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Ruim drie miljoen
voor ‘inspirational
testbeds’ ID

Cateraars beproefd: ‘Op een schrale slof brood kan ik niet nadenken’
Glimmende Hollandse Nieuwe
geurt de bezoeker vanaf een
vierkante witte schaal bij de
ingang van de Paviljoen-
kantine tegemoet. Twee cate-
ringbedrijven, beide in de race
om vanaf volgend jaar de TU/e-
kantines te bestieren, presen-
teerden zich maandag en dins-
dag aan het hongerige publiek.
De mening van een geselec-
teerde groep studenten en 
medewerkers bepaalt mede de
uiteindelijke keuze voor een
nieuwe cateraar.

Drie medewerksters van het
Communicatie Expertise Cen-
trum zijn er dinsdag snel uit: de
cateraar van vandaag krijgt alleen
maar tienen. Het assortiment is
uitgebreid, inclusief diverse
gezonde opties zoals smoothies
en (fruit)salades, en het totaal-
plaatje klopt gewoon, vinden ze.
Voor Hannie Dijsselblom
hebben de Albron-kantines van
nu ‘een iets te hoog friettent-
gehalte’. Loes van den Dungen
mist een goede saladebar, “die is
er alleen in het Auditorium”. 

De cateraar van maandag heeft
het bij de dames in elk geval
verbruid. De vuilnisbak puilde
uit, niet alle producten waren ge-
prijsd en de bospaddenstoelen-
soep klonterde. “Het was net
alsof ze hun best niet hadden
gedaan”, vindt Dijsselblom.
De cateraar die zich op maandag
presenteerde, is een oude beken-
de: Sodexo (destijds nog met een
‘h’ in de naam) was tot vijf jaar
geleden de huiscateraar van de
TU/e. Bij de Mexicaanse master-
studenten Brenda Pérez Zavala

en César Aldana maakte dit
bedrijf juist wél een goede
indruk: het aanbod leek gezonder
en beter betaalbaar dan dat van
concurrent Eurest. Aldana:
“Vandaag was ik iets van acht
euro kwijt, gisteren de helft”. 
Een groep Bouwkundestudenten
is -hoewel lyrisch over de espres-
so uit de koffiebonenautomaat-
even verderop nog in dubio.
“Puur op smaak wint de cateraar
van vandaag”, zegt Daan Mulders
- maar het aanbod leek wel wat
duurder, meent de groep. Toch is

een fatsoenlijke lunch Maarten
Sjoerdsma best wat waard: “Je
bent hier toch hele dagen, dan wil
ik niet met een schrale slof brood
de deur uit worden gestuurd.
Daar kan ik niet op nadenken”. 
De TU/e hoopt medio juli bekend
te maken welke cateraar de klus
vanaf begin 2011 gaat klaren. De
huidige kantinemedewerkers,
nu in dienst van Albron -dat ove-
rigens niet intekende voor de
kantineklus-, krijgen straks een
aanbod van het gekozen nieuwe
cateringbedrijf. (MvdV)/.

Zwoele apotheose op de Dommel

MMeett  hheett  zzoommeerrssee  ‘‘DDaannzzóónn  NNoo..  22’’  sslloooott  hhaarrmmoonniieeoorrkkeesstt
AAuulleetteess  oopp  ddee  zzwwooeellee  zzaatteerrddaaggaavvoonndd  55  jjuunnii  ‘‘MMuuzziieekk  oopp
ddee  DDoommmmeell’’  aaff..  MMeett  ddiitt  ooppeennbbaarree  ffeessttiivvaall  vvoooorr
kkllaassssiieekkee  mmuuzziieekk,,  vvaannaaff  eeeenn  ggrroooott  ddrriijjvveenndd  ppooddiiuumm  oopp
ddee  DDoommmmeell  ggeebbrraacchhtt  ddoooorr  vveerrsscchhiilllleennddee  oorrkkeesstteenn,,
kkoorreenn  eenn  eennsseemmbblleess,,  vviieerrddee  QQuuaaddrriivviiuumm  zziijjnn  nneeggeennddee
lluussttrruumm..  HHeett  EEiinnddhhoovveennssee  mmuuzziieekkggeezzeellsscchhaapp  sslloooott
hheett  ffeessttiivvaall  zzeellff  aaff  mmeett  zziijjnn  lluussttrruummccoonncceerrtt,,  mmeett  
ooppttrreeddeennss  vvaann  zziijjnn  eeiiggeenn  ssyymmffoonniieeoorrkkeesstt  EEnnssuuiittee,,
bbllookkfflluuiitteennsseemmbbllee  SSaammbbuuccaa,,  ggeemmeennggdd  kkoooorr  VVookkoollllaaggee
eenn  hhaarrmmoonniieeoorrkkeesstt  AAuulleetteess..
HHeett  pprraacchhttiiggee  wweeeerr  zzaatteerrddaagg  wwaass  eeeenn  ffiijjnn  eexxttrraa  
ccaaddeeaauuttjjee  vvoooorr  hheett  jjaarriiggee  QQuuaaddrriivviiuumm,,  ddaatt  mmeett  hheett
ooppeennlluucchhttffeessttiivvaall  --‘‘ddee  aappootthheeoossee  vvaann  hheett  lluussttrruumm--
jjaaaarr’’--  ggeedduurreennddee  ddee  ddaagg  dduuiizzeennddeenn  ttooeehhoooorrddeerrss  nnaaaarr

