, such as the
annual social event. PhD candidates can meet here, DPO is
present, print services -for the
dissertations that are producedpresent themselves and the
whole event is concluded by a big
party. The next event will take
place in June, but the exact date
is not known yet. (SK)/
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PromoVE holds open house every
Friday between 12.00 and 13.00 hours
for PhD candidates and postdocs:
Main Building -1.28. More information
about PromoVE can be found on
http://promove.tue.nl.
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Op weg naar de harde knip
Harde knip/Judith van Gaal
Illustratie/David Ernst
Of de harde knip überhaupt kan worden gerealiseerd
aan de TU/e, was niet de vraag. De opdracht van het
College van Bestuur aan de projectgroep was duidelijk:
onderzoek of de maatregel per september 2012 kan worden
ingevoerd en wel voor alle opleidingen. Heikele punten
blijken vooralsnog het invoeren van meerdere instroommomenten en het op orde krijgen van het rooster.
Hoeveel opleidingen moeten extra
instroommomenten creëren? Wat zijn
de gevolgen voor hbo’ers die een schakelprogramma volgen? Welke knelpunten
zitten in de roosters? Aardig wat randverschijnselen van de harde knip, die de
zeven leden van de projectgroep Harde
knip momenteel onderzoeken. Zij hebben
met studenten en studieadviseurs
gesproken, een enquête gehouden
onder opleidingsdirecteuren en
gekeken hoe de TU Delft, Universiteit
Leiden en de Universiteit Utrecht met
de maatregel omgaan. De werkgroep
brengt voor de zomer rapport uit en
het onderwerp komt in september in
de universiteitsraad aan bod.
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Hoewel er nog geen conclusies zijn
getrokken, heeft de werkgroep wel problemen gesignaleerd. Het grootste knelpunt voor alle opleidingen zit hem waarschijnlijk in het op orde krijgen van de
roosters en de nakijkperiodes. Invoering
van de harde knip op dit moment zou
voor 7 van de 22 opleidingen lastig zijn.
Die opleidingen hebben slechts één
instroommoment. Bij de andere opleidingen kun je nu al minstens twee keer
per jaar instromen. Bij twee van die
zeven opleidingen kan de harde knip
nu al gerealiseerd worden. Bij vijf opleidingen is dat nog moeilijk. De vakken
volgen elkaar op en er is te weinig tijd
om het een en ander na te kijken.
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Maarten Sjoerdsma, lid studentenfractie Groep-één: “Het is voor mij
niet helemaal helder welk doel de
universiteit voor ogen heeft met de
harde knip. Moet er meer mobiliteit komen? Moeten de rendementen omhoog? Die doelen
kunnen we mogelijk op andere
manieren bereiken dan via de
harde knip.”
“Ik denk wel dat door de harde knip
de kwaliteit van het masteronderwijs verbetert, omdat studenten zich
er volledig op kunnen focussen.”
Studentenfractie Groep-één vindt
het belangrijk dat de maatregel
niet teveel druk legt op het studentenleven. “Studenten moeten
er niet op worden afgerekend als
ze buiten hun studie sporten of

in een bestuur zitten. Als je Eindhoven
als studentenstad op de kaart wil
zetten, moet je studenten in de
gelegenheid stellen iets buiten hun
studie te doen.”
“Om de harde knip in te voeren,
moet volgens mij de hele onderwijsstructuur op de schop. Je moet
meerdere instroommomenten
creëren en het rooster aanpassen.
Vooral het rooster afstemmen op dat
van andere universiteiten om het
studenten makkelijker te maken
over te stappen naar een andere
universiteit, is nog lastig. Ik vind
het moeilijk om te bepalen waar de
universiteit dadelijk de grens moet
trekken. Moet je een student straffen
die al jaren netjes zijn vakken haalt
en dan net één vak mist?”
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Liever zachte dan harde knip
Volgens dr. Roel Bloo, studieadviseur
Technische Informatica zouden de
gevolgen van een harde knip bij zijn opleiding groot zijn.
“Bij Informatica beginnen veel studenten
aan een aansluitende master, terwijl ze
enkele vakken in de bachelor niet hebben
afgerond. Ze hebben na drie jaar vaak
één of meer vakken helemaal niet
gevolgd. Die kunnen ze dan redelijkerwijs alleen in het tweede semester afronden. Dat leidt al gauw tot een herfstsemester waarin ze voor hun studie niks
kunnen doen.”
“Studenten moeten hun studietempo er
op af kunnen stemmen. Sinds een jaar
kunnen ze bij ons het eindproject -dat
voor het tweede semester staat geplandin het eerste semester doen. Het zou

