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Invasie van sportieve scheikundigen

NNaa  zzeess  jjaaaarr  oopp  rriijj  ggeewwoonnnneenn  ttee  hheebbbbeenn,,  mmooeesstt  ssttuuddiiee--
vveerreenniiggiinngg  JJaappiiee  vvaann  SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee  ddiitt
jjaaaarr  iinn  eeiiggeenn  hhuuiiss  ggeennooeeggeenn  nneemmeenn  mmeett  ddee  ttwweeeeddee
pplleekk  oopp  ddee  2233ssttee  eeddiittiiee  vvaann  ddee  OOppeenn  NNeeddeerrllaannddssee
CChheemmiiee  SSppoorrttddaaggeenn..  RRoonndd  HHeemmeellvvaaaarrttssddaagg  rreeiissddeenn
zzoo’’nn  vviijjffhhoonnddeerrdd  cchheemmiieessttuuddeenntteenn  uuiitt  hheett  hheellee  llaanndd  aaff
nnaaaarr  EEiinnddhhoovveenn,,  wwaaaarr  ddee  ddeeeellnneemmeerrss  zziicchh  oovveerrddaagg
kkoonnddeenn  uuiittlleevveenn  mmeett  oonnddeerr  mmeeeerr  bbaaddmmiinnttoonn,,  vvoolllleeyy--
bbaall,,  ttrriivviiaanntt,,  ffrriissbbeeee  eenn  vvooeettbbaall  eenn  ’’ss  aavvoonnddss  ppuunntteenn

kkoonnddeenn  vveerrddiieenneenn  mmeett  ddee  bbiieerreessttaaffeettttee..  
DDee  tthhuuiissvveerreenniiggiinngg  wwaass  mmeett  111111  ddeeeellnneemmeerrss  aaaannwweezziigg
iinn  eenn  rroonndd  hheett  ssppoorrttcceennttrruumm..  DDoonnddeerrddaagg  wwaass  hheett  1188
sseepptteemmbbeerrpplleeiinn  ttoonneeeell  vvaann  ddee  ‘‘ssppeecciiaallee  aaccttiivviitteeiitt’’,,  ddiiee
bbeessttoonndd  uuiitt  ddiivveerrssee  lluuddiieekkee  ssppeelllleenn,,  wwaaaarrbbiijj  aaaann
aauuttoo’’ss  wweerrdd  ggeettrrookkkkeenn,,  cchheemmiisscchhee  ssttooffffeenn  mmooeesstteenn
wwoorrddeenn  ggeemmeennggdd  eenn  ooookk  ddee  bbeekkeennddee  bbiibbbbeerrssppiirraaaall
aaaannwweezziigg  wwaass..  OOookk  bbiijj  ddee  aaccttiivviitteeiitteenn  oopp  hheett  pplleeiinn
wweerrdd  JJaappiiee  vveerrddiieennsstteelliijjkk  ttwweeeeddee..  ((TTJJ))

Debatteren over TU/e in 2020
HHooee  zziieett  ddee  ttooeekkoommsstt  vvoooorr  ddee  TTUU//ee
eerruuiitt  iinn  hheett  jjaaaarr  22002200??  DDee  aaffggeelloo--
ppeenn  aacchhtt  mmaaaannddeenn  iiss  mmeett  ddiiee  vvrraaaagg
iinn  hheett  aacchhtteerrhhooooffdd  ggeewweerrkktt  aaaann
eeeenn  vviissiiee  hhiieerroopp..  DDee  ccoonnttoouurreenn
ddaaaarrvvaann  zziijjnn  nnuu  zziicchhttbbaaaarr  ggeewwoorr--
ddeenn  iinn  eeeenn  zzooggeennooeemmddee  hhoouuttss--
kkoooollsscchheettss..  DDeezzee  sscchheettss  wwoorrddtt
wwooeennssddaagg  2266  mmeeii  ttiijjddeennss  hheett  SSGG--
ddeebbaatt  ‘‘  TTUU//ee  iinn  22002200’’  vvoooorr  hheett
eeeerrsstt  wweerreellddkkuunnddiigg  ggeemmaaaakktt..  
DDrr..iirr..  CCaarroolliinnee  HHuummmmeellss,,  oopplleeii--
ddiinnggssddiirreecctteeuurr  bbiijj  IInndduussttrriiaall
DDeessiiggnn,,  pprrooff..ddrr..iirr..  MMaaaarrtteenn
SStteeiinnbbuucchh,,  hhoooogglleerraaaarr  SSyysstteemmss  &&
CCoonnttrrooll,,  pprrooff..ddrr..  PPeetteerr  HHiillbbeerrss,,
ddeeccaaaann  vvaann  BBiioommeeddiisscchhee
TTeecchhnnoollooggiiee  eenn  pprrooff..ddrr..iirr..  TToonn
BBaacckkxx,,  ddeeccaaaann  vvaann  EElleeccttrriiccaall
EEnnggiinneeeerriinngg,,  vvoorrmmeenn  hheett  ppaanneell  ddaatt
iinnggaaaatt  oopp  wwaatt  eerr  iinn  ddee  hhoouuttsskkooooll--

sscchheettss  wwoorrddtt  ggeemmeelldd  eenn  oopp  wwaatt  ddee
zzaaaall  eerroovveerr  ttee  zzeeggggeenn  hheeeefftt..  WWaanntt
aall  lliijjkktt  hheett  jjaaaarr  22002200  nnoogg  vveerr  wweegg  
--aallss  ssttuuddeenntt  bbeenn  jjee  hhiieerr  ddaann  aall  nniieett
mmeeeerr--  oomm  ddee  rriicchhttiinngg  ttee  bbeeppaalleenn  iiss
jjuuiisstt  ddee  mmeenniinngg  vvaann  ddee  ssttuuddeenntt,,
ddeeggeennee  oomm  wwiiee  uuiitteeiinnddeelliijjkk  ddee
hheellee  oopplleeiiddiinngg  ddrraaaaiitt,,  vvaann  ggrroooott
bbeellaanngg..  OOookk  vvoooorr  mmeeddeewweerrkkeerrss
kkuunnnneenn  ddee  vveerraannddeerriinnggeenn  ggrroooott
zziijjnn  aallss  oopp  bbaassiiss  vvaann  ddiitt  ppllaann
kkeeuuzzeess  ggeemmaaaakktt  ggaaaann  wwoorrddeenn..

SSttuuddeenntteenn  eenn  mmeeddeewweerrkkeerrss
wwoorrddeenn  ddaaaarroomm  nnaaddrruukkkkeelliijjkk  uuiitt--
ggeennooddiiggdd  oomm  oopp  wwooeennssddaagg  2266  mmeeii
vvaann  1111..4455  ttoott  1133..0000  uuuurr  iinn  ddee
BBllaauuwwee  ZZaaaall  vvaann  hheett  AAuuddiittoorriiuumm
ddeeeell  ttee  nneemmeenn  aaaann  ddee  ddiissccuussssiiee..
((HHKK))

Voetballende robots trekken veel bekijks

DDee  ffaannddaagg  vvaann  ddee  rroobboottvvooeettbbaalllleerrss  vvaann  TTeecchh  UUnniitteedd    oopp
mmaaaannddaagg  1177  mmeeii  ttrrookk  vvoollggeennss  tteeaammlleeiiddeerr  RRoobb  HHooooggeenn--
ddiijjkk  zzoo’’nn  225500  mmaann..  ““AAllllee  vvrriieennddeenn  eenn  kkeennnniisssseenn
kkoonnddeenn  nnuu  eeeennss  eecchhtt  zziieenn  wwaaaarr  wwee  sstteeeeddss  mmeeee  bbeezziigg
zziijjnn,,  eenn  wwaaaarroomm  wwee  zzoovveeeell  vvaann  hhuuiiss  zziijjnn..””  OOuudd--kkeeeeppeerr
HHaannss  vvaann  BBrreeuukkeelleenn  kkwwaamm  llaannggss  mmeett  eeeenn  ppeeppttaallkk..  OOookk
kkwwaammeenn  ddee  TTUURRTTLLEE’’ss  ((ddee  vvooeettbbaallrroobboottss))  iinn  aaccttiiee  eenn
wweerrdd  tteerruuggggeebblliikktt  oopp  ddee  vvoorriiggee  mmaaaanndd  bbeehhaaaallddee  EEuurroo--

ppeessee  ttiitteell..  DDee  aavvoonndd  wweerrdd  aaffggeessllootteenn  mmeett  eeeenn  wweeddssttrriijjdd
vvoooorr  jjeeuuggddiiggee  kkeeeeppeerrss  uuiitt  ddee  rreeggiioo,,  ddiiee  hheett  mmoocchhtteenn
hheett  ooppnneemmeenn  tteeggeenn  eeeenn  ppeennaallttyysscchhiieetteennddee  rroobboott..
HHiieerruuiitt  bblleeeekk  ddee  vvoooorruuiittggaanngg  ddiiee  ddee  rroobboottss  hheebbbbeenn
ggeebbooeekktt,,  vvoollggeennss  HHooooggeennddiijjkk::  ““WWee  hhaaddddeenn  ddee  rroobboott
eeeerrsstt  ttee  sscchheerrpp  aaffggeesstteelldd::  aallllee  bbaalllleenn  ggiinnggeenn  oonnhhoouudd--
bbaaaarr  iinn  ddee  kkrruuiissiinngg..  DDaatt  hheebbbbeenn  wwee  hhaallvveerrwweeggee  aaaann--
ggeeppaasstt,,  zzooddaatt  ddee  kkeeeeppeerrss  nnoogg  eeeenn  kkaannss  hhaaddddeenn..””  ((TTJJ))

Hoger collegegeld en nominaal
studeren als norm?

Foto: Bart van Overbeeke

Investeringskosten W-hal
tien miljoen goedkoper
De investeringskosten voor de
renovatie van de W-hal en de
bouw van de nieuwe onder-
komens van de bibliotheek en
de faculteit Wiskunde &
Informatica vallen tien miljoen
euro lager uit dan begroot.
Bouwbedrijf Hurks, installatie-
bedrijf Imtech en gevelspecia-
list Oskomera worden de 
uitvoerende partijen bij dit
project, dat 55 miljoen euro
gaat kosten.

Op 1 juli gaat volgens project-
leider Piet van Happen de eerste
paal de grond in voor Project 1.
Bouwbedrijf Hurks, installatie-
bedrijf 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 fi-
nanciën, is op die begroting een

bedrag van tien miljoen euro 
gewonnen. De kosten komen nu
uit op 55 miljoen. Van Ham
spreekt van een scherpe aan-
besteding, die volgens hem ook
mogelijk is door de huidige 
economische omstandigheden.
De benodigde financiële midde-
len komen deels uit de eigen
voorzieningen en voor het
andere deel is een lening afge-
sloten bij de Bank Nederlandse
Gemeenten (BNG). “Het is ove-
rigens niet zo dat we nu tien
miljoen euro over hebben om uit
te geven”, benadrukt van Ham.

In het kader van het huisves-
tingsplan 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)/.

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 woens-
dag 12 mei aanging met zo’n
honderd studenten. /.
Lees meer over het debat op pagina 4.

Foto: Bart van Overbeeke
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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 com-
bineren.” 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 conservato-
rium. 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 improvi-
serend 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,

buiten is het meer van krggg-
gkrggggkrgggg. 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 bakke-
baarden 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 stu-
diepunten 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,

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 zenuw-
stelsel en protheses.” 
Robin Piso zit in een flow van
muzieksuccessen, hij kan zich
moeilijk voorstellen dat hij ooit
een baan als biomedisch inge-
nieur 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 ener-
gievol 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-muzi-
kanten bekendgemaakt in de
Melkweg in Amsterdam./.

Interview: Norbine Schalij
Foto: Bart van Overbeeke

Hij trad al vier maal op in pop-
tempel Paradiso, is een regel-
matig 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 toetse-
nist van DeWolff ook nog het
grootste deel van zijn studie-

punten bij Biomedische
Technologie.

“Onze muziek is rauw en energievol”

Robin Piso 

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 kerst-
pakketten van de TU/e. Deze maal moest hij
een bouwdoos van ‘Le Poème Électronique’
monteren en daar ook een eigentijds ‘elek-
tronisch gedicht’ bij maken. Uitgangspunt

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 schil-
deren 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-

gemaakt gedicht met fraaie visuele effecten
de eerste plaats en de bijbehorende vijf-
honderd 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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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 open-
baar archief waarin betrouw-
bare onderzoeksdata van 3TU-
onderzoekers 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 giga-
bytes 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 beschik-
baar voor geïnteresseerde 
collega’s.
Sommerdijk: “Dit is zoals weten-
schap zou moeten zijn: iedereen
mag bij mij in de keuken kijken.
Dat vergroot de betrouwbaarheid
van het onderzoek.” Vaak bevat-
ten meetgegevens nog relevante
informatie die er door de betrok-
ken onderzoekers zelf niet is uit-
gehaald. 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 onder-
zoeksgroep 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 beleidsme-
dewerker drs. Leon Osinski en re-
pository manager dr.ir. Sjoerd
Miesen betrokken bij het vanuit
Delft gecoördineerde 3TU-
project, 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 be-
langrijke functie. “Je moet je
voorstellen dat alle onder-
liggende 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

Deeltijdhoogleraar Broer lid KNAW
Deeltijdhoogleraar polymeer-
technologie prof.dr. Dick Broer
(1950) is gekozen als een van
de 27 nieuwe leden van de
KNAW.

Broer is sinds 1996 als deeltijd-
hoogleraar 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. Momen-
teel is hij verantwoordelijk voor
het wetenschappelijke pro-
gramma rond vloeibare kris-
tallen en is hij betrokken bij on-
derzoek naar organische
ledlampen. (TJ)/.

Levendig verkiezingsdebat over onderwijs

Het SG-debat in de aanloop
naar de landelijke verkie-
zingen van 9 juni was minder
druk bezocht dan het gemeen-
teraadsverkiezingendebat,
maar er was wel meer in-
teractie 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 tegenstrij-
digheid 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

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 af-
schaffen - “we moeten het prijs-
kaartje voor studeren niet
verhogen”, en CDA-kandidaat
Elly Blanksma is het hartstoch-
telijk met hem eens. Dan breekt
Martijn van Dam (PvdA, en TU/e-
alumnus) 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 te-
genvraag: “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)/.

