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Rector prof.dr.ir. Hans van Duijn:

“TU/e moet niet
het afvoerputje van
Delft worden”
De TU Delft heeft voor de opleidingen Industrieel Ontwerpen,
Bouwkunde en Lucht- &
Ruimtevaarttechniek een
numerus fixus aangevraagd.
Volgens de TUD is het een
keuze tussen meer studenten
of meer kwaliteit. Rector Hans
van Duijn wil niet dat de TU/e
door deze maatregel verwordt
tot het afvoerputje van de TUD.
In Delft is bij Bouwkunde straks
nog plaats voor 500 eerstejaars
en bij Industrieel Ontwerpen
voor 330. Als de Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO) van
het ministerie van OCW akkoord
gaat met de aanvraag, wordt de
numerus fixus voor beide opleidingen in september 2011 ingevoerd. De selectie zal in het
eerste jaar van invoering alleen
centraal via gewogen loting
plaatsvinden. Daarna willen
Bouwkunde en Industrieel
Ontwerpen overgaan op een
combinatie van loting en decentrale selectie.
Rector Hans van Duijn zei
maandag in de universiteitsraadsvergadering dat de TU/e en
de Universiteit Twente hierdoor
het risico lopen dat uitgelote studenten met mindere cijfers naar
Eindhoven en Enschede gaan.
Van Duijn: “We willen niet het afvoerputje van Delft worden. Ik
ben daarover al in gesprek met

Twente.” Ook is hij niet gelukkig
dat Delft wil inkrimpen. “Delft
moet blijven groeien, net als de
TU/e dat wil. Aan de ingenieurs
die wij afleveren, blijft Nederland
veel behoefte houden.”
Prof.dr.ir. Aarnout Brombacher,
decaan van Industrial Design, is
niet bevreesd voor de toestroom
van mindere studenten. “We
waren hiervan al enige tijd op de
hoogte. Ik verwacht dat er zo’n
zeventig studenten straks niet in
Delft terecht kunnen. Met mijn
Delftse collega Cees de Bont ben
ik al in gesprek over hoe we dit op
een verstandige manier kunnen
aanpakken. Onze opleidingsprofielen verschillen wezenlijk van
elkaar. We gooien hier dan ook
niet zomaar de deuren open,
want we hebben er niets aan als
veertig procent de studie al in het
eerste jaar staakt.” Een groei van
de instroom is volgens hem voor
ID geen probleem.

Balkenende bestuurt liever
land dan racewagen
‘CDA-top: nederlaag is onontkoom baar’ en ‘Dagen van Balkenende lijken
geteld’ kopten de media gisteren.
Maar wat kritische partijgenoten,
politiek verslaggevers en peilingen
ook beweren: de CDA-lijsttrekker
knokt onvermoeibaar door, zo drukt
hij radio-dj Edwin Evers op de vroege
woensdagochtend opgewekt op het
hart. Dat blijkt ook later op de
woensdag, als hij in de uitpuilende
Blauwe Zaal van het Auditorium van
de TU/e enthousiast in gesprek gaat
met studenten. Nederland als export land, arbeidsparticipatie, innovatie,
sociale zekerheid, pensioenen, hypo theekrenteaftrek en natuurlijk de
studiefinanciering: in de Blauwe Zaal
wordt er in een uur een scala aan thema’s doorheen
g e j a s t . El k e g e l e g e n h e i d o m i n c o n t a c t t e k o m e n m e t
zijn gehoor, grijpt de premier aan. Welke student voor
zijn studie in het buitenland is geweest, wil hij weten.
“En wie van jullie heeft een eigen bedrijf?”
De boventoon is serieus, maar Balkenende weet de
zaal ook regelmatig een bulderende lach te ontlokken.
Zo wordt de net gearriveerde, dankzij zijn luide
ringtone niet te missen RTL-verslaggever direct op zijn
nummer gezet: “RTL is wel vaker een stoorzender.
Maar niettemin: welkom namens de rector”. Ook zijn
campagneleider Michael Sijbom, stuntelend met de

afstandsbediening die Balkenende door zijn Power point-presentatie moet loodsen, wordt niet ontzien.
Wat de verkiezingen op 9 juni ook gaan brengen,
debatleider Lucas Asselbergs van Studium Generale
biedt hoop: “Mocht het volgende week allemaal
voorbij zijn, dan kunt u altijd nog aan de slag als caba retier”. Maar als de raceliefhebber even later achter
het stuur van de gloednieuwe elektrische wagen van
het University Racing Eindhoven-team kruipt en hem
wordt gevraagd wat hij nou liever bestuurt, Nederland
of deze auto, twijfelt hij geen moment: “Nederland - en
dit voor een lange periode.” (MvdV)

Bij de faculteit Bouwkunde was
nog niemand beschikbaar om
een reactie te geven. In maart van
dit jaar echter liet decaan prof.ir.
Jan Westra in Cursor nog weten
dat hij de toelating in het eerste
jaar wil aanscherpen om uitval
terug te dringen. “Dan praat je al
gauw over systemen die politiek
gevoelig liggen, zoals een
numerus fixus”, zei Westra
destijds. (HK)/

.

Wheland Medal voor Bert Meijer

Universiteitshoogleraar prof.dr. Bert Meijer ontvangt vanwege zijn
‘buitengewone wetenschappelijke bijdragen aan de chemie’ de
Wheland Medal 2010/2011. Met deze tweejaarlijkse prijs eert de
Universiteit van Chicago sinds 1975 invloedrijke chemici voor hun
originele bijdragen aan de chemische wetenschappen. Meijers vakgenoten George Whitesides (’s werelds best geciteerde chemicus),
Bob Grubbs (Nobelprijswinnaar) en Fred Sanger (twee Nobelprijzen)
gingen de directeur van het ICMS voor. De prijs wordt in de week van
4-8 april 2011 uitgereikt. (TJ)

Foto’s: Bart van Overbeeke

TU/e’ers in finale studentenbokskampioenschappen
Drie TU/e’ers staan zaterdag 5
juni in de finale van de nationale studentenbokskampioenschappen. Na een intensieve
maandenlange training met
coach Eddy Smulders binden ze
in Nijmegen in verschillende
gewichtsklassen de strijd aan.
Simon Cox (Bouwkunde), Michel
Groenendijk (net afgestudeerd
bij Werktuigbouwkunde) en
Michiel van den Berge (Techni-
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sche Bedrijfskunde) zijn de
TU/e’ers die in Nijmegen
uitkomen in respectievelijk de
klasse tot 74 kilo, tot 91 kilo en
boven de 91 kilo. De studenten
trainen normaliter in het Studentensportcentrum van de TU/e,
onder begeleiding van voormalig
Europees bokskampioen ‘Fast’
Eddy Smulders. In de aanloop
naar de studentenbokskampioenschappen trainden ze ook
veelvuldig met andere, meer
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ervaren boksers in de Eindhovense boksschool Muscle-Fit.
Smulders behaalde vorig jaar zijn
eerste zege als bokstrainer in het
Studentensportcentrum: Fontysstudent Tibor Moes werd vorige
zomer Nederlands studentenbokskampioen in de klasse tot 69
kilo. Ook Stephan Ariesen,
student Technische Bedrijfskunde, streefde dit jaar naar een
finaleplek, maar werd afgelopen
zaterdag tijdens de kwartfinales
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in Purmerend uitgeschakeld.
Ariesen, voorzitter van de
Eindhovense studenten(kick)boksvereniging Impact, kwam
uit in de klasse tot 81 kilo, waarin
hij het uiteindelijk aflegde tegen
Martin Zitman uit Nijmegen, de
kampioen van vorig jaar.
In totaal begonnen acht Eindhovense studenten, onder wie zes
TU/e’ers, dit jaar aan de strijd om
de titel Nederlands studentenbokskampioen. De drie die nu
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over zijn, maken volgens Ariesen
dankzij de intensieve voorbereiding serieuze kans op de titel,
“maar je bent natuurlijk ook
afhankelijk van wie je tegenover
je krijgt. Sommige boksers
komen graag naar voren,
anderen zijn juist goed in de
tegenaanval. Omdat je pas vrij
laat weet wie je tegenstander
wordt, kun je je daarop niet echt
voorbereiden”. (MvdV)/

.
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Herman Rikhof
“Ontwerpen is eigenlijk problemen oplossen”
Interview: Frits van Otterdijk
Foto: Bart van Overbeeke
Na 34 jaar zet ir. Herman
Rikhof van de Dienst
Huisvesting er een punt
achter. De bouwpastoor van
Vertigo en bedenker van
De Zwarte Doos laat tastbare
herinneringen na. En neemt,
geheel in stijl, afscheid met
de laatste schetsen voor het
universiteitsterrein.
“Ik wil het netjes afmaken, anders
heeft het meer weg van vroegtijdig weglopen.” Het is niet
zozeer uit beleefdheid of plichtsbesef. Nee, eerder de hang naar
perfectie en het niet kunnen
delegeren. Herman Rikhof geeft
het toe. Met enige aarzeling.
Zijn vertrek van de universiteit
zou eigenlijk vorig jaar oktober
al een feit zijn. Maar zijn laatste
project, de ontwikkelingsvisie
voor het universiteitsterrein, bleek
niet helemaal af. Het plan was
goedgekeurd door de gemeenteraad, kreeg positieve reacties.

Maar de laatste stap, de visie
vertalen in een bestemmingsplan,
moest nog worden afgerond. Dus
stelde Rikhof zijn pensioen een
half jaartje uit.
De carrière van Rikhof kenmerkt
zich door het gelijkmatige golfpatroon. Iedere vier, vijf jaar
wisselt hij van functie. In het
voorjaar van 1976 stapt hij binnen
bij Bouwkunde als atelierbegeleider, doet contractresearch,
zetelt in het faculteitsbestuur,
keert terug naar de vakgroep
Stedebouw, is directeur bedrijfsvoering en stapt daarna over naar
de Dienst Huisvesting om zich
te storten op het nieuwe masterplan voor de universiteit.
Telkens een nieuwe werkkring
ervaart hij niet als een probleem.
“Die voortdurende afwisseling,
een heel andere setting, is alleen
maar spannend.”
Hij beschouwt dat, haast verwonderd, als een rijkdom van de universiteit. Hij is er zoveel bijzondere mensen tegenkomen. “Ik
ben ooit samen begonnen met

Jo Coenen. En John Körmeling is
bij mij student-assistent geweest.”
Al die jaren heeft hij gependeld
tussen Tilburg en Eindhoven.
Tussen vrouw en twee dochters
en die andere liefde; het ontwerpen. “Als je het abstract maakt,
is ontwerpen eigenlijk problemen
oplossen. En dan ben ik er altijd
graag bij. Plannen bedenken en
mensen overtuigen dat het een
leuke oplossing is. Voortdurend
bezig zijn om een visie uit te
dragen. Praten over ontwerpen.
Daar heb ik een zekere passie
voor.”
Als bedrijfsdirecteur kreeg hij
zijn beoogde rol als bouwpastoor
van Vertigo, het nieuwe faculteitsgebouw van Bouwkunde dat in
2002 werd opgeleverd.
Terugkijkend noemt hij dat een
‘enerverende tijd’. Een hoffelijke
omschrijving van een best moeilijke periode. “Wie een gebouw
neerzet voor 240 architecten
doet het nooit goed. Na de oplevering kregen we de eerste jaren
forse kritiek. De trappen, de lage
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Op De Zaale treffen we een bizarre
kermisattractie met daarin (of eigenlijk
daarop) twee werktuigbouwkundigen.
Onderweg van A naar B.
De botsauto wordt bestuurd door Erwin
Meinders (links) en Paul van Oorschot.
Zij hebben het ding, dat de faculteit Werktuigbouwkunde aankocht, omgebouwd
zodat het te gebruiken was bij de laatste
Publieksdag van de TU/e. Sindsdien staat
de ‘scootmobiel’ overwegend stil in het

plafonds, van dat soort futiliteiten.
Later volgden lovende kritieken
en ontvingen we prijzen. Dat is
voornamelijk de verdienste
geweest van architect Bert Dirrix
die het ontwerp bedacht. Maar
ik ben er vreselijk trots op.”
Dan plant hij opeens met een klap
zijn vlakke hand op tafel. Verhip,
hij zou het zomaar vergeten. De
Zwarte Doos. Dat is misschien
wel een van zijn mooiste triomfen
geweest. Als bouwpastoor van
Vertigo klimt hij op de barricaden
als het oude collegezaaltje van
Scheikunde tegen de vlakte moet.
Na een vurig pleidooi bij het
College van Bestuur maakt de
bulldozer in de laatste minuut
rechtsomkeer. “Met een aantal
medestanders, onder wie Maarten
Pieterson en Bert Meijer, hebben
we een attractief plan bedacht voor
een bruin café, met een film- en
symposiumzaal. Twee studenten
zijn ermee aan de slag gegaan en
hebben een mooi ontwerp
gemaakt. Daarna hebben we het
universiteitsbestuur een brilletje

Automotivelab in W-laag. Maar sinds
vorige week zien we hem ook af en toe
onderweg. Vandaag toert ie van het lab
naar Potentiaal. “Dat zijn toch geen loopafstanden meer,” zucht Meinders om aan
te geven dat die honderd meter tussen A
en B hem veel te ver zijn. Van Oorschot
voegt toe dat er ook nog een heleboel
materiaal meegenomen moet worden
vandaag. “We zijn op weg voor een
batterijtest bij Electrical Engineering.
Niet van de accu van deze botsauto, maar
een andere batterij voor een elektrische
auto. We testen de veiligheid en deze brandblusser moet mee voor geval van nood.”
De mannen hebben de botsauto flink
gepimpt. Er zitten nu richtingaanwijzers
op, een noodstop en zelfs een radio. Op de
kermis kreeg het wagentje energie via een
stang die langs een net strijkt waar 110 volt
gelijkstroom op staat. Inderdaad, waar de
vonken vanaf vliegen. Op De Zaale rijdt
de botsauto op twee accu’s van 12 volt
boordspanning.
Voor wie dit thuis wil proberen, heeft

opgezet voor een leuke 3D-presentatie in Vertigo. Een bekende
truc, maar hij werkt”, grijnst
Rikhof.
Wil je mensen overtuigen, dan
moet je geloven in een plan. Dat
is zo’n beetje het credo. Toch heeft
Rikhof ook wel eens plannen
moeten aanprijzen waarover hij
minder enthousiast is. Welke,
houdt hij liever voor zich. Maar
het gehakketak over de sloop van
de W-hal heeft hem niet kunnen
bekoren. Net zoals het uitstel
van de Groene Loper, die hij al
bedacht in 1995. Het liefst zou
hij die opvallende stijlfiguur van
Campus 2020 al hebben gerealiseerd. “Ik kom in ieder geval
terug om straks een keer over
de Groene Loper te wandelen”,
klinkt het vastbesloten.
Met een huisje in Frankrijk,
wat bestuurswerk en een piano
binnen handbereik gaat het leven
verder voor de liefhebber van
jazz. En concerten bezoeken?
Lachend: “Ik ben niet echt een
luisteraar, ik speel liever.”/

.

Meinders een tip: “Op Marktplaats worden
deze wagentjes gewoon aangeboden.”
Maar nu moet moeten ze weer door,
vanuit Potentiaal komt een telefoontje
met de vraag waar ze blijven. (NS)
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Starting Grant voor
Hard werken aan de nieuwe racewagen
van 08.30 uur tot
toponderzoeker stochastiek Werkdagen
23.00 uur zijn geen uitzonDe European Research Council
(ERC) heeft dr. Johan van
Leeuwaarden een Starting
Grant van een miljoen euro toegekend. Met de beurs kan de
jonge toponderzoeker zijn
project Critical Queues and
Reflected Stochastic Processes
(CritiQueue) opstarten. Het
project gaat in 2010 van start
en heeft een looptijd van vijf
jaar.
Van Leeuwaarden werkt in de
groep Stochastische Besliskunde
aan de TU/e-faculteit Wiskunde
& Informatica en is research
fellow van EURANDOM, het op
de TU/e-campus gevestigde
onderzoeksinstituut voor stochastiek. Met de beurs zal Van
Leeuwaarden onderzoek doen
naar wiskundige modellen die
netwerken als het internet
kunnen beschrijven. Hierbij
richt hij zich specifiek op schalingslimieten voor kansmodellen
van netwerken die onder extreem
grote belasting opereren. De
resultaten
zullen
inzicht
verschaffen in het gedrag van het
internet tijdens spitsuren. Waar
nodig kan het internet worden
aangepast om beter om te gaan
met grote hoeveelheden dataverkeer.