goed zijn als studenten vakken kunnen
afronden in het semester dat ze niet
gegeven worden, bijvoorbeeld door zelfstudie met een wekelijks vragenuur.”
Bloo vindt dat er een zachte knip moet
blijven bestaan, maar dan niet in de
huidige vorm. “Nu kan de zachte knip in
theorie eindeloos voortduren. Studenten
die nog maar een paar vakken van de
bachelor niet hebben afgerond, zouden
voor ten hoogste één jaar een neveninschrijving in een aansluitende master
moeten krijgen.”
“Een harde knip dwingt studenten hun
studie strakker te plannen en dat kan een
goede zaak zijn, maar er moet wel een
goede regeling zijn om te voorkomen
dat studenten een bestuursjaar doen
vanwege dat ene vakje uit het tweede
semester dat ze niet gehaald hebben.”
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Harde knip
De harde knip houdt in dat studenten hun bacheloropleiding moeten hebben
afgerond om toegelaten te worden tot een master. Nu mogen studenten met
maximaal twintig niet afgeronde studiepunten van de bacheloropeiding aan de
masteropleiding beginnen. De eerste studenten die aan de TU/e te maken krijgen
met de maatregel, zijn degenen die in 2009/2010 aan een opleiding zijn begonnen.

Computerkunstenaarsduo Jodi bij Upgrade!

Cursor 20 mei 2010
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‘Upgrade!’ is een internationaal
netwerk van verschillende
organisaties op het gebied van
kunst en nieuwe technologie.
Doel van de Upgrade!-bijeen komsten is om nieuwe ideeën
op te doen en ervaringen uit te
wisselen. Op 27 mei is er een
meeting in het Temporary Art
Centre rond Jodi. Walter van der
Cruijsen, directeur van het TAC
en zelf digitaal kunstenaar,
interviewt het computerkunste naarsduo over hun werk. Jodi
bestaat uit Joan Heemskerk
(Nederland) en Dirk Paesmans
(België), die hun carrière
begonnen met video en foto grafie. Begin jaren negentig
stortten ze zich op internet kunst van het speciale soort.
Zo vonden ze het leuk om
bezoekers van hun website
te laten geloven dat hun pc is
vastgelopen door meldingen
van die aard op hun scherm te
laten verschijnen. Een andere
bekende grap is te doen of de
hele kleureninstelling van een
computer is veranderd. Hun
cd-rom ‘OSS/’ werd een succes
onder kantoorpersoneel omdat
het op computers van onweten de secretaresses werd geïn stalleerd waarbij het programma
de computer lijkt over te nemen.
Tegenwoordig leggen ze zich
toe op webtechnologieën als
Google Earth, die ze combi neren met de esthetiek van
videogames. Ze behoren zonder
twijfel tot de toonaangevende
internetkunstenaars.
De organisatie van Upgrade!
is in handen van MAD, een
laboratorium, platform en
provider voor kunst, weten schap en technologie. (GV)
27 mei, TAC (Vonderweg 2,
tegenover het PSV stadion),
20.00 uur.

Rouwen en houwen in ‘Het Zouthuis’
In de toneelstukken van schrijver Peer
Wittenbols loopt het allemaal anders
dan je denkt. Het is het terugkerend
thema in zijn werk, in een stijl die nog
het best te omschrijven is als ogenschijnlijk logisch-absurdistisch, zonder
een woord teveel te gebruiken. Zijn karakters zijn van goede wil, maar hebben
allemaal een ander doel voor ogen.
Dat heeft desastreuze gevolgen, al valt
het dan op het eind vaak weer mee.
Ilse en Theodoor hebben hun kindje
verloren. Morgen is de begrafenis,
vanavond is hun laatste kans om op een
fijne manier afscheid van hun zoontje
te nemen. In het Zouthuis, waar Ilse’s
familie is opgegroeid, komen ze bij
elkaar met Ilse’s broers en zus.
Met hen erbij wordt het toch een mooie
avond, hoopt Ilse. Maar de gevoelige
Ilse botst met de andere familieleden

die hun eigen, zakelijke besognes hebben.
Als het even moeilijk wordt, gaat ze naar
haar opgebaarde kind: “Ik ben even naar
hiernaast”, zegt ze dan. Grootste tegenpool is haar zus Willy, die meer bezig is
met haar borstvergroting dan met het
grote verdriet. Bovendien blijkt het
Zouthuis te koop te staan en de komst
van een onverwachte gast verstoort het
samenzijn nog verder.
De bijeenkomst ontaardt in een heftige
strijd over rouwen en houwen waarin
het begrip ‘verlies’ vele gedaanten kent.
Wittenbols slingert de toeschouwer en
zijn acteurs van de ene in de andere
emotie, laat ze op gevoelige momenten
cynisme en grofheid ervaren, plaatst
grappen waar ze ongepast zijn. Zo slaagt
hij er altijd weer in om veel humor in
het stuk te stoppen, waardoor het geen
melodrama wordt. (GV)/

.