Vier miljoen voor logistieke
onderzoeksprojecten TU/e 
Twee logistieke onderzoeks-
projecten, 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 lo-
gistics 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 dis-
tributie en logistiek van goederen
sterk verbeteren. Naar ver-
wachting kunnen deelnemende
bedrijven op korte termijn een
kostenreductie realiseren van
tien procent en zal de brandstof-
emissie met een kwart ver-
minderen. Ton de Kok denkt dit
te realiseren met het opzetten
van een centrum waar hoogge-
kwalificeerde experts ‘slimmer
plannen en voorspellen’. Ze
vergaren bij de aangesloten be-
drijven 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 in-
formele communicatie op de
werkvloer. “Het levert meer 
logistieke kennis op en kan
richting geven aan een betere op-
leiding 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 vracht-
wagens kan het aantal ‘lege’
ritten fors naar beneden.

Control Tower
Het onderzoek van Geert-Jan van
Houtum richt zich op het bin-
nenhalen van meer onderhoud-
en servicecontracten voor pro-
ductiebedrijven. Dat zou
eveneens moeten gebeuren door
een bundeling van kennis.
Vanuit een zogeheten ‘Control
Tower’, bemand door specia-
listen, kan wereldwijd in de gaten
worden gehouden waar reserve-
onderdelen 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 top-
instituut in Breda. De tientallen
bedrijven die betrokken zijn bij
de projecten, vullen de rest van de
onderzoekskas. (FvO)/.

Foto: Bart van Overbeeke
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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 eerste-
jaars student, die zich
niet kon voorstellen 
dat ik mijn loopbaan 
in Delft na zestien jaar
afbrak om deze uitge-
rekend op zijn univer-
siteit 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 under-
dog 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 men-
taliteit 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 voor-
lichtingsdagen en via projecten als
University Racing Eindhoven en het
RoboCup voetbalteam. Aangezien stu-
denten 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

EEccoonnoommeenn  zziijjnn  ggeelleeeerrddee  mmeennsseenn,,  
‘‘ggeessttuuddeeeerrdd’’  hheeeettttee  ddaatt  vvrrooeeggeerr..  EEéénn
eeccoonnoooomm  wweeeett  aall  hheeeell  vveeeell;;  kkuunn  jjee  nnaaggaaaann
hhooeevveeeell  ttwweeee  eeccoonnoommeenn  wweetteenn..  EEnn  vviieerr,,
hhooeevveeeell  wweetteenn  ddiiee  wweell  nniieett  ssaammeenn??
AAnnttwwoooorrdd::  nniieettss,,  wwaanntt  eeccoonnoommeennppaarreenn
ddoovveenn  eellkkaaaarr  uuiitt,,  zzooaallss  ssoommmmiiggee  ggoollff--
bbeewweeggiinnggeenn..
IInn  DDee  VVoollkksskkrraanntt  llaass  iikk  ddaaaarroovveerr  hheett
vvoollggeennddee  vvoooorrbbeeeelldd::  ““OOpp  aall  ddeezzee  ppuunntteenn
ssllaaaann  oonnzzee  ccoolllleeggaa’’ss  ddee  ppllaannkk  mmiiss””..  AAlldduuss
ddee  hhoooogglleerraarreenn  eeccoonnoommiiee  BBoovveennbbeerrgg  eenn
JJaaccoobbss  ccoonnttrraa  hhuunn  ccoolllleeggaa’’ss  EEiijjffffiinnggeerr  eenn
VVaann  ddee  KKlluunnddeerrtt..  DDrriiee  vvaann  ddee  vviieerr  zziijjnn  vvaann
ddee  KKUUBB  ((KKuubbiisstteenn,,  dduuss))..  WWaatt  zzoouuddeenn  zzee
hhuunn  KKuubbiissttiisscchhee  ssttuuddeenntteenn  vveerrtteelllleenn;;
mmeeeessttee  sstteemmmmeenn  ggeellddeenn??
JJaammmmeerr  ddaatt  WW..FF..  HHeerrmmaannss  eerr  nniieett  mmeeeerr  
iiss  oomm  hheett  bbooeekk  ‘‘OOnnddeerr  EEccoonnoommeenn’’  ttee
sscchhrriijjvveenn,,  wwaanntt  hheett  iiss  bbooeeiieenndd  vvoollkk..  
EErr  zziijjnn  vveeeell  mmeeeerr  eeccoonnoommeenn,,  ddeennkk  iikk,,  
ddaann  pprrooffeessssoorreenn..  TToocchh  zziijjnn  ddee  mmeeeessttee
eeccoonnoommeenn  wweell  pprrooffeessssoorr..  DDaatt  kkaann  nniieett,,
ddeennkktt  uu??  BBiijj  eeccoonnoommeenn  kkaann  aalllleess!!  
EErr  zziijjnn  vveeeell  ssoooorrtteenn  eeccoonnoommeenn..  EEeenn  
bbeellaannggrriijjkkee  ttwweeeeddeelliinngg  iiss  ddiiee  iinn
KKeeyynneessiiaanneenn  eenn  nniieett--KKeeyynneessiiaanneenn,,  zzooiieettss
aallss  HHooeekkeenn  eenn  KKaabbeelljjoouuwweenn,,  PPaattrriiootttteenn
eenn  PPrriinnssggeezziinnddeenn  ooff  AArrmmiinniiaanneenn  eenn
GGoommaarriisstteenn;;  ddaaaarrbbuuiitteenn  zziijjnn  ttiieennttaalllleenn
sscchhaakkeerriinnggeenn..  TToocchh  zziijjnn  ssoommmmiiggee
eeccoonnoommeenn  hheett  mmeett  eellkkaaaarr  eeeennss..  DDaaaarrvvoooorr
iiss  eeeenn  wwiisskkuunnddiigg  bbeewwiijjss::  eerr  zziijjnn  zzoovveeeell
eeccoonnoommeenn  ddaatt  eerr  mmeeeerr  eeccoonnoommeenn  bbeessttaaaann
ddaann  mmeenniinnggeenn..  SSoommmmiiggeenn  zziijjnn  hheett  dduuss
mmeett  eellkkaaaarr  eeeennss;;  ddiiee  vvoorrmmeenn  ddaann  ppaarreenn  
--zziiee  bboovveenn--  ddiiee  eellkkaaaarr  bbeessttrriijjddeenn..
VVrrooeeggeerr  wwaarreenn  eerr  eeccoonnoommeenn  wwaaaarr  iikk  iieettss
iinn  zzaagg..  DDiiee  hhaaddddeenn  eeeennvvoouuddiiggee  nnaammeenn,,
zzooaallss  JJaann  PPeenn  ((oonnllaannggss  vvoooorr  ddee  ttwweeeeddee

kkeeeerr,,  eenn  nnuu  ddeeffiinniittiieeff,,  oovveerrlleeddeenn))  ooff
AArrnnoolldd  HHeeeerrttjjee..  MMaaaarr  nnuu  zziijjnn  oonnddeerr  ddee  
bboovveennssttee  ttiieenn  vvaann  ddee  TToopp  774455  EEccoonnoommeenn,,
nnaammeenn  aallss  VVaann  DDoooorrssllaaeerr,,  ZZaahhrraa,,  ZZaajjaacc  eenn
SSttaappeell,,  wwaaaarr  ggeeeenn  kkrraanntteennlleezzeerr  ooooiitt  vvaann
hheeeefftt  ggeehhoooorrdd..  DDee  ttooppeeccoonnoommeenn,,  nniieett
mmiinnddeerr  ddaann  774455  iinn  ggeettaall,,  zziijjnn  ggeeoorrddeenndd
vvoollggeennss  ddee  wwaaaarrddee  vvaann  hhuunn  hh--iinnddeexx  ((zziiee
GGooooggllee  ooff  eeeenn  vvrrooeeggeerree  bbiijjddrraaggee  oopp  ddeezzee
ppllaaaattss))..  OOnnddeerr  hheenn  zziijjnn,,  oopp  ddee  ppllaaaattsseenn  
5511  eenn  7733,,  ddee  wwiisskkuunnddiiggeenn  JJoohhnn  EEiinnmmaahhll  
eenn  HHeennkk  ZZiijjmm,,  hhiieerr  wweellbbeekkeenndd,,  zziijj  hheett  nniieett
aallss  eeccoonnoommeenn..  HHuunn  hh--iinnddiicceess  zziijjnn  rreessppeecc--
ttiieevveelliijjkk  1100  eenn  1111..  IIkk  ssttaa  eerr  nniieett  bbiijj,,  hhooeewweell
mmiijjnn  hh--iinnddeexx  1100  bbeeddrraaaaggtt..  DDee  lliijjsstt,,  uuiittggee--
bbrraacchhtt  ddoooorr  EEccoonnoommiisscchh  SSttaattiissttiisscchhee
BBeerriicchhtteenn,,  iiss  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  nniieett  ooppggeesstteelldd
ddoooorr  eeccoonnoommeenn  ooff  wwiisskkuunnddiiggeenn,,  mmaaaarr  ddoooorr
TToonn  vvaann  RRaaaann,,  hhoooogglleerraaaarr  WWeetteennsscchhaappss--
kkuunnddee  ttee  LLeeiiddeenn,,  tteeggeenn  bbeettaalliinngg..  
AAllss  ddee  eeccoonnoommeenn  zzeellff
nniieett  wweetteenn  wwiiee  ooff
wwaatt  zzee  zziijjnn,,  hhooee
kkuunnnneenn  wwiijj  ddaatt
ddaann  wweetteenn??  
HHeeeell  ggeelleeeerrdd,,
ddaatt  wweell!!

FFrreedd  SStteeuutteell

Effe zeuren

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

De TU/e in 2020

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 bediscus-
siëren. 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 ver-
beteren van studierendementen
en het terugdringen van de
studie-uitval. Als we ons daar niet
aan houden, worden we er uitein-
delijk op afgerekend.” Rector
Hans van Duijn maakt direct dui-
delijk dat zijn oproep om meer
tijd te steken in de studie en niet
alles opzij te zetten voor be-
stuurswerk, geen impulsieve op-
risping 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 priori-
teiten, anders moet je extra
bijlenen.” Bouwkundestudente
Lisanne Havinga lijkt het niet
haalbaar. “Ik zet vraagtekens bij

de studeerbaarheid van onze op-
leidingen. Onze studenten zijn
niet lui. Om het niveau van 
ingenieur te halen, is nu eenmaal
meer tijd en inspanning nood-
zakelijk.” 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

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 studie-
vertraging die het oplevert.”
De stelling dat voor nominale stu-
denten 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 stu-
derende 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)/.

Victor Dolk (W), Lisanne Havinga (B), discussieleider Lucas Asselbergs en rector Van Duijn.
Foto: Bart van Overbeeke
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Webspace nodig?
Gratis Windows Server 2008  web hosting

en .nl domeinnaam
Ga naar: http://www.gratiswindowshosting.nl

(Advertenties)

OOpp  1111  mmeeii  22001100  iiss  oovveerrlleeddeenn  ddrr..  GGeerraarrdd  DDaanniiëëll  RRiieecckk,,
eemmeerriittuuss  hhoooogglleerraaaarr  eenn  oouudd--CCvvBB--lliidd  vvaann  ddee  TTUU//ee..  
DDrr..  RRiieecckk  wwaass  hhoooogglleerraaaarr  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  ddee
FFyyssiisscchhee  CChheemmiiee  vvaann  ddee  VVaassttee  SSttooff  bbiijj  ddee  ffaaccuulltteeiitt
SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee  vvaann  11996600--11997766..  TTeevveennss  iiss

hhiijj  lliidd  ggeewweeeesstt  vvaann  hheett  CCoolllleeggee  vvaann  BBeessttuuuurr  iinn  ddee
ppeerriiooddee  11997711--11997744..

BBeessttuuuurr  ffaaccuulltteeiitt  SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee

Glazen Huis naar Eindhoven
Het Glazen Huis van radio-
station 3FM staat eind decem-
ber 2010 op de Markt in
Eindhoven. Dit heeft de zender
dinsdag 11 mei bekend-
gemaakt. 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 stu-
dentenstad zijn”.

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 initia-
tieven 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 radio-
zender 3FM zenden al een aantal
jaren een week lang radiopro-
gramma’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)/.

“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 uitnodi-
ging van de multiculturele 
studentenvereniging Mosaic.
Informaticastudent Sujit
Prasannakumar: “De TU/e zou
geen platform moeten bieden
aan pseudowetenschappers als
Osmanagic.”

Wat Informaticastudent Prasan-
nakumar dwars zit, is het
volgende. “Ik ben bang dat de
TU/e zichzelf voor gek zet met
het bezoek van deze pseudo-
archeoloog. Osmanagic was ten
tijde van zijn ‘ontdekking’ in
2005 niet gekwalificeerd als 
archeoloog. Later heeft hij socio-
logie gestudeerd. Hij heeft niet
gepubliceerd in vakbladen. Hij

verdraait feiten en stuurt onder-
zoeksmateriaal 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 stalac-
tieten en stalagmieten weg-
gehakt om ze te tonen als onder-
grondse 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 gerenom-
meerde archeologen waarin zij

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)/.