Met de beurs kan Van
Leeuwaarden
zich
volledig
richten op het onderzoek en een
promovendus en twee postdoctorale medewerkers aanstellen.
Van Leeuwaarden: “Ik zie het als
een geweldige stimulans en erkenning voor de stochastiek in
Eindhoven.
Het
bevestigt
opnieuw dat de sectie stochastiek
en het instituut EURANDOM
internationaal een vooraanstaande positie innemen.”

Twentse procestechnoloog

De Twentse procestechnoloog
dr.ir. Niels Deen, die in september van dit jaar aan de slag
gaat bij de TU/e-faculteit
Scheikundige Technologie, heeft
een Starting Grant van anderhalf
miljoen euro toegewezen gekregen. Met deze persoonsgebonden subsidie kan Deen, die bij
Scheikundige
Technologie
universitair hoofddocent wordt,
een vliegende start maken in
Eindhoven. Van het bedrag van
anderhalf miljoen wil hij vier
aio’s aanstellen. Daarnaast heeft
hij ruim 265.000 euro aan
budget beschikbaar voor de
aanschaf van apparatuur, zoals
hogesnelheidscamera's, experimentele opstellingen en een pccluster. (FvO/HK)/

.

Dialoogbijeenkomsten over Houtskoolschets
De Regiegroep Strategie TU/e 2020 legt de door haar opgeleverde
Houtskoolschets van de Strategie TU/e 2020 de komende weken
tijdens drie dialoogbijeenkomsten voor aan studenten, medewerkers
en tot slot aan hoogleraren, bestuurders en managers van de TU/e. De
voertaal is in principe Engels.
De houtskoolschets geeft in grove lijnen de strategie weer die de TU/e
tot 2020 zou moeten volgen. De nu geplande dialoogbijeenkomsten
zijn bedoeld om te horen welke houtskoollijnen gehandhaafd moeten
blijven en welke anders moeten lopen. Op basis hiervan hoopt de
Regiegroep de Houtskoolschets uit te kunnen werken tot een optimale
en breed gedragen Strategie TU/e 2020.
De eerste dialoogbijeenkomst vindt plaats op donderdag 17 juni van
10.30 tot 12.30 uur in de Senaatszaal van het Auditorium, en is bedoeld
voor studenten. De tweede, voor medewerkers, is op maandag 28 juni
van 13.00 tot 16.00 uur in de grote vergaderzaal in gebouw
Kennispoort.
De derde dialoogbijeenkomst, voor hoogleraren, diensthoofden, faculteitsbesturen en leden van het College van Bestuur, zal plaatsvinden op
woensdag 7 juli. Hiervoor worden uitnodigingen verstuurd. (NS)
Geïnteresseerde medewerkers en studenten kunnen zich aanmelden
door een e-mail te sturen naar secretariaatCEC@tue.nl.

Andere cateraar voor kantines
Er komt vanaf 1 januari een
andere cateraar voor de
kantines van de TU/e. Bij het
sluiten van de inschrijving voor
de exploitatie van de komende
jaren, bleek dat de huidige
cateraar Albron niet heeft
ingetekend. Twee andere
cateringbedrijven hebben
zich wel ingeschreven.
Albron wil niet prijsgeven
waarom het bedrijf afziet van
intekening voor de kantines.
Monique Kuyck, hoofd Services
van de Dienst Interne Zaken:
“Misschien kunnen of willen ze
niet voldoen aan het pakket van
eisen dat we hebben opgesteld.
Dat blijft gissen.” Albron heeft
wel ingetekend bij de aanbesteding van het kavel horeca en wil
wel graag uitbater blijven van De
Zwarte Doos en University Club.
Tijdens proefdagen in de kantine
van het Paviljoen, op 7 en 8 juni,
zullen medewerkers en studenten van de TU/e mee beoordelen welke van de twee kandi-

daten de beste is. DIZ heeft 67
proefkonijnen gevonden die
deelnemen aan de proefdagen.
De groep vormt een ‘redelijke afspiegeling’ van de universiteitspopulatie. Tegen een vergoeding
van 2,50 euro gaan ze het eten en
drinken keuren en zullen ze hun
mening geven over de presentatie van het aanbod. De kantine
van het Paviljoen is tijdens de
proefdagen overigens gewoon
open voor andere gasten.
Kuyck vertelt liever niet welke
cateraars de proefdagen in het
Paviljoen gaan verzorgen. “We
willen voorkomen dat deelnemers zich vooraf gaan
oriënteren. Voor een goed
oordeel is het nodig dat mensen
blanco de kantine binnenstappen.”
De aanbesteding door DIZ geldt
voor de periode van 2011 tot en
met 2016 en is opgedeeld in drie
kavels. Dat zijn achtereenvolgens
Kennispoort, horeca, bedrijfsrestaurants en banqueting.
(FvO)/

.

dering bij University Racing
Eindhoven (URE). Een team van
55 studenten heeft de afgelopen maanden hard
gewerkt aan de URE05e. URE
doet dit jaar voor het eerst mee
aan de klasse voor elektrische
auto’s binnen de Formula
Student Competition.
Zittend op zijn knieën soldeert
Erik den Haan, masterstudent
Electrical Engineering, uiterst
geconcentreerd twee draden. De
kabels moeten ervoor zorgen dat
een sensor wordt aangesloten die
de temperatuur meet. Hij heeft er
al heel wat werkuurtjes op zitten,
waarbij ’s nachts doorploeteren
geen uitzondering was.
URE claimt de eerste elektrisch
aangedreven formule racewagen
van de Benelux te hebben. De studenten hebben de motor van het
racemodel van vorig jaar omgebouwd tot een elektrisch type.
Er is een batterijpakket van 78 zogeheten lithium polymeercellen
ingebouwd, aangedreven door
twee elektromotoren.
Operations Manager Arjan van
der Linden is te spreken over de
‘multilink
wielophanging’.
“Daarmee kunnen we zelf de ophangpunten kiezen”, vertelt hij,
wijzend op de afzonderlijk
manoeuvreerbare delen aan het
wiel. Deze wielophanging moet
voor maximaal contact tussen
banden en wegdek zorgen en
daarmee een verbeterde wegligging. Doordat de monocoque

Erik den Haan
(links) en Jan
Loof werken aan
de nieuwe
raceauto.
Foto’s: Bart van
Overbeeke

De nieuwe raceauto kon woensdag 2 juni op volop belangstelling
rekenen van Jan-Peter Balkenende, die de TU/e bezocht. Volgens
de enthousiaste Operations Manager Arjan van der Linden ging
Balkenende ruimschoots in op de technische details van de auto
en wilde hij alles van de race weten.

van carbon is gemaakt, is dit gedeelte erg stijf en licht.
De officiële presentatie van de
nieuwe bolide is op woensdag 9
juni in Helmond, op de High
Tech
Automotive
Campus.
Formula Student is een interna-

tionale competitie waarin de
teams zowel het ontwerp, de productie, marketing, financiën,
testwerk en het uiteindelijke
racen zelf voor hun rekening
nemen. (JvG)/

.

Zie ook www.universityracing.nl

Europees geld voor hartkleponderzoek
De TU/e neemt deel in een
groot Europees project met als
doel patiënten met een hartklepaandoening beter te
kunnen behandelen. Het
project, met de naam Lifevalve,
omvat het opkweken van hartkleppen uit eigen weefsel en
een nieuwe, niet-invasieve
manier om de kleppen bij de
patiënt te implanteren.
Voor het onderzoek gaat 1,7
miljoen euro naar de onderzoeksgroep Soft Tissue Biomechanics & Tissue Engineering

van prof.dr.ir. Frank Baaijens.
Daarnaast krijgt ook TU/espinoff QTIS/e ongeveer een
miljoen. Dit uit de faculteit BMT
voortgekomen bedrijfje zal assisteren bij het maken van de hartkleppen. Jaarlijks worden wereldwijd 200.000 hartkleppen
geplaatst en bij een derde van de
patiënten ontstaan binnen tien
jaar weer problemen.
Het onderzoek is volgens
Baaijens gericht op de klinische
toepassing van technologie die is
ontwikkeld door de TU/e in
samenwerking met het universi-

teitsziekenhuis van Zürich. Het
gaat om het met behulp van een
katheter implanteren van opgekweekte
hartkleppen.
Het
principe is inmiddels door de
partners aangetoond en wordt
binnenkort gepubliceerd in het
Journal of the American College
of Cardiology. Het project
scoorde hoog bij de beoordeling:
de tweede plaats van de ongeveer
negentig ingediende voorstellen.
De bedoeling is om binnen vijf
jaar tot de eerste klinische toepassing van deze technologie te
komen. (TJ)/

Ach en Wee

.
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Opinie TU/e
Prof.dr.ir. Peter de With, hoogleraar bij de onderzoeksgroep Video Coding
and Architectures en dr.ir. Jungong Han, onderzoeker

Vox Academici

“Gezichtsherkenning in Rotterdam
waarschijnlijk redelijk betrouwbaar”
De Rotterdamse buslijn 2 is uitgerust
met camera’s en een gezichtsherkenningssysteem. Passagiers die op een
zwarte lijst staan, worden zo gemakkelijk herkend en geweerd. Hoe werkt
gezichtsherkenning, hoe betrouwbaar
is het en wat staat ons in de toekomst
nog meer te wachten?
“Of iemand een zonnebril draagt, wat de
kleur van zijn kleding is en zelfs de
weersomstandigheden zijn van invloed
op de accuraatheid van een gezichtsherkenningsysteem”, zegt dr.ir. Peter de
With, leerstoelhouder bij de onderzoeksgroep Video Coding and Architectures
(VCA) van de faculteit Electrical
Engineering. “Ook de kwaliteit van het
algoritme en van het verwerkingsplatform zijn belangrijk. Maar met de
huidige herkenningsalgoritmes zijn
gezichten te herkennen met een accuraatheid van zo’n 95 procent of meer.”
De With: “Allereerst moet een systeem
gezichten onderscheiden van de omgeving. Vervolgens wordt het gezicht
‘gestandaardiseerd’: het moet frontaal in
beeld komen. De situatie in een bus is
daarvoor heel geschikt. Niemand komt
ondersteboven een bus in. Wel is een
hoofd vaak licht gebogen. Het systeem
corrigeert dat.
Stap drie omvat de herkenningsfase. Van

het gezicht worden alleen de meest karakteristieke kenmerken uitgelicht, zoals de
ogen, de neus, de mond, de wenkbrauwen en de kaaklijn. Dit reduceert het
aantal gegevens aanzienlijk en beperkt de
informatie tot de essentiële elementen.
De belangrijkste kenmerken worden
vertaald naar een numeriek model, een
zogenaamde vector. Dit model van het
gezicht van de passagier wordt tenslotte
vergeleken met de modellen van de
gezichten die op de zwarte lijst staan.
Het aantal gezichten in de database
waarmee dat van de passagier wordt
vergeleken, beïnvloedt de robuustheid
van een herkenningsysteem. Een omvangrijke database vergroot de kans op
‘look alikes’. In Rotterdam is dit aantal
beperkt, wat het herkenningsysteem
redelijk betrouwbaar maakt.”
TU/e-onderzoekers hebben een systeem
ontwikkeld dat specifiek menselijk
gedrag of bewegende personen herkent.
Het systeem werkt met minimaal twee
camera’s, vertelt dr.ir. Jungong Han,
onderzoeker bij VCA. “De camera’s
registeren de bewegingen van verschillende personen. Het systeem herkent
deze bewegende objecten als mens, en
stelt vast wat hun lichaamshouding is. We
hebben het systeem aangeleerd een
aantal houdingen van mensen te herken-

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

Vorige week konden we
kennismaken met de ‘Houtskoolschets’, het beleid op
hoofdlijnen dat de basis vormt
voor de ‘Strategie TU/e 2020’.
Naar mijn idee is het geen
ruwe schets meer. Er kan nog
wat gegumd en gekrast
worden, maar de lijnen staan
al vet op papier en zullen
grotendeel overgenomen
worden in het finale
kunstwerk, dat zo’n slordige
zes- à zevenhonderd miljoen
euro gaat kosten.
De hoofdlijnen: Engels wordt de
voertaal. Geen discussie over mogelijk.
Er komen vier faculteitsdoorsnijdende
thema’s. Gelukkig passen we daar nog
allemaal in, want de huidige faculteiten
blijven bestaan. Drie thema’s worden al
genoemd. Om de vierde mag gevochten
worden. Of gaan daar ‘de restjes’ in?
Maatschappelijke thema’s en mens- en
geesteswetenschappen moeten in alle
opleidingen aan de TU/e worden geïntegreerd. Hiermee winnen de opleidingen
aan duurzame maatschappelijke herkenbaarheid en worden ze bovendien aantrekkelijker voor nieuwe groepen potentiële studenten, met name voor vrouwen.
HELP. Waarom moeten die laatste vier
woorden er toch weer bij? Waarom moeten
we juist vrouwen lokken met geesteswetenschappen? Laten we in hemelsnaam de term ‘multidisciplinair’ blijven
gebruiken en inspelen op ambities:
“Technologisch toptalent (m/v) wordt
in Eindhoven opgeleid”. De instroom
van studenten, vrouwen en buiten-

landers moet sterk
omhoog. En: in 2020
moet één op de vijf
wetenschappers een
vrouw zijn. Fijn! En nou
maar hopen dat niet bij
elke aanstelling van een
vrouw aan deze universiteit schokschouderend
gezegd wordt: ach en
wee, maar we moeten
die twintig procent toch
halen binnen tien jaar…
Er komt een Engineering College voor excellente bachelorstudenten en een instituut voor life long
learning. Met dat laatste moet een
universiteit zich natuurlijk standaard onderscheiden van andere onderwijsinstellingen. Dag in dag uit moeten we kennis
vergaren en uitdragen om vooraan te
kunnen staan in de wetenschap en bij te
kunnen dragen aan innovatie. Met de
brede bacheloropleiding is vooral mijn
oudste zoon heel blij. In 2020 is hij op de
leeftijd van de nieuwe bachelor student.
Met zijn relatief beperkte visie van het
universitaire leven geeft hij aan dat de
TU/e hem wel wat lijkt als hij maar “veel
verschillende dingen kan leren” op een
“goede universiteit (maar niet zo’n hele
grote)” van “mensen die alles weten van
een bepaald onderwerp”. En hij wil graag
op een campus wonen. Hij komt er aan
en ik bereid me voor. We hebben nog
maar tien jaar te gaan….
Carlijn Bouten, hoogleraar faculteit
Biomedische Technologie

Prof.dr.ir Peter de With en dr.ir Jungong Han. Foto: Bart van Overbeeke

nen. Als iemand zijn arm strekt in de
richting van bijvoorbeeld een bankmedewerker, kan het zijn dat hij alleen iets
aanwijst. Maar als die medewerker vervolgens zijn handen omhoog doet, gaat er
een alarm af. Dus de kern is de volgorde
van acties tussen de mensen.”
“Ik heb zelf geen bezwaar tegen dit soort

Ik ga u een stemadvies geven, zelfs
meerdere stemadviezen. Ten eerste:
ga stemmen. Als u dat nooit deed, dan
kunt u nu het verschil maken: de veertig
procent niet-stemmers zijn samen de
grootste ‘partij’. Zij kunnen zelfs de
premier kiezen.
Vervolgens, stem niet op een religieuze
partij - in Nederland kan dat alleen op één
van de drie christelijke partijen. Als u
dat toch overweegt, doe dan de volgende
proef: geef de uitverkoren lijsttrekker een
klap op zijn rechterwang - niet te hard,
want we willen de jongelui niet bescha digen. U mag toch op hem stemmen als
hij u vervolgens de linkerwang toekeert.
Als u katholiek bent, kunt u nog het
volgende overwegen: wilt u uw stem
geven aan een bewonderaar van de VOCtijd, de periode waarin uw kerken werden
gestolen en uw erediensten werden
verbannen naar kelders en zolders.
Napoleon gaf de kerken terug, maar
hij is niet verkiesbaar.
Als u overweegt om te stemmen op Rita
Verdonk, Geert Wilders of Mark Rutte, dan
raad ik, als kansrekenaar, u het volgende
aan. Gooi met een dobbelsteen en stem
bij de uitkomsten 1 en 2 op Rita, bij de
uitkomsten 3 en 4 op Geert en bij de
uitkomsten 5 en 6 op Mark. U stemt dan
in ieder geval op iemand die uit de VVD is
voortgekomen: Rita had bijna op de plaats
van Mark gezeten en Geert is een pro minent oud-lid. Eerlijker kan het niet.
De alternatieven geven overigens wel
aan waartoe, of eigenlijk tot wie, een
stem op de VVD kan leiden.
Maar misschien stemt u -een beetje- links.
Het schijnt dat menigeen die de stem wijzer invult, bij de Partij voor de Dieren

systemen in openbare ruimtes. Het gaat
tenslotte om ieders veiligheid. Ik maak
wel onderscheid tussen systemen die alle
beelden bewaren, en systemen die alleen
specifieke situaties of gezichten onderscheiden. Dat vind ik een belangrijk
verschil.”/

.