De Eindhovense Studenten Toneelvereniging Doppio speelt ‘Het Zouthuis’ in Plaza Futura nog op donderdag 20 mei, 20.30 uur. Studenten krijgen op vertoon van collegekaart een kaartje voor vier in plaats van
acht euro. Dat geldt ook voor ‘Station Essence’ dat Doppio op 25, 26 en 27 mei in Plaza Futura speelt.

ALLES TEGEN MAAR TOCH DOORGAAN
Veel serieuze films van zwarte regisseurs gaan over jongeren die sneuvelen
door bendegeweld of die armoede en
racisme overwinnen. Maar in de getto’s
is er ook een andere categorie, die
ondergesneeuwd dreigt te raken: jonge
vrouwen in achterstandssituaties.
Zoals Precious inde gelijknamige film
van Lee Daniels, die deze wereld uit
zijn eigen jeugd kent.
De kijker valt meteen met de deur in huis
aan het begin van de film: in een flatje
in Harlem wordt een dik meisje op een
smoezelig matras verkracht door haar
vader, terwijl moeder in de deuropening
toekijkt. Het is 1987, Precious is zestien
jaar, zwart, lijdt aan overgewicht, is anal-

fabeet en woont samen met haar moeder
Mary. Precious wordt regelmatig door
vader Carl verkracht, moeder staat het
toe en kuurt haar bitterheid uit op haar
dochter met fysieke en verbale terreur.
Ontsnappen kan Precious alleen in
haar fantasie. Daarin gaat ze een betere
wereld tegemoet of ze praat met foto’s
die tot leven komen.
Als ze zwanger blijkt van een tweede
kind, wordt ze van school gestuurd
Er lijkt een oplossing in zicht als ze op
een nieuwe school belandt. Juf Blu Rain
neemt Precious onder haar hoede, net
als sociaal werkster Weiss. Als Precious
bevalt ,heeft ze een extra reden om
belangrijke besluiten te nemen: ze
verlaat het huis, vlucht en vindt

onderdak in haar klaslokaal. Later hoort
ze dat haar vader gestorven is aan aids en
ook al is ze zelf besmet, ze geeft de moed
niet op: ze wil absoluut een beter leven.
‘Precious’ is herkenbaar door de grimmige
blik op de zwarte onderklasse waaruit ze
ontsnapt. Niet alleen in de film, ook in de
realiteit, want de film is gebaseerd op de
roman ‘Push’ van schrijfster Sapphire.
Ook regisseur Daniels groeide op in een
getto. Hij had gescheiden ouders en
woonde afwisselend bij vader en moeder.
Vader sloeg zijn zoon bij het minste
of geringste, zo vertelt hij in Cineville
Magazine. Maar ook: “Hij was undercoveragent en werd door zijn hoofd
geschoten toen hij in een bar een
drugsdeal wilde opblazen. Ik was

dertien en zag de moord op een videotape uit een bewakingscamera.” Dat
betekende, naast dubbele gevoelens
tegenover zijn vader (held én bruut),
ook geldgebrek: “Mijn moeder stond er
alleen voor met vijf kinderen. Als ze
van iemand iets kreeg, bijvoorbeeld een
broodrooster, moest ze dat verstoppen
als de sociaal werkster kwam. Als zij
zoiets zag, zou ze de uitkering stoppen.”
Met Daniels kwam het dus goed, evenals
met zijn film: ‘Precious’ kreeg de
publieksprijs en de juryprijs op de
festivals van Sundance en Toronto en
won in 2010 en twee Academy Awards.
(GV)/

.