Nodeloos licht
voor het voetlicht

‘‘NNaa  hheett  ppllaasssseenn  hhaannddeenn  wwaasssseenn’’,,
lleerreenn  vveeeell  ppeeuutteerrss  aall  ssnneell  nnaaddaatt  zzee
ddee  lluuiieerr  zziijjnn  oonnttggrrooeeiidd..  ‘‘EEnn  ddeennkk
ooookk  mmeetteeeenn  aaaann  ddee  bbrrooeeiikkaass--
ggaasssseenn’’  zzoouu  ddaaaarr  wweelllliicchhtt  aacchhtteerr--
aaaann  mmooeetteenn  kkoommeenn..  DDaann  zzoouuddeenn
ooookk  ssttuuddeenntteenn  eenn  mmeeddeewweerrkkeerrss
vvaann  ddee  TTUU//ee  eerr  mmiisssscchhiieenn  wwaatt
aalleerrtteerr  oopp  zziijjnn  oomm  nnaa  hhuunn  ssaanniittaaiirree
ssttoopp  eevveenn  ddee  lliicchhttsscchhaakkeellaaaarr  oomm
ttee  zzeetttteenn..  WWaanntt  aaaann  ddiitt  ssttuukkjjee
mmiilliieeuubbeewwuussttzziijjnn  kkaann  aaaann  ddee  uunnii--
vveerrssiitteeiitt  vveeeell  wwoorrddeenn  vveerrbbeetteerrdd,,
ccoonnssttaatteeeerrtt  ddee  CChheemmiieewwiinnkkeell,,  ddiiee
hheett  oonnddeerrwweerrpp  mmoommeenntteeeell  mmeett
ssttiicckkeerrss  oovveerr  ddee  hheellee  ccaammppuuss
oonnddeerr  ddee  aaaannddaacchhtt  bbrreennggtt..
HHeett  iiss  nniieett  vvoooorr  hheett  eeeerrsstt  ddaatt  ddee
CChheemmiieewwiinnkkeell  ddee  nnooddeelloozzee  vveerr--
lliicchhttiinngg  vvaann  ddee  ccaammppuussttooiilleetttteenn
vvoooorr  hheett  vvooeettlliicchhtt  bbrreennggtt..  EEeenn
ppaaaarr  jjaaaarr  tteerruugg  hhiieelldd  ddee  wwiinnkkeell,,
mmeett  ttooeesstteemmmmiinngg  vvaann  eeeenn  aaaannttaall  
ggeebboouuwwbbeehheeeerrddeerrss,,  ooookk  aall  eeeenn
ssttiicckkeerraaccttiiee  oopp  eeeenn  ddeeeell  vvaann  hheett
TTUU//ee--tteerrrreeiinn..  
DDiittmmaaaall  ssllooeegg  ddee  CChheemmiieewwiinnkkeell
ddee  hhaannddeenn  iinneeeenn  mmeett  DDiieennsstt
HHuuiissvveessttiinngg,,  ddaatt  dduuuurrzzaaaammhheeiidd
eevveenneeeennss  hhoooogg  iinn  hheett  vvaaaannddeell
hheeeefftt  ssttaaaann  eenn  ggrrooeenn  lliicchhtt  ggaaff  oomm
ccaammppuussbbrreeeedd  ttee  ssttiicckkeerreenn..  ““MMeett
ddeerrggeelliijjkkee  aaccttiieess  pprroobbeerreenn  wwee  oonnss
ggrrooeennee  iimmaaggoo,,  eeiiggeennlliijjkk  oonnzzee
bbaassiiss,,  hhoooogg  ttee  hhoouuddeenn””,,  zzeeggtt  pprr--
ffuunnccttiioonnaarriiss  JJeeaapphhiiaannnnee  vvaann  RRiijjnn
vvaann  ddee  CChheemmiieewwiinnkkeell,,  ddiiee  mmeett  eeeenn
eeeerrddeerree  aaccttiiee  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  aall  oopp
ddee  bbeessppaarriinnggeenn  ddoooorr  dduubbbbeellzziijjddiigg
pprriinntteenn  wweeeess..

EEeenn  eeeerrssttee  ssttiicckkeerrrroonnddee  oopp  ddiinnss--
ddaaggoocchhtteenndd  1111  mmeeii  lliieett  aall  zziieenn  ddaatt
hheett  mmiilliieeuubbeewwuussttzziijjnn  vvaann  ddee
ppllaasssseerrss  iinn  ssoommmmiiggee  ggeebboouuwweenn
sstteerrkk  vvoooorr  vveerrbbeetteerriinngg  vvaattbbaaaarr  iiss..  

DDee  CChheemmiieewwiinnkkeell  hheeeefftt  nnoogg  vvoolloopp
aannddeerree  dduuuurrzzaammee  ppllaannnneenn..  ZZoo
hhoooopptt  ddee  CChheemmiieewwiinnkkeell,,  iinn
oovveerrlleegg  mmeett  DDiieennsstt  HHuuiissvveessttiinngg,,
vvoollggeenndd  jjaaaarr  wweerrkk  ttee  mmaakkeenn  vvaann
zzoonnnneeppaanneelleenn  --  oomm  ttee  bbeeggiinnnneenn
oopp  éééénn  TTUU//ee--ggeebboouuww,,  mmaaaarr  iinn
ggeevvaall  vvaann  aaaannttoooonnbbaarree  bbeessppaa--
rriinnggeenn  uuiitteeiinnddeelliijjkk  lliieeffsstt  oopp  ddee
hheellee  ccaammppuuss..  ““MMaaaarr  ddiitt  pprroojjeecctt  zziitt
nnoogg  iinn  ddee  bbeeggiinnffaassee..””  ((MMvvddVV))

Studenten ‘vergroenen’ fietsenstalling
DDee  ffiieettsseennssttaalllliinngg  bbiijj  hheett  PPiiaazzzzaa
aaaann  hheett  1188  SSeepptteemmbbeerrpplleeiinn  iinn
EEiinnddhhoovveenn  kklleeuurrddee  vvoorriiggee  wweeeekk  vvaann
mmaaaannddaagg  oopp  ddiinnssddaagg  ’’ss  nnaacchhttss
ggrrooeenn  ddoooorr  ttooeeddooeenn  vvaann  ddrriiee  ssttuu--
ddeenntteenn..  EElliieekkee  WWiilllleemmss  eenn  RRoobb  VVaallkk
--eeeerrsstteejjaaaarrss  BBoouuwwkkuunnddee--  eenn
FFoonnttyyss--ssttuuddeennttee  MMiilloouu  SSoooommeerrss
wwiilllleenn  mmeett  hhuunn  aaccttiiee  hheett  mmiilliieeuu
oonnddeerr  ddee  aaaannddaacchhtt  bbrreennggeenn  eenn
ffiieettssggeebbrruuiikk  ssttiimmuulleerreenn..  ZZiijj  hheebbbbeenn
vvaann  mmaaaannddaagg  1100  mmeeii  oopp  ddiinnssddaagg  1111
mmeeii  ffoolliiee  oopp  ddee  vveerrlliicchhttiinngg  aaaannggee--
bbrraacchhtt..
EEiiggeennlliijjkk  wwiillddeenn  ddee  ddrriiee  ssttuuddeenntteenn
ddee  WWiittttee  DDaammee  oommttoovveerreenn  ttoott
GGrrooeennee  DDaammee,,  mmaaaarr  ddiitt  bblleeeekk  nniieett
hhaaaallbbaaaarr..  RRoobb  VVaallkk::  ““DDee  ffiieettsseenn--
ssttaalllliinngg  iiss  eeeenn  ggooeedd  iinniittiiaattiieeff  vvoooorr
eeeenn  sscchhoonneerr  eenn  ggrrooeenneerr  EEiinnddhhoovveenn..

WWee  hhooppeenn  ddaatt  mmeeeerr  EEiinnddhhoovveennaarreenn
ddee  ffiieettss  ppaakkkkeenn  eenn  ddee  aauuttoo  llaatteenn

ssttaaaann..””  BBiijj  ddee  ggeemmeeeennttee  iiss  nniieettss
bbeekkeenndd  oovveerr  ddee  aaccttiiee..  ((JJvvGG))

In memoriam

Vier laptops weg
De laptops van vier Bouwkundestudenten werden
woensdagmiddag 12 mei gestolen in Matrix. De stu-
denten 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 ge-
stolen. De student had zijn zilverkleurige Gazelle
rond half tien ’s ochtends in de fietsenstalling

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

Diefstal na nachtelijk
tentbezoek
Twee deelneemsters aan het internationale zaal-
voetbaltoernooi 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.

´

´

´

´

´

´



Iedereen die wel eens met de auto richting
de Middellandse Zee is gereisd, zal mee-
voelen met vrachtwagenchauffeurs die
deze trip wekelijks maken. Een beetje
comfort voor de truckers is dan ook geen
overbodige luxe; dat blijkt ook uit de over-
vertegenwoordiging 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

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 bewe-
gingen 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 rij-
gedrag”, zegt Willem-Jan Evers. “Een te
comfortabele vering kan leiden tot te 
zelfverzekerd rijgedrag en dat kan onge-
lukken tot gevolg hebben.”

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 afstan-
den 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
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Alle hobbels uit de weg voor  

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 zenuw-

centrum van de Nederlandse auto-industrie. De ceremonie

wordt opgefleurd met de aanwezigheid van een prototype

truck van TNO Automotive met actieve stabilisatie.

Promovendus Willem-Jan Evers. 
Foto: Bart van Overbeeke

Te hoge verwachtingen onder acade-
mische ondernemers en te weinig 
duidelijkheid en regels van de univer-
siteiten. Dat zijn de belangrijkste
oorzaken waarom commerciële 
bedrijfjes die voortborduren op weten-
schappelijk 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 belangenverstren-
geling 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 markt-
gericht product blijkt dikwijls het strui-
kelblok. “Academische ondernemers
richten zich meestal te veel op de tech-
nologie,” 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 literatuur-
studie 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 onder-
zoek 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 per-
ceptie van de relatie met de universiteit
beïnvloedt het succes van de onderne-
ming. Het maakt dus in eerste instantie
niet zoveel uit wat de universiteit écht

doet, maar het
maakt wel uit
wat en hoe de
universiteit
communi-
ceert naar 

academische ondernemers.”
“Voor mijn onderzoek heb ik alleen 
die ondernemingen bekeken waar intel-
lectual 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 onder-
zoek 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

Heldere universiteit is beste voedingsbodem voor spin-offs

Kennis blijft eigendom

van universiteiten

Promovendus Elco van Burg.
Foto: Bart van Overbeeke
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Te warm voor hagedissen
HHeett  bbrrooeeiikkaasseeffffeecctt  zzoorrggtt  wweelllliicchhtt  vvoooorr  hheett  uuiittsstteerrvveenn  vvaann  eeeenn  ffoorrss  ddeeeell  vvaann  ddee  hhaaggeeddiisssseenn--
ssoooorrtteenn..  NNaaaarr  vveerrwwaacchhttiinngg  sstteerrfftt  vvoooorr  22008800  eeeenn  vviijjffddee  vvaann  ddee  ssoooorrtteenn  uuiitt  eenn  vveerrddwwiijjnntt  zzeellffss
vveeeerrttiigg  pprroocceenntt  vvaann  aallllee  ppooppuullaattiieess..  DDaatt  sscchhrriijjvveenn  ddeesskkuunnddiiggeenn  oonnddeerr  lleeiiddiinngg  vvaann  BBaarrrryy
SSiinneerrvvoo  vvaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  CCaalliiffoorrnniiëë  aaffggeellooppeenn  wweeeekk  iinn  SScciieennccee..  SSiinneerrvvoo  ssttuuiittttee  bbiijj
ttooeevvaall  oopp  hheett  pprroobblleeeemm  ttooeenn  hhiijj  mmeerrkkttee  ddaatt  ddiivveerrssee  MMeexxiiccaaaannssee  hhaaggeeddiisssseennppooppuullaattiieess  iinn  
ddee  lloooopp  ddeerr  jjaarreenn  wwaarreenn  vveerrddwweenneenn..  NNaa  rroonnddvvrraaaagg  bblleeeekk  ddaatt  vveeeell  vvaann  zziijjnn  ccoolllleeggaa’’ss  ooookk  mmeett
ddiitt  pprroobblleeeemm  ttee  mmaakkeenn  hhaaddddeenn..  EEeenn  uuiittggeebbrreeiiddee  ssttuuddiiee  nnaaaarr  ddee  oooorrzzaakkeenn  lleevveerrddee  eeeenn  vveerr--
rraasssseennddee  ccoonncclluussiiee  oopp::  ddee  hhaaggeeddiisssseenn  vveerrddwweenneenn  vvoooorraall  oopp  pplleekkkkeenn  wwaaaarr  ddee  tteemmppeerraattuuuurr
ddoooorr  ddee  ooppwwaarrmmiinngg  vvaann  ddee  aaaarrddee  hheett  ssnneellsstt  iiss  ggeesstteeggeenn..  HHooeewweell  hhaaggeeddiisssseenn  nnaammeelliijjkk  vvaann
wwaarrmmttee  hhoouuddeenn,,  llooppeenn  zzee  ooookk  hheett  rriissiiccoo  oovveerrvveerrhhiitt  ttee  rraakkeenn..  AAllss  ddee  hhaaggeeddiisssseenn  mmeeeerr  ttiijjdd  iinn
ddee  sscchhaadduuww  mmooeetteenn  ddoooorrbbrreennggeenn,,  hheebbbbeenn  zzee  mmiinnddeerr  ttiijjdd  oomm  vvooeeddsseell  ttee  vviinnddeenn  eenn  ddaatt  zzoorrggtt
eerrvvoooorr  ddaatt  ddee  hhaaggeeddiisssseenn  vveerrddwwiijjnneenn..  ((TTJJ))

Dweilen met de kraan open
GGeenneettiisscchh  ggeemmooddiiffiicceeeerrddee  kkaattooeennppllaanntteenn  bbiieeddeenn  ggeeeenn  oopplloossssiinngg  tteeggeenn  oonnggeeddiieerrttee..  DDaatt
bblliijjkktt  uuiitt  eeeenn  CChhiinneessee  ssttuuddiiee  ddiiee  aaffggeellooppeenn  wweeeekk  iinn  SScciieennccee  vveerrsscchheeeenn..  EEiinndd  jjaarreenn  nneeggeennttiigg
zziijjnn  vveeeell  ppllaanntteerrss  iinn  CChhiinnaa  oovveerrggeeggaaaann  oopp  ggeenneettiisscchh  aaaannggeeppaassttee  BBtt--kkaattooeennppllaanntteenn,,  ddiiee  ggiiff
aaaannmmaakkeenn  tteeggeenn  sscchhaaddeelliijjkkee  mmootttteennllaarrvveenn..  HHiieerrddoooorr  wwaarreenn  aaaannvvaannkkeelliijjkk  vveeeell  mmiinnddeerr  
bbeessttrriijjddiinnggssmmiiddddeelleenn  nnooddiigg,,  mmaaaarr  ddee  pplleekk  vvaann  ddee  mmootttteennllaarrvveenn  iiss  iinnmmiiddddeellss  iinnggeennoommeenn
ddoooorr  iinnsseecctteenn  ddiiee  oonnggeevvooeelliigg  zziijjnn  vvoooorr  hheett  BBtt--ggiiff..  DDee  bbooeerreenn  zziijjnn  ddaaaarrddoooorr  ggeennooooddzzaaaakktt  
oomm  ttoocchh  wweeeerr  mmeeeerr  llaannddbboouuwwggiiff  ttee  ggaaaann  ssppuuiitteenn..  EEeenn  vveerrggeelliijjkkbbaaaarr  pprroobblleeeemm  ooppeennbbaaaarrddee
zziicchh  aall  eeeerrddeerr,,  ttooeenn  ddee  pplleekk  vvaann  ddoooorr  ggiiff  uuiittggeerrooeeiiddee  kkeevveerrss  wweerrdd  iinnggeennoommeenn  ddoooorr  ddee  bboovveenn--
ggeennooeemmddee  mmootttteenn..  DDee  aauutteeuurrss  vvaann  ddee  ssttuuddiiee  rraaddeenn  aaaann  vvoooorrttaaaann  hheett  vvoolllleeddiiggee  eeccoossyysstteeeemm
iinn  ooggeennsscchhoouuww  ttee  nneemmeenn  eenn  sstteelllleenn  vvoooorr  ddee  sscchhaaddeelliijjkkee  iinnsseecctteenn  oopp  aaffssttaanndd  ttee  hhoouuddeenn  ddoooorr
hhuunn  lliieevveelliinnggssggeewwaasssseenn  nnaabbiijj  ddee  kkaattooeennppllaannttaaggeess  ttee  ppllaanntteenn..  ((TTJJ))