Tekst: Enith Vlooswijk

uitkomt; een sympathieke club, die
bezwaar maakt tegen uw kledderige
varkenslapjes en waterige kippenboutjes;
ik eet dat spul toch al niet en mijn vrouw
is vegetariër. De SP dan? Wel een beetje
doctrinair en zonder Marijnissen wat
stuurloos. GroenLinks dan misschien?
Een beschaafde club en een beetje elitair.
De stiefvader van Femke Halsema was
lang geleden mijn collega aan de THT (UT),
maar is dat reden genoeg? Pechtold dan?
Nette man met keurige ideeën. Een
‘redelijk alternatief’, maar D66 wil met
iedereen wel in zee; het leidt doorgaans
tot ellende.
Ik geloof dat ik bij nader inzien toch maar
geen stemadvies geef.
Fred Steutel

Effe zeuren

Cursor 3 juni 2010
Nieuws /5

Artikelen TU/e in online systeem
Alle publicaties van de TU/e
moeten voortaan worden opgenomen in Metis, een database
voor onderzoeksinformatie
waarvan alle Nederlandse universiteiten gebruikmaken. Dat
heeft het College van Bestuur
(CvB) vorige week donderdag
besloten na een positief advies
van de Centrale Bibliotheekcommissie.
Het besluit past binnen het
beleid van de TU/e op het gebied
van Open Access. Volgens Peter
van Dam, woordvoerder van het
CvB, vindt de universiteit het
belangrijk dat alle publicaties
optimaal bereikbaar zijn. “Alle
artikelen van een wetenschapper
moeten te vinden zijn via zijn of
haar persoonlijke pagina. De link
verwijst in principe door naar de
volledige versie van het artikel.

Als de publicatie niet openbaar
is, wordt doorverwezen naar de
uitgever.”
Zo is er in ieder geval een volledig
overzicht van alle artikelen beschikbaar, zegt drs. Leon Osinski,
beleidswerker van het Informatie
Expertise Centrum (IEC, de voormalige
TU/e-bibliotheek).
“Momenteel wordt al een groot
deel van de artikelen in het
systeem geplaatst, de meeste
faculteiten zijn daarin heel consequent.” De artikelen in Metis
worden automatisch opgenomen
in het repository van de TU/e,
waarna de publicatie verschijnt
op de persoonlijke pagina van de
medewerker. Ook wordt de
publicatie
zichtbaar
in
bijvoorbeeld Google Scholar en
het Nederlandse wetenschapsportaal NARCIS.
Het IEC zal ervoor zorgen dat het

invoeren van de artikelen zo min
mogelijk belastend is voor de betrokken medewerkers. Osinski:
“We moeten het proces inpassen
in de workflow van de onderzoekers, zodat de artikelen automatisch bij ons worden aangeleverd. Gebeurt dat niet, dan gaan
we er eventueel zelf achteraan.
Dat kan nu het verplicht is
gesteld alle publicaties door te
geven.”
In Metis worden niet alleen
artikelen
opgeslagen;
het
systeem bevat ook gegevens over
lopende
onderzoeksprogramma’s en de onderzoekers die
daarbij betrokken zijn. Het is
daarmee een belangrijke bron
van informatie voor bijvoorbeeld
visitatiecommissies. (TJ)/

.

Zie ook
http://w3.tue.nl/nl/diensten/bib/
digibib/publicaties_tue/metis

Op zoek naar promovendi
met de fotonische X-factor
Voor het invullen van tien promotieplaatsen die vacant zijn bij
het High Potential Research
Program ‘An Ultralow-Power
On-Chip Photonic Network’,
bezochten zeven buitenlandse
studenten deze week de TU/e.
Vorig jaar kreeg dit onderzoeksprogramma van Technische
Natuurkunde
en
Electrical
Engineering van het College van
Bestuur één miljoen euro. De
zeven potentiële promovendi
luisterden naar lezingen, kregen
rondleidingen langs proefopstellingen en werden aan de tand
gevoeld over hun wetenschappelijke prestaties en ambities.
Ook
bezochten
ze
het
Sportcentrum en de binnenstad
van Eindhoven.
Volgens prof.dr. Andrea Fiore
van TN is er aan dit ‘Photonics
PhD Event’ veel voorbereiding
voorafgegaan. In postervorm
werd een oproep gestuurd naar
honderd
natuurkundeen
honderd elektrotechniekfaculteiten in voornamelijk Europa en
Azië. Uit ruim tweehonderd
reacties bleven er uiteindelijk
dertig over, waarna de betrokken
hoogleraren acht mensen selec-

Dr. Huub Ambrosius van Electrical Engineering leidt de buitenlandse bezoekers rond
in de cleanroom in Spectrum. Foto: Bart van Overbeeke

teerden om naar de TU/e te
komen.
Fiore is tevreden over het verloop
van het bezoek. “Voor zover we
weten is het hier nog niet eerder
op deze manier aangepakt. Het
kost wel veel tijd en energie. De
kosten voor reis- en verblijfkosten, rond de duizend euro per
persoon, zijn te verwaarlozen als
het een goede kandidaat oplevert.

Over de faciliteiten en de ontvangst waren ze allemaal erg
enthousiast. De stad Eindhoven
viel duidelijk wat tegen. Ze vergelijken dat dan toch met
Amsterdam. Maar we proberen
ze ervan te overtuigen dat ze hier
echt niet slecht zitten.” Een groot
deel van de kandidaten zal een
aanbod krijgen om in augustus te
beginnen, vertelt Fiore. (HK)/

.

Fleurig en geurig het imago te lijf
Begonia’s uitdelen in een streven jonger en vlotter
voor de dag te komen; dat is natuurlijk vragen om kri tische noten. De bestuursleden van de personeelsver eniging (PV) van de TU/e pakken de vraag vanachter
hun bloemenkraam bij het Auditorium gelukkig
sportief op: “Maar we hebben nog méér planten!” Ze
weten maar al te goed hoe hardnekkig een imago kan
zijn en doen er, onder meer met nieuwe bestuurders,
commissies en activiteiten, dan ook alles aan om
ervan verlost te raken.
Oubollig. Op het grasveld voor het Auditorium valt het
woord dinsdag 1 juni rond lunchtijd meerdere malen.
Ook de PV’ers zijn zich maar al te goed bewust van het
beeld dat vooral de jongere TU/e’ers van de vereni ging hebben. Daarbij is de verhouding tussen jong en
oud bij sommige activiteiten wel een beetje zoek,
erkent voorzitter Toon Verhaar: “Wanneer rond lunch tijd de kaartverkoop voor het Kerstwintercircus begint
en medewerkers daarvoor even weg kunnen van hun
werkplek, staan de gepensioneerde leden hier intus sen allang rijendik voor de deur. Voor dat soort activi teiten moeten we misschien een soort verdeelsleutel
instellen”. Om meteen te benadrukken: “We willen
niemand buitensluiten, maar ons imago ook niet
verstérken”.
Over het imago-effect van de driehonderd zomer plantjes die dinsdagmiddag aan passerende mede -

En ik vind...
De stukjes in de rubriek ‘En ik vind …’
zouden beperkt moeten worden tot
maximaal honderdvijftig woorden.
Er mag best wat onzin in staan, maar
niet honderden woorden lang, zoals in
de Cursor van 27 mei. Met een derde
van de gebruikte woorden was het

duidelijker en minder vervelend geweest. En het was
al een samenvatting!
Fred Steutel,
emeritus hoogleraar Wiskunde

Prijzen voor de
beste TU/e’ers
De TU/e maakt donderdag 10
juni de winnaars bekend van
het beste afstudeerproject, het
beste ontwerp en het beste
doctoraalproject over 2009.
Ook de winnaar van de
Perspectiefprijs wordt bekendgemaakt- het meest veelbelovende onderzoeksproject
voor de samenleving in de
toekomst. De rector reikt deze
academische jaarprijzen vanaf
15.00 uur uit in de Blauwe Zaal.
In totaal dingen 26 studenten en
promovendi mee naar een prijs.
Acht genomineerden gaan voor
de Final Project Award. Er zijn
vijf genomineerden voor de
Design Award. Tien TU/e’ers
dingen mee naar de Doctoral
Project Award en voor de
Perspective Award zijn nog twee
genomineerden in de running.
Ir. Jos Reijnders en Jorge Crespo
Cedeño MSc PDEng zijn in de
race voor de Perspectiefprijs.
Reijnders is in 2009 afgestudeerd bij Werktuigbouwkunde en ontwikkelde een nieuw
type brandstofinjector voor
dieselmotoren. Normaal gesproken wordt er geïnjecteerd met
een injector met zes tot acht
gaatjes van ongeveer 0,2 millimeter. Er ontstaat dan een tekort
aan zuurstof tijdens de verbranding waardoor roet ontstaat.
Deze roet moet later verwijderd
worden door een roetfilter en dit
heeft zo’n drie procent brandstoftoename tot gevolg. Reijnders
zorgde ervoor dat de roet niet
ontstaat, waardoor de CO2uitstoot en het brandstofverbruik
verminderen Hij gebruikte
poreus materiaal in de injector.
Hierdoor wordt de brandstof verneveld en verdeeld over de hele
cilinder, waardoor alle aanwezige

zuurstof in de cilinder gebruikt
wordt tijdens de verbranding.
Verder kan de brandstofdruk
omlaag van 2000 bar naar ongeveer 500 bar, wat een verdere
daling betekent in brandstofverbruik.
Jorge Crespo Cedeño concentreerde zich op de verlichting bij
camerasystemen.
Om
een
persoon te vinden wanneer het
licht voortdurend verandert, is
vrij lastig. Normaal gesproken
wordt hier een krachtig algoritme voor gemaakt, maar
Crespo Cedeño bedacht een
andere oplossing. Hij ontwikkelde een algoritme dat ‘zelfstandig’ kan leren van de verlichtingseffecten die het systeem
genereert. Dit systeem fungeert
stukken sneller dan het normale
systeem. Het maakt het beter
mogelijk menselijk gedrag te
duiden.
Reijnders en Crespo Cedeño
komen tegen elkaar uit in een
battle. Dit houdt in dat ze een presentatie van vijf minuten houden
en vragen moeten beantwoorden
van de jury. Daarna wordt één van
hen tot winnaar verkozen. De
winnaars van de andere categorieën zijn al van tevoren
gekozen, maar worden 10 juni
pas bekendgemaakt.
Tussen de uitreikingen door
geeft trendwatcher Remco Bron
een lezing over hoe techniek de
samenleving verandert. De uitreiking is in het Engels. (JvG)/

.

Kijk voor meer informatie op
www.tue.nl/ (TU/e van A tot Z, en klik op
Academische Jaarprijzen).
Tot 14 juni is op vloer 1 in de hal van het
Hoofdgebouw een tentoonstelling te
zien van het werk van de genomineerden.

TU/e-promovendus derde bij DSM-prijs

Dr. Siebe van Mensfoort is als derde geëindigd bij de DSM Science &
Technology Award 2010 in de regio ‘noord’. Van Mensfoort was
samen met acht andere kandidaten uit Nederland, België en het
noorden van Duitsland geselecteerd op basis van zijn promotieonderzoek aan organische ledlampen (OLED’s) dat hij vorig jaar aan de
TU/e afrondde. Afgelopen maandag presenteerden de finalisten hun
werk voor een internationale jury. Dinsdag kregen de winnaars de
prijzen overhandigd. De winnaar kreeg 10.000 euro, Van Mensfoort
moest genoegen nemen met 2.500 euro. De DSM-prijzen werden
voor de 25ste keer uitgereikt. (TJ)
werkers worden uitgedeeld, maakt Anja de ValkRoulaux van de PV zich niet zo’n zorgen. “De actie is
vooral bedoeld om onszelf weer eens te laten zíen en
niet alleen in ons honk (het PVOC, red.) te blijven
zitten. We vonden dit wel een fleurige en geurige
manier, op de eerste dag van de meteorologische
zomer.” Ze is zich er goed van bewust dat veel
TU/e’ers het buiten werktijd al druk genoeg hebben
met vrienden, andere verenigingen, netwerken en ac tiviteiten. Desondanks is ze overtuigd van de toege voegde waarde van informele contacten met collega’s
via activiteiten van de PV. (MvdV)
Foto: Bart van Overbeeke

Aanvulling artikel harde knip

In Cursor 30 (20 mei) heeft een artikel gestaan over de harde knip - de
maatregel waarbij studenten hun bacheloropleiding geheel moeten
hebben afgerond om te worden toegelaten tot een masteropleiding.
We meldden in dit artikel dat de eerste studenten die hiermee te
maken krijgen, degenen zijn die in 2009/2010 met hun bachelor zijn
begonnen. Dit behoeft nog enige verduidelijking. Het gaat concreet
om studenten die per september 2012 of later aan een masteropleiding beginnen. Dat kunnen studenten zijn die dit collegejaar zijn
begonnen met de bacheloropleiding en over drie jaar met hun master
beginnen, maar het kunnen ook studenten zijn die eerder dan 1 september 2009 met de bacheloropleiding zijn begonnen dan wel via een
andere weg instromen. (JvG)
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Luchtstromen vangen in een
Wervelvorming rond vliegtuigvleugels kun je tegengaan
door de wervels op te sluiten in een sleuf op de vleugel.
Maar voordat je een vliegtuig met aangepaste vleugels
de lucht in stuurt, moet je natuurlijk wel precies weten
wat je doet. Promovendus Jurriën Olsman maakte een
schaalmodel van de vleugel en testte deze in de windtunnel.
En maakte daarbij veel herrie.
Vliegtuigen worden groter en groter.
Het grootste vrachtvliegtuig ter wereld,
de Antonov An-225 weegt inclusief vracht
maximaal 640 ton en heeft een spanwijdte van bijna negentig meter. Grotere
vliegtuigen hebben dikkere vleugels
nodig voor de juiste stijfheid en om
voldoende opslagcapaciteit voor de
brandstof te houden. Maar die dikke
vleugels hebben nadelen. Zo ontstaan
rond de vleugels meer luchtwervels en
dat heeft nadelige gevolgen voor de
aërodynamica van het vliegtuig.
Dr.ir. Jurriën Olsman (29), opgeleid
tot werktuigbouwkundige in Twente,
deed bij de
vakgroep
Turbulence and
Vortex Dynamics
(Technische
Natuurkunde)
onderzoek naar
dit fenomeen. Hij
geeft aan wat de nadelen zijn van wervelvorming: “Wervels zijn snel ronddraaiende luchtstromen, waarin veel
bewegingsenergie wordt opgeslagen.
Als deze wervels door het vliegtuig
worden afgeschud, nemen ze die energie
als het ware mee.” En de energie die in de
wervels verloren gaat, komt uiteindelijk
gewoon uit de vliegtuigmotor. Dat is
natuurlijk zonde. Daarbij komt nog
dat het afschudden van de wervels het
vliegtuig uit balans kan brengen en zo

het vliegvermogen kan aantasten.
Olsmans onderzoek was onderdeel
van een groot Europees project,
VortexCell2050, waarbinnen een
mogelijke oplossing van dit wervelprobleem wordt onderzocht. De gedachte
is dat het mogelijk moet zijn om een
sleuf over de lengte van de vleugel aan
te brengen (zie afbeelding) en daarin de
wervels op te vangen en vast te houden,
zodat ze de luchtstroming niet langer
verstoren. In het ideale geval krijg je een
evenwichtssituatie waarin de wervel
precies net zo hard aangroeit als dat hij
afslijt door de wrijving met de wand van
de sleuf. Meerdere
sleuven achter
elkaar is ook een
optie, volgens
Olsman:
“Russische vliegtuigbouwers
hebben het naar
verluidt al eens geprobeerd met zes of
zeven sleuven achter elkaar.”
De specifieke onderzoeksvraag voor
Olsman was of het eventuele afschudden
van de wervels vanuit de sleuf problemen
zouden opleveren. Als de vleugel door de
lucht beweegt, gaat hij trillen met een
specifieke frequentie. De vleugel zou
in datzelfde ritme wervels kunnen
afschudden en dat kan een gevaarlijke
versterking van de trillingen veroorzaken.
Olsman stelde diverse tweedimensionale