ddee  ooeevveerr  vvaann  ddee  DDoommmmeell  ttrrookk..  AAaann  ddee  aannddeerree  kkaanntt  vvaann
ddee  rriivviieerr,,  tteeggeenn  ddee  aacchhtteerrggrroonndd  vvaann  hheett  VVaann  AAbbbbee--
mmuusseeuumm,,  bbrraacchhtteenn  mmuuzziikkaanntteenn  eenn  zzaannggeerrss  eeeenn  ddoooorr--
llooppeenndd  eenn  aaffwwiisssseelleenndd  pprrooggrraammmmaa..  QQuuaaddrriivviiuumm  kkrreeeegg
hhiieerrvvoooorr  mmuuzziikkaallee  bbiijjvvaall  vvaann  vveerrsscchhiilllleennddee  aammaatteeuurr--
mmuuzziieekkvveerreenniiggiinnggeenn  eenn  kklleeiinneerree  mmuuzziieekkeennsseemmbblleess  uuiitt
ddee  rreeggiioo..

HHeett  lluussttrruummjjaaaarr  vvaann  QQuuaaddrriivviiuumm  zziitt  eerr  nnoogg  nniieett  oopp..  HHaallff
jjuullii  ggaaaatt  ddee  vveerreenniiggiinngg  tteerr  aaffsslluuiittiinngg  oopp  ‘‘KKlliippppeerrttoouurr--
nneeee’’  eenn  ggeevveenn  ddee  lleeddeenn,,  zzeeiilleenndd  oopp  ddrriiee  ggrroottee  kklliippppeerrss,,
ccoonncceerrtteenn  iinn  ddiivveerrssee  ppiittttoorreesskkee  ppllaaaattsseenn  rroonnddoomm  hheett
IIJJsssseellmmeeeerr..  ((MMvvddVV))

FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Industrial Design (ID) krijgt
ruim drie miljoen euro van het
ministerie van Economische
Zaken voor het opzetten van
zogeheten ‘inspirational
testbeds’. Decaan prof.dr.ir.
Aarnout Brombacher spreekt
van “omgevingen waarin
nieuwe systemen zich in inter-
actie met de gebruiker ontwik-
kelen tot nieuwe, vaak onver-
wachte concepten”. 

Het geld komt uit het Fonds
Economische Structuurverster-
king (FES) dat in totaal ruim tien
miljoen euro uittrekt voor het
Creative Industry Research Pro-
gramme waarin ID participeert.
Stedelijke gebieden, gezond-
heidszorg en creatieve industrie
zijn de drie projectthema’s die
samen bijna 75 miljoen euro uit
het FES (gefinancierd door aard-
gasopbrengsten) krijgen. De drie
TU’s wierpen zich zo’n vijf jaar
terug al in de strijd voor de FES-
gelden, maar de toekenning
hiervan was een ‘ontzettend
moeizame bevalling’, stelt ID-
decaan Brombacher. “Niet ieder-
een bleek direct overtuigd van de
bijdrage van de creatieve indus-
trie aan de economische struc-
tuurversterking, waardoor ons
project in eerste instantie een
gele kaart kreeg. We zijn ont-
zettend blij en trots dat het nu
alsnog is goedgekeurd.”
De drie TU’s, de Eindhovense
Design Academy, de Vrije
Universiteit en de Universiteit
van Amsterdam zijn de kennis-
instellingen die in het project 
vertegenwoordigd zijn. Het pro-
gramma kent twee hoofdlijnen:
‘foundational projects’ en ‘inspi-
rational testbeds’. De eerste lijn,
waarvan de TU Delft kartrekker
is, bestaat volgens Brombacher
uit wat fundamenteler onder-