IInn  eexxoottiisscchhee  oooorrddeenn  zziijjnn  ddee  tteemmppeerraattuuuurr  
eenn  lluucchhttvvoocchhttiigghheeiidd  vvaaaakk  hhooggeerr  ddaann  iinn
NNeeddeerrllaanndd..  LLeekkkkeerr,,  mmaaaarr  nniieett  vvoooorr  pprriinntteerr--
ffaabbrriikkaanntt  OOccéé..  ZZoo’’nn  kklliimmaaaatt  kkaann  hheett  ppaappiieerr  
iinn  ggrraaffiisscchhee  pprriinntteerrss  ddooeenn  ooppbboolllleenn,,  wwaaaarr--
ddoooorr  ddee  aaffddrruukk  vveerrsslleecchhtteerrtt  eenn  ddee  pprriinntteerr  
kkaann  vvaassttllooppeenn..  WWiisskkuunnddeessttuuddeennttee  PPaauullaa
MMaarriinn  ZZaappaattaa  hheellpptt  ddee  pprriinntteerrffaabbrriikkaanntt  hheett
pprroobblleeeemm  ttee  ttaacckkeelleenn..
DDee  pprriinntteerrss  wwoorrddeenn  oonnddeerr  aannddeerree  ggeebbrruuiikktt
vvoooorr  bboouuwwtteekkeenniinnggeenn  ddiiee  eerrgg  nnaauuwwkkeeuurriigg
mmooeetteenn  zziijjnn..  OOmm  ddaatt  ttee  bbeerreeiikkeenn  ssttaaaann  ddee
iinnkkttkkooppppeenn  zzeeeerr  ddiicchhtt  oopp  hheett  ppaappiieerr..  NNiieett
aalllleeeenn  ddaaaarroomm  vvoorrmmtt  ddoooorr  vvoocchhtt  ooppbboolllleenndd
ppaappiieerr  eeeenn  pprroobblleeeemm..  DDee  iinnkkttkkooppppeenn  vvaann  ddee
pprriinntteerr  zziijjnn  bboovveennddiieenn  wwaarrmm,,  oommddaatt  ddee  iinnkktt
ppaass  vvllooeeiibbaaaarr  wwoorrddtt  nnaa  vveerrwwaarrmmiinngg..  ZZooddrraa
hheett  ppaappiieerr  oonnddeerr  ddee  wwaarrmmee  iinnkkttkkooppppeenn  ddoooorr
sscchhuuiifftt,,  vveerrddaammpptt  eeeenn  ddeeeell  vvaann  hheett  vvoocchhtt  wweeeerr
uuiitt  hheett  ppaappiieerr..  HHeett  ggeevvoollgg::  bboobbbbeelliigg  ppaappiieerr  
eenn  eeeenn  oonnnnaauuwwkkeeuurriiggee  pprriinntt..  
SSiimmppeellwweegg  ddee  rruuiimmttee  vveerrggrrootteenn  ttuusssseenn  ddee
pprriinnttkkooppppeenn  eenn  hheett  ppaappiieerr  zzoouu  ddee  aaffddrruukk
mmiinnddeerr  nnaauuwwkkeeuurriigg  mmaakkeenn..  OOccéé  wwiill  ddaaaarroomm
eeeerrsstt  ggrraaaagg  wweetteenn  hhooee  hheett  ppaappiieerr  zziicchh  pprreecciieess
vveerrvvoorrmmtt  oonnddeerr  iinnvvllooeedd  vvaann  lluucchhttvvoocchhttiigghheeiidd
eenn  tteemmppeerraattuuuurr..  MMaarriinn  oonnttwwiikkkkeelltt  wwiisskkuunnddiiggee
mmooddeelllleenn  ddiiee  ddee  ooppnnaammee  vvaann  vvoocchhtt  ddoooorr  hheett
ppaappiieerr  bbeesscchhrriijjvveenn..  IInn  eeeenn  llaatteerree  ffaassee  zzaall
iieemmaanndd  aannddeerrss  ddee  vveerrvvoorrmmiinngg  vvaann  hheett  ppaappiieerr
mmooddeelllleerreenn..
MMaarriinnss  ttaaaakk  zzoouu  mmaakkkkeelliijjkkeerr  zziijjnn  aallss  ppaappiieerr
nniieett  bbeessttoonndd  uuiitt  ttaalllloozzee  vveezzeellss  eenn  hhoolltteess..  DDiiee
zziijjnn  mmooeeiilliijjkk  iinn  éééénn  wwiisskkuunnddiiggee  vveerrggeelliijjkkiinngg

ttee  ssttooppppeenn..  HHeett  eeeerrssttee  wwiisskkuunnddiiggee  mmooddeell  vvaann
MMaarriinn  bbeevvaatt  ddaaaarroomm  ddrriiee  vveerrggeelliijjkkiinnggeenn::  eeeenn
vvoooorr  ddee  vvoocchhttooppnnaammee  ddoooorr  vveezzeellss,,  eeeenn  vvoooorr
ddee  vvoocchhttooppnnaammee  ddoooorr  ppoorreeuuss  mmaatteerriiaaaall  eenn
eeeenn  vveerrggeelliijjkkiinngg  ddiiee  ddee  tteemmppeerraattuuuurrvveerraannddee--
rriinngg  vvaann  hheett  ppaappiieerr  wweeeerrggeeeefftt..  SSaammeenn  
bbeesscchhrriijjvveenn  zzee  ddee  vvoocchhttooppnnaammee  vvaannaaff  hheett  
ppaappiieerrooppppeerrvvllaakk  nnaaaarr  ddee  bbiinnnneennkkaanntt  vvaann  hheett
ppaappiieerr..  VVeerrvvoollggeennss  mmaaaakkttee  ddee  ssttuuddeennttee  eeeenn
mmooddeell  ddaatt  hheett  vvoocchhttttrraannssppoorrtt  bbeesscchhrriijjfftt
ttuusssseenn  vveerrsscchhiilllleennddee  llaaggeenn  ppaappiieerr..  PPaappiieerr
vvoooorr  ddiitt  ssoooorrtt  pprriinntteerrss  wwoorrddtt  iimmmmeerrss  bbeewwaaaarrdd
iinn  ddiikkkkee  rroolllleenn..  
DDee  mmooddeelllleenn  zzeettttee  zzee  oomm  nnaaaarr  rreekkeennpprroo--
ggrraammmmaa’’ss..  ““EEeenn  ddeeeell  vvaann  ddee  uuiittkkoommsstteenn  vvaann
ddee  pprrooggrraammmmaa’’ss  zziijjnn  aall  vveerrggeelleekkeenn  mmeett  ddee  
rreessuullttaatteenn  vvaann  nnaattuuuurrkkuunnddiiggee  eexxppeerriimmeenntteenn
mmeett  ppaappiieerr..  DDiiee  eexxppeerriimmeenntteenn  zziijjnn  aalllleeeenn  
nnoogg  nniieett  aaffggeerroonndd””,,  zzeeggtt  ddee  CCoolloommbbiiaaaannssee
ssttuuddeennttee..  ““DDaatt  ddooeett  iieemmaanndd  aannddeerrss..””
MMoommeenntteeeell  zzeett  zzee  hhaaaarr  ttaannddeenn  iinn  eeeenn  ddeerrddee
mmooddeell..  DDaatt  bbeesscchhrriijjfftt  hheett  hhoorriizzoonnttaallee  vvoocchhtt--
ttrraannssppoorrtt  ddoooorr  hheett  ppaappiieerr,,  wwaannnneeeerr  hheett  iiss  
uuiittggeerroolldd  eenn  oonnddeerr  ddee  pprriinntteerr  ddoooorr  sscchhuuiifftt..
GGeeeenn  eeeennvvoouuddiiggee  ooppggaavvee,,  oonnttddeekkttee  zzee..  
““HHeett  ppaappiieerr  sscchhuuiifftt  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  eeeerrsstt  
oovveerr  eeeenn  wwaarrmmee  ppllaaaatt  ddiiee  hheett  vvoocchhtt  llaaaatt  
vveerrddaammppeenn..  DDee  tteemmppeerraattuuuurr  eenn  ddee  lluucchhtt--
vvoocchhttiigghheeiidd  bbeeïïnnvvllooeeddeenn  eellkkaaaarr  ddiirreecctt..  
DDaatt  mmaaaakktt  hheett  eexxttrraa  mmooeeiilliijjkk  zzee  ttee  bbeesscchhrriijjvveenn
iinn  eeeenn  mmooddeell..””

TTeekksstt::  EEnniitthh  VVlloooosswwiijjkk
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaa

volgens hem daarom bij voorbaat al af.
“Elektrische systemen hebben meer 
potentie aangezien je daarbij een deel van
de energie kunt her-
gebruiken. Maar ik
ken geen geschikte
commerciële elek-
tromotoren 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 ver-
binding 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 energie-
zuinig. Het is 
dus zaak om
de krachtsvariaties
te beperken. Daarbij
is eLPAS een vering-
systeem 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 com-
putermodel dat 
hij valideerde met 
metingen van een met
extra sensoren uit-
geruste 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 (afhanke-
lijk 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 ontwikke-
ling 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)/.

truckchauffeurs

“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 afhanke-
lijk is van de
universiteit
en hij zich
dat moet 
realiseren.
In Nederland ligt de kennis van universi-
teiten namelijk juridisch vast. Die blijft
van de universiteit en is niet van het 
personeel. Het is raadzaam dat universi-
teiten een programmaonderdeel aan-
bieden waarin wordt verteld over 
ondernemerschap en spin-offs. Dan 
heb je meteen vanaf het begin die ver-
wachting 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 gefinan-
cierd uit de eerste geldstroom, dus uit 
de beurs van de belastingbetaler.

Vervolgens worden met dat geld private
bedrijven opgericht waaraan hoog-
leraren, promovendi en misschien zelfs
de universiteit verdienen. Dat riekt een
beetje naar oneigenlijk gebruik van 
publieke middelen. Toch is die rede-

nering te kort
door de bocht.
Want als 
er niets met
het onderzoek
gebeurt, dan
krijgt de belas-
tingbetaler er

net zo min iets voor terug. 
In verhouding met andere overheids-
subsidies 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 commercia-
lisering 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 onderzoeks-
resultaten vandaan komen en wie het
onderzoek financiert.” (FvO)/.

“Ondernemers hebben

soms het gevoel dat ze

pootje gelicht worden”
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De sfeer en de vriendschappen binnen
het korps zijn bijzonder, zegt brandweer-
commandant 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 Sint-
Bernardmentaliteit. 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 Bouw-
technische 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 brand-
weerwagen. 
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 perslucht-
maskers 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 pro-
cedures, 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 dak-
dekkers 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 com-
mandant vroeg meteen
om groene zeep. Ik
dacht dat hij gek was 

geworden.” Dat het schuim van deze
simpele zeep de boel bij een bitumen-
brand 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 her-
innert 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 open-
gescheurd vat op de grond, niet opge-
wassen tegen de samenvoeging van 
componenten die even daarvoor had
plaatsgevonden. Van de Lingen, zelf 
uitgerust met onder meer een perslucht-
masker, weet nog hoe hij de amanuensis
van de faculteit moest wegjagen die dood-
gemoedereerd 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
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Jubileum brandweer/Monique van de Ven
Foto’s/Archief brandweer en Bart van Overbeeke

Wie als klein jongetje droomde van grootse en indruk-

wekkende 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”.

“Vrijwilligers 

vreten het vuur 

het liefst op”

Het brandweerkorps van de toenmalige Technische Hogeschool in de jaren zestig.

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

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.



vuur en vlam

Achtergrond /9
Cursor 20 mei 2010

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 oudge-
diende Van de Lingen smakelijk vertelt, 
is die van een aangebroken fles picrine-
zuur die onschadelijk moest worden
gemaakt. Een hoogleraar van de toen-
malige 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 stro-
balen, hebben laten zakken. De hoge-
school 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 Schei-
kundige 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 eigen-
lijk best geluk gehad”, zei brandweercom-
mandant 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 impo-
nerende vlam-
menzeeën 
bedwingen, bleven
grote branden en
incidenten de TU/e
in al die jaren bespaard. Vanuit vlammen-
vechtersoptiek was 1994 dan ook een
topjaar: in augustus legde een aange-
stoken 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 tegen-
woordig zijn opgedeeld in brandver-
tragende 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 brand-
weer 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 tegen-
stelling tot de rook-
schade. De brandhaard
was bovenin het
gebouw, “maar onderin
de kelder kon je je
naam in het roet
schrijven”, illustreert De Roij van Zuijde-
wijn.
Hij blikt erop terug met haast weemoedige
blik. Zolang er geen menselijke slacht-
offers 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 profes-
sionele 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. 

Het is bijzonder dat de universiteit, als
enige in Nederland, een eigen brand-
weerkorps 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 organi-
seren. 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 uni-
versiteit; 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 crisismanage-
mentplannen 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 werkzaam-
heden 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 bedrijfshulp-
verleningszaken 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”./.

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.

“De TU/e heeft

tot nu toe eigenlijk

best geluk gehad”

Facts and figures
DDee  TTUU//ee  iiss  ddee  eenniiggee  NNeeddeerrllaannddssee  uunniivveerr--
ssiitteeiitt  mmeett  eeeenn  eeiiggeenn  bbrraannddwweeeerrkkoorrppss..
VVeerrddeerr  hheeeefftt  aalllleeeenn  hheett  UUnniivveerrssiittaaiirr
MMeeddiisscchh  CCeennttrruumm  iinn  UUttrreecchhtt  eeeenn  eeiiggeenn
bbrraannddwweeeerr..

IInn  ddee  bbeeggiinnjjaarreenn  bbeessttoonndd  hheett  kkoorrppss  
vvoooorraall  uuiitt  mmeennsseenn  vvaann  ddee  ttooeennmmaalliiggee
BBoouuwwtteecchhnniisscchhee  DDiieennsstt..  DDee  eeeerrssttee  
bbrraannddwweeeerrccoommmmaannddaanntt  wwaass  AArriiee  PPiissoo,,  
ddiiee  wweerrdd  ooppggeevvoollggdd  ddoooorr  rreessppeeccttiieevveelliijjkk
MMaarrttiinn  vvaann  ddee  VVeellddeenn,,  PPeetteerr  vvaann  RRooooiijj,,  
SSttaann  TThheeuunniisssseenn  eenn  MMaarriioo  ddee  RRooiijj  vvaann
ZZuuiijjddeewwiijjnn  --  ddee  hhuuiiddiiggee  ccoommmmaannddaanntt  
ddiiee  iinn  11998877  bbiijj  hheett  kkoorrppss  bbeeggoonn..