‘Precious’ is op 20, 25 en 26 mei te zien
in De Zwarte Doos om 20.00 uur.
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Gillende dames op Steppop

Parende konijnen op
Softe Ballen Games

Sommigen hadden de
ervaring voor het laatst
als kind gehad, maar bij
de meesten zat de vaardigheid wat recenter in de
benen. In totaal stepten
85 studenten en oud-studenten uit Eindhoven,
Gouda, Delft en Amsterdam een traject van meer
dan negentig kilometer
van Nijmegen naar
Eindhoven in estafettevorm.
Het initiatief voor de wedstrijd, die op zaterdag 15
mei was gehouden, lag bij
studentenvereniging
Demos. De finish was dit
jaar niet bij de Bunker,
maar op de Markt in de
stad. Marc Sprengers van
Demos licht toe: “We
wilden de wedstrijd en
onze vereniging aan heel
Eindhoven laten zien. Voor
de steppers was het erg bijzonder om onder luid
applaus op de Markt te
eindigen.”
De snelste estafetteploeg
van de zestien deelnemende
teams
was
Toscaans Vlak, waarvan de
teamleden in 4:24:17 van
Nijmegen naar Eindhoven
stepten. Dit team bestaat
uit Katinka Rutgers, oudlid van Demos en haar
gezin. Zij doen al jaren

PUR, de band van Bouwkunde

mee en vielen eerder in de
prijzen. Dit jaar was een
podiumplaats
meer
binnen bereik vanwege de
afwezigheid van professionele steppers.
De avond eindigde met optredens van popband
KAAS, Jazzal en studentenbandjes GERUIS en

Studentquiz gewonnen
door Nijmegen

De nationale Studentenquiz, waarvan de
Eindhovense voorronde op 31 maart werd
gewonnen door het team Andrea’s Bells, is
woensdag 12 mei in het Comedy Theater te
Amsterdam in winst geëindigd voor het
Nijmeegse team Foux du Fa Fa. In de finale
wist dit team te winnen van het andere
Nijmeegse team Flowloos. Andrea’s Bells
eindigde uiteindelijk als vijfde van de veertien deelnemende teams. Voor de leden
van het winnende team Foux du Fa Fa
waren er vrijkaarten voor Lowlands. (HK)

Goud voor TU/e’er
op NSK duathlon

Bouwkundestudent Wim Nieuwkerk heeft
goud gewonnen tijdens het NSK Duathlon
op zondag 16 mei in Groningen. De tweede en derde plaats werden behaald door
studenten uit respectievelijk Groningen en

PUR. Het optreden van
Popstarswinnaar Wesley
Klein zorgde voor een hoop
joelende meiden. Saillant
detail; de zanger is zondagochtend na het optreden
vader geworden.(JvG)/

.

Foto’s: Bart van Overbeeke

Twente. Bij de dames vielen geen TU/e’ers
de prijzen. Met zijn tijd van 56 minuten en
41 seconden die hij hardlopend en fietsend
neerzette, werd Nieuwkerk tweede in het
overall klassement van de Cyclespeed
Duathlon, waarvan het NSK deel uitmaakte. Het evenement was georganiseerd door
de Groningse studententriathlonvereniging
Tritanium. (MvdV)

Kieswijzer voor studenten

Wie de standpunten van politieke partijen
over het hoger onderwijs belangrijk vindt,
kan de website studentenkieswijzer.nl
raadplegen. De kieswijzer bevat achttien
stellingen over onder meer de studiefinanciering, studentenhuisvesting, internationalisering en het bindende studieadvies.
Afhankelijk van hun mening over de stellingen (‘eens’, ‘oneens’, of ‘neutraal’)
krijgen bezoekers van de site een stemadvies. Elf politieke partijen hebben aan de
kieswijzer meegewerkt. (HOP)

Het Illustere Dispuut Quare, een dispuut
van studentenvereniging SSRE, hield op
Hemelvaartsdag de jaarlijkse Softe Ballen
Games. Hoewel de circa 250 studenten uit
Tilburg, Utrecht, Nijmegen en Eindhoven
wel gesoftbald hebben, was dit niet het
belangrijkste ingrediënt voor een leuke
dag. Jip Nederkoorn van Quare: “Het soft ballen doen we erbij. Het gaat vooral om
lekker studentikoos feesten en een dagje
vol ontspanning.”

Behalve softballen konden studenten aan
een bierestafette meedoen, gokken in welk
vak konijnen gaan paren, hun evenwicht
bewaren op een ‘rodeobed’, meeblèren met
een André Hazes-imitator en losgaan op de
beats van Pure Sang. (JvG)