zoek, tevens ‘funderend’ voor de
inspirational testbeds waarmee
Eindhoven zich vooral gaat
bezighouden. 
Eén van de thema’s waarmee ID
binnen haar beoogde twee inspi-
rational testbeds aan de slag gaat,
is ‘wearable senses’: onderzoek
naar intelligente kleding. Brom-
bacher: “Je kunt niet zomaar
tegen iemand zeggen: ‘hier heb
je een intelligente broek, loop er
maar wat in rond en dan komen
wij er wel achter waar de markt
behoefte aan heeft’. Zo’n nieuw
product test je eerst voorzichtig
in eigen huis en daarna ga je aan
de slag met een zorgvuldig gese-
lecteerde groep gebruikers die
zo’n intelligent kledingstuk een
tijdlang gaan dragen. Door
nauwgezet te kijken naar hun
gedrag en hoe dat verandert,
weten ontwerpers hoe een
tweede generatie van dat kleding-
stuk eruit moet gaan zien”. Aan
de Universiteit Twente moet een
vergelijkbare testomgeving ko-
men voor onderzoek naar de 
mobiliteit van ouderen.

Vaart
Volgens Brombacher verandert
de inhoud van het onderzoek niet
zozeer met de FES-bijdrage:
“Onderzoek naar intelligente
kleding of de mobiliteit van
ouderen deden we toch al. Wel
ligt daar nu een coherent pro-
gramma onder waarmee we de
ontwerpsector en de industrie
echt vooruit kunnen helpen en
vaart kunnen geven”. De ID-
decaan verwacht dat er van de in
totaal 10 miljoen euro tussen de 
3 en 3,5 miljoen naar Eindhoven
komt. Hiermee worden aio’s,
postdocs en senior onderzoekers
aangesteld; over de precieze aan-
tallen kan de decaan nog niets
zeggen. (MvdV)/.
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“Waarom zou ik mijn capaci-
teiten in Nederland aanwenden
om een nieuw koffiezetapparaat
of betere gloeilampen te ontwik-
kelen terwijl er in de wereld nog
zoveel hulp nodig is?” Die vraag
stelde Peter Krouwel zich nadat
hij zijn propedeuse gehaald had
bij de faculteit Werktuigbouw-
kunde. Hij stapte over naar
Techniek en Maatschappij
(TeMa) en koos voor de richting
Internationale Technologische

Ontwikkelingskunde. Hij ging
een paar maanden naar Rwanda
voor een haalbaarheidsstudie
voor een spijkerfabriek. Voor
zijn afstuderen (1994) keerde hij
terug naar het Afrikaanse land
dat toen al in een burgeroorlog
zat. “Ik zag dat er andere noden
waren dan spijkers, hoewel je de
relevantie van zo’n fabriek niet
moet onderschatten. Na mijn 
afstuderen ben ik bij Artsen
Zonder Grenzen gaan werken in
buurland Zaïre waar de vluchte-
lingen terechtkwamen. Toen
maakte ik de stap van ontwikke-
lingssamenwerking naar nood-
hulp. Dat ligt me ook beter omdat
je sneller resultaat ziet.”
Zijn laatste noodhulp verleende
hij in Haïti. De aardbeving van
januari 2010 maakte een miljoen
mensen dakloos en twee miljoen
mensen hulpbehoevend.
Krouwel werd opgeroepen om
vanuit zijn standplaats Cambodja
als Unicef supply manager bij te
springen. “Ik was verantwoorde-
lijk voor de bevoorrading van de
hulpgoederen. Het vliegveld in