Bij 340 Hz komt dat
neer op het geluid
van een stoomfluit

Dr.ir. Jurriën Olsman. Foto: Bart van Overbeeke

Herstructurering bedrijventerreinen loopt vast aan de overlegtafel
Voor gemeentes is het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen
een financieel lucratieve activiteit. Het herstructureren van oude
terreinen is dat niet. Sinds kort dwingt de overheid gemeentes
echter om daar aanzienlijk meer werk van te maken. De eigenaren
van bedrijven en de gemeentes hebben elk echter hun eigen
wensenlijstjes, waardoor de onderhandelingen al snel vastlopen.
Ir. Erik Blokhuis, die afgelopen dinsdag promoveerde aan de
TU/e, analyseerde deze beslissingprocessen en ontwikkelde
op basis daarvan een model dat ervoor moet zorgen dat
gesprekken voorspoediger verlopen.
Vorig jaar had Nederland voor 77.365
hectare aan bedrijventerreinen. Voor de
Nederlandse economie
zijn ze van groot belang
en voor gemeentes
vormt de ontwikkeling
van nieuwe terreinen
een voorname bron
van inkomsten.
Voormalige landbouwgronden, aangekocht
door de gemeente,
worden opeens veel
geld waard. Maar er is
in de loop der jaren
een enorm areaal
aan verpauperde
terreinen ontstaan.
Terreinen met een
rommelige uitstraling
die te kampen hebben
Promovendus Erik Blokhuis. Foto: Bart van Overbeeke

met leegstand, parkeerproblemen,
onveiligheid en een gebrek aan faciliteiten. Gemeentes hebben er eigenlijk
geen belang bij om dit soort terreinen
aan te pakken. Volgens ir. Erik Blokhuis,
promovendus bij de capaciteitsgroep
Construction Management en Urban
Development van de faculteit Bouwkunde, heeft Nederland inmiddels
15.800 hectare aan verpauperde terreinen.
De overheid wil nu dat gemeentes zich
gaan inspannen om deze terreinen op
te knappen. Om nu nog nieuwe terreinen
te mogen ontwikkelen, moet een
gemeente eerst kunnen aantonen dat er
geen andere mogelijkheden zijn om aan
de vraag te kunnen voldoen. De ministeries van VROM en EZ sloten daarvoor
een convenant af en stelden voor de
komende drie jaar vierhonderd miljoen
euro beschikbaar om het probleem aan
te pakken. Blokhuis benadrukt dat die
maatregelen en ondersteuning hard

nodig zijn, omdat de afgelopen twintig
jaar slechts drieduizend hectare is
opgeknapt. “Als we op die voet zouden
doorgaan, zijn we honderd jaar verder
voordat het complete areaal is opgeknapt”,
aldus Blokhuis. De vierhonderd miljoen
die nu beschikbaar is gesteld, noemt hij
een druppel op een gloeiende plaat. “Naar
schatting is 6,35 miljard euro nodig om
het totaal aan verpauperde terreinen aan
te pakken. Het ontwikkelen van nieuwe
terreinen is op dit moment ook helemaal
niet noodzakelijk, want met het huidige
areaal kan men de komende twintig jaar
ruimschoots aan de vraag voldoen.
Gemeentes moeten dus direct stoppen
met het opzetten van nieuwe terreinen
en hun aandacht verleggen naar het
herstructureren van de oude terreinen.”
Een rapport van de werkgroep-Noodanus
van twee jaar geleden markeert de omslag
in het denken over deze materie. Ook de
discussie over de ‘verrommeling’ van
Nederland heeft de kwestie nadrukkelijker
op de agenda geplaatst, aldus Blokhuis.
De werkgroep-Noordanus pleit voor een
regionale aanpak van het probleem.
De provincie beslist of er in een bepaalde
regio een nieuw terrein mag worden
aangelegd. En dat mag dus alleen als de
noodzaak daarvoor hard gemaakt kan
worden. De verantwoordelijkheid voor
het opknappen van oude terreinen moet
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vliegtuigvleugel
computermodellen op om het gedrag van
de wervels te voorspellen. Uit de eerste
experimenten bleek de stroming in de
sleuf echter driedimensionaal te zijn.
Het was niet duidelijk of die 3D-effecten
nu gunstig zijn, of juist niet. Maar het
doorrekenen van zo’n 3D-configuratie
is moeilijk, zegt Olsman: “Driedimensionale systemen kosten extreem veel
rekenkracht om te analyseren. En dus
veel tijd en geld.”
Daarom richtte Olsman zich op meer
gedetailleerde experimenten: hij deed
tests in de windtunnel in Cascade, met
enkele vleugels van ongeveer een halve
meter lang. In plaats van de vleugels te
laten trillen, wat erg veel moeite kost bij
hoge frequenties -zoals de 340Hz die
relevant was voor dit onderzoek- paste
hij een foefje toe uit de koker van zijn
promotor prof.dr.ir. Mico Hirschberg.
Die bedacht dat je hetzelfde effect krijgt
als je in plaats van de vleugel de erlangs
stromende lucht kunt laat trillen. Zo krijg
je toch een relatieve beweging tussen
lucht en vleugel, zonder dat je de vleugel
honderden keren per seconden op en
neer moet trekken.
Die luchtbeweging wekte Olsman simpelweg op met twee geluidsboxen. Daar was
wel een vermogen van meer dan een
kilowatt voor nodig. Bij 340 Hz komt dat
neer op het geluid van een stoomfluit,
vertelt Olsman: “Dat was in het gehele
Cascadegebouw te horen. Niet iedereen
zal dat fijn gevonden hebben, maar ze
wisten in ieder geval dat ik aan het werk
was.” De truc met de boxen was volgens
hem een novum en leidde tot een aparte
publicatie.
Om de krachten op de vleugel te kunnen
analyseren, werden op strategische
punten in de vleugel piepkleine druksensoren aangebracht, negen in totaal.
Ze zijn cilindervormig en slechts enkele
millimeters in doorsnede en door
bedreven technici vakkundig in de
vleugel weggewerkt. “De lokale druk is

worden ondergebracht bij regionale
ontwikkelingsmaatschappijen, vertelt
Blokhuis. “Brabant is de regio met het
hoogste percentage aan verouderde
terreinen, zo rond de 37 à 38 procent
van het totaal”, vertelt de promovendus.
“Het is dan ook één van de vijf kerntaken
van de Brabantse Ontwikkelings
Maatschappij (BOM) om de herstructurering van die terreinen voortvarend
aan te pakken.”
Het hele herstructureringsproces loopt
echter vaak al
vast aan de onderhandelingstafel.
Blokhuis:
“De eigenaren van
de bedrijven en
de gemeentes
hebben wensenlijstjes die met elkaar
conflicteren, waardoor het hele proces al
snel stagneert. De ene partij wil dat de
infrastructuur verbetert, de ander kiest
voor snelheid, en weer een derde groep
wil er eigenlijk zo min mogelijk geld
insteken. Gemeentes stellen vaak eisen
aan de architectonische kwaliteit. Er is
behoefte aan een regisseur die dit proces
van bovenaf begeleidt.
De BOM, waar ik ook een deel van mijn
onderzoek heb uitgevoerd, is een voorloper op dit gebied. Maar het gebeurt op
dit moment nog teveel op ad hoc basis.”
Blokhuis analyseerde een reeks van dit

gerelateerd aan de kracht, dus aan de
hand van de druksensoren kun je ook iets
zeggen over de krachten op de vleugel.”
De conclusie van de metingen: de wervelafschudding heeft geen dramatisch
effect op trillingsgerelateerde krachten.
Dat komt voornamelijk doordat de
bewegingen van de vleugel worden
gedomineerd door de zogeheten ‘toegevoegde massa’ die de vleugel voelt
doordat het bij het trillen de omliggende
lucht meesleept. Denk aan de weerstand
die je voelt als je flippert in het zwembad.
Die toegevoegde massa bepaalt de
krachten op de vleugel zelfs voor meer
dan negentig procent, en de invloed van
de wervels valt daarbij in het niet, zegt
Olsman. “Dat is voor ons misschien
een beetje teleurstellend, maar voor het
project
als geheel is het natuurlijk goed nieuws.”
Toch ziet hij niet snel commerciële vliegtuigen gebruikmaken van de wervelsleuven. “Als het al lukt om een wervel
te vangen in de sleuf, is het een enorme
aanpassing voor zo’n kostbare industrie.
Daarbij komt dat de productiekosten van
een vleugel met sleuf hoger zullen zijn
dan van een conventionele vleugel.
Maar voor bijvoorbeeld onbemande
observatievliegtuigen, die lang in de
lucht moeten blijven, kan het wel gunstig
zijn. En als dat een succes wordt, weet
je nooit of je het niet later alsnog in de
commerciële luchtvaart terug ziet.” (TJ)/

.

Model van een vliegtuigvleugel met sleuf.

soort onderhandelingen. Hij keek naar
de gedragingen van bedrijfjes en van de
gemeente, en met behulp van de uit
de wiskunde afkomstige speltheorie
ontwikkelde hij een model dat toegepast
kan worden om conflicten al in een vroeg
stadium te neutraliseren. Blokhuis:
“Mijn model voorspelt waar in de onderhandelingen de conflicten zich zullen
gaan voordoen en het geeft aan welke
interventies er toegepast moeten worden
om die conflicten te voorkomen.”
Overigens is het
model in de
praktijk nog niet
toegepast en
Blokhuis stelt in
zijn dissertatie
dan ook dat zijn
model nog verder verfijnd moet worden
om beter toepasbaar te zijn. Zijn onderzoekswerk moet gezien worden als een
eerste bouwsteen en moet uiteindelijk
leiden tot een ‘toolbox’ voor het
effectief omgaan met dit soort
beslissingsprocessen. Als mede hierdoor
in de toekomst de onderhandelingen
beter verlopen, zijn de financiële
middelen die de overheid er insteekt
effectiever te gebruiken. (HK) /

Brabant heeft de
meeste verouderde
bedrijventerreinen

.

Ongeveer negentig procent van alle goederen
wordt met schepen vervoerd naar de plaats
van bestemming. In internationale wateren
varen de schepen meestal op zeer vervuilende
stookolie. De effecten van hun uitstoot moeten
beter in kaart worden gebracht en student
Technische Natuurkunde Geert Vinken werkt
hieraan mee.
“Zodra schepen varen door emission control
areas, zoals de Noordzee, schakelen ze over
op minder vervuilende brandstoffen”, weet
Vinken. “Maar varen ze langs de haven van
Hong Kong, dan stoten ze de grootst mogelijke
rommel uit.” Vinken doet zijn onderzoek bij
het KNMI. Over de uitstoot van de internatio nale scheepvaart bestaan nog nauwelijks
mondiale afspraken, vertelt hij. “Maar om tot
nieuw beleid te kunnen komen, moeten we
beter kunnen inschatten hoe erg de vervuiling
nu is.”
De schepen stoten grote hoeveelheden stik stofoxides uit, wat bijdraagt aan de vorming
van giftig ozongas. Het huidige model dat deze
vervuiling op wereldschaal beschrijft, is niet
nauwkeurig. Een belangrijk minpunt is bij voorbeeld dat het model een resolutie heeft
van 200 bij 250 kilometer. Dat betekent dat
gebieden van die afmeting worden opgevat
als homogene zones, waarover de uitstoot
van de schepen evenredig wordt uitgesmeerd.
“In werkelijkheid komen de stoffen gecon centreerd vrij uit een schoorsteen”, zegt
Vinken. “Het chemische effect daarvan is
heel anders dan wanneer dezelfde stoffen

onmiddellijk worden verdund over een groot
gebied.”
De student ontwikkelde allereerst een model
dat de verspreiding van de rook over de
omgeving beschrijft, gedurende vijf uur na
het vrijkomen uit de schoorsteen van het
schip. Het beschrijft bovendien hoeveel ozon
er in die tijd wordt gevormd, en hoeveel stik stofdioxide is afgebroken. Hij ontwikkelde
het model tijdens zijn stage aan Harvard
University, waar het bovendien werd getoetst
aan vliegtuigmetingen. Dat kleine model past
Vinken nu toe in een chemisch transportmodel,
dat de mondiale vervuiling door internationale
scheepvaart omvat. Om te toetsen of het model
klopt, zal hij de uitkomsten vergelijken met
satellietwaarnemingen.
“Satellietbeelden tonen een duidelijke streep
vervuiling door bepaalde zeeën van Azië”,
zegt Vinken. “De scheepvaart is daarvan de
enige mogelijke oorzaak, omdat daar verder
geen industrie zit. Eromheen is de oceaanlucht
schoon. Dat zijn dus goede toetsgebieden.”
De uitkomsten van het onderzoek kunnen
indirect bijdragen aan een schonere oceaan lucht en kustgebieden. “Ook in Kopenhagen
is er geen enkele afspraak gekomen over de
internationale scheepvaart”, zegt de student.
“Als we de scheepvaartvervuiling beter kunnen
inschatten, zal er misschien ooit nieuw beleid
komen.”
Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Beenmergtransplantatie tegen dwangneurose
Een afwijking aan immuuncellen die de hersenen beschermen tegen infecties is waarschijn lijk de oorzaak van een dwangneurose bij muizen. De aandoening kan worden verholpen met
een beenmergtransplantatie. Dat schrijven onderzoekers van de universiteit van Utah in het
tijdschrift Cell van afgelopen week. Ze kwamen erachter dat muizen met een genetisch bepaald
gebrek aan de bovengenoemde immuuncellen veel lichaamshaar bij zichzelf verwijderen,
zodanig dat het leidt tot kale plekken en wondjes. De afwijking lijkt veel op trichotillomanie,
een dwangneurose waarbij mensen een onbedwingbare neiging hebben om hun hoofd- en
lichaamshaar uit te trekken, en heeft mogelijk dezelfde oorzaak. De immuuncellen, microglia
geheten, ontstaan in het beenmerg. De onderzoekers toonden dat transplantatie van gezond
beenmerg een einde maakt aan het neurotische gedrag van de muizen. Een deel van de gezonde
muizen die ziek beenmerg ontvingen, ontwikkelde juist pathologisch gedrag. Het is nog niet
duidelijk of een beenmergtransplantatie ook bij mensen met dwangneuroses zal helpen. (TJ)

Koude door minder mammoetscheten
Het uitsterven van mammoeten en andere grote prehistorische grazers, zo’n dertienduizend
jaar geleden, heeft waarschijnlijk gezorgd voor een daling van het methaangehalte in de
atmosfeer van meer dan twintig procent. Mogelijk was dit de oorzaak van het Jonge Dryias,
d e o p v o l g e n d e k o u d e p e r i o d e o p aa r d e . D a t m e l d d e n A m e r i k a a n s e o n d e r z o e k e r s v o r i g e w e e k
in Nature Geoscience. De geologen onderzochten het methaangehalte in luchtbubbeltjes in
oude Groenlandse ijslagen. Doordat het ijs elk jaar een extra laagje krijgt, kun je door lagen
te tellen bepalen wanneer de lucht ingesloten is geraakt. De concentratie van methaan in het
poolijs vertoont een spectaculaire dip die exact samenvalt met het verdwijnen van de grote
grazers op het Noord-Amerikaanse continent. Methaan is een zeer sterk broeikasgas en een
belangrijk bestanddeel van de gassen die door de mammoeten, reuzenluiaards en mastodonten
werden uitgestoten na vertering van hun plantaardig dieet. De onderzoekers becijferen dat
een daling van de methaanconcentratie van twintig procent -grofweg de bijdrage van onze
huidige veestapel- een temperatuursdaling van tien graden tot gevolg kan hebben. (TJ)
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Studenten tonen gevarieerd
Dag van de Kunst/Gerard Verhoogt
Licht en techniek staan centraal op de Dag van de Kunst
van de TU/e, dit jaar op dinsdag 8 juni. Het is de derde
editie van de Dag van de Kunst en vanaf het begin heeft de
organiserende kunstcommissie er studenten bij betrokken.
Zo ook dit jaar, waarbij studenten Industrial Design
tijdens een workshop hun visie op licht gaven.
De uitwerking hiervan is te zien op een expositie.

“Licht is bevrijding”
Rik van Donselaar is derdejaars ID en
doet een dergelijke workshop voor het
eerst. “Het is heel leuk en anders dan de
normale opdrachten. Vooral in het derde
jaar moeten alle keuzes beargumenteerd
worden. In deze workshop is het dan
heerlijk om gewoon te doen wat je gevoel
ingeeft. Hier staat de praktijk voorop en
werk je veel meer vanuit je intuïtie. Je
leert door dingen te doen; ik weet nu hoe
een praktische aanpak een ontwerp proces in een vroeg stadium kan beïn vloeden. Ik kom nu dingen tegen die je
mist of te laat ziet als je vooral theore tisch of op papier werkt. Ik geloof dat er

in een goed ontwerpproces een goede
balans is tussen intuïtie en onderzoek.”
“Licht is voor mij bevrijding. Ik dacht aan
‘Iets in het licht zetten’, ergens een spot
op zetten. Dat betekent dat licht in een
bepaalde richting gestuurd, dat het uit
een bepaalde ruimte bevrijd wordt.” Van
Donselaar begon door te experimenteren
met een lamp op een stokje, het licht
daarvan werd weerkaatst op witte
plaatjes. Dat leidde tot een soort ‘doos’
met kleppen waaruit hij het licht
‘bevrijdt’. Dat plan is hij nu aan het
uitwerken voor de expositie.