Foto: Bart van Overbeeke

CvB sponsort bus naar
manifestatie Amsterdam
TU/e-studenten kunnen
vrijdag 21 mei gratis met
een bus vanaf de TU/ecampus naar de manifestatie tegen de bezuinigingen in het hoger
onderwijs in Amsterdam.
Het College van Bestuur
stelt maximaal twee
bussen beschikbaar voor
Eindhovense studenten
die naar de manifestatie
op het Museumplein
willen gaan.
Studenten uit heel het land
verzamelen zich vrijdag 21
mei op het Amsterdamse
Museumplein om te pro-

testeren tegen mogelijke
bezuinigingen op het
onderwijs. Het behoud van
de basisbeurs is de belangrijkste inzet. De Eindhovense studentenfractie PF,
het Comité SOS Eindhoven, de studieverenigingen
-verenigd in de FSE- en de
studentengezelligheids
verenigingen -verenigd in
het Compositum- hebben
de handen ineen geslagen
en ondersteunen de manifestatie.
Vanuit de TU/e waren er bij
eerdere landelijke protesten maar weinig studenten
bereid op de barricaden te

gaan. Christopher Gits van
de PF verwacht ditmaal een
hogere opkomst. “Het
wordt breder gedragen en
studenten hebben nu de
mogelijkheid per bus te
gaan.” (JvG)/

.

De bus vertrekt vrijdag 21 mei
om 11.45 uur vanaf het
Auditorium. Wil je mee, meld je
dan van tevoren aan via
21mei@tue.nl.
Zie ook: http://21mei.nl

En hoe is het in Auckland?

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.

Kajakken, windsurfen,
vulkanen beklimmen,
kitesurfen, golfsurfen,
rotsklimmen, bier drinken
en stage lopen in Auckland! Inmiddels zit ik drie
maanden aan de andere
kant van de wereld in de

grootste en meest multiculturele stad van NieuwZeeland.
Net als de stad barst de
universiteit van Auckland
van de internationale studenten. Het studentenleven bestaat hier uit tal
van studentenclubjes, die
variëren van de rugbyclub
tot de BBQ-club. Ik ben
lid geworden van de kajak,
tramping, rockclimb en
de party club. Dit is echt
een ideale manier om
andere studenten te ontmoeten. Elk weekend kies
ik tussen kajakken over
watervallen, klimmen in
vulkanisch gesteente of
trektochten maken door
de prachtige natuur van
Nieuw-Zeeland. De eerste
week heb ik een busje en
een kitesurfset gekocht.
Dagelijks rond 4 uur check

ik het weer en bij zon en
wind rijd ik naar het
strand om te kitesurfen.
Ik deel een flat met zes
studerende en werkende
mensen, elk van een
ander deel van de wereld.
Inmiddels heb ik -als
gestructureerde Nederlander- een kookrooster
ingevoerd wat zo ingeburgerd is dat er elke
avond gekookt wordtvariërend van Koreaans
tot Tsjechisch en hutspot.
Omdat onze flat oorspronkelijk een kantoorpand is
en wij ’s avonds de enige
bewoners zijn, zijn we
erachter gekomen dat het
een ideale plek is voor
flatparties. Wij regelen
de locatie en muziek en
iedereen neemt zijn eigen
drank mee. Zo stonden
er vrijdag zestig man in

onze woonkamer!
Voor mijn stage aan de
universiteit werk ik
samen met een PhDstudent. Ik ben direct
betrokken in een typisch
Nieuw-Zeelands bedrijf dat
winkelwagentjes maakt.
Door de opkomende

Chinese industrie en het
gebrek aan innovatie is de
omzet van vijf miljoen
euro per jaar gehalveerd
en staat dit bedrijf op het
punt failliet te gaan. Om
de eigenaar en managers
te helpen in het maken
van hun strategische

beslissingen, heb ik
informatie over het bedrijf
verzameld en overzichtelijk weergegeven.
Belangrijke beslissingen
over de toekomst van het
bedrijf worden nu aan de
hand van deze informatie
gemaakt. Deze manier van
informatie verzamelen en
visualiseren is nuttig voor
veel bedrijven in NieuwZeeland.
De komende twee
maanden ga ik in mijn
busje rondtrekken door
Nieuw-Zeeland, gletsjers
beklimmen, snowboarden, bungeejumpen
en skidiven.
Diederik Stel,
student Werktuigbouwkunde
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In barrels van Amsterdam naar
Dakar voor het goede doel

Don Quishoot
maakt fotoshoot
Gekleed in korte rokjes, met carnavalskleren aan, in
boxershorts. De fotoshoot van de Eindhovense Studenten
Hockeyvereniging Don Quishoot op zaterdag 8 mei leverde
verrassende plaatjes op. De foto’s w orden gebruikt voor
een kalender, die begin augustus vlak voor de Intro zal ver schijnen. Alle hockeyteams, de keepers, het bestuur en de
kalendercommissie deden een duit in het zakje en lieten
zich op ludieke wijze vastleggen. De foto’s mochten
‘enigszins pikant’ worden, maar de leden moeten er na
dertig jaar niet met spijt op terugkijken, meldt Joep van
Dun, oud-bestuursvoorzitter van Don Quishoot. Het blijft
uiteindelijk bij hier en daar een mannelijke bilspleet of een
blote bast op de foto. De kalender is bedoeld ter promotie
van de vereniging en wordt aan relaties en nieuwe leden
gegeven . (JvG)
Foto: Rien Meulman