Port au Prince is maar klein en
de haven was beschadigd.
Daarom zat ik in Santo Domingo
in buurland Dominicaanse
Republiek om alle vracht te 
ontvangen en door te sluizen.”
In vijf weken stuurde hij honderd-
dertig vrachtwagenladingen met
tenten, jerrycans, waterpompen,
sanitatiespullen, medicijnen,
schoolspullen en wat er nog meer
te gebruiken is in een rampgebied.
Vijftienhonderd ton aan goederen
kwam binnen in scheepscon-
tainers en vliegtuigen. “Iedere dag
landden twee kleinere ladingen
en twee keer in de week een
Boeing 747 vrachtvliegtuig.”
Unicef had al een kantoor in Haïti
met dertig tot veertig medewer-
kers. Dit aantal werd na de aard-
beving verachtvoudigd. “Voor al
dat personeel moesten er kantoor-
ruimte, slaapmogelijkheden, 
generatoren, auto’s en it-appa-
ratuur komen.” Na vijf weken,
toen er ook meer goederen
rechtstreeks in Haïti bezorgd
konden worden, is Krouwel ver-
vangen door iemand die langer

kan blijven. In Cambodja lag
genoeg werk op hem te wachten.
Cambodja is zijn vijfde stand-
plaats als Unicef-medewerker.
Hiervoor werkte hij in Kenia,
Ethiopië, Haïti en Somalië. Voor
Artsen Zonder Grenzen is hij
wel twintig maal uitgezonden.
“Hongersnoden, burgeroorlogen,
overstromingen, uiteindelijk
gaat het niet om het soort ramp.
Overal tref je soortgelijke noden,
zoals ondervoeding en epide-
mieën. Mij gaat het om het 
gelijkheidsprincipe, liefst zie 
ik de oneerlijke verdeling in de
wereld opgelost.”
Dat dat zestien jaar na zijn 
afstuderen aan de TU/e nog niet
gelukt is, stemt hem niet moede-
loos. “Ik zit niet snel bij de pakken
neer. Ik ben wel enkele malen zeer
teleurgesteld. Op mijn eerste
missie voor Artsen Zonder
Grenzen ben ik in Zaïre 
gegijzeld geweest. Notabene
door vluchtelingen die ik als 
25-jarige probeerde te helpen. 
Ze wilden méér hulp.” 
En toen Krouwel in 1998 in

Zuid-Soedan een project opzette
voor ondervoede kinderen kwam
een andere deceptie. Na drie
weken hard werken kwam het
voedsel in het dorp en begonnen
de inspanningen vruchten af 
te werpen. “Toen kwam er een
rebellenleger langs dat het dorp
overviel en de voedingcentra
platbrandde. Alles leek voor niets
geweest.” Met zo’n loopbaan leer
je wel relativeren. Wanneer hij
een enkele maal nieuws over
Nederland leest, kan hem dat
nauwelijks boeien. “Neem nou
zo’n Partij voor de Dieren. Dat
kun je toch niet serieus nemen?” 
Hij vraagt zich af hoe de
westerse maatschappij zich kan
bekommeren om huisdieren
met obesitas terwijl er elders in
de wereld kinderen omkomen
van honger en diaree. Wat dat
betreft heeft Krouwel nog wel
een boodschap voor de TU/e.
“Let bij het ontwikkelen van 
technologie niet alleen op duur-
zaamheid. Vergeet het gelijk-
heidsprincipe niet.”/.

Interview: Norbine Schalij
Foto: Bart van Overbeeke

Peter Krouwel is weer terug in
Cambodja, maar we kwamen

hem op het spoor toen hij
noodhulp verleende in het door

een aardbeving verwoeste
Haïti. Hij is aan de TU/e 

opgeleid als ontwikkelings-
ingenieur, maar besloot zijn
kennis aan te wenden in de
noodhulp. Zijn werkgever
Unicef kan hem als supply
manager naar alle ramp-

gebieden ter wereld sturen
waar hij wat kan betekenen.

“Noodhulp ligt me omdat je snel resultaat ziet”

Peter Krouwel

Midden op de Guido Gezellestraat in
Eindhoven treffen we op 2 juni drie TU/e-
studenten aan die bierkratten stapelen
om ze daarna door kleine kinderen met
een bal omver te laten trappen. Het is
straatspeeldag!