Het ‘wow’-effect
Derdejaars Jérôme Maes maakt een
schouwspel op muziek met weerballonnen:
“Als je het vuur aansteekt in die lantaarns
gaan ze omhoog door de verwarmde lucht.
Op de maat van de muziek wil ik ballonnen
loslaten met variaties in kleuren en aan tallen. Als het nummer zijn climax bereikt,
geldt dat ook voor de lantaarns. Alles komt
in de film, die op de expositie te zien zal
zijn.”
Maes geniet zichtbaar als hij vertelt over
de workshop: “Ik voel me er echt lekker bij.
Dat vind ik heel belangrijk bij design en dat
zit hier genoeg in. Meestal ligt de nadruk
op het technische aspect van een product
dat je maakt, hier ligt de nadruk op het
kunstzinnige. In mijn ontwerpen besteed
ik liever aandacht aan het mooie of leuke
dan aan het functionele. Bij mij is het ‘wow’effect, een eerste indruk die verbazing en

Natuurlijk mechanisme
Ook tweedejaars studente Aylin Groenewoud
doet voor de eerste keer mee en het is even
wennen: “Het duurde niet lang voor ik op
gang kwam. Je bent hier erg vrij, er is geen
vast proces of programma. Je kijkt nu naar
meer mogelijkheden en je wordt gestimu leerd om gemotiveerd te blijven.”
Voor het thema keek ze hoe licht vroeger
was en hoe het nu is, zoals ze vaker
contrasten opzoekt. Groenewoud: “Licht
is onderdeel van een complex biologisch
systeem. Maar in onze moderne maat schappij is de zon een tl-buis geworden
en zijn we bijna vervreemd van de natuur.
Ik probeer een natuurlijk mechanisme terug
te brengen in het ontwerp, om mensen ervan
bewust te maken dat het ook anders kan.”
Bij haar research zag ze daar ook een moge lijkheid voor: neem een aantal citroenen,
twee stukjes metaal (koper en zink) en

“Het zoeken zelf is belangrijk”
Voor het derde jaar begeleidt Frans
Franssen ID-studenten bij de workshop ‘Panamarenko’. De workshop
ontstond na een vraag van de
Kunstcommissie in 2008, die studenten wilde betrekken bij de Dag
van de Kunst, die over Panamarenko
ging. Het verzoek sloot perfect aan bij
een pilot die Franssen net afgesloten
had. Maar wat maakt die workshop zo
speciaal?
Franssen: “De vrijheid. Alles mag, maar
zonder vrijblijvend te worden. De studenten kunnen stilstaan bij dingen
waar ze normaal geen tijd voor hebben.
Dat maakt deze workshop heel verschillend, spannend en onvoorspelbaar.
Veel ID-opdrachten zijn rationeler en
systematischer van opzet; de onderwerpen staan vast en de werkwijze ook
met analyse, conclusie, het prototype
maken, soms met een gebruikers
onderzoek. In deze workshop begin
ik vaak met een vraag naar hun passie
en fascinatie. Naar aanleiding daarvan
gaan we aan de slag: om ideeën op te

doen of als verdieping kijken we een
film, nodigen sprekers uit of bezoeken
we een tentoonstelling. Dat werkt goed,
wekt enthousiasme op, al moeten
sommigen er in het begin aan wennen
om een avontuur aan te gaan waarvan
de uitkomst onduidelijk is.”
Franssen geeft ook de vergelijkbare
workshop TAB, Taal, Ambacht, Beeld.
Die kent een zelfde opzet, maar legt
minder nadruk op techniek. Hier zijn
studenten in principe dus nog vrijer in
wat ze doen en hoe. TAB wordt soms
gekoppeld aan een thema, zoals dit
jaar naar aanleiding van de ‘Doe de
Dommel’-dag op 4 juli.
Dat de workshop echt overal toe kan
leiden, blijkt uit een voorbeeld.
Franssen: “We hebben vaak discussies
over de rol van taal en denken in het
ontwerpproces, maar ook in iemands
leven en functioneren in het algemeen.
Een van de studenten gaf zichzelf de
onmogelijke opdracht om twee uur niet
te denken. Het leidde tot hernieuwde
aandacht voor de rijkdom van de alledaagse dingen, wat weer resulteerde

verwondering oproept, belangrijker dan
wat het kan. Het is ook stimulerend dat het
resultaat op een expositie komt, dan gaat
het ergens om.”

Frans Franssen
Foto: Bart van Overbeeke

een elektriciteitsdraad en je kunt een
s t r o o m k r i n g m a k e n . Dat combineert ze met
ledlampjes en dat idee komt terug in haar
ontwerp. “Wat ik uiteindelijk ga maken, is
een verrassing, maar het zal ongetwijfeld uit
contrasten bestaan”, zo verzekert ze.
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d beeld op licht en techniek
De TU/e als kerk van wijsheid en rede
Tweedejaars Industrial Design Luuk
Schipperheyn doet voor het eerst mee
aan deze workshop. Schipperheyn: “Je
krijgt een idee en dat voer je uit. Ik vind dat
plezierig, andere opdrachten bij ID zijn veel
theoretischer. Maar op een universitaire
opleiding moet je ook leren om dingen te
verantwoorden en uit te leggen, alleen
ik ben soms meer bezig met die verant woording dan met ontwerpen. Intuïtief
weet je dat je de beste ontwerp beslissing hebt genomen, maar
dat kan ik niet altijd goed uit leggen. Het is soms zonde van
mijn tijd om met die uitleg bezig
te zijn, terwijl ik intuïtief al weet
dat het de goede beslissing is.”
H e t G r i e k s e w o o r d ò p w (uitge sproken: ‘horao’) betekent zowel
‘zien’ als ‘weten’, van daaruit
komt Schipperheyn tot licht als
bron van ‘wijsheid’ en ‘kennis’.
En de TU/e is een kerk van
wijsheid en rede. Hij is veel bezig
met geluid en elektronische

muziek, dat hij hiermee combineert.
Schipperheyn: “Ik wil de kennis van de TU/e
verwerken in een beeld. Ik ga een lezing
opnemen en bewerken in een interactief
beeld van een hoofd. Hoe dichter je daarbij
komt, des te beter en vollediger hoor je de
tekst die uit het beeld komt. In dat hoofd,
met holle ogen en een open schedelpan,
zet ik een lichtbron die de verlichte geest
symboliseert.”

“Zonder ogen geen licht”
Attalan Mailvaganam
is tweedejaars
Industrial Design.
Licht associeert hij
allereerst met ogen:
“Want: zonder ogen
geen licht. Ik dacht
vervolgens aan
allerlei trucjes die
gebruikt worden
om onze ogen te
misleiden.”
Hij begon met licht
en schaduw te expe Foto: Bart van Overbeeke
rimenteren: een
kubus, een spotje en
kleurenfilters. Toen hij goed keek, zag
goed 3D-beeld. Voor de tentoonstelling
maakt hij een kleine installatie met
hij rode en blauwe en kleureffecten op
verschillende vlakken, waarbij hij ook
een witte achtergrond als hij gewoon licht
met een rode filter op de kubus richtte.
tekst gebruikt die je met een 3D-bril
Dat zette hem op het spoor van de 3D-bril,
moet bekijken.
gecombineerd met 3D-voorwerpen. Een
print van een wereldbol op een kubus die
hij met een 3D-bril bekeek, gaf al een

“Het lijkt me spannend om anti-licht te maken”
Bram van der Putten, eerstejaars ID, doet met
wisselende gevoelens mee aan zijn eerste
kunstzinnige assignment: ”Ik was in het
begin erg aan het zoeken, dacht soms ‘Waar
ben ik nu weer terechtgekomen?’ Normaal
zoek je de beste oplossing voor een probleem
en maak je daar een product van, nu gaat het
meer om reflectie, een mooie filosofie en het
goede idee. Het is heel leuk om eens iets te
maken waarin je helemaal vrij bent.”
Hij verdiepte zich eerst in de natuurkunde:
‘Wat is licht, wat doet het?’ Van der Putten:
“Licht heeft eigenschappen van een golf, net
als geluid. Nu bestaat er anti-geluid, maar
heb je dan ook anti-licht? Het lijkt mij
spannend om anti-licht te maken.”

Hij werkt aan een soort grote ‘kijkdoos’ met
een ‘projectiescherm’ van rijstpapier erin.
Daar wordt een driehoek voor geplaatst met
een spot erachter. Van der Putten: “Normaal
moet je dan een schaduw van de driehoek
zien, maar in dit geval wordt de schaduw van
de driehoek licht en de omgeving eromheen
juist donker. Ik ben erover aan het denken om
het ook nog te laten bewegen, terwijl het
blijft werken.”

De Dag van de Kunst 2010
in een intrigerend fotoboek. Dat soort
dingen, vormen van deconditionering,
zijn belangrijk voor studenten, in combinatie met de reflectie op wat ze doen.”
Bij ‘Panamarenko’ komt de vraag ‘hoe
verhoud je je tot techniek?’ altijd terug,
ook in het ontwerp en dat leidde twee
jaar geleden tot het maken van ‘Celebration Machines’, in de tijd van
overvloed aan feestdagen. Dat gaf
studenten veel ruimte, maar gaat tegelijkertijd over -zelf bedachte- techniek.
Maar ook film of een installatie hoort
tot de mogelijkheden. Franssen: “In
‘Panamarenko’ is kunst vaak de input,
maar ze worden geen kunstenaar. Het
gaat vooral om kijken en ontdekken en
ook afleren. Vergelijk het met een reis
naar, zeg Sicilië: je kunt je daar helemaal
op focussen, fixeren en vervolgens als
het ware niets anders meer zien; maar
je kunt ook je ogen openhouden voor
wat je tegenkomt op weg er naartoe.
Het zoeken zelf is belangrijk.”/

.

De Dag van de Kunst 2010 gaat
over het nieuwe kunstwerk dat voor
de nieuwe W-hal is ontwikkeld.
Het afgelopen half jaar is een com petitie g e h o u d e n t u s s e n v i e r k u n stenaars, die allen op verschillende
manieren met licht werken: Edwin
van der Heide, Germaine Kruip,
Daan Roosegaarde en Joost van
Santen. De schetsvoorstellen zijn
allen te zien op de expositie, met
speciale aandacht voor die van de
winnaar: Germaine Kruip. Haar
ontwerp betreft een assenstelsel
met spiegels die een van de daken
van de W-hal vervangt. Voor de Dag
van de Kunst verschijnt ook een
boek over de competitie met een
beschrijving van de kunstenaars,
hun werk en hun schetsvoorstel.
Ook de resultaten van de studenten workshops zijn te zien
op de expositie, die loopt van 8 tot
en met 29 juni in gebouw Vertigo.

Foto: Bart van Overbeeke
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New strategy TU/e requires substantial investment
Last week the initial impetus
for a new strategic plan for
TU/e for the next ten years was
the subject of debate.
Highlights: English will be the
language of communication,
there will be four crossDepartmental themes, the
intake of students, women and
foreigners must be raised considerably, an Engineering
College will be established for
excellent Bachelor students
and an institute for lifelong
learning. Costs: six to seven
hundred million euro.
Internal and external groups
have worked eight months on the
‘charcoal sketch’ for the TU/e
Strategy 2020. The sketch
mentions three action lines that

must be leading for the next ten
years. For example: four themes
will be selected that are intended
to enhance the social and
economic impact of education
and research programs. These
thematic clusters will cut
through Departmental borders
and will each be equipped with
their own scientific director,
whose task will be to bring together all relevant partners and
secure the financial resources.
The existing Departments will
remain intact.
Three themes are mentioned
already in the sketch: sustainable
energy, industrial innovation and
health. The last-mentioned
theme will involve a choice from
smart mobility, human expe-

rience & well-being and intelligent lighting.
More differentiation is called for
within education. This will
among other things entail the
establishment of a broad and
intensive
English-language
Engineering Science Bachelor
program,
for
which
an
Engineering College will be set
up on campus, comparable with
the University College in
Utrecht. This program, for which
one hundred and fifty graduating
students are anticipated every
year, will train a new type of
engineer:
multidisciplinary,
internationally oriented, strong
in teamwork and communication and with an enterprising
disposition, according to the
plan.

TU/e ‘not on hold’ for group match Holland
The Executive Board is
studying the possibility of
organizing something on
Monday afternoon June 14th
around the first group match of
the Dutch team in the World
Cup soccer. University
secretary ir. Harry Roumen
emphasizes that the university
will not be ‘halted’ for this.
“I cannot say that everybody is
at liberty to take half a day off
for this, but I do think that we
should try and deal with it in a
playful manner of some sort.”
In consultation with Student
Sports Center director Wim Koch
university secretary Roumen

wants to find out whether there
are opportunities for enabling
students and staff members to
watch
the
match
together. “In the Auditorium we
cannot do anything anyway,
because the afternoon there has
been scheduled for lectures and
instructions and we cannot just
close down teaching activities
altogether”, says Roumen.
Wim Koch informs us that
football-lovers of TU/e will be
more than welcome in the
canteen of the Sports Center
during World Cup matches.
Important matches (such as
Champions League matches and
the Olympics) are always broad-

Algemeen

Woensdag: lasagne; gehakt cordon bleu, grote kriel,
broccoli; kipfilet gegratineerd, gevulde aardappelrolletjes, bloemkool in Hollandaisesaus.
Donderdag: jambalaya rijst, kipdrumsticks; visfilet
á la francaise, aardappelschijfjes, wortelschijfjes;
pepersteak, pepersaus, _ kriel in de schil, Italiën grill.

The match Holland-Danmark starts at
13.30 hours.

Promoties
Ir. R. Maaskant verdedigt op maandag 7 juni zijn
proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur in zaal
4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Analysis of Large Antenna Systems’. Maaskant
promoveert aan de faculteit Electrical Engineering.
De promotoren zijn prof.dr. A.G. Tijhuis en prof.dr.
R. Mittra.
Drs. F.J.A.J. Crasborn en drs. P.P.M. Hennissen verdedigen op maandag 7 juni hun proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie.
Dit gebeurt vanaf 15.00 uur in de Blauwe Zaal van
het Auditorium. De titel van hun proefschrift luidt
‘The skilled mentor Mentor teachers’ use and acquisition of supervisory skills’. Crasborn en Hennissen

the scientific staff this percentage
must also increase progressively.
At present the percentage of
women is at a meager four
percent, whereas in 2020 one in
five scientists must be female.
The number of foreign students
in the Bachelor as well as the
Master programs must go up
substantially as well. The target
for 2020 is 125 Bachelor and 350
Master students of foreign
descent who will obtain their
diplomas here. The proportion of
foreigners within the scientific
staff must be raised to 30 percent.
(HK)/

.

Dialogue meetings about
Charcoal sketch
In the coming weeks the
Regiegroep Strategie TU/e 2020
(Control Group) will during three
dialogue meetings present the
Charcoal sketch it has drafted for
the TU/e Strategy 2020 to
students, staff members and to
professors, administrators and
managers of TU/e. The language
of communication will in
principle be English.
The first dialogue meeting has
been scheduled for Thursday 17th
June from 10.30 tot 12.30 hours in
the Senaatszaal in the
Auditorium and is intended for
students.
The second meeting will take
place on Monday 28th June from
13.00 to 16.00 hours in the big

promoveren aan de Eindhoven School of Education.
De promotoren zijn prof.dr. Th.C.M. Bergen en
prof.dr. F.A.J. Korthagen.

Mensen

Avondmaaltijden Auditorium

Dinsdag: chili con carne; kalkoen in kerriesaus,
zilvervliesrijst, Mexico-mix; gebraden varkensvlees
in champignonsaus, kleine kriel met peterselie,
schorseneren.

.

Vrijdag: geen avondopenstelling.