Medailles op NSK Atletiek

TU/e-studenten zijn in de prijzen gevallen op het Nederlands Studenten Kampioenschap Baanatletiek, dat op 13
en 14 mei in Nijmegen is gehouden. Bouwkundestudente
Ellen Duijvestijn won zilver op de honderd meter en
Fiere Janssen (studente Technische Natuurkunde) haalde
bronzen medailles op de onderdelen speer en kogel.
Het herenteam van de Eindhovense Studenten Atletiek
Vereniging Asterix werd derde op de 4x100 meter.

Haar rijbewijs moet ze nog
halen, maar het weerhoudt Bouwkundestudente Janneke Rutten er
niet van zich met drie
studiegenoten voor te
bereiden op een stevige
uitdaging op de weg:
de Amsterdam Dakar
Challenge. Begin november stappen de vier
CHEOPS-leden in twee
low budget opgeknapte
barrels, met ruim zevenduizend kilometer zuidelijker het Afrikaanse
Dakar als eindbestemming. Het doel is zoveel
mogelijk geld in te
zamelen voor Stichting
Bouwen, dat helpt bij
de bouw van scholen in
Gambia.
Rutten ziet de tocht in de
-via Marktplaats gescoordeMercedes 240D uit 1974
met vertrouwen tegemoet.
Ze verwacht over twee
maanden haar rijbewijs te
halen: “Om echt ervaring
op de weg op te doen, moet
je rijden - daar is dit perfect
voor”. Ze vormt een team
met Manon Deijkers, die
sinds haar vakantie in
Marokko wel meer van het
continent wil zien - en er
blijkbaar alle vertrouwen

in heeft dat ze het stuur
straks best ook eens aan
Rutten kan overdragen.
De dames staan wekelijks
achter de tap van ‘hun’
SkyBar, net als Tom Wijnen
en Joeri Bollen die het
tweede
CHEOPS-team
vormen. De heren gaan de
uitdaging aan in een
Mercedes 200 uit 1969:
een oude roestbak met
nogal wat mankementen,
die volgens het ambitieuze
duo de komende tijd wordt
omgetoverd tot ‘een heuse
klassebak’.
Overigens gaat het bij de
Amsterdam Dakar Challenge, die een kleine drie
weken duurt, niet om het
neerzetten van de snelste
tijd; de winst zit ‘m volgens
de organisatie in de opbrengst voor diverse goede
doelen en, voor de deelnemers, in de sterke
verhalen die ze na afloop
rijker zijn. In Afrika doen
de deelnemers trouwens
afstand van hun vehikels,
die daar worden geveild
voor het goede doel.

die een kleine vijftienhonderd euro opbracht.
Een soort startkapitaal voor
het avontuur, dat per team
naar schatting zo’n vier- tot
vijfduizend euro kost. De
rest hopen de teams bij
elkaar te sprokkelen via donateurs, desnoods aangevuld met geld van de
eigen spaarrekening.
Daarnaast hopen ze zoveel
mogelijk
sponsors
te
vinden om de kas van het
goede doel te spekken.
Eind 2008 namen ook al
vier TU/e’ers, studenten
Werktuigbouwkunde, deel
aan de Amsterdam Dakar
Challenge. Waarschijnlijks
is CHEOPS komend najaar
overigens niet met twee,
maar met drie teams vertegenwoordigd. Een oud-studiegenoot, inmiddels studerend
in
Nijmegen,
schrijft zich naar verwachting met een partner
ook in voor de challenge.
(MvdV)/

.

Benefietavond

In het Gaslab hielden de
Bouwkundestudenten
dinsdagavond 18 mei een
muzikale benefietavond,

Volg de teams op
cheopsgoesdakar.nl

Da ge’t moar wit (sinds 2010)

Panel van de week
Denk als een Innovator; laat andere mensen het vuile werk voor je
doen. Cursor gaat voor je op pad om de beste keus te zoeken, zodat
het studentenleven in Eindhoven nog wat aangenamer wordt: de
ConStudentenBond. Deze keer onder het mom van ‘Happen naar…!’:
het lekkerste tussendoortje.