Je herkent ze al van verre; tussen de ander-
half meter hoge kindertjes en groepjes
kletsende moeders vallen de drie leden
van het Eindhovens Studenten Corps 
behoorlijk op. Stijn Stovers (tweedejaars

Technische Bedrijfskunde, achteraan op
de foto), Sander van Tuijl (tweedejaars
Bouwkunde, op de foto in het midden) en
Paul de Meij (eerstejaars Bouwkunde,
vooraan) wonen samen met zes anderen
in het Aleph-huis op de hoek van deze
straat.
Ze hebben uiteraard een gezamenlijke
woonkamer en daar staat een bank, maar
op die bank kun je vandaag niet neerploffen.
Er liggen sinds vanochtend namelijk 144
bierflesjes op. Want toen Stijn, Sander en
Paul vanochtend het mailtje met de herin-
neringsoproep voor de straatspeeldag
lazen -“wie heeft er zin om een leuke acti-
viteit te doen met de kleintjes ?”- hebben
ze zes kratten Heineken leeggekiept. 
En de kinderen vinden het geweldig, ze
staan te trappelen in de rij om een schot 
te wagen. Gelukkig hadden de studenten
vanmiddag geen verplichte dingen te doen
aan de TU/e. Stijn studeerde thuis, Sander
heeft net het project Management en
Stedenbouw afgerond en Paul heeft
vandaag de deadline van 13.30 uur gehaald

bij zijn opdracht. De kratten kletteren 
geregeld op de straat, maar het deert de
Alephdispuutleden niet. “Onze SRV-man
doet daar heus niet moeilijk over.” En de
kinderen denken maar aan een ding: 
nog een keer! (NS)
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De Eindhovense sporters
hebben het Groot Nederlands
Studenten Kampioenschap
(GNSK) gewonnen. Het GNSK
werd 3, 4 en 5 juni in Enschede
gehouden. Nijmegen werd
tweede in het overall klasse -
ment en Groningen derde.

De in totaal 176 Eindhovense
sporters en begeleiders deden
mee aan alle elf sporten van het
GNSK en behaalden daar ver-
schillende podiumplaatsen. De
voetbal heren, de volleybal dames
en de badminton mixed werden
eerste. De teams volleybal
dames, basketbal heren, water-
polo dames en schermen mixed
haalden de tweede plaats.
Handbal heren, squash mixed en
tennis mixed werden derde.
In totaal streden twaalf steden
mee om een podiumplaats
binnen het overall klassement.
Eindhoven won eerder het GNSK

in 2001, 2004 en 2008.
Badminton, basketbal, handbal,
schermen, squash, tennis,
voetbal en volleybal maken altijd
onderdeel uit van het pro-
gramma. De ‘keuzesporten’ voor
de GNSK-editie 2010 waren
judo, lacrosse en waterpolo.
Irene Kuling van de Eindhovense
Studenten Sport Federatie laat
weten dat een podiumplaats niet
helemaal uit de lucht kwam
vallen. “Alleen Eindhoven,
Nijmegen en Enschede deden
aan alle sporten mee. Het was
nog wel erg spannend of wij of
Nijmegen eerste zou worden.” 

Ook het feesten ging de
Eindhovenaren niet slecht af.
Kuling, lachend: “We bleven op
het feest van vrijdagavond zo 
ongeveer als laatsten over. Zowel
het feesten als het sporten
hebben we in feite gewonnen”.
(JvG)/.
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Ach en Wee

ID-prof Schouten zet nieuw
Chinees designinstituut op
Prof.dr.ir. Jeu Schouten van
Industrial Design (ID) wordt
benoemd tot honory dean/
director van het nog op te
richten internationaal design-
instituut in de Chinese provin-
cie Zhejiang. Hem is gevraagd
de strategie op te zetten voor
het nieuwe instituut. 

Zhejiang University heeft al een
opleiding Industrial Design, die
straks deel gaat uitmaken van het
nieuwe designinstituut. De be-
noeming van hoogleraar Schou-
ten (tot voor kort decaan van ID)
valt binnen het zogeheten
‘Thousand-Person program’ van
de centrale regering in Beijing.
Deze stelt duizend internationale
toponderzoekers en -strategen
aan als zwaargewichtadviseurs
voor verschillende sectoren waar-
in China nadrukkelijk streeft
naar vernieuwing, zoals indus-
trial design. 
Schouten: “Op dit moment wordt
China vooral gezien als goedkope
productiefabriek voor producten
die in ándere landen worden ont-
worpen en ontwikkeld. Maar op
termijn is daar, zeker als de in-
flatie een keer toeslaat en ook in
China de lonen hoger worden,