Dienst Interne Zaken

Maandag: pita gyros, Griekse salade; rundervinken,
jus, gekookte aardappelen, boterbonen; gepaneerde
kabeljauwfilet, witte wijnsaus, pommes duchesse,
prei á la créme.

cast live on a big screen; Koch
does not exclude that something
additional will be done during the
World Cup matches: “A small
touch of orange decoration and
promotion will be added, of
course”. The director thinks that
the canteen can easily accommodate some three hundred supporters. (MvdV)/

Social themes and life sciences
and humanities must in the
future be integrated emphatically
with all study programs at TU/e.
This will heighten the sustainable social recognizability of
the programs and, what is more,
will make them more attractive
for new groups of potential
students, women in particular.
The intake of women especially
must be raised drastically. Within
a ten-year period the share of
women in the Bachelor program
must go up from 17 to 30 percent
and from 19 to 28 percent in the
Master’s program, as the
strategic plan specifies. Within

Ir. L.P. van Dijk verdedigt op maandag 7 juni 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 ‘Exciton-polarons in self-assembling helical
aggregates: relating optical properties to supramolecular structure’. Van Dijk promoveert aan de faculteit Technische Natuurkunde. De promotor is
prof.dr. M.A.J. Michels.
Ir. R.F.M. van Oers verdedigt op woensdag 9 juni
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 ‘Simulations of bone remodeling at the
cellular scale’. Van Oers promoveert aan de faculteit
Biomedische Technologie. De promotoren zijn
prof.dr. P.A.J. Hilbers en prof.dr.ir. H.W.J. Huiskes.

meeting hall in the Kennispoort
building and is intended for staff
members.
The third dialogue meeting, for
professors, heads of
Departments, Department
Boards and the Executive Board,
will take place on Wednesday 7th
July. For this third and last
meeting invitations will be sent.
Interested staff members and
students can register by sending
an e-mail to
secretariaatCEC@tue.nl.

Vacatures
PhD-position Mapping NOx emissions with satellite
observations faculteit TN V34.1154 1,0 4 years Schaal
27 CAO Nederlandse Universiteiten Promovendus.
Administratief Medewerk(st)er DFEZ V84.1152 0,6 1
jaar Schaal 6 CAO Nederlandse Universiteiten.
PhD-Position Mapping biogenic emissions with
satellite instruments faculteit TN V34.1155 1,0 4
years Schaal 27 CAO Nederlandse Universiteiten
Promovendus.
Onderwijscoordinator faculteit WTB V35.1153 1,0 1
jaar Schaal 10 CAO Nederlandse Universiteiten.
Voor meer informatie ga naar: http://jobs.tue.nl.

Universiteitsberichten
(Advertenties)

Webspace nodig?
Gratis Windows Server 2008 web hosting
en .nl domeinnaam
Ga naar: http://www.gratiswindowshosting.nl
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Awards for the best TU/e graduates and students
On Thursday 10th June TU/e
will announce the winners of
the best Final Project, the best
design and the best doctoral
project over 2009. In addition,
the winner of the Perspective
Award will be announced - the
most promising research
project for society in the
future. The Rector Magnificus
will present these academic
annual awards in the Blauwe
Zaal as of 15.00 hours.
A total of twenty-five students
and PhD candidates are competing for the awards. Eight
nominees will go for the Final
Project Award, and there are five
nominees for the Design Award.
Ten TU/e students are in hot
pursuit for the Doctoral Project
Award while there are two nominees for the Perspective
Award.
Ir. Jos Reijnders and Jorge Crespo
Cedeño MSc PDEng are in the
running for the Perspective
Award. Reijnders graduated
from Mechanical Engineering in
2009 and developed a new type
of fuel injector for diesel engines.
Normally speaking injection takes
place by means of an injector con-

taining six to eight pores with a
diameter of approx. 0.2 millimeter. This results in a shortage
of oxygen during combustion, so
that soot is formed. The soot
must be removed later by a soot
filter, which leads to some three
percent extra fuel consumption.
Reijnders found a way to prevent
the formation of soot, thus
reducing CO2 emissions as well
as fuel consumption. He used a
porous material in the injector.
As a result, the fuel is atomized
and distributed over the whole
cylinder, so that all the oxygen
present in the cylinder is used
during combustion. In addition,
the fuel pressure can be reduced
from 2000 bar to approximately
500 bar, with the bonus of a
further drop in fuel consumption.
Jorge Crespo Cedeño concentrated on the lighting in camera
systems. It is rather difficult to
detect the presence of a person
when the lighting changes constantly. Normally speaking a
powerful algorithm is created for
this, but Crespo Cedeño came up
with another solution. He
developed an algorithm which
can learn ‘independently’ from

the illumination effects produced
by the system. This system
functions much faster than the
normal one does, which increases
the possibility of interpreting
human behavior.
Reijnders and Crespo Cedeño
will contend with each other in a
battle. This implies that they
must give a presentation of five
minutes and answer questions
posed by the jury. Subsequently
one of them is elected the winner.
The winners of the other categories have been selected in advance,
but will not be announced until
10th June.
In between presentations, trendwatcher Remco Bron will present
a lecture on how technology
changes society. In connection
with the relatively large number
of foreign nominees, the presentation ceremony will be in
English. (JvG)/

.

Until 14th June an exhibition of the work
created by the nominees will be on show
on floor 1 in the hall of the Hoofdgebouw.

?????
Dutch people are among the tallest in the world.
Indeed, a special club for tall people has been set
up (www.klublangemensen.nl), which promotes
the interests of tall people. Membership requires
a length for men of at least 1.90m and for women
of 1.80m. Why exactly is it that the Dutch are so
tall? One thing is for sure, the question has not
(yet) been honored with a ready-made answer.

I wonder why ...
A reason that is
often mentioned
is the high consumption of dairy products by
the Dutch, in comparison with
other countries, as well as the
good prenatal and postnatal
care and the healthcare system
which is accessible to everybody. A study conducted by J.W.
Drukker showed that the Dutch
growth spurt dating back to the
mid-19th century coincided
with the establishment of the
first liberal democracy. Before
this time, Holland had grown
rich off its colonies but the

wealth
had
stayed in the
hands of the
elite. After this
time, the wealth
began to trickle down to
all levels of society, the average
income.
People who have given some
less serious reflection to the
issue think that it has something to do with the fact that the
Netherlands are flat: ‘They just
look tall because Holland is so
flat’. Or with the coffee shops:
‘If you visit them long enough,
you will get ‘high’. (HB)

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

Look Who’s Talking
Would you like more information
about the party, or are you
interested in joining the training
practice?
Check out www.hajraa.nl or
www.hajraabuitentoernooi.nl.

What’s
happening?
Willem Boekhoven. Photo: Bart van Overbeeke

Willem Boekhoven and Tieme
Dellemann are members of the
executive committee of Hajraa.
Hajraa is one of the oldest sports
clubs in Eindhoven. In 1957 the
first lectures were presented at
TU/e, and in the same week four
students decided to set up a
student volleyball club. In the
year 2010 Hajraa has 150
members, with about 20 from
foreign descent. Dellemann:

“Nearly all foreign members are
united in the recreational team.
This team does not play in a
league, which leaves the
weekends free. It is a bit more informal.”
The remaining five foreign
members are active in the
league. Dellemann himself
trains a team with two foreign
members. “The whole team
easily communicates in English,
so there is no problem at all.
Everybody needs to adopt an
open attitude, and they all do.”
At Hajraa you can start as a
beginner, but if you have more
experience you can also find a
suitable team there. It is an
active club. Boekhoven: “We
train on Fridays, so after that we
often hang out in the canteen, we
go and play darts, make a trip to
the Ardennes, organize tournaments, a bingo night and

parties. The outdoor tournament is one of the biggest
activities.”
For the outdoor tournament
teams from Israel, France,
Germany, Belgium and Great
Britain
have
registered.
Boekhoven: “We hardly generate
publicity for the tournament
abroad, so there is a lot of advertisement by word of mouth
involved.” The only thing that
has been a slight setback for the
tournament in the past few years
has been the weather. Still, the
organizers say that this is going
to change. “Every year the tournament committee pays a visit to
the nuns, to pray for good
weather. They used to take
sausages along when they went
there. In the past three years they
decided on cheese, because they
had found out that the nuns are
vegetarians. However, since they

2010

On June 18th, 19th and 20th
volleyball teams from all
over Europe will be heading
towards the TU/e campus for
the annual Hajraa tournament.
If the program features sport,
party, World Cup football, beer
and hopefully nice weather,
anyone can have a good time.
Anyhow, you do not need to be
a genuine volleyball buff for
that.

have started taking cheese to the
convent, the weather has always
been bad! So this year we are
back to sausages again, and
everything will be fine”, is their
conviction.
On Friday June 18th and 19th
there will be a big party in the
TU/e grounds. This year’s
theme will be ‘a racket in the
tent’ and there will be bands
playing and DJs. Every year the
parties thrown by Hajraa attract
over five thousand visitors, and
to make sure everybody has a
good time the World Cup match
Holland-Japan will be shown on
a big screen. Space box occupants do not need to worry
about noise nuisance from
partying crowds this year: the
campsite has been moved from
the TeMa field to the PTH site,
and the party tent will be pitched
in LaPlaceplein. (HB)/

.
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Veilig en alert heersen over de zee
Een schip dat afwijkt van de gebruikelijke
vaarroute, onverwachts vaart mindert of
buiten de ankergebieden stil ligt: voor de
kustwacht en douane is het essentieel om
te weten wat zich op de wateren afspeelt,
om patronen te herkennen en vooral
afwijkingen hierop te kunnen vaststellen,
zo legt kennismanager Joris van den Aker
van ESI uit.
Op het water zijn meerdere instanties
actief, elk met hun eigen taken en verantwoordelijkheden en gebruikmakend van
diverse informatiesystemen, zoals radar,
internet en het transpondersysteem AIS
(Automatic Identification System). Voor
een operator van de kunstwacht of douane
is het niet te doen om al die gegevens direct
te overzien, te analyseren, interpreteren
en om, in geval van abnormaal en mogelijk gevaarlijk gedrag, snel te kunnen
handelen. “Met behulp van een geautomatiseerde oplossing kunnen verantwoordelijke instanties sneller, gerichter
en effectiever optreden”, aldus Van den
Aker. “Dit als aanvulling op inspecties
aan boord van schepen zoals die nu reeds
plaatsvinden.”
Met Poseidon wil ESI komen tot een koppeling van op zee gebruikte databronnen
tot een zogenoemd ‘system-of-systems,
“dat we bovenal dynamischer, flexibeler
en intelligenter willen maken dan de
huidige systemen”, benadrukt Van den
Aker. Zo moet een dergelijke kring van
systemen niet alleen realtime de situatie
op zee kunnen analyseren en visualiseren;
ook moeten de deelnemende systemen
onder meer veilig informatie kunnen
uitwisselen, elkaar op betrouwbaarheid
kunnen beoordelen en zelflerend zijn.
Van den Aker: “Beveiliging en veiligheid
zijn op steeds meer terreinen, bijvoorbeeld
voor defensie of het beheren van de openbare ruimte, cruciaal; je deelt niet zomaar
informatie. Als je in een bepaald gebied
bijvoorbeeld een risicoanalyse uitvoert, is
het belangrijk om helder te hebben wie
welke informatie wel of niet mag zien of
aanleveren. Het onderzoek gaat daarom
verder dan simpel systemen koppelen.
Binnen Poseidon wordt een compleet
systeemconcept ontwikkeld waarmee je
een veiligheidsbeleid met bijbehorende
protocollen kunt implementeren.”
Het onderzoek binnen Poseidon is
gesplitst in drie hoofdlijnen: analyse
van situaties en visualisatie hiervan,
betrouwbare en veilige samenwerking
tussen systemen, en integratie en acceptatie. Hieraan werken in totaal dertien
onderzoekers (promovendi en postdocs)
aan de TU/e, de TU Delft, de VU en UvA
in Amsterdam en de Universiteit van
Tilburg. Industriële partners zijn Thales
en Noldus Information Technology.
Een Tilburgse onderzoeksgroep op het
gebied van artificial intelligence maakt,
met behulp van onder meer radarinformatie en AIS, analyses van situaties op
zee. Ze verzamelen
alle mogelijke data
over de bewegingen
van schepen,
ordenen en structureren deze en
zoeken afwijkende
patronen daarin. Die
gegevens worden
doorgespeeld aan TU/e-promovendus
ir. Niels Willems van de faculteit Wiskunde
& Informatica, die (binnen de visualisatiegroep van prof.dr.ir. Jack van Wijk) deze
kluwen van informatie met kaarten
zichtbaar maakt. Hiervoor wordt gewerkt
met dichtheidskaarten van de scheepvaart,
die op een beeldscherm als achtergrond
kunnen worden gebruikt waar overheen
de huidige positie van schepen met
bewegende symbolen wordt weergegeven.
“Als er schepen zijn die zich buiten het

Poseidon/Monique van de Ven
Illustratie/David Ernst
In de Griekse mythologie is hij de heerser van de zee,
schepper van de wateren, golven creërend en splijtend met
zijn drietand: Poseidon. Het Embedded Systems Institute
(ESI) op het TU/e-terrein vernoemde een onderzoeksproject
naar de Griekse god. Het doel van Poseidon, waarbinnen
onderzoekers van vijf universiteiten en twee bedrijven
actief zijn, is te komen tot een integrale en zoveel mogelijk
geautomatiseerde oplossing voor het monitoren en sturen
van veiligheid op zee.

gekleurde gedeelte van de kaart bevinden,
doen ze iets wat ze normaal gesproken
niet doen en zouden ze verdacht kunnen
zijn”, legt Willems uit.
Voor de tweelaags kaarten, waarbij de
actuele situatie als het ware over de kaart
met normale bewegingen heen wordt
gezet, wordt gewerkt met convolutie:
het uitsmeren van inkt. Zo komt er op
plekken waar
langzaam
gevaren
wordt, bijvoorbeeld
meer inkt op
de kaart dan
waar sneller
gevaren
wordt. Willems: “Bij goed weer zien de
scheepsbewegingen er netjes en geordend
uit. Maar bij slecht weer, wanneer schepen
door wind bijvoorbeeld niet meer in rechte
banen kunnen varen, verandert hun gedrag
behoorlijk”.
Volgens Van den Aker van ESI is het
belangrijk om eventuele afwijkingen snel
-sneller dan nu mogelijk is- te kunnen
analyseren. “Stel dat een bepaald schip
opeens stil ligt, daarna verder vaart en er
vlak daarna op dezelfde plek een ander

Het Poseidon-systeem
moet kunnen herkennen
als er smokkelwaar
wordt achtergelaten

schip stopt; dat zou kunnen betekenen
dat er op die plaats smokkelwaar is achtergelaten. Het systeem moet dergelijke
bewegingen kunnen herkennen als
potentieel gevaarlijk.”
Voor de tweede onderzoekslijn wordt
onderzoek gedaan naar betrouwbare en
veilige samenwerking tussen systemen.
“Verschillende systemen hebben verschillende soorten informatie in beheer”,
aldus projectleider drs. Frans Reckers
van ESI. “Als die systemen gaan samenwerken, moeten ze elkaar kunnen
beoordelen op hun betrouwbaarheid.”
Hieraan wordt gewerkt in zowel
Amsterdam als Eindhoven. Informatici
van de hoofdstedelijke Vrije Universiteit
en UvA werken aan lerende systemen die,
net als mensen, in staat zijn betekenis te
geven aan bepaalde gegevens. Van den
Aker: “Op de radar geeft een schip doorlopend piepjes om aan te geven waar het
zich bevindt; om zijn richting aan te geven
en te laten weten dat het bijvoorbeeld een
bocht maakt, remt of juist versnelt. Uit
al die gegevens wil je patronen kunnen
halen: welke boten vertonen welk gedrag,
kun je op basis van alleen die data bijvoorbeeld herkennen dat het om een
veerboot gaat in plaats van om een olie-

tanker? Verbanden leggen en interpreteren; die menselijke ervaringsfactor
willen we toevoegen aan het systeem”.
Binnen de Eindhovense securitygroep
van prof.dr. Sandro Etalle werkt Daniel
Trivellato MSc aan het beschermen van
gevoelige informatie en het garanderen
dat alleen partijen die dit mogen, deze
informatie volgens de geldende security
policies kunnen krijgen. Hierin zijn regels
opgenomen zoals dat de positie van een
schip alleen door NATO-kustwachtcontroleurs mag worden gezien en ladinginformatie bijvoorbeeld alleen door officieren van NATO-landen. Een complicatie
hierbij is dat verschillende landen verschillende termen gebruiken voor een
functie als ‘officier’, met nét verschillende
betekenissen - terwijl een eenduidige
betekenis voor gebruik in security policies van cruciaal belang is. De TU/e-groep
werkt hiervoor, samen met onderzoekers
van de Amsterdamse VU, aan het combineren van security policies met zogeheten
ontologieën: beschrijvingen van concepten
en relaties tussen deze concepten.
Het derde hoofdthema binnen Poseidon
is integratie en acceptatie. Projectleider
Reckers: “Het is belangrijk dat de samenstelling van een kring van systemen
dynamisch kan veranderen. Nieuwe
systemen kunnen worden opgenomen
terwijl andere systemen stoppen, dit alles
op een goed georganiseerde en soepele
manier. Onderzoekers in Delft ontwikkelen
hiervoor onder andere een teststrategie,
waarmee ze bijvoorbeeld al hebben laten
zien dat je online nieuwe systemen kunt
linken, terwijl het hoofdsysteem gewoon
doorfunctioneert.” Een ander deel van
dit onderzoek richt zich op systemen die
zichzelf onderzoeken; die, terwijl het
systeem blijft draaien, zelf checken of
alles nog naar behoren functioneert.
Dr.ir. Arjan Mooij houdt zich binnen de
TU/e-onderzoeksgroep Architecture of
Information Systems van prof.dr.ir. Wil
van der Aalst bezig met de integratie van
systemen die technisch gezien niet voor
elkaar ontworpen zijn. “Zo’n integratie
kan nieuwe toepassingen mogelijk maken,
maar dan moet er wel eerst een adapter
op maat ontwikkeld worden. Wij onderzoeken en ontwikkelen verschillende
methoden om zulke adapters sneller te
ontwikkelen”, vertelt de postdoc. Zo
wordt onder meer gekeken naar het integreren van een maritieme AIS-receiver
met GoogleEarth. “GoogleEarth toont dan
de ontvangen AIS-data met informatie
over schepen, zoals positie, snelheid,
naam en bestemming. Voor deze integratie moeten veel onderlinge verschillen
overbrugd worden, variërend van de
datatypes tot het communicatiegedrag.”
Voor het Poseidon-project, dat in 2007
van start ging, is ruim acht miljoen euro
beschikbaar vanuit het nationaal stimuleringsprogramma Bsik. Het project is opgedeeld in fases van steeds een half jaar;
tussentijds komen alle betrokkenen
samen om te overleggen, samenwerking
af te stemmen, resultaten te presenteren
en de agenda en doelstellingen voor de
komende periode vast te stellen.
Einddoel is om in 2011 een werkend
prototype te hebben van een system-ofsystems met daarin geïntegreerd nieuwe
technologieën waarmee de veiligheid en
beveiliging op zee kunnen verbeteren.
De industrie, zoals de betrokken
bedrijven Thales en Noldus, kan de
resultaten gebruiken bij het ontwikkelen
van veiligheid en beveiligingssystemen
in allerlei toepassingen, aldus Van den
Aker./

.