Fruit

Groente

Een populaire fruitsoort is
mandarijn. Tom is hier
helemaal fan van. Het is
lekker gezond, en als je
het type bent dat gewoon
door de taaie draadjes
heen kauwt, heb je ‘m ook
snel op.
Een nadeel kan zijn dat,
zo gauw je er eentje open breekt, de hele collegezaal kan meegenieten van
de zoetzure lucht.

Chocolademelk

Een ander gezond tussen doortje zijn worteltjes.
Het levert wel hard
gekraak op, wat het
gênant maakt tijdens
college. Het gekraak is
tevens ook een voordeel
vindt IJsbeer: kraken is
leuk.

Een ander voordeel kan
zijn dat je het niet hoeft
uit te delen: wie heeft
er nu zin in een stukje
afgekloofde peen.
Bovendien is een kilo
wortels ook nog goed koper dan een zak chips:
inpakken, zeggen wij!

Om lekker even op te
warmen in de vaak onder koelde collegezalen:
chocolademelk. Het is
een goedkoop goedje
en vrijwel overal te
verkrijgen. Chocola is
bovendien goed voor je:
de meeste mensen
worden er erg vrolijk van.
Het allerbeste vindt Mike
een zelf meegenomen
thermosfles met warme
chocolademelk, en een
slagroombus. Maar dit
is niet erg praktisch.

Tom van de Voort, eerstejaars Bouwkunde
Mike Krom, derdejaars Biomedische
Technologie
IJsbeer, student Biomedische Technologie

M&M’s
M&M’s: de populaire
chocoladerondjes met
of zonder pinda erin. Een
voordeel is dat je lekker
lang kunt doen met zo’n
grote zak. Daarentegen
kan het uitdeelgehalte
behoorlijk tegenvallen:
het is namelijk best
asociaal als je een hele
zak alleen opeet, maar
als je de zak doorgeeft
naar rechts krijg je ‘m
leeg terug!
Tip van Tom: bewaar de
M&M’s lekker voor thuis.

Snoepjes

BESTE
KEUS

Gummibeertjes is
de favoriet van IJsbeer.
En al helemaal gummibeertjes uit
de vriezer. Ze zijn dan heerlijk
hard en taai en de kou geeft de
eetervaring een extra dimensie.
Ze zijn echter niet zo gezond: er
zitten veel suikers en kleurstoffen
in en andere toevoegingen die
beginnen met een hoofdletter E,
gevolgd door drie cijfers. Tijdens
college kunnen de mensen die
bevroren gummibeertjes aan het
verorberen zijn wel eens vreemde
geluiden maken: een spastisch
‘Arrragghuuh’-geluid, wanneer ze
met hun tong plakkerige dingen
van hun tanden proberen te ver wijderen. Het maakt het eten van
gummibeertjes daarentegen wel
erg gezellig. Tom weet ook te ver tellen dat de beste tussendoortjes
met een smekende blik bij je buren
afgetroggeld worden, want we
blijven echte Nederlanders: gratis
smaakt altijd beter!

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

Erg?
Zeventig Nederlandse
doden in Tripoli. Op de tv
hoor ik Hugo Borst het
ongeluk bagataliseren,
want wat als de inzittenden
niet uit Nederland kwamen?
Matthijs van Nieuwkerk
kiest de politiek correcte
weg en benadrukt nog maar
eens hoe erg het wel niet is.
In mijn gedachte flitst Hans
Teeuwen voorbij, die vertelt
dat hij al het leed in de
wereld heel erg vindt, maar
het feit dat er vanochtend
geen hagelslag meer was
om op zijn brood te doen
een stuk erger. Niet politiek
correct, voor een hoop
mensen wel de realiteit.
Ook ik snap sentimenten
rond nieuws over
Nederlanders nooit zo goed.
Dat er mensen sterven is
erg, een vliegramp is ver schrikkelijk. Maar is het
erger omdat een groot deel
van de slachtoffers uit
Nederland komt?
Vliegtuigen die zonder
Nederlanders neerstorten
halen nog net pagina 3 van
de Spits, terwijl Tripoli al
een week lang de voor pagina domineert. Wellicht
mis ik het “Ik had ook die
persoon kunnen zijn”gevoel? Bij mij blijft dat
gevoel meestal beperkt
tot winnaars van de staats loterij.
Na op zaterdag mijn dage lijkse portie nieuws via het
journaal tot me te hebben
genomen, besef ik me weer
waarom je je niet al het leed
van de wereld kunt aan trekken. Ruim honderd
doden (exclusief Tripoli)
zijn in een krappe twintig
minuten journaal te
betreuren. Een aantal
waartegen zelfs de beste
antidepressiva niet meer
werken.
Leed negeren omdat het
om buitenlanders gaat
doet men dan ook uit zelfbescherming. Je wilt niet
wegkwijnen om al het
wereldleed, maar ook niet
je dagelijkse boterham als
je grootste zorgenkind
beschouwen. Weinig
empathie met Nederlandse
slachtoffers suggereert in
dat licht ook weinig belang stelling in het algemeen.
Tijd dat ik mijn principes
overboord gooi en meeleef
met nieuws over land genoten. Want je om buiten landers minder druk maken
is erg. Maar je alleen maar
druk maken over hagelslag,
dat is een stuk erger!
Pieter Mooren is student
Technische Bedrijfskunde