niet het meest mee te verdienen.
China wil daarom ook zelf gaan
ontwerpen”. 
Het nog op te zetten Interna-
tional Design Institute krijgt zijn
hoofdzetel in Hangzhou, de
hoofdstad van Zhejiang. Schou-
ten gaat zich onder andere buigen
over de gewenste onderwijs- en 
onderzoeksprogramma’s, moge-
lijke start-ups en samenwer-
kingsverbanden met de industrie
en beoogde andere kennisinstel-
lingen: de TU/e, het Ameri-
kaanse MIT, de Japanse Keio
University en de binnenkort te
starten vierde universiteit in
Singapore. 
Het ‘Thousand-Person Program’
brengt met zich mee dat de TU/e
bij en op kosten van Zhejiang
University een compleet lab mag
ontwerpen en inrichten voor 
gezamenlijk onderzoek. Volgens
Schouten zal dit lab lijken op de
‘living labs’ van ID, waar nieuwe
ontwerpen en prototypes worden
gemaakt en getest in nagebootste
alledaagse omgevingen.
Schouten, die deze zomer aan
zijn strategische taak begint,
heeft nog geen datum waarop het
Chinese instituut er moet staan,
“maar Chinezen schakelen heel

snel. Ze hebben daar veel
mensen, zijn heel enthousiast en
er is gigantisch veel geld”. 

Op afstand
Schoutens benoeming geldt
vooralsnog voor vijf jaar. Hoewel
het ‘Thousand-Person Program’
eigenlijk van de gekozen advi-
seurs vereist dat ze minstens de
helft van het jaar in China door-
brengen, vervult Schouten zijn
taak grotendeels vanuit Eindho-
ven. “Ik heb al zó veel rond-
gereisd in mijn leven; ik wil niet
zolang aan één stuk in het buiten-
land wonen. Ik heb daarom
gezegd dat ik deze taak met ge-
noegen aanpak, maar dat ik deze
wel zelf wil inrichten.” 
Schouten is ervan overtuigd met
de huidige communicatie-
middelen op afstand veel te
kunnen doen, “zeker omdat het
vooral om het bepalen van de
strategie gaat; de uitvoering ligt
in handen van mensen daar”. De
prof, die in het najaar met eme-
ritaat gaat en tot die tijd vooral
nog druk is met de lopende on-
derzoeksvisitatie bij ID, verwacht
ongeveer eens in de twee
maanden in China te zijn voor
overleg. (MvdV)/.

Eindhoven wint GNSK

Op de koffie bij Bert van Marwijk
Ze hebben er een stuk voor
moeten rijden in hun Land-
rover, maar deze week drinken
Bouwkundestudent Stefan van
Herten en zijn drie reisgenoten
in Johannesburg een kopje
koffie met Bert van Marwijk.
Voor hun vertrek vanuit het
Limburgse Amstenrade naar
Zuid-Afrika bezochten de
Oranjesupporters de bonds-
coach thuis in Meerssen. Hij
nodigde het viertal toen uit om
hem op het trainingskamp van
het Nederlands elftal te bezoe-
ken.

Na een avontuurlijke reis van vijf-
enzeventig dagen en twintig-
duizend kilometer, dwars door
Europa en Afrika, is het deze
week tijd om de invitatie te ver-
zilveren. Het reisgezelschap is gi-
steren, woensdag 9 juni, aan-
gekomen in Johannesburg en wil
niets missen van het WK-voetbal
dat twee dagen later begint. Aan
de zijlijn van het trainingsveld
staat TU/e’er Van Herten,
masterstudent Bouwkunde, te
wachten tot Van Marwijk en de
spelers van Oranje opdraven. Hij
kijkt uit naar de ontmoeting - net

als de Nederlandse pers die rond
het voetbalveld hangt. 
Van Herten: “We hebben nog niet
het gevoel dat dit het eindpunt
van de reis is. We verblijven in
een lodge aan de rand van het
Krugerpark. Van daaruit bezoe-
ken we de wedstrijden van het
Nederlands elftal. Tijdens de
voorrondes speelt Nederland één
keer in Kaapstad. Dat is eigenlijk
onze eindbestemming, maar
hopelijk niet voor Oranje”.
De waslijst aan bijzondere ont-
moetingen is de laatste weken
opnieuw bijgewerkt. In Botswa-
na stond het viertal na een
avondje stappen plots oog in oog
met een neushoorn. “Nee, echt
niet te veel gedronken”, lacht Van