HHeett  bbrraannddwweeeerrkkoorrppss  vvaann  ddee  TTUU//ee  hheeeefftt
eeeenn  eeiiggeenn  kkaazzeerrnnee  eenn  kkaannttoooorr  iinn  hheett
MMuullttiimmeeddiiaappaavviilljjooeenn..  

HHeett  kkoorrppss  bbeesscchhiikktt  oovveerr  ttwweeee  wwaaggeennss::  
eeeenn  ttaannkkaauuttoossppuuiitt  eenn  eeeenn  mmaannsscchhaappppeenn--  
eenn  mmaatteerriieeeellwwaaggeenn..  VVoooorr  ddee  lliieeffhheebbbbeerrss::
hheett  bbeettrreefftt  hhiieerr  rreessppeeccttiieevveelliijjkk  eeeenn
MMeerrcceeddeess--BBeennzz  11111177FF  ((vvoooorrzziieenn  vvaann  ttwweeee
eelleekkttrriisscchhee  HHDD--hhaassppeellss  vvaann  nneeggeennttiigg  
mmeetteerr,,  eeeenn  wwaatteerrttaannkk  vvaann  vviijjffttiieennhhoonnddeerrdd
lliitteerr  eenn  eeeenn  nniieeuuwwee  ppoommpp  mmeett  eeeenn  
ccaappaacciitteeiitt  vvaann  ddrriieedduuiizzeenndd  lliitteerr  ppeerr
mmiinnuuuutt))  eenn  eeeenn  MMeerrcceeddeess--BBeennzz  220088  CCDDII..  

DDee  TTUU//ee--bbrraannddwweeeerr  tteelltt  oopp  hheett  mmoommeenntt
vviieerr  vvaassttee  mmeeddeewweerrkkeerrss  eenn  ddeerrttiieenn  
vvrriijjwwiilllliiggeerrss..  EEeenn  aaaannttaall  vvaann  hheenn  iiss  tteevveennss
aaaannggeessllootteenn  bbiijj  eeeenn  ggeemmeeeenntteelliijjkk  
bbrraannddwweeeerrkkoorrppss;;  ttwweeee  vvrriijjwwiilllliiggeerrss
ddrraaaaiieenn  bboovveennddiieenn  ppiikkeettddiieennsstt  iinn  ddee  
rreeggiioo  aallss  aaddvviisseeuurr  ggeevvaaaarrlliijjkkee  ssttooffffeenn..  

TToott  hheett  ttaakkeennppaakkkkeett  vvaann  hheett  bbrraanndd--
wweeeerrkkoorrppss  bbeehhoorreenn  oonnddeerr  mmeeeerr  hheett  
ggeevveenn  vvaann  iinnssttrruuccttiieess  eenn  ttrraaiinniinnggeenn,,  
hheett  aaddvviisseerreenn  oovveerr  bbrraannddvveeiilliigghheeiidd  bbiijj
vveerrbboouuwwiinnggeenn  eenn  nniieeuuwwbboouuww,,  hheett  tteesstteenn
eenn  ccoonnttrroolleerreenn  vvaann  bbrraannddmmeelldd--  eenn  aannddeerree
iinnssttaallllaattiieess,,  hheett  ttooeettsseenn  vvaann  eevveenneemmeenntt--
aaaannvvrraaggeenn,,  hheett  ccooöörrddiinneerreenn  vvaann  ccrriissiiss--
mmaannaaggeemmeenntt  eenn  --nnaattuuuurrlliijjkk--  hheett  ooppttrreeddeenn  
bbiijj  bbrraannddeenn  eenn  aannddeerree  ccaallaammiitteeiitteenn  eenn  
iinncciiddeenntteenn..  

OOpp  wweerrkkddaaggeenn  vvaann  hhaallff  nneeggeenn  ’’ss  oocchhtteennddss
ttoott  hhaallff  vviijjff  ’’ss  mmiiddddaaggss  ffuunnccttiioonneeeerrtt  hheett
kkoorrppss  aauuttoonnoooomm..  IInn  ddee  aavvoonnddeenn,,  nnaacchhtteenn
eenn  wweeeekkeennddeenn  kkoommtt  ((mmeett  hheett  oooogg  oopp  ddee
zzeess--mmiinnuutteennnnoorrmm  wwaaaarrbbiinnnneenn  ddee  bbrraanndd--
wweeeerr  tteerr  ppllaaaattssee  mmooeett  zziijjnn))  aauuttoommaattiisscchh
ddee  ggeemmeeeenntteelliijjkkee  bbrraannddwweeeerr  iinn  aaccttiiee,,
mmaaaarr  wwoorrddtt  tteevveennss  eeeenn  aaaannttaall  mmeennsseenn  
vvaann  hheett  eeiiggeenn  kkoorrppss  ggeeaallaarrmmeeeerrdd..

IInn  22000099  kkwwaammeenn  bbiijj  ddee  TTUU//ee--bbrraannddwweeeerr
5533  mmeellddiinnggeenn  bbiinnnneenn::  2299  aauuttoommaattiisscchhee  
mmeellddiinnggeenn,,  66  hhaannddbbrraannddmmeellddiinnggeenn,,  1144
ggaassaallaarrmmeenn  ooff  iinncciiddeenntteenn  mmeett  ggeevvaaaarrlliijjkkee
ssttooffffeenn,,  11  ssttrroooommssttoorriinngg  eenn  33  mmeellddiinnggeenn
vvaann  wwaatteerroovveerrllaasstt..  HHeett  kkoorrppss  rruukkttee  ddaatt
jjaaaarr  4422  kkeeeerr  uuiitt,,  wwaaaarrbbiijj  iinn  ddee  hheellfftt  vvaann  ddee
ggeevvaalllleenn  nniikkss  aaaann  ddee  hhaanndd  bblleeeekk  ttee  zziijjnn..

vuur en vlam

“Korps is in 

vijftig jaar enorm

geprofessionaliseerd”
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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 elek-
tromotor; ESMG Quadrivium: 2.500 euro voor het
festival ‘Muziek op de Dommel’; Protagoras: 1.000
euro voor het symposium ‘Behandeling en ontwik-
keling 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 studie-
reis 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 aardappel-
rolletjes, Italiën grill.
Donderdag: jambalaya rijst, kipdrumsticks; 
cordonbleu, friet, rauwkost; kipfilet in groentesaus,
rösti rondjes, koolrabi-wortelmix.
Vrijdag: Geen avondopenstelling.

DPO
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, waardeover-
dracht, 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 

discussions. Participants will have an active role
during the course. 
Participation by teaching staff of the TU/e is free 
of charge.
More information can be obtained from Janneke 
van der Loo (phone 3117). You can register for the
course by Internet (Studyweb.tue.nl), by e-mail 
(cursus.dpo@tue.nl), or by telephone (2520).

Mensen

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 proef-
schrift 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 Japie-
lied. 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.

(Advertenties)

www.werkenbijepz.nl

Summerclass Nuclear Power Generation



Washing their hands after visi-
ting 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 environ-
mental awareness at university,
as the Chemiewinkel has esta-
blished. Therefore it is devoting
attention to this issue by means
of stickers pasted campus-wide.
It is not the first time the Chemie-
winkel demands attention for the
useless lighting of the toilets on
campus. A few years ago the shop
was granted permission by a

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 Accom-
modation 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

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)/.

English page /11
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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 in-
formed Cursor that, indeed,
doei has probably sprung from
doeg. Nevertheless, he cannot
provide an explanation about
its exact origin. (SK)

I wonder why ...

?????
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.”

Look Who’s Talking

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 them-
selves, 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 accom-
modation, which for interna-
tional 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

burning policy issues concer-
ning 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 candi-
dates.” 
In addition to its role as a
walking encyclopedia PromoVE
organizes activities, such as the
annual social event. PhD candi-
dates can meet here, DPO is
present, print services -for the
dissertations that are produced-
present 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)/.
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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Movie in the Zwarte Doos: Precious

TThhee  lliiffee  ooff  1166--yyeeaarr--oolldd  PPrreecciioouuss  iinn  HHaarrlleemm  iiss  aannyytthhiinngg  bbuutt  eeaassyy..

SShhee  iiss  sseevveerreellyy  aabbuusseedd  bbyy  hheerr  oowwnn  ffaatthheerr  aanndd  bbaatttteerreedd  bbyy  hheerr

mmootthheerr..  WWhheenn  sshhee  eennddss  uupp  aatt  aa  nneeww  sscchhooooll  sshhee  ttaakkeess  ccoonnttrrooll  

ooff  hheerr  oowwnn  lliiffee  aanndd  aa  nneeww  ffuuttuurree  bbeeggiinnss..

MMaayy  2200,,  2255  aanndd  2266,,  ZZwwaarrttee  DDooooss,,  2200..0000  hhoouurrss,,  aaddmmiissssiioonn  tthhrreeee

eeuurrooss  ffoorr  ssttuuddeennttss..  

wwwwww..ddeezzwwaarrtteeddooooss..nnll  

Eindhoven Culinair
EEaattiinngg  oouutt  iinn  tthhee  ooppeenn::  aatt  tthhiiss  ccuulliinnaarryy  eevveenntt  iinn  tthhee  ppaarrkk  yyoouu  

ccaann  eennjjooyy  tthhee  ssmmaallll  ddiisshheess  pprreesseenntteedd  bbyy  vvaarriioouuss  rreessttaauurraannttss

ffrroomm  EEiinnddhhoovveenn..

MMaayy  2211  tthhrruu  2244,,  oonn  FFrriiddaayy  aanndd  SSaattuurrddaayy  ffrroomm  1177..0000  hhoouurrss  aanndd  

oonn  SSuunnddaayy  aanndd  MMoonnddaayy  ffrroomm  1133..0000  tthhrruu  2244..0000  hhoouurrss  iinn  tthhee

SSttaaddsswwaannddeellppaarrkk  aatt  AAllbbeerrddiinnggkk  TThhiijjmmllaaaann..  AAddmmiissssiioonn  1100  eeuurrooss,,

wwhhiicchh  ggeettss  yyoouu  77  eeuurrooss  wwoorrtthh  ooff  ccoonnssuummppttiioonnss..

wwwwww..eeiinnddhhoovveennccuulliinnaaiirr..ccoomm  ((DDuuttcchh))

Five days of dance in and around

Parktheater
MMooddeerrnn  ddaannccee,,  ttaannggoo,,  ffoollkk  ddaannccee,,  bbrreeaakk  ddaannccee;;  tthheeyy  aallll  ffeeaattuurree

dduurriinngg  tthhee  ffiivvee--ddaayy  ffeessttiivvaall  ‘‘PPaarrkkddaannss  zzoonnddeerr  ggrreennzzeenn’’..  AAppaarrtt

ffrroomm  ppeerrffoorrmmaanncceess  ((mmaannyy  ooff  wwhhiicchh  aarree  ffrreeee))  tthheerree  wwiillll  bbee

wwoorrkksshhooppss  aass  wweellll..

MMaayy  2266  tthhrruu  3300,,  PPaarrkktthheeaatteerr,,  SSttaaddsswwaannddeellppaarrkk  aanndd  PPllaazzaa

FFuuttuurraa..  FFoorr  ssoommee  ppeerrffoorrmmaanncceess  aann  eennttrraannccee  ffeeee  iiss  lleevviieedd..

wwwwww..ppaarrkkddaannss..nnll  ((DDuuttcchh))

Finale ‘De Kleine Prijs van Nederland’

FFiinnaall  ooff  tthhee  ccoonntteesstt  ffoorr  TTUU//ee  bbaannddss..  TThhee  ffiivvee  wwiinnnneerrss  ooff  jjuurryy  aanndd

ppuubblliicc  aawwaarrddss  ffrroomm  tthhee  pprreelliimmiinnaarriieess  wwiillll  ccoommppeettee  wwiitthh  nnootteess..

WWhhiicchh  iiss  ggooiinngg  ttoo  bbee  tthhee  bbeesstt  bbaanndd  ooff  TTUU//ee??

MMaayy  2277,,  GGaassllaabb,,  2200..3300  hhoouurrss,,  aaddmmiissssiioonn  ffrreeee

wwwwww..ssttuuddiiuummggeenneerraallee--eeiinnddhhoovveenn..nnll//ssgg  

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

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

What’s happening?

Photo: Bart van Overbeeke

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 pseudo-
archeologist. At the time of his
‘discovery’ in 2005 Osmanagic
was not qualified as an archeo-
logist. He studied sociology
later. He has not made any 
publications in professional
journals. He is twisting facts and
sends research material to 
befriended laboratories.” Pra-
sannakumar 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 every-
thing 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

whatever is brought to TU/e. I
want to warn people. When this
man is exposed, he will drag
down the reputation of our uni-
versity 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 inten-
tion is to open a dialogue. After
the lecture there will be time for
discussion. Listeners will have
to arrive at their own judg-
ments.” (NS)/.

“Lecture about contested pyramids
detrimental to reputation TU/e”

Action against leaving lights on after toilet visit
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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 instroom-

momenten en het op orde krijgen van het rooster.

Hoeveel opleidingen moeten extra 
instroommomenten creëren? Wat zijn
de gevolgen voor hbo’ers die een schakel-
programma volgen? Welke knelpunten
zitten in de roosters? Aardig wat rand-
verschijnselen 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. 

Hoewel er nog geen conclusies zijn 
getrokken, heeft de werkgroep wel pro-
blemen gesignaleerd. Het grootste knel-
punt voor alle opleidingen zit hem waar-
schijnlijk 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 oplei-
dingen 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 oplei-
dingen is dat nog moeilijk. De vakken
volgen elkaar op en er is te weinig tijd
om het een en ander na te kijken.

Dr. ir. Jan Vleeshouwers, studie-

adviseur bij Electrical Engineering,

verwacht geen wonderen van de

harde knip. 

“Voor de opleiding is de harde knip

een slechte zaak. Het kost energie en

tijd en het lost niets wezenlijks op. Ik

geloof niet dat studenten er veel beter

of slechter van worden. De gemiddelde

studieduur in de bachelor zal wel ver-

korten, maar uiteindelijk is er waar-

schijnlijk geen effect op de gemiddelde

studieduur van bachelor en master

samen. Studenten zullen hun laatste

bachelor-vakken eerder doen en 

hun eerste mastervakken later. 

Ik verwacht geen extra uit- of 

instroom.”

“De knip past in het patroon van

steeds verdere verschoolsing van

onze opleidingen. Niets is fnuikender

voor academische vorming dan 

gebaande paden en fantasieloze

regels. Studenten aan het eind van 

de bacheloropleiding moeten we in

staat achten en stellen zélf keuzes 

te maken over hoe ze hun opleiding

inrichten. Ze moeten daar fouten 

in mogen maken.”