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

Yoran Zonneveld / 19 / derdejaars
Scheikundige Technologie
“Ik kreeg een simpel biljartspelletje
voor op de computer en daar zaten
zo’n vijftien wallpapers bij, waaronder deze. Het is een tekening,
op de computer gemaakt, van een
planeet die onder een schil van
een ijskap ligt, je ziet bijvoorbeeld
nog die belletjes in ’t ijs. Boven
breekt er licht door een opening
in de schil. Het is dermate surrealistisch dat ik ’t mooi vind,
alsook de kleur
blauw die me
aanspreekt.
Niet spectaculair,
maar wel een
gemoedelijk
plaatje.”

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

Stan Lamers,
derdejaars Biomedische Technologie

75 jaar zonder eten en drinken te leven. Omdat het
Indiase ministerie van defensie energiezuinige
soldaten en astronauten wel ziet zitten, besloot men
de proef op de som te nemen. Ze sloten Jani twee
weken op in een ziekenhuis en observeerden hem
nauwgezet. Gedurende deze periode zou de goede
man inderdaad geen voedsel of drinken tot zich hebben
genomen en desondanks bleef hij kerngezond.
Onmogelijk? Toch niet. De man betrekt zijn energie
naar eigen zeggen van de hindoegodin die hij als kind
ontmoette. Een echt perpetuum mobile mogen we hem
dus niet noemen. (TJ)

En een kekke trui is het, die van de
trainingsoutfit van het Heren 1-team van
studenten volleybalvereniging Hajraa.
Stan Lamers vindt dat hij ook nog heerlijk
zit. “Sommige teamgenoten dragen niets
anders”, zegt hij. Hij zit in het Auditorium
te lunchen met huisgenoot Willem
Boekhoven. Dadelijk gaat hij fitnessen
in het Studentensportcentrum en daarom
draagt hij nu deze sweater met bijbe horende chillbroek. Eronder draagt hij een
wit synthetisch trainingshirt dat prima
ventileert. Wedstrijden speelt hij ook in
een synthetisch shirt maar dat is blauw en
daar staat nummer vier op en het logo van
Hajraa. “Meestal zie ik er netjes uit”,
beweert Stan,”mijn moeder is in ieder geval
hartstikke trots op me.” Iets anders dan
een spijkerbroek met blouse of T-shirt
draagt hij niet. Hij loopt op sneakers of
donkergrijze leren schoenen. Niet op
Converse-gympen. “Daar lijken mijn voeten
zo groot in”, zegt de naar eigen zeggen
niet ijdele student. “Door die witte band
ziet mijn maat 46 eruit als maat 50.” Zijn lunchmaatje zegt snel: “Grote voeten, grote handen.”
En dat is dan weer handig voor volleyballers.
Erg kritisch op de outfit van anderen is Lamers niet. “Docenten aan de TU/e zijn over het algemeen
niet goed gekleed. Maar het maakt mij niet uit hoe mensen eruit zien. Wanneer een docent
sandalen met witte sokken draagt moet hij dat zelf weten, als hij maar goed college kan geven.”
Dit jaar heeft hij nog niet te maken gehad met vrouwelijke docenten. “Ik volg ook minder colleges
vanwege het bestuursjaar dat ik doe bij Hajraa.” (NS)

Al sinds mensenheugenis zijn inventieve
geesten op zoek naar het ‘perpetuum
mobile’; een apparaat dat arbeid levert
zonder dat je er energie in hoeft te stoppen.
Zo’n wondermachine zou ons in één klap
van alle energieproblemen verlossen, maar
helaas gooiden de eerste twee hoofdwetten
van de thermodynamica tot dusverre roet in
het eten.
Maar nu is er weer hoop: het menselijk lichaam
lijkt tot onvermoede zuinigheid in staat. De Indiase
kluizenaar Prahlad Jani (82) beweert al