Herten. “In Botswana loopt er
bijzonder veel wild op de weg,
maar we zijn er gelukkig
heelhuids vanaf gekomen.” 
Van Herten en zijn drie
kompanen, studenten van de
Universiteit van Tilburg, krijgen
deze week gezelschap van Marcel
Bemelmans, masterstudent
Bouwkunde aan de TU/e. Hij zou
aanvankelijk ook meereizen over
land, maar koos bij vertrek in
april toch voor het vliegtuig. Ze
willen Oranje het liefst blijven
volgen tot en met de finale. Op 16
juli vliegen ze met zijn allen
terug naar Nederland. Mogelijk
wordt de oranje gespoten
Landrover ook naar huis ver-
scheept. (FvO)/.

Ook Baeten lid KHMW
Prof.dr. Jos Baeten is verkozen tot lid van de Koninklijke Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen (KHMW); het oudste ‘Geleerde
Genootschap’ van Nederland dat met lezingen en conferenties een
brug probeert te slaan tussen wetenschap en maatschappij. Onlangs
trad ook prof.dr.ir. Richard van de Sanden van de TU/e-faculteit
Technische Natuurkunde toe tot de KHMW, dat al meerdere TU/e-
wetenschappers telde. Baeten, tot voor kort vicedecaan van de facul-
teit Wiskunde & Informatica (W&I), stapte afgelopen april over naar
de faculteit Werktuigbouwkunde, waar hij de leerstoel Systems
Engineering van prof.dr.ir. Koos Rooda overnam. Daarnaast is hij nog
steeds één dag in de week actief bij W&I. (MvdV)

Publieksdag wordt beleving 
De opzet van de jaarlijkse
Publieksdag gaat op de schop.
Strategisch belangrijke
thema’s worden de leidraad en
daarbinnen komt de focus te
liggen op de innovatieve as-
pecten van het onderzoek. Ook
krijgt de dag een nieuwe naam:
TU/eXperience.

“Onderzoek wees uit dat de dag al
jaren zeer goed gewaardeerd
wordt en daar ligt dan ook niet de
reden voor deze vernieuwings-
slag”, zegt Femke Beijer van het

Communicatie Expertise Cen-
trum (CEC). “We willen vooral
alle nieuwe plannen die aan de
TU/e leven, op deze dag nadruk-
kelijker onder de aandacht van
het publiek brengen.” 
Dit jaar zijn de thema’s ‘energy’
en ‘health’. Beijer: “Er is al veel
overleg geweest aan de facul-
teiten over de manier waarop zij
invulling kunnen geven aan deze
thema’s. Veel faculteiten gaan
hiervoor op 3 oktober samen-
werken. Populaire activiteiten als
het Toverlab willen we zeker 

behouden, maar ook daar be-
kijken we hoe de activiteiten
kunnen aansluiten bij de
thema’s.” Ook de branding-
campagne rondom ‘The Land of
the Innovator’ wordt nadruk-
kelijk meegenomen op de dag.
“Bezoekers krijgen een landkaart
waarmee ze op ontdekking
kunnen gaan”, zegt Beijer. “Het
moet voor hen echt een beleving
worden. Daarom hebben we ook
de naam veranderd; ‘TU/eX-
perience’ dekt de lading veel
beter.” (HK)/.

Voor het eerst deed een Eindhovens lacrosseteam mee aan het GSNK. De concurren-
tie bleek wat meer door de wol geverfd, want het Eindhovense team (in oranje)
eindigde op de laatste plek. De Griffins, de studenten lacrosse-vereniging
Eindhoven, bestaat pas sinds april. Foto: Gijs van Ouwerkerk
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Waar willen we als TU/e staan
in 2020? De afgelopen tijd
verschenen er strategische
schetsen en er wordt een start
gemaakt met de bouw van de
nieuwe campus. Via verschil-
lende media wordt met en
door de TU/e-gemeenschap
over het jaar 2020 gesproken.
De TU/e leeft en is in ontwik-
keling. 