Volgens Vleeshouwers zijn er bij zijn

faculteit geen onoverkomelijke 

obstakels die invoering in de weg

staan. In ieder geval moet er een

tweede instroommoment komen, 

en ‘dat kost wel geld’. “Docenten

moeten straks hun vak geven voor

twee kleine groepen studenten, in

plaats van één keer voor een grotere

groep en dat is inefficiënt.” 

“Harde knip is verschoolsing 

van onze opleidingen”

Maarten Sjoerdsma, lid studenten-
fractie Groep-één: “Het is voor mij
niet helemaal helder welk doel de
universiteit voor ogen heeft met de
harde knip. Moet er meer mobi-
liteit komen? Moeten de rende-
menten 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 masteronder-
wijs verbetert, omdat studenten zich
er volledig op kunnen focussen.”
Studentenfractie Groep-één vindt
het belangrijk dat de maatregel
niet teveel druk legt op het stu-
dentenleven. “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 onderwijs-
structuur 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?”

“Studenten niet afrekenen 
op bestuursfunctie”

Dr.ir. Faas Moonen, voorzitter van de

projectgroep Harde knip, stelt dat

vooral februari en september drukke

maanden zijn om tentamens na te

kijken. En “docenten hebben soms al

weinig tijd om na te kijken vanwege het

bindend studieadvies”.

“Je wilt dat zoveel mogelijk studenten zo

snel mogelijk afstuderen. De harde knip

zou de rendementen mogelijk positief

kunnen beïnvloeden.” Toch wil Moonen

het hier niet te veel op toespitsen. “We

hebben te weinig inzicht in het effect van

de harde knip op rendementen.

Studenten studeren toch anders als er

een harde knip is. Andere vakken krijgen

dan prioriteit.” Volgens de voorzitter is

de kwaliteit van het masteronderwijs het

meest overtuigende argument. “Wil je op

hoog niveau masteronderwijs verzorgen,

dan is niemand erbij gebaat dat studen-

ten meedoen die hun focus nog groten-

deels in de bachelor hebben.”

De projectgroep heeft ook de ‘struikel-

vakken’ geïnventariseerd - het laatste vak

dat studenten met een zachte knip af-

ronden voor de masterinschrijving. “De

harde technische vakken blijken hierbij

geen struikelblok. Het lijkt er juist op dat

studenten zich eerst richten op de las-

tigere vakken en de relatief gemakke-

lijkere vakken voor het laatst bewaren.”

Moonen is van mening dat de harde knip

ook voor de hbo-schakelaars -die nu

zowel bachelor- als mastervakken mogen

volgen- moet gelden. “De harde knip

moet ertoe leiden dat de aandacht van

masterstudenten volledig op de master is

gericht.” 

“Studenten studeren toch anders

als er een harde knip is”

Harde knip
DDee  hhaarrddee  kknniipp  hhoouuddtt  iinn  ddaatt  ssttuuddeenntteenn  hhuunn  bbaacchheelloorroopplleeiiddiinngg  mmooeetteenn  hheebbbbeenn  
aaffggeerroonndd  oomm  ttooeeggeellaatteenn  ttee  wwoorrddeenn  ttoott  eeeenn  mmaasstteerr..  NNuu  mmooggeenn  ssttuuddeenntteenn  mmeett
mmaaxxiimmaaaall  ttwwiinnttiigg  nniieett  aaffggeerroonnddee  ssttuuddiieeppuunntteenn  vvaann  ddee  bbaacchheelloorrooppeeiiddiinngg  aaaann  ddee  
mmaasstteerroopplleeiiddiinngg  bbeeggiinnnneenn..  DDee  eeeerrssttee  ssttuuddeenntteenn  ddiiee  aaaann  ddee  TTUU//ee  ttee  mmaakkeenn  kkrriijjggeenn
mmeett  ddee  mmaaaattrreeggeell,,  zziijjnn  ddeeggeenneenn  ddiiee  iinn  22000099//22001100  aaaann  eeeenn  oopplleeiiddiinngg  zziijjnn  bbeeggoonnnneenn..

Volgens dr. Roel Bloo, studieadviseur
Technische Informatica zouden de 
gevolgen van een harde knip bij zijn op-
leiding 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 redelij-
kerwijs alleen in het tweede semester af-
ronden. Dat leidt al gauw tot een herfst-
semester 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 gepland-
in het eerste semester doen. Het zou

goed zijn als studenten vakken kunnen
afronden in het semester dat ze niet
gegeven worden, bijvoorbeeld door zelf-
studie 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 neven-
inschrijving 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.”

Liever zachte dan harde knip
Rudy van Beurden, lid Progressieve

Fractie: “Het is een mooi streven dat

studenten aan hun master kunnen

beginnen en niet meer achterom

hoeven te kijken. Als ze dan maar

niet een halfjaar duimen moeten

draaien. Zowel voor de universiteit

als voor de student is het wenselijk

de studietijd te verkorten.”

“Het vraagt veel van studenten om

binnen vijf jaar af te studeren, omdat

de universiteit intensieve studies

aanbiedt. Daar komen buiten-

curriculaire activiteiten bij, die erg 

belangrijk zijn om als veelzijdige 

afgestudeerde de arbeidsmarkt te

kunnen betreden. Bij mijn studie,

Bouwkunde, haalt bijna niemand 

het in vijf jaar. Als de harde knip er

komt, moet het programma helemaal

op orde en echt studeerbaar zijn. 

Er moet een mentaliteitsverandering

komen en een regeling voor studen-

ten die door waardevolle nevenactivi-

teiten vertraging oplopen. Ik ben er

alleen niet van overtuigd dat de harde

knip dé manier daarvoor is, want er is

wel degelijk een onderscheid tussen

een luie en een actieve student.”

“De programma’s moeten 

eerst op orde zijn”

Op weg naar de harde knip
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‘‘UUppggrraaddee!!’’  iiss  eeeenn  iinntteerrnnaattiioonnaaaall
nneettwweerrkk  vvaann  vveerrsscchhiilllleennddee  
oorrggaanniissaattiieess  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann
kkuunnsstt  eenn  nniieeuuwwee  tteecchhnnoollooggiiee..
DDooeell  vvaann  ddee  UUppggrraaddee!!--bbiijjeeeenn--
kkoommsstteenn  iiss  oomm  nniieeuuwwee  iiddeeeeëënn
oopp  ttee  ddooeenn  eenn  eerrvvaarriinnggeenn  uuiitt  ttee
wwiisssseelleenn..  OOpp  2277  mmeeii  iiss  eerr  eeeenn
mmeeeettiinngg  iinn  hheett  TTeemmppoorraarryy  AArrtt
CCeennttrree  rroonndd  JJooddii..  WWaalltteerr  vvaann  ddeerr
CCrruuiijjsseenn,,  ddiirreecctteeuurr  vvaann  hheett  TTAACC
eenn  zzeellff  ddiiggiittaaaall  kkuunnsstteennaaaarr,,  
iinntteerrvviieewwtt  hheett  ccoommppuutteerrkkuunnssttee--
nnaaaarrssdduuoo  oovveerr  hhuunn  wweerrkk..  JJooddii
bbeessttaaaatt  uuiitt  JJooaann  HHeeeemmsskkeerrkk
((NNeeddeerrllaanndd))  eenn  DDiirrkk  PPaaeessmmaannss
((BBeellggiiëë)),,  ddiiee  hhuunn  ccaarrrriièèrree  
bbeeggoonnnneenn  mmeett  vviiddeeoo  eenn  ffoottoo--
ggrraaffiiee..  BBeeggiinn  jjaarreenn  nneeggeennttiigg
ssttoorrtttteenn  zzee  zziicchh  oopp  iinntteerrnneett--
kkuunnsstt  vvaann  hheett  ssppeecciiaallee  ssoooorrtt..  
ZZoo  vvoonnddeenn  zzee  hheett  lleeuukk  oomm  
bbeezzooeekkeerrss  vvaann  hhuunn  wweebbssiittee  
ttee  llaatteenn  ggeelloovveenn  ddaatt  hhuunn  ppcc  iiss
vvaassttggeellooppeenn  ddoooorr  mmeellddiinnggeenn
vvaann  ddiiee  aaaarrdd  oopp  hhuunn  sscchheerrmm  ttee
llaatteenn  vveerrsscchhiijjnneenn..  EEeenn  aannddeerree
bbeekkeennddee  ggrraapp  iiss  ttee  ddooeenn  ooff  ddee
hheellee  kklleeuurreenniinnsstteelllliinngg  vvaann  eeeenn
ccoommppuutteerr  iiss  vveerraannddeerrdd..  HHuunn  
ccdd--rroomm  ‘‘OOSSSS//’’  wweerrdd  eeeenn  ssuucccceess
oonnddeerr  kkaannttoooorrppeerrssoonneeeell  oommddaatt
hheett  oopp  ccoommppuutteerrss  vvaann  oonnwweetteenn--
ddee  sseeccrreettaarreesssseess  wweerrdd  ggeeïïnn--
ssttaalllleeeerrdd  wwaaaarrbbiijj  hheett  pprrooggrraammmmaa
ddee  ccoommppuutteerr  lliijjkktt  oovveerr  ttee  nneemmeenn..
TTeeggeennwwoooorrddiigg  lleeggggeenn  zzee  zziicchh
ttooee  oopp  wweebbtteecchhnnoollooggiieeëënn  aallss
GGooooggllee  EEaarrtthh,,  ddiiee  zzee  ccoommbbii--
nneerreenn  mmeett  ddee  eesstthheettiieekk  vvaann  
vviiddeeooggaammeess..  ZZee  bbeehhoorreenn  zzoonnddeerr
ttwwiijjffeell  ttoott  ddee  ttoooonnaaaannggeevveennddee
iinntteerrnneettkkuunnsstteennaaaarrss..
DDee  oorrggaanniissaattiiee  vvaann  UUppggrraaddee!!  
iiss  iinn  hhaannddeenn  vvaann  MMAADD,,  eeeenn  
llaabboorraattoorriiuumm,,  ppllaattffoorrmm  eenn
pprroovviiddeerr  vvoooorr  kkuunnsstt,,  wweetteenn--
sscchhaapp  eenn  tteecchhnnoollooggiiee..  ((GGVV))  
2277  mmeeii,,  TTAACC  ((VVoonnddeerrwweegg  22,,  
tteeggeennoovveerr  hheett  PPSSVV  ssttaaddiioonn)),,
2200..0000  uuuurr..
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Veel serieuze films van zwarte regis-
seurs 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 under-
coveragent en werd door zijn hoofd 
geschoten toen hij in een bar een
drugsdeal wilde opblazen. Ik was 

dertien en zag de moord op een video-
tape 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.

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 ogen-
schijnlijk logisch-absurdistisch, zonder
een woord teveel te gebruiken. Zijn ka-
rakters 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 tegen-
pool 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)/.

ALLES TEGEN MAAR TOCH DOORGAAN

Rouwen en houwen in ‘Het Zouthuis’

De Eindhovense Studenten Toneelvereniging Doppio speelt ‘Het Zouthuis’ in Plaza Futura nog op donder-
dag 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.



HHeett  IIlllluusstteerree  DDiissppuuuutt  QQuuaarree,,  eeeenn  ddiissppuuuutt
vvaann  ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinngg  SSSSRREE,,  hhiieelldd  oopp
HHeemmeellvvaaaarrttssddaagg  ddee  jjaaaarrlliijjkkssee  SSooffttee  BBaalllleenn
GGaammeess..  HHooeewweell  ddee  cciirrccaa  225500  ssttuuddeenntteenn  uuiitt
TTiillbbuurrgg,,  UUttrreecchhtt,,  NNiijjmmeeggeenn  eenn  EEiinnddhhoovveenn
wweell  ggeessooffttbbaalldd  hheebbbbeenn,,  wwaass  ddiitt  nniieett  hheett  
bbeellaannggrriijjkkssttee  iinnggrreeddiiëënntt  vvoooorr  eeeenn  lleeuukkee
ddaagg..  JJiipp  NNeeddeerrkkoooorrnn  vvaann  QQuuaarree::  ““HHeett  ssoofftt--
bbaalllleenn  ddooeenn  wwee  eerrbbiijj..  HHeett  ggaaaatt  vvoooorraall  oomm
lleekkkkeerr  ssttuuddeennttiikkooooss  ffeeeesstteenn  eenn  eeeenn  ddaaggjjee
vvooll  oonnttssppaannnniinngg..””  

BBeehhaallvvee  ssooffttbbaalllleenn  kkoonnddeenn  ssttuuddeenntteenn  aaaann
eeeenn  bbiieerreessttaaffeettttee  mmeeeeddooeenn,,  ggookkkkeenn  iinn  wweellkk
vvaakk  kkoonniijjnneenn  ggaaaann  ppaarreenn,,  hhuunn  eevveennwwiicchhtt
bbeewwaarreenn  oopp  eeeenn  ‘‘rrooddeeoobbeedd’’,,  mmeeeebbllèèrreenn  mmeett
eeeenn  AAnnddrréé  HHaazzeess--iimmiittaattoorr  eenn  lloossggaaaann  oopp  ddee
bbeeaattss  vvaann  PPuurree  SSaanngg..  ((JJvvGG))

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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En hoe is het in Auckland?

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

grootste en meest multi-
culturele stad van Nieuw-
Zeeland.
Net als de stad barst de
universiteit van Auckland
van de internationale stu-
denten. Het studenten-
leven 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 ont-
moeten. 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 Neder-
lander- een kookrooster
ingevoerd wat zo inge-
burgerd is dat er elke
avond gekookt wordt- 
variërend van Koreaans
tot Tsjechisch en hutspot.
Omdat onze flat oorspron-
kelijk 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 PhD-
student. 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 overzichte-
lijk 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 Nieuw-
Zeeland. 

De komende twee
maanden ga ik in mijn
busje rondtrekken door
Nieuw-Zeeland, gletsjers
beklimmen, snow-
boarden, bungeejumpen
en skidiven.

Diederik Stel, 
student Werktuigbouwkunde

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.

Sommigen hadden de 
ervaring voor het laatst
als kind gehad, maar bij
de meesten zat de vaar-
digheid wat recenter in de
benen. In totaal stepten
85 studenten en oud-stu-
denten uit Eindhoven,
Gouda, Delft en Amster-
dam een traject van meer
dan negentig kilometer
van Nijmegen naar
Eindhoven in estafet-
tevorm.