Zie ook www.esi.nl (Projects/Poseidon) en
www.win.tue.nl/~cwillems/
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TU/e-onderzoekers brengen terugkeer Japanse ruimtesonde in beeld
Hayabusa/Monique van de Ven
Met een rotvaart van zo’n 44.000 kilometer per uur keert half
juni -na een zeven jaar durende reis tot voorbij de baan van
Mars- Hayabusa terug in onze dampkring. Kort voordat deze
Japanse ruimtesonde in stukken uit elkaar gaat vallen, wordt
een capsule losgelaten met daarin, als het goed is, een
monster van de asteroïde Itokawa. Zo’n twintig onderzoekers
van over de hele wereld, onder wie twee van het TU/e-wiskundelab LIME, gaan half juni de lucht in om de terugkeer van
Hayabusa en haar capsule nauwgezet in beeld te brengen.
De reis van Hayabusa, die in mei 2003
werd gelanceerd, verliep niet vlekkeloos.
De eerste poging om de ruimtesonde op
Itokawa te laten landen en stof te laten
verzamelen, mislukte. De tweede poging
slaagde waarschijnlijk wel, zo hoopt
althans de Japanse ruimtevaartorganisatie
JAXA. De terugkeer van Hayabusa naar
de aarde liep wegens een brandstoflek
bovendien drie jaar vertraging op en
afgelopen november liep de missie nog
bijna spaak door problemen met de
besturing en ionenmotors.
De terugkeer van de sonde -dat wil zeggen,
als deze slaagt- is bijzonder, zegt dr.ir.
Bart Janssen, senior consultant bij het
Laboratory for Industrial Mathematics
Eindhoven (kortweg LIME) van de faculteit Wiskunde & Informatica. Het zou de
eerste keer zijn
dat een monster
van een asteroïde
vanuit de ruimte
naar de aarde
wordt gebracht,
vertelt hij.
Volgens Janssen zijn wel eens ruimtesondes langer en verder weg geweest,
maar verdwenen die stuk voor stuk uit
beeld om nooit meer terug te keren.
De terugkeer van Hayabusa is volgens
Janssen een behoorlijk spannende aangelegenheid. De vierhonderd kilo wegende
sonde -inclusief de achttien kilo zware
capsule met het monster- komt met een
snelheid van zo’n 12,2 kilometer per
seconde en onder een hoek van twaalf
graden de dampkring binnen. Dit gebeurt
boven de woestijn van Australië.
Eenmaal terug in de aardatmosfeer wordt
de luchtdichtheid steeds groter en de
wrijving steeds sterker. Hierdoor worden
de Hayabusa-sonde en capsule intens
heet en zal de sonde in stukken uit elkaar
vallen. Janssen en zijn LIME-collega dr.
Christina Giannopapa, momenteel
werkzaam bij het European Space Policy

Institute in Wenen, gaan deze brokstukken
en hun precieze baan mede in beeld
brengen. “We willen vooral weten hóe
de sonde uit elkaar breekt”, zegt
Giannopapa, “om daarmee ook het
opbreken van toekomstige destructieve
‘re-entries’ beter te kunnen voorspellen.”
Tussen alle brokstukken dringt ook de
capsule met het monster dieper de
dampkring binnen. De capsule heeft een
speciaal hitteschild om de intense hitte
waarmee de terugkeer gepaard gaat te
overleven. Spannend is vooral of dit schild,
dat met de terugkeer van Hayabusa voor
het eerst echt wordt getest, aan de verwachtingen gaat voldoen. Nadat de
dampkring de capsule volledig heeft
afgeremd, daalt deze neer boven Woomera
ten noorden van Adelaide. Op tien kilometer hoogte
zal zich een
parachute ontvouwen om de
capsule veilig
naar de grond
te helpen. De
capsule en het hitteschild worden later
geborgen en teruggebracht naar Japan
voor verder onderzoek.
Janssen en Giannopapa helpen mee om
de temperatuur van het hitteschild te
meten en te bepalen hoeveel licht de
gigantische geluidsschok, die de sonde
door haar enorme snelheid maakt, uitstraalt. Aan het teruggevonden hitteschild
kunnen onderzoekers later zien hoe goed
dit de omstandigheden heeft doorstaan.
De hitte die de capsule moet verdragen,
is vergelijkbaar met die van aankomsten
van ruimtevaartuigen op Mars. Dit maakt
dat de data die tijdens het terugkeerproces
worden verzameld van groot belang zijn
voor toekomstige bemande missies naar
de rode planeet.

44.000 kilometer
per uur in 1000 beelden
per seconde

Janssen en Giannopapa zijn inmiddels
al in het Amerikaanse Californië voor
‘Hayabusa
Re-entry
MAC’, zoals
de missie
voluit heet.
De operatie
wordt geleid
door dr. Peter
Jenniskens,
een meteoorastronoom uit
Limburg die
sinds 1993 bij
NASA Ames
Research
Center en het
SETI Instituut
werkt.
Jenniskens
Christina Giannopapa (rechts) tijdens een eerdere missie: de terugkeer van de Jules
mobiliseerde
Verne in 2008.
al eerder

Bart Janssen (links) en Bas van der Linden van LIME. Foto: Bart van Overbeeke

onderzoekers voor de terugkeer van de
capsule van NASA’s Stardust-missie met
een monster van de komeet Wild 2.
In Californië wordt alle apparatuur
nogmaals uitgebreid getest, gekalibreerd
en geïnstalleerd. Daarna vliegt het internationale gezelschap van onderzoekers
naar het Australische Melbourne, waar
nog eventuele laatste aanpassingen
kunnen worden gedaan voordat de deelnemers naar de precieze plaats van
handeling worden gebracht. Daar stappen
Janssen en Giannopapa zondagavond
13 juni aan boord van een Douglas DC-8.
Van hieruit zullen ze met vier ‘high frame
rate’-camera’s de rentree, het uiteenvallen
en daarbij vrijkomende brokstukken van
Hayabusa in beeld te brengen. Dit op een
hoogte van zo’n tien kilometer en op een
veilige afstand van ongeveer honderd
kilometer: “Dichterbij hoef ik ook echt
niet zijn”, verzekert Janssen, doelend op
de impact van de terugkeer.
De speciale camera’s maken zo’n duizend
beeldjes per seconde. Ter vergelijking:
voor gewone televisiebeelden worden
over het algemeen vijfentwintig beelden
per seconde gebruikt. Hiermee kan het
opbreken van de sonde nauwgezet en
met behoud van details worden gevolgd.
Ook de resolutie van 2048 x 2048 pixels
is aanzienlijk hoger dan gemiddeld.
Andere onderzoekers aan boord bedienen
onder andere zogeheten ‘intensified’
camera’s (camera’s die extreem lichtgevoelig zijn) en camera’s die werken met
spectometrie, waarmee te zien is welke
golflengte een brokstuk uitzendt en
daarmee bijvoorbeeld uit welk materiaal
dat brokstuk bestaat. Na afloop worden de
verzamelde beelden en andere gegevens
over de brokstukken uitvoerig geanalyseerd. Met behulp hiervan wordt bepaald
hoe de sonde is opgebroken en of
sommige brokstukken mogelijk niet zijn
opgebrand en op aarde zijn neergekomen.
De missie -die wordt gecoördineerd door
NASA, de Japanse ruimtevaartorganisatie
JAXA en de University of Southern
Queensland- is een grote operatie, vertelt
LIME-consultant Janssen. Niets wordt
aan het toeval overgelaten. Zo krijgen de
deelnemers onder meer een uitvoerige
training bij NASA en leren ze bijvoorbeeld een strikt eet- en slaapritme te
hanteren. “Het is natuurlijk niet de
bedoeling dat je straks, in die minuut
dat het erop aankomt, in slaap sukkelt.”

Het is niet het eerste ruimtevaartproject
waaraan de LIME-onderzoekers
deelnemen. In september 2008 legde
Giannopapa al de terugkeer van de Jules
Verne vast, die vijf maanden aan het
internationale ruimtestation ISS
gekoppeld was. Dit onbemande ruimtevaartuig, overigens niet voorzien van
een hitteschild, explodeerde boven de
zuidelijke Stille Oceaan. Giannopapa,
Janssen en hun LIME-collega dr.ir. Bas
van der Linden (ook betrokken bij de
komende missie) zijn nog altijd bezig
met de verwerking van data van deze
missie die vanuit twee vliegtuigen werden
verzameld./

.

Een beeld van de asteroïde Itokawa.

De rentree van ‘Jules Verne’ in 2008.
Foto: NASA/ESA

De Hayabusa-ruimtesonde.
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Delen en inspireren op BlogID
Een stappenteller geïntegreerd in een shirt, lampen boven de operatietafel die zich aanpassen
aan de bewegingen van
de chirurg en het magazijn van de toekomst:
het zijn drie van de uiteenlopende ideeën die
worden gepresenteerd op
BlogID. Studievereniging
Lucid zette de weblog op
om studenten Industrial
Design (ID) een platform
te geven om hun projecten en ideeën te delen
en elkaar te inspireren.
Van assignments en pro-

jecten tot individuele initiatieven: elke ID-student,
bachelor of master, kan
sinds kort zijn creatieve ei
kwijt op BlogID. Want aan
een centrale plek waarop
de (aankomend) designers
doorlopend hun werk
kunnen presenteren en
delen, ontbrak het nog,
vertelt Lucid-bestuurder
Frederique Oudkerk. Wel
kent ID al jaren haar ‘exhibition’ waarop studenten
eens in de zoveel tijd de
resultaten van hun noeste
arbeid kunnen laten zien.
De weblog is opgezet door
de mastercommissie van

Lucid in samenwerking
met de faculteit. De site
-waarop
iedereen
in
principe vrij kan posten,
zij het onder toezicht van
de mastercommissie- is
bovenal bedoeld om te
inspireren.
“Sommige
projecten worden elk jaar
herhaald; een student kan
op BlogID bijvoorbeeld
terecht om te kijken wat
studenten
vorig
jaar
binnen hetzelfde project
hebben gedaan”, aldus
Oudkerk. Volgens het
Lucid-bestuurslid is de
blog dan ook in eerste
instantie bedoeld voor

ID’ers, maar biedt deze ook
voor
belangstellenden
buiten de faculteit genoeg
leuks om over te lezen.
Het aantal bijdragen aan de
blog is nog bescheiden,
maar Oudkerk heeft goede
hoop dat de site tegen het
eind van het semester
‘meer gaat lopen en leven’.
Ook hoopt ze dat de leiders
van
de
verschillende
thema’s die als rode draden
door de faculteit lopen, studenten meer en meer
zullen motiveren hun werk
op BlogID te delen.
(MvdV)/

.

Zie www.blogid.nl.

Veel animo voor zeilevenement
De tweede editie van
Eindhoven Zeilt telde
afgelopen zaterdag zo’n
honderdvijftig deelnemers. Het merendeel
hiervan is TU/e-student.
De studenten zeilden in
Friesland van Grou naar
Eernewoude en weer
terug.
De organisatie van het
evenement kreeg vorig jaar

enthousiaste
reacties.
Reden genoeg om er dit
jaar een vervolg aan te
geven.
Volgens Jeroen Brouwer,
één van de organisatoren
en TU/e-student Technische
Bedrijfskunde,
verliep de race in het
algemeen
goed.
Een
zwakkere wind veroorzaakte nog wel even problemen. “De wind was

Pop, hardcore, rap en rock in het Gaslab

’s ochtends sterk, maar
zwakte in de loop van de
middag wat af. Hierdoor
waren aan het eind van de
middag een hoop teams
blijven hangen op de
plassen. Er moest een
motorbootje worden ingezet om ze op te halen.”
Team Guppie won de
gezelligheidsprijs ‘omdat
zij hun boot versierd
hadden met vlaggetjes en

De finale van de muziekwedstrijd en TU/e-onderonsje de
Kleine Prijs van Nederland is vorige week donderdag in het
Gaslab gehouden. Hardcoreband Rumblefist (zie foto),
rockband Weird Naked Indian, rappers Vunzig & Sinna G,
popband Horse Fashion en rockband Human Race streden
om de eerste plek. Bij elke band zat tenminste één
TU/e-student. Rumblefist won de juryprijs en HumanRace
de Publieksprijs. (JvG)

.

Foto: Rien Meulman

Tientallen wielrenners
draaiden afgelopen
zaterdag rondjes op de
klinkers en het asfalt van
het TU/e-terrein. Dat hier
en daar best hobbelig
bleek voor de smalle
fietsbanden.
“Dat is een klacht die
jaarlijks terugkomt”, vertelt
Jelmer Meijer van de organiserende
Eindhovense
Studenten Triathlon en
Wielren
Vereniging
Squadra Veloce. “Vooral de
klinkers rijden vervelend.”
Bij deze Grand Prix TU/e

legden 27 amateurs zestig
kilometer af en maakten 33
studenten vijftig kilometer
aan rondjes. Nard van
der Sanden, TU/e-student
Bouwkunde, was de snelste
onder de studenten. Hij
won daarmee dertig liter
bier bij café ’t Lempke. Die
hij overigens niet alleen
achterover heeft geslagen.
In de wielerwedstrijd
kwam één renner ten val.
Hij kwam er zonder kleerscheuren vanaf, maar zijn
leenfiets van Squadra
Veloce overleefde de val
niet. (JvG)/

.

‘Geweldig’ Pinkpopoptreden DeWolff
“Het was geweldig om op
Pinkpop op te treden”,
zegt Robin Piso, toetsenist van DeWolff, “en
onze muziekcarrière
krijgt hierdoor een dikke
boost.” De tweedejaars
student Biomedische
Technologie trad op de
regenachtige zondagmiddag 30 mei op voor
een uitzinnig publiek
in een grote tent in
Landgraaf.

Foto: Bart van Overbeeke

elke keer vol enthousiasme
als eerste in de kroeg
stonden’. Team Montagne
was het snelste weer terug
in de haven, na een tocht
van drieënhalf uur. Leden
van
de
Eindhovense
studentenzeilvereniging
Boreas kregen de sportiviteitprijs vanwege hun
behulpzaamheid bij het
starten. (JvG)/

Hobbelige wielerwedstrijd
op de campus

De drie jongens van
DeWolff zijn nu twee jaar
samen muziek aan het
maken en het lijkt wel of ze
het hier allemaal voor
hebben gedaan. Met gevoel
voor understatement zegt

Piso, “We hebben
geen prutoptreden
neergezet.” Na de
slotakkoorden
wierp Pablo van de
Poel zijn gitaar in
een
climax
in
het publiek. Achter
de schermen stond
Giel Beelen hen met
een cameraman op
te wachten en heel
Nederland kon op
tv zien hoe de
jongens elkaar in de
armen vielen. Moe
en supervoldaan.
Op dat moment zat
DeWolff niet te wachten op
media-aandacht , hoewel
de camera’s hen al niet
meer van de wijs brengen.