Het initiatief voor de wed-
strijd, 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 bij-
zonder om onder luid
applaus op de Markt te
eindigen.”
De snelste estafetteploeg
van de zestien deel-
nemende teams was
Toscaans Vlak, waarvan de
teamleden in 4:24:17 van
Nijmegen naar Eindhoven
stepten. Dit team bestaat
uit Katinka Rutgers, oud-
lid van Demos en haar
gezin. Zij doen al jaren

mee en vielen eerder in de
prijzen. Dit jaar was een
podiumplaats meer
binnen bereik vanwege de
afwezigheid van profes-
sionele steppers.
De avond eindigde met op-
tredens van popband
KAAS, Jazzal en studen-
tenbandjes GERUIS en

PUR. Het optreden van
Popstarswinnaar Wesley
Klein zorgde voor een hoop
joelende meiden. Saillant
detail; de zanger is zondag-
ochtend na het optreden
vader geworden.(JvG)/.
Foto’s: Bart van Overbeeke CvB sponsort bus naar 

manifestatie Amsterdam
TU/e-studenten kunnen
vrijdag 21 mei gratis met
een bus vanaf de TU/e-
campus naar de mani-
festatie tegen de bezui-
nigingen 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 belang-
rijkste inzet. De Eindho-
vense studentenfractie PF,
het Comité SOS Eindho-
ven, de studieverenigingen
-verenigd in de FSE- en de
studentengezelligheids
verenigingen -verenigd in
het Compositum- hebben
de handen ineen geslagen
en ondersteunen de mani-
festatie.
Vanuit de TU/e waren er bij
eerdere landelijke protes-
ten 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

Gillende dames op Steppop

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 veer-
tien 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 twee-
de en derde plaats werden behaald door
studenten uit respectievelijk Groningen en

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 uitmaak-
te. 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 studiefinan-
ciering, studentenhuisvesting, internatio-
nalisering en het bindende studieadvies.
Afhankelijk van hun mening over de stel-
lingen (‘eens’, ‘oneens’, of ‘neutraal’)
krijgen bezoekers van de site een stem-
advies. Elf politieke partijen hebben aan de
kieswijzer meegewerkt. (HOP)

Parende konijnen op 
Softe Ballen Games

PUR, de band van Bouwkunde



Studentenleven /15
Cursor 20 mei 2010

EErrgg??
ZZeevveennttiigg  NNeeddeerrllaannddssee
ddooddeenn  iinn  TTrriippoollii..  OOpp  ddee  ttvv
hhoooorr  iikk  HHuuggoo  BBoorrsstt  hheett
oonnggeelluukk  bbaaggaattaalliisseerreenn,,
wwaanntt  wwaatt  aallss  ddee  iinnzziitttteennddeenn
nniieett  uuiitt  NNeeddeerrllaanndd  kkwwaammeenn??
MMaatttthhiijjss  vvaann  NNiieeuuwwkkeerrkk
kkiieesstt  ddee  ppoolliittiieekk  ccoorrrreeccttee
wweegg  eenn  bbeennaaddrruukktt  nnoogg  mmaaaarr
eeeennss  hhooee  eerrgg  hheett  wweell  nniieett  iiss..
IInn  mmiijjnn  ggeeddaacchhttee  fflliittsstt  HHaannss
TTeeeeuuwweenn  vvoooorrbbiijj,,  ddiiee  vveerrtteelltt
ddaatt  hhiijj  aall  hheett  lleeeedd  iinn  ddee
wweerreelldd  hheeeell  eerrgg  vviinnddtt,,  mmaaaarr
hheett  ffeeiitt  ddaatt  eerr  vvaannoocchhtteenndd
ggeeeenn  hhaaggeellssllaagg  mmeeeerr  wwaass
oomm  oopp  zziijjnn  bbrroooodd  ttee  ddooeenn
eeeenn  ssttuukk  eerrggeerr..  NNiieett  ppoolliittiieekk
ccoorrrreecctt,,  vvoooorr  eeeenn  hhoooopp
mmeennsseenn  wweell  ddee  rreeaalliitteeiitt..
OOookk  iikk  ssnnaapp  sseennttiimmeenntteenn
rroonndd  nniieeuuwwss  oovveerr
NNeeddeerrllaannddeerrss  nnooooiitt  zzoo  ggooeedd..
DDaatt  eerr  mmeennsseenn  sstteerrvveenn  iiss
eerrgg,,  eeeenn  vvlliieeggrraammpp  iiss  vveerr--
sscchhrriikkkkeelliijjkk..  MMaaaarr  iiss  hheett
eerrggeerr  oommddaatt  eeeenn  ggrroooott  ddeeeell
vvaann  ddee  ssllaacchhttooffffeerrss  uuiitt
NNeeddeerrllaanndd  kkoommtt??
VVlliieeggttuuiiggeenn  ddiiee  zzoonnddeerr
NNeeddeerrllaannddeerrss  nneeeerrssttoorrtteenn
hhaalleenn  nnoogg  nneett  ppaaggiinnaa  33  vvaann
ddee  SSppiittss,,  tteerrwwiijjll  TTrriippoollii  aall
eeeenn  wweeeekk  llaanngg  ddee  vvoooorr--
ppaaggiinnaa  ddoommiinneeeerrtt..  WWeelllliicchhtt
mmiiss  iikk  hheett  ““IIkk  hhaadd  ooookk  ddiiee
ppeerrssoooonn  kkuunnnneenn  zziijjnn””--
ggeevvooeell??  BBiijj  mmiijj  bblliijjfftt  ddaatt
ggeevvooeell  mmeeeessttaall  bbeeppeerrkktt  
ttoott  wwiinnnnaaaarrss  vvaann  ddee  ssttaaaattss--
llootteerriijj..
NNaa  oopp  zzaatteerrddaagg  mmiijjnn  ddaaggee--
lliijjkkssee  ppoorrttiiee  nniieeuuwwss  vviiaa  hheett
jjoouurrnnaaaall  ttoott  mmee  ttee  hheebbbbeenn
ggeennoommeenn,,  bbeesseeff  iikk  mmee  wweeeerr
wwaaaarroomm  jjee  jjee  nniieett  aall  hheett  lleeeedd
vvaann  ddee  wweerreelldd  kkuunntt  aaaann--
ttrreekkkkeenn..  RRuuiimm  hhoonnddeerrdd
ddooddeenn  ((eexxcclluussiieeff  TTrriippoollii))  
zziijjnn  iinn  eeeenn  kkrraappppee  ttwwiinnttiigg
mmiinnuutteenn  jjoouurrnnaaaall  ttee  
bbeettrreeuurreenn..  EEeenn  aaaannttaall
wwaaaarrtteeggeenn  zzeellffss  ddee  bbeessttee
aannttiiddeepprreessssiivvaa  nniieett  mmeeeerr
wweerrkkeenn..
LLeeeedd  nneeggeerreenn  oommddaatt  hheett  
oomm  bbuuiitteennllaannddeerrss  ggaaaatt  
ddooeett  mmeenn  ddaann  ooookk  uuiitt  zzeellff--
bbeesscchheerrmmiinngg..  JJee  wwiilltt  nniieett
wweeggkkwwiijjnneenn  oomm  aall  hheett  
wweerreellddlleeeedd,,  mmaaaarr  ooookk  nniieett
jjee  ddaaggeelliijjkkssee  bbootteerrhhaamm  aallss  
jjee  ggrroooottssttee  zzoorrggeennkkiinndd  
bbeesscchhoouuwweenn..  WWeeiinniigg  
eemmppaatthhiiee  mmeett  NNeeddeerrllaannddssee
ssllaacchhttooffffeerrss  ssuuggggeerreeeerrtt  iinn
ddaatt  lliicchhtt  ooookk  wweeiinniigg  bbeellaanngg--
sstteelllliinngg  iinn  hheett  aallggeemmeeeenn..
TTiijjdd  ddaatt  iikk  mmiijjnn  pprriinncciippeess
oovveerrbboooorrdd  ggooooii  eenn  mmeeeelleeeeff
mmeett  nniieeuuwwss  oovveerr  llaanndd--
ggeennootteenn..  WWaanntt  jjee  oomm  bbuuiitteenn--
llaannddeerrss  mmiinnddeerr  ddrruukk  mmaakkeenn
iiss  eerrgg..  MMaaaarr  jjee  aalllleeeenn  mmaaaarr
ddrruukk  mmaakkeenn  oovveerr  hhaaggeellssllaagg,,
ddaatt  iiss  eeeenn  ssttuukk  eerrggeerr!!

PPiieetteerr  MMoooorreenn  iiss  ssttuuddeenntt
TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee

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

EEeenn  aannddeerr  ggeezzoonndd  ttuusssseenn--
ddoooorrttjjee  zziijjnn  wwoorrtteellttjjeess..
HHeett  lleevveerrtt  wweell  hhaarrdd
ggeekkrraaaakk  oopp,,  wwaatt  hheett
ggêênnaanntt  mmaaaakktt  ttiijjddeennss
ccoolllleeggee..  HHeett  ggeekkrraaaakk  iiss
tteevveennss  ooookk  eeeenn  vvoooorrddeeeell
vviinnddtt  IIJJssbbeeeerr::  kkrraakkeenn  iiss
lleeuukk..  

EEeenn  aannddeerr  vvoooorrddeeeell  kkaann
zziijjnn  ddaatt  jjee  hheett  nniieett  hhooeefftt
uuiitt  ttee  ddeelleenn::  wwiiee  hheeeefftt  
eerr  nnuu  zziinn  iinn  eeeenn  ssttuukkjjee  
aaffggeekkllooooffddee  ppeeeenn..
BBoovveennddiieenn  iiss  eeeenn  kkiilloo
wwoorrtteellss  ooookk  nnoogg  ggooeedd--
kkooppeerr  ddaann  eeeenn  zzaakk  cchhiippss::
iinnppaakkkkeenn,,  zzeeggggeenn  wwiijj!!

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.

OOmm  lleekkkkeerr  eevveenn  oopp  ttee
wwaarrmmeenn  iinn  ddee  vvaaaakk  oonnddeerr--
kkooeellddee  ccoolllleeggeezzaalleenn::  
cchhooccoollaaddeemmeellkk..  HHeett  iiss  
eeeenn  ggooeeddkkoooopp  ggooeeddjjee  
eenn  vvrriijjwweell  oovveerraall  ttee  
vveerrkkrriijjggeenn..  CChhooccoollaa  iiss  
bboovveennddiieenn  ggooeedd  vvoooorr  jjee::
ddee  mmeeeessttee  mmeennsseenn
wwoorrddeenn  eerr  eerrgg  vvrroolliijjkk  vvaann..
HHeett  aalllleerrbbeessttee  vviinnddtt  MMiikkee
eeeenn  zzeellff  mmeeeeggeennoommeenn
tthheerrmmoossfflleess  mmeett  wwaarrmmee
cchhooccoollaaddeemmeellkk,,  eenn  eeeenn
ssllaaggrroooommbbuuss..  MMaaaarr  ddiitt  
iiss  nniieett  eerrgg  pprraakkttiisscchh..  

MM&&MM’’ss::  ddee  ppooppuullaaiirree  
cchhooccoollaaddeerroonnddjjeess  mmeett  
ooff  zzoonnddeerr  ppiinnddaa  eerriinn..  EEeenn
vvoooorrddeeeell  iiss  ddaatt  jjee  lleekkkkeerr
llaanngg  kkuunntt  ddooeenn  mmeett  zzoo’’nn
ggrroottee  zzaakk..  DDaaaarreenntteeggeenn
kkaann  hheett  uuiittddeeeellggeehhaallttee
bbeehhoooorrlliijjkk  tteeggeennvvaalllleenn::
hheett  iiss  nnaammeelliijjkk  bbeesstt
aassoocciiaaaall  aallss  jjee  eeeenn  hheellee
zzaakk  aalllleeeenn  ooppeeeett,,  mmaaaarr  
aallss  jjee  ddee  zzaakk  ddoooorrggeeeefftt
nnaaaarr  rreecchhttss  kkrriijjgg  jjee  ‘‘mm
lleeeegg  tteerruugg!!  
TTiipp  vvaann  TToomm::  bbeewwaaaarr  ddee
MM&&MM’’ss  lleekkkkeerr  vvoooorr  tthhuuiiss..  

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

TToomm  vvaann  ddee  VVoooorrtt,,  eeeerrsstteejjaaaarrss  BBoouuwwkkuunnddee
MMiikkee  KKrroomm,,  ddeerrddeejjaaaarrss  BBiioommeeddiisscchhee
TTeecchhnnoollooggiiee
IIJJssbbeeeerr,,  ssttuuddeenntt  BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee

PPaanneell  vvaann  ddee  wweeeekk

FFrruuiitt  GGrrooeennttee MM&&MM’’ss SSnnooeeppjjeess

EEeenn  ppooppuullaaiirree  ffrruuiittssoooorrtt  iiss
mmaannddaarriijjnn..  TToomm  iiss  hhiieerr  
hheelleemmaaaall  ffaann  vvaann..  HHeett  iiss
lleekkkkeerr  ggeezzoonndd,,  eenn  aallss  jjee
hheett  ttyyppee  bbeenntt  ddaatt  ggeewwoooonn
ddoooorr  ddee  ttaaaaiiee  ddrraaaaddjjeess
hheeeenn  kkaauuwwtt,,  hheebb  jjee  ‘‘mm  ooookk
ssnneell  oopp..  
EEeenn  nnaaddeeeell  kkaann  zziijjnn  ddaatt,,
zzoo  ggaauuww  jjee  eerr  eeeennttjjee  ooppeenn--
bbrreeeekktt,,  ddee  hheellee  ccoolllleeggee--
zzaaaall  kkaann  mmeeeeggeenniieetteenn  vvaann
ddee  zzooeettzzuurree  lluucchhtt..

CChhooccoollaaddeemmeellkk

GGuummmmiibbeeeerrttjjeess  iiss  
ddee  ffaavvoorriieett  vvaann  IIJJssbbeeeerr..  
EEnn  aall  hheelleemmaaaall  gguummmmiibbeeeerrttjjeess  uuiitt
ddee  vvrriieezzeerr..  ZZee  zziijjnn  ddaann  hheeeerrlliijjkk
hhaarrdd  eenn  ttaaaaii  eenn  ddee  kkoouu  ggeeeefftt  ddee  
eeeetteerrvvaarriinngg  eeeenn  eexxttrraa  ddiimmeennssiiee..  
ZZee  zziijjnn  eecchhtteerr  nniieett  zzoo  ggeezzoonndd::  eerr
zziitttteenn  vveeeell  ssuuiikkeerrss  eenn  kklleeuurrssttooffffeenn
iinn  eenn  aannddeerree  ttooeevvooeeggiinnggeenn  ddiiee  
bbeeggiinnnneenn  mmeett  eeeenn  hhooooffddlleetttteerr  EE,,
ggeevvoollggdd  ddoooorr  ddrriiee  cciijjffeerrss..  TTiijjddeennss
ccoolllleeggee  kkuunnnneenn  ddee  mmeennsseenn  ddiiee  
bbeevvrroorreenn  gguummmmiibbeeeerrttjjeess  aaaann  hheett
vveerroorrbbeerreenn  zziijjnn  wweell  eeeennss  vvrreeeemmddee
ggeelluuiiddeenn  mmaakkeenn::  eeeenn  ssppaassttiisscchh
‘‘AArrrrrraagggghhuuuuhh’’--ggeelluuiidd,,  wwaannnneeeerr  zzee
mmeett  hhuunn  ttoonngg  ppllaakkkkeerriiggee  ddiinnggeenn
vvaann  hhuunn  ttaannddeenn  pprroobbeerreenn  ttee  vveerr--
wwiijjddeerreenn..  HHeett  mmaaaakktt  hheett  eetteenn  vvaann
gguummmmiibbeeeerrttjjeess  ddaaaarreenntteeggeenn  wweell
eerrgg  ggeezzeelllliigg..  TToomm  wweeeett  ooookk  ttee  vveerr--
tteelllleenn  ddaatt  ddee  bbeessttee  ttuusssseennddoooorrttjjeess
mmeett  eeeenn  ssmmeekkeennddee  bblliikk  bbiijj  jjee  bbuurreenn
aaffggeettrrooggggeelldd  wwoorrddeenn,,  wwaanntt  wwee
bblliijjvveenn  eecchhttee  NNeeddeerrllaannddeerrss::  ggrraattiiss
ssmmaaaakktt  aallttiijjdd  bbeetteerr!!

BESTE
KEUS

Don Quishoot
maakt fotoshoot

GGeekklleeeedd  iinn  kkoorrttee  rrookkjjeess,,  mmeett  ccaarrnnaavvaallsskklleerreenn  aaaann,,  iinn
bbooxxeerrsshhoorrttss..  DDee  ffoottoosshhoooott  vvaann  ddee  EEiinnddhhoovveennssee  SSttuuddeenntteenn
HHoocckkeeyyvveerreenniiggiinngg  DDoonn  QQuuiisshhoooott  oopp  zzaatteerrddaagg  88  mmeeii  lleevveerrddee
vveerrrraasssseennddee  ppllaaaattjjeess  oopp..  DDee  ffoottoo’’ss  wwoorrddeenn  ggeebbrruuiikktt  vvoooorr
eeeenn  kkaalleennddeerr,,  ddiiee  bbeeggiinn  aauugguussttuuss  vvllaakk  vvoooorr  ddee  IInnttrroo  zzaall  vveerr--
sscchhiijjnneenn..  AAllllee  hhoocckkeeyytteeaammss,,  ddee  kkeeeeppeerrss,,  hheett  bbeessttuuuurr  eenn  ddee
kkaalleennddeerrccoommmmiissssiiee  ddeeddeenn  eeeenn  dduuiitt  iinn  hheett  zzaakkjjee  eenn  lliieetteenn
zziicchh  oopp  lluuddiieekkee  wwiijjzzee  vvaassttlleeggggeenn..  DDee  ffoottoo’’ss  mmoocchhtteenn
‘‘eenniiggsszziinnss  ppiikkaanntt’’  wwoorrddeenn,,  mmaaaarr  ddee  lleeddeenn  mmooeetteenn  eerr  nnaa
ddeerrttiigg  jjaaaarr  nniieett  mmeett  ssppiijjtt  oopp  tteerruuggkkiijjkkeenn,,  mmeellddtt  JJooeepp  vvaann
DDuunn,,  oouudd--bbeessttuuuurrssvvoooorrzziitttteerr  vvaann  DDoonn  QQuuiisshhoooott..  HHeett  bblliijjfftt
uuiitteeiinnddeelliijjkk  bbiijj  hhiieerr  eenn  ddaaaarr  eeeenn  mmaannnneelliijjkkee  bbiillsspplleeeett  ooff  eeeenn
bblloottee  bbaasstt  oopp  ddee  ffoottoo..  DDee  kkaalleennddeerr  iiss  bbeeddooeelldd  tteerr  pprroommoottiiee
vvaann  ddee  vveerreenniiggiinngg  eenn  wwoorrddtt  aaaann  rreellaattiieess  eenn  nniieeuuwwee  lleeddeenn
ggeeggeevveenn..  ((JJvvGG))
FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Haar rijbewijs moet ze nog
halen, maar het weer-
houdt Bouwkundestu-
dente Janneke Rutten er
niet van zich met drie
studiegenoten voor te
bereiden op een stevige
uitdaging op de weg: 
de Amsterdam Dakar
Challenge. Begin novem-
ber stappen de vier
CHEOPS-leden in twee
low budget opgeknapte
barrels, met ruim zeven-
duizend kilometer zuide-
lijker het Afrikaanse
Dakar als eindbestem-
ming. 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 gescoorde-
Mercedes 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 Chal-
lenge, die een kleine drie
weken duurt, niet om het
neerzetten van de snelste
tijd; de winst zit ‘m volgens
de organisatie in de op-
brengst voor diverse goede
doelen en, voor de deel-
nemers, 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. 

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

die een kleine vijftien-
honderd 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 do-
nateurs, desnoods aan-
gevuld 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 verte-
genwoordigd. Een oud-stu-
diegenoot, inmiddels stu-
derend in Nijmegen,
schrijft zich naar ver-
wachting met een partner
ook in voor de challenge.
(MvdV)/.

Volg de teams op 
cheopsgoesdakar.nl

In barrels van Amsterdam naar
Dakar voor het goede doel

Medailles op NSK Atletiek
TU/e-studenten zijn in de prijzen gevallen op het Neder-
lands 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.
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EEnn  eeeenn  kkeekkkkee  ttrruuii  iiss  hheett,,  ddiiee  vvaann  ddee  
ttrraaiinniinnggssoouuttffiitt  vvaann  hheett  HH

eerreenn  11--tteeaamm
  vvaann

ssttuuddeenntteenn  vvoolllleeyybbaallvveerreenniiggiinngg  HH
aajjrraaaa..  

SS
ttaann  LLaamm

eerrss  vviinnddtt  ddaatt  hhiijj  ooookk  nnoogg  hheeeerrlliijjkk
zziitt..  ““SS

oomm
mm

iiggee  tteeaamm
ggeennootteenn  ddrraaggeenn  nniieettss

aannddeerrss””,,  zzeeggtt  hhiijj..  HH
iijj  zziitt  iinn  hheett  AA

uuddiittoorriiuumm
  

ttee  lluunncchheenn  mm
eett  hhuuiissggeennoooott  WW

iilllleemm
BB

ooeekkhhoovveenn..  DD
aaddeelliijjkk  ggaaaatt  hhiijj  ffiittnneesssseenn  

iinn  hheett  SS
ttuuddeenntteennssppoorrttcceennttrruumm

  eenn  ddaaaarroomm
ddrraaaaggtt  hhiijj  nnuu  ddeezzee  ssww

eeaatteerr  mm
eett  bbiijjbbee--

hhoorreennddee  cchhiillllbbrrooeekk..  EErroonnddeerr  ddrraaaaggtt  hhiijj  eeeenn
ww

iitt  ssyynntthheettiisscchh  ttrraaiinniinnggsshhiirrtt  ddaatt  pprriimm
aa  

vveennttiilleeeerrtt..  WW
eeddssttrriijjddeenn  ssppeeeelltt  hhiijj  ooookk  iinn  

eeeenn  ssyynntthheettiisscchh  sshhiirrtt  mm
aaaarr  ddaatt  iiss  bbllaauuww

  eenn
ddaaaarr  ssttaaaatt  nnuumm

mm
eerr  vviieerr  oopp  eenn  hheett  llooggoo  vvaann

HH
aajjrraaaa..  ““MM

eeeessttaall  zziiee  iikk  eerr  nneettjjeess  uuiitt””,,
bbeeww

eeeerrtt  SS
ttaann,,””mm

iijjnn  mm
ooeeddeerr  iiss  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall

hhaarrttssttiikkkkee  ttrroottss  oopp  mm
ee..””  IIeettss  aannddeerrss  ddaann

eeeenn  ssppiijjkkeerrbbrrooeekk  mm
eett  bblloouussee  ooff  TT--sshhiirrtt

ddrraaaaggtt  hhiijj  nniieett..  HH
iijj  lloooopptt  oopp  ssnneeaakkeerrss  ooff  

ddoonnkkeerrggrriijjzzee  lleerreenn  sscchhooeenneenn..  NN
iieett  oopp

CCoonnvveerrssee--ggyymm
ppeenn..  ““DD

aaaarr  lliijjkkeenn  mm
iijjnn  vvooeetteenn

zzoo  ggrroooott  iinn””,,  zzeeggtt  ddee  nnaaaarr  eeiiggeenn  zzeeggggeenn  
nniieett  iijjddeellee  ssttuuddeenntt..  ““DD

oooorr  ddiiee  ww
iittttee  bbaanndd

zziieett  mm
iijjnn  mm

aaaatt  4466
  eerruuiitt  aallss  mm

aaaatt  5500..””  ZZiijjnn  lluunncchhmm
aaaattjjee  zzeeggtt  ssnneell::  ““GG

rroottee  vvooeetteenn,,  ggrroottee  hhaannddeenn..””  
EEnn  ddaatt  iiss  ddaann  ww

eeeerr  hhaannddiigg  vvoooorr  vvoolllleeyybbaalllleerrss..
EErrgg  kkrriittiisscchh  oopp  ddee  oouuttffiitt  vvaann  aannddeerreenn  iiss  LLaamm

eerrss  nniieett..  ““DD
oocceenntteenn  aaaann  ddee  TTUU

//ee  zziijjnn  oovveerr  hheett  aallggeemm
eeeenn

nniieett  ggooeedd  ggeekklleeeedd..  MM
aaaarr  hheett  mm

aaaakktt  mm
iijj  nniieett  uuiitt  hhooee  mm

eennsseenn  eerruuiitt  zziieenn..  WW
aannnneeeerr  eeeenn  ddoocceenntt

ssaannddaalleenn  mm
eett  ww

iittttee  ssookkkkeenn  ddrraaaaggtt  mm
ooeett  hhiijj  ddaatt  zzeellff  ww

eetteenn,,  aallss  hhiijj  mm
aaaarr  ggooeedd  ccoolllleeggee  kkaann  ggeevveenn..””

DD
iitt  jjaaaarr  hheeeefftt  hhiijj  nnoogg  nniieett  ttee  mm

aakkeenn  ggeehhaadd  mm
eett  vvrroouuww

eelliijjkkee  ddoocceenntteenn..  ““IIkk  vvoollgg  ooookk  mm
iinnddeerr  ccoolllleeggeess

vvaannww
eeggee  hheett  bbeessttuuuurrssjjaaaarr  ddaatt  iikk  ddooee  bbiijj  HH

aajjrraaaa..””  ((NN
SS

))
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Je desktop als
spiegelvan je ziel?

Cursor spoortw
ekelijks

een desktop 
op en praatm

etde gebruiker.

AA
ll  ssiinnddss  mm

eennsseennhheeuuggeenniiss  zziijjnn  iinnvveennttiieevvee
ggeeeesstteenn  oopp  zzooeekk  nnaaaarr  hheett  ‘‘ppeerrppeettuuuumm
mm

oobbiillee’’;;  eeeenn  aappppaarraaaatt  ddaatt  aarrbbeeiidd  lleevveerrtt
zzoonnddeerr  ddaatt  jjee  eerr  eenneerrggiiee  iinn  hhooeefftt  ttee  ssttooppppeenn..

ZZoo’’nn  ww
oonnddeerrmm

aacchhiinnee  zzoouu  oonnss  iinn  éééénn  kkllaapp  
vvaann  aallllee  eenneerrggiieepprroobblleemm

eenn  vveerrlloosssseenn,,  mm
aaaarr

hheellaaaass  ggooooiiddeenn  ddee  eeeerrssttee  ttww
eeee  hhooooffddww

eetttteenn
vvaann  ddee  tthheerrmm

ooddyynnaamm
iiccaa  ttoott  dduussvveerrrree  rrooeett  iinn  

hheett  eetteenn..  
MM

aaaarr  nnuu  iiss  eerr  ww
eeeerr  hhoooopp::  hheett  mm

eennsseelliijjkk  lliicchhaaaamm
  

lliijjkktt  ttoott  oonnvveerrmm
ooeeddee  zzuuiinniigghheeiidd  iinn  ssttaaaatt..  DD

ee  IInnddiiaassee
kklluuiizzeennaaaarr  PPrraahhllaadd  JJaannii  ((88

22))  bbeeww
eeeerrtt  aall  

7755  jjaaaarr  zzoonnddeerr  eet teenn  eenn  ddrriinnkkeenn  ttee  lleevveenn..  OO
mm

ddaatt  hheett
IInnddiiaassee  mm

iinniisstteerriiee  vvaann  ddeeffeennssiiee  eenneerrggiieezzuuiinniiggee
ssoollddaatteenn  eenn  aassttrroonnaauutteenn  ww

eell  zziieett  zziitttteenn,,  bbeesslloooott  mm
eenn

ddee  pprrooeeff  oopp  ddee  ssoomm
  ttee  nneemm

eenn..  ZZee  ssllootteenn  JJaannii  ttww
eeee

ww
eekkeenn  oopp  iinn  eeeenn  zziieekkeennhhuuiiss  eenn  oobbsseerrvveeeerrddeenn  hheemm

nnaauuww
ggeezzeett..  GG

eedduurreennddee  ddeezzee  ppeerriiooddee  zzoouu  ddee  ggooeeddee
mm

aann  iinnddeerrddaaaadd  ggeeeenn  vvooeeddsseell  ooff  ddrriinnkkeenn  ttoott  zziicchh  hheebbbbeenn
ggeennoomm

eenn  eenn  ddeessoonnddaannkkss  bblleeeeff  hhiijj  kkeerrnnggeezzoonndd..
OO

nnmm
ooggeelliijjkk??  TToocchh  nniieett..  DD

ee  mm
aann  bbeettrreekktt  zziijjnn  eenneerrggiiee

nnaaaarr  eeiiggeenn  zzeeggggeenn  vvaann  ddee  hhiinnddooeeggooddiinn  ddiiee  hhiijj  aallss  kkiinndd
oonnttmm

ooeettttee..  EEeenn  eecchhtt  ppeerrppeettuuuumm
  mm

oobbiillee  mm
ooggeenn  ww

ee  hheemm
dduuss  nniieett  nnooeemm

eenn..  ((TTJJ))