“We worden al een hele
poos gevolgd voor een documentaire die VPRO voor
‘Het uur van de wolf’ van

ons maakt. Die is misschien te zien tegen de tijd
dat ons nieuwe album
uitkomt.” (NS)/

.

En hoe is het in Kyoto?

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.

Tempels, monumenten,
bento, gebrekkig Engels
(Engrish), rampensimulator, 24/7 winkels (ook
op zondag!), geen bruin
brood, eten met stokjes,
geen fietspaden...
zomaar wat onderwerpen

die in verhalen voor het
thuisfront aan bod komen.
Ik loop veertien weken
stage aan het Research
Institute for Mathematical
Sciences aan Kyoto
University (Kyoto
daigaku/Kyodai) in het
noordoosten van Kyoto,
de vorige hoofdstad
van Japan.
Deze stad staat bekend
om haar vele goedbewaarde tempels.
Traditionele gebruiken
en uitvoeringen zijn hier
volop aanwezig, al wordt
veel daarvan natuurlijk
voor toeristen opgevoerd.
Een echte geisha zul je
niet zien, tenzij je belangrijke (en vooral rijke)
Japanse vrienden hebt.
Hoewel veel buitenlanders jaarlijks Japan
bezoeken, is het aantal

dat hier permanent woont
erg laag (minder dan
twee procent) en dat is
merkbaar. In gebieden
met weinig of geen toeristische trekpleisters wordt
verrast of zelfs geschokt
opgekeken naar deze
relatief lange buitenlander (ik zit met mijn
1.74 meter zo’n 16 cm
boven het landelijke
gemiddelde voor vrouwen
en mijn fiets en bureau
zijn -niet verrassend- te
klein) met een andere
haarkleur (blond dus).
Wanneer je hier op
vakantie bent, krijg je
het gevoel ‘Japan is
geweldig!’. Iedereen is
vriendelijk, behulpzaam
en voelt zich verantwoordelijk voor zaken als het
schoonhouden van de
straten. Wanneer je een

vraag of probleem hebt,
zal men alles in het werk
stellen om je te helpen
(desnoods reizen ze mee
om jou op je bestemming
te krijgen) of zich uitgebreid verontschuldigen
wanneer dat niet lukt.
Als je hier langer blijft,
merk je dat deze cultuur
een enorme verzameling
regels kent en dat vriendelijkheid, behulpzaamheid
en verantwoordelijkheidsgevoel daar deel van
uitmaken. Dit kan ook
wederzijds onbegrip
(onbeschofte buitenlanders vs. afstandelijke
Japanners) opleveren:
Het is moeilijk te ontdekken dat je je niet juist
gedraagt, omdat men
je daar uit beleefdheid
niet op zal wijzen.
Een tip: neem pen en

papier mee - just in case.
Veel mensen kunnen
Engels lezen en schrijven,
maar hebben zelden of
nooit gesproken Engels
geoefend en/of geloven
dat ze dat niet kunnen.
Wanneer je opschrijft wat
je nodig hebt, word je
meestal wel begrepen
en erg goed geholpen.
Daarna wordt er waarschijnlijk toch een beetje

Engels uitgeprobeerd.
Over Japan valt veel meer
te vertellen, maar helaas
zal ik het hierbij moeten
laten. Algemene indruk
van Japan: voor toeristen
zonder twijfel een aanrader, bij langer verblijf
‘more than meets the eye’.
Diana Koenraadt,
studente Technische
Informatica
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Zand, smashes en sateetjes
Honderdvijftig kuub zand,
ruim tweehonderd sportieve
medewerkers en studenten
van faculteit Scheikundige
Technologie (ST) en een
enigszins aarzelend lente zonnetje. Deze elementen
zorgen op donderdag 27 mei
voor een feestelijk beach volleybaltoernooi op het
parkeerterrein bij het
Helixgebouw.
Het is die donderdagmiddag
een gezellige bedoening
voor de ingang van de
faculteit Scheikunde. Veelal
gehuld in felgekleurde
tenues springen, duiken en
smashen mensen van ver schillende nationaliteiten

zich een weg naar een over winning.
“Het idee om dit evenement
plaats te laten vinden kwam
niet helemaal uit de lucht
vallen”, vertelt medeorga nisator Michel Scheepers,
huismeester bij ST. “Toen
onze faculteit in 2007 vijftig
jaar bestond, is er ook een
volleybaltoernooi georga niseerd. De reacties waren
toen zó positief, dat enkele
studenten besloten hebben
de parkeerplaats andermaal
te laten bedekken met een
dikke laag zand.
Er hebben zich ruim twee honderd mensen aangemeld.
Fantastisch om te zien dat

het opnieuw zo’n succes is!”,
aldus de tevreden huis meester.
Rond half zes wordt met
de barbecue gestart en
niet veel daarna laten de
gelegenheidsvolleyballers
van het faculteitsbureau
zich kronen tot winnaars
van het toernooi.
Even later wordt de ver bruikte energie weer aan gevuld. Kilo’s vlees ver dwijnen op het vuur en
de tap maakt overuren.
“Blijkbaar maakt sporten
dorstig”, besluit Scheepers
lachend. (ML)

Foto: Bart van Overbeeke

WK-voetbal kijken tijdens Hajraa-volleybaltoernooi
De WK-voetbalwedstrijd
Nederland-Japan gooit
geen roet in het eten bij
het 32ste Hajraa Buitentoernooi (van 18 tot en
met 20 juni), het geeft
juist een kans op extra
feest, vindt Stan Lamers,
bestuurslid van de
Eindhovense studentenvolleybalvereniging.

tijd worden gespeeld, in
plaats van door te spelen
tot de benodigde twee sets
zijn gewonnen.
Op zaterdagmiddag 19 juni
hoeft geen volleyballer de
bal hoog te houden, te
smashen of te scoren, wat
de organisatie betreft. Het
mag wel, er is een alternatief programma voor
niet-voetbalkijkers, maar
de bedoeling is dat de deelnemers aan het Hajraa
Buitentoernooi gezellig

samen ‘onze jongens’ in
Zuid-Afrika gaan aanmoedigen. “En dat er dan wat
bier gedronken wordt, ach,
dat gebeurt het hele toernooi wel. We zullen ervoor
zorgen dat iedereen goed
weet dat er na de voetbalpauze nog gewoon gevolleybald moet worden, dan
kan iedereen zijn eigen
verantwoordelijkheid
nemen”, aldus Lamers.
Naast dit voetbalfeestje in
de extra grote cateringtent

op het wedstrijdveld in
sportpark De Hondsheuvels zijn er de gebruikelijke feesten in de tent
op het Laplaceplein. Daar
worden de teams vrijdagavond
verwelkomd
door coverband Dexter en
dj Jasper. Op het Hajraafeest komt er visite van de
band Bag on wheels en
zal dj Eurion de avond
afsluiten.
De tenten van de deelnemers mogen dit jaar niet

aan de oever van de
Dommel opgezet worden
wegens overlast voor
spaceboxbewoners.
De
camping is nu in zijn
geheel op het PTHgrasveld naast de feesttent.
Tot nu toe hebben zich
460 teams ingeschreven,
uit Nederland en buurlanden maar ook uit
Griekenland, Cyprus en
Israel. (NS)/

WK-VOETBAL

Het programma is er wel
voor aangepast en op zaterdagochtend zal er op

.

Kijk voor meer informatie op:
www.hajraabuitentoernooi.nl

Da ge’t moar wit (sinds 2010)

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 ‘Als je haar maar
goed zit: de coupe soleil onder de vette happen’: de lekkerste
‘kapsalon’ van Eindhoven.
DE HOEK
Stratumseind 10, 6,50 euro

ALI BABA
Grote Berg 24, 6 euro

De kaas zit, zoals het hoort,
bovenop de kapsalon. Bovendien
is het een groot bakje dat goed
gevuld is. Volgens Chris smaakt
het vlees goed, maar hij vindt het
jammer dat er reepjes wortel in de
salade zitten. Iets minder enthou siast is Berend, want hij vindt de
friet wat zompig. Maar de kaas is
zeker een plus! Robert en Harm zijn
het qua friet en salade niet eens
met Berend en Chris: zij vinden de
salade juist goed van smaak en
ook de friet kan er zeker mee door.
Deze kapsalon is zeker niet de
slechtste in dit onderzoek en je
kan het dus gerust ook nuchter
eten.

Hier zit de kaas wel duidelijk
overheen! Chris vindt de friet van
deze kapsalon het beste, maar
Julie is het hier niet mee eens. Zij
vindt het nogal zout, en drinkt
naderhand ook meerdere glazen
water. Wanneer Robert het uit het
aluminium bakje op zijn bord
schept, blijkt dit een erg vormvaste
kapsalon te zijn. De kaas is minder
van smaak vergeleken met de kaas
van de eerste kapsalon, en er is
ook veel minder vlees in aanwezig.
Er wordt opgemerkt dat sla dood
neerslaat na een kritieke tempe ra t u u r .

P a n e l v a n d e w e e k (v.l.n.r.)
Berend Hoogendoorn, derdejaars ID
Julie Hornix, derdejaars ID
Chris Hoedemakers, derdejaars ID
Harm Knoops, promovendus TN
Robert Oosterhof, vijfdejaars BMT (liggend)
ORIËNTAL
Nieuwstraat 9, 7,50 euro
Het eerste wat je ziet bij deze
kapsalon is de salade; hier is dui delijk een culinaire volgordefout
gemaakt. Julie, die nog nooit een
kapsalon heeft gehad, vraagt zich
af hoe je dit moet eten. Ondanks
dat de friet wat klef is, valt de
kapsalon goed in de smaak. Harm
mist de kaas, maar er is wel veel
salade; op het eerste gezicht lijkt
het meer een koude schotel. Het
vlees is prima, en als de kaas niet
had ontbroken, was de over winning nog duidelijker geweest,
maar goed; deze kapsalon is de
beste keus!

BESTE
KEUS

PIKADO
Geldropseweg 60, 7 euro
Bij de Pikado heb je het voordeel
dat je telefonisch je bestelling kan
doorgeven, waarna je wordt verteld
dat het binnen tien minuten voor je
klaarstaat! Wanneer je dan daar
aankomt, sta je echter voor de
verrassing dat ze nog niet eens
begonnen zijn om je kapsalon te
maken….
Harm kan in eerste instantie de
kaas niet vinden, maar de friet ziet
er goed uit. Het minuscule stukje
kaas dat uiteindelijk gevonden
wordt, is niet al te smakelijk, en
Berend vindt wat aangebrande
stukjes vlees. Nu hij het voor de
eerste keer nuchter proeft, komt
hij erachter dat het toch best wel
smerig is. Robert sluit zich hierbij
aan; dit is een gerecht dat je
ketszat moet nuttigen.

De familie Lust uit Oost zaan weet nog niet op wie
ze gaat stemmen. Nu kent
niemand de familie Lust
en het overgrote deel van
het volk weet niet waar
Oostzaan ligt. Kortom;
SBS6 rook een kans. Na
het diepte-interview met
een echtpaar dat amper
een week voor de crash
bij Tripoli dezelfde vlucht
had gemaakt -ze hadden
niets opmerkelijks gezienhebben we weinig meer
vernomen van ‘de gewone
man’. En dat terwijl de
verkiezingen weer voor de
deur staan. Hét moment
om weer eens een stel
oninteressante aandachtsgeile Nederlanders te
gaan filmen, dacht SBS6.
Ze duikelden een modaal
gezin op uit een modaal
dorp en schreven de lijst trekkers aan dat er van
hen wordt verwacht dat
ze de vragen van deze
mensen even voor de
camera beantwoorden.
Op zich kan dat natuurlijk
best interessant zijn, ware
het niet dat camerageile
modale gezinnen uit
modale dorpen over het
algemeen slechts één
ding met elkaar gemeen
hebben; ze zijn boven modaal ontwikkeld op het
gebied van navelstaren.
Zo ook de familie Lust uit
Oostzaan. Zij zien erg
graag wat meer aandacht
in de landelijke politiek
voor de electriciteitsmast
in hun achtertuin. Dat hun
alleenstaande buurvrouw
op een houtje moet bijten
omdat ze met de beste wil
van de wereld geen baan
kan vinden, dat kan ze niet
interesseren, zolang de
gezinnen er maar niet op
achteruit gaan. Zolang
hún gezinnetje er maar
niet op achteruit gaat.
Het gevecht om de stem
van de gewone man neemt
bizarre proporties aan.
En dat terwijl er in ons
land zoveel ongewone
mensen wonen; getalen teerde mensen, initiatief rijke mensen, zieke
mensen, vrijwilligers,
bijstandsmoeders,
bijstandsvaders,
werklozen, daklozen,
vluchtelingen, eenzame
ouderen en studenten die
onder een toenemende
prestatiedruk nog tijd
vinden voor bestuurswerk.
Mensen die onze aandacht
echt verdienen.
Monique Hendriks is
studente Technische
Informatica

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

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

Tom van Hunsel / 22/ vierdejaars
Scheikundige Technologie
“Dit is Zwitserland. Ik was daar afgelopen
februari op bezoek bij m’n lieftallige
zus, die op ‘t CIOS zit en daar ski- en
snowboardlessen geeft. Met m’n ouders
en ‘n maat van ST goedkoop via EasyJet
op Geneve gevlogen en verbleven in een
lekker rommelig appartement. Ik hou
wel van wintersport, doe ’t vanaf eind
basisschool. Dit is het gebied ‘Les
Quatre Vallées’ en specifiek op deze
foto een buitengebied waar bijna geen
mensen waren en waar je op niveau
fatsoenlijk kunt skiën. Als ik moet
kiezen tussen skiën
en snowboarden
kies ik bij een klein
gebied voor ‘t
laatste en bij een
groot gebied voor
skiën.”

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

Naomi Even,
derdejaars Bouwkunde

37 graden te houden door zijn metabolisme binnen
een paar minuten te verdrievoudigen. Zijn hartslag en
bloeddruk blijft normaal. Ook beïnvloedt the Iceman
de weerstand van zijn bloedvaten. Allemaal dingen
die normale mensen niet onder controle hebben, maar
die Hofs naar eigen zeggen met zijn geest kan sturen.
Er komt ook een klasje van tien proefpersonen die
onder leiding van Hof gaan proberen net zoveel
controle over hun lichaam uit te oefenen als hij. Is ook
minder eenzaam, met een groepje in een ijsbad. (TJ)

Op knalrode hoge hakken trippelt
Naomi naar een tafel in het Audito rium om een broodje kroket te ver orberen. Nou, trippelen is misschien
niet het juiste woord, want: “ze lopen
als sloffen”. Dat had de verkoopster
haar ook al verteld en ze dacht nog
dat dat een verkooppraatje was,
maar het klopt echt. En ze draagt de
lakschoenen uit Apeldoorn daarom
wanneer het maar kan, al vier of
vijf jaar lang. Ook in de winter.
Op feestjes, tijdens het shoppen,
achter de counter bij haar super marktbaantje. Niet bij excursies van
Bouwkunde en niet bij het stappen,
maar daarnaast is er geen reden
ze in de kast te laten staan. Die
schoenen zijn al in heel Nederland
geweest.
“Ze staan het leukst onder lange
broeken”, zegt Naomi. “Ik draag ze
graag bij presentaties en tijdens
bedrijfscontacten. Ze geven dan net een leuke draai aan mijn nette outfit. Keurige bruingrijze
broek, een blouse en een colbertje. Ik heb er ook een bijpassend knalrood lakriempje bij.”
Bijna alle vrouwen beginnen volgens Naomi over de opvallende lakschoenen met een positieve
opmerking. “Je moet er wel lef voor hebben”, bromt Simon Doomernik, een vierdejaars studie genoot die vandaag samen met haar luncht. Lef heeft Naomi wel, poetsdrang niet. “Soms laat
ik mijn laarzen zo dof worden dat mijn vader ze uiteindelijk gaat poetsen.” En ze weet het best;
schoenen zijn heel belangrijk want ze verraden veel over iemand, vindt ze. Ze heeft zelf wel
vijftien paar. “Weinig aandacht voor uiterlijk zie je als eerste terug in de schoenen.” (NS)

De wetenschap krijgt slag na slag te verwerken.
Terwijl artsen in India er van overtuigd raken
dat kluizenaar Prahlad Jani inderdaad van
de wind kan leven (Cursor 30), hebben we in
Nederland ons eigen medische wonder. Voor
wie het nog niet had meegekregen: Wim Hof,
aka ‘the Iceman’, overleeft zonder problemen
een verblijf van vijf kwartier in een bak met ijs.
Hoogleraren van de Nijmeegse Radboud
Universiteit onderwerpen hem nu aan nauwgezet
onderzoek. De eerste resultaten: Hof is in staat onder
extreme koude zijn lichaamstemperatuur netjes op