Maar waar willen we naartoe?
Laten we bij één van de primaire taken
van een TU blijven: het opleiden van 
ingenieurs. Wat mij betreft hoort een
student gemotiveerd en kritisch te zijn
en over de grenzen heen te kijken. Een
student hoort nominaal te studeren, 
nevenactiviteiten te ontplooien, enige
tijd buitenlandervaring op te doen en
open te staan voor lezingen en work-
shops en dergelijke van maatschappe-
lijke of academische aard. Een ideaal-
beeld natuurlijk. 
Helaas is de situatie op dit moment
bepaald anders: minder dan vijfentwin-
tig procent van de studenten haalt zijn
bachelor in de beoogde drie jaar, bestu-
ren hebben moeite om actieve studenten
te werven, de internationale mobiliteit
daalt, lezingen bij Studium Generale
worden beperkt bezocht en dan heb je
ook nog de zesjescultuur! Terecht dat de
rector magnificus aan de bel trekt. 
Maar wat is de rol van de TU hierin?
Daaraan kan ik drie richtingen geven.
Allereerst niets anders dan het geven
van kwalitatief goed en uitdagend onder-
wijs. Ten tweede het creëren van een 

levendige studieomge-
ving met de mogelijk-
heden tot verbreding,
verdieping en ontwikke-
ling. En ten derde, waar
het uiteindelijk groten-
deels op neerkomt: ver-
andering van de menta-
liteit van de student uit
de grote massa. 
Doen we dit niet al? Ja,
maar blijkbaar niet goed
genoeg. Ook al faciliteert

en stimuleert de TU al, de student maakt
er geen gebruik van. En daarom die
derde richting, de moeilijkste uitdaging!
Heel kort hoe: lobby voor hervorming
van het middelbaar onderwijs, een grote
boosdoener voor de studiementaliteit!
En daarnaast, aan de TU/e zelf: zit kort
op de student door een vorm van bege-
leiding op de achtergrond: hulp bij het
opstellen van persoonlijke doelen, 
motivatie van de student en het wijzen
op de mogelijkheden, binnen en buiten
het onderwijs. Het gaat om het beïn-
vloeden van de student op verschillende
manieren.
Verandering van de mentaliteit van de
student door motiverend onderwijs en
een stimulerende omgeving. Een uit-
daging voor de TU/e, voor de overheid,
maar ook voor de student: het is niet wat
je krijgt, het is wat je ervan maakt. 
Make it happen!

Nic van Kooten, oud-fractievoorzitter
Progressieve Fractie en voorzitter van
Interactie, internationale technisch bedrijfs-
kundige studievereniging

Er komt een hoogfrequent spoor in
Brabant, meldde het Eindhovens
Dagblad afgelopen weekend. Zo zullen
bijvoorbeeld Eindhovense reizigers acht
keer per uur een trein richting Den Haag
kunnen nemen. De Brabantroute wordt
ontlast, zodat minder goederentreinen
rijden door de binnensteden van Breda
en Tilburg. Dit alles moet ervoor zorgen
dat meer mensen de trein gaan nemen.
Welke logistieke obstakels moeten nog
worden weggenomen?  

“Het in- en uitstappen van de passagiers
is altijd een belangrijke beperking voor de
snelheid van treinen”, zegt prof.dr.ir. Jan
Fransoo, hoogleraar Operations Planning
and Control (OPAC). De onderzoeks-
groep deed in het verleden verschillende
projecten voor de Nederlandse Spoor-
wegen. “Met name door de drukte op het
perron tijdens de spits kan een spoor aan
capaciteit verliezen. Een hoogfrequent
spoor is hier nog gevoeliger voor. 
Het in- en uitstapgedrag van Nederlan-
ders is vrij typisch: wie de trein wil
verlaten, moet zich door een dichte men-
senmassa heen wringen. Daardoor wordt
de capaciteit van de deur niet goed benut.
Je kunt het aantal deuren vergroten en de
deuren breder maken. Het aantal
strekkende meters deur is bij treinen 
relatief klein vergeleken bij een metro. 
In andere landen, waarvan Japan een

extreem voorbeeld is, worden treinen zo
aangestuurd dat ze altijd op dezelfde plek
stoppen. Passagiers wachten netjes achter
bepaalde lijnen op het perron. Wie
uitstapt, kan daardoor makkelijk
rechtdoor lopen. In Tokyo vertrekt elke
twee minuten een trein. Het is dus moge-
lijk om in zeer hoog tempo een trein in te
stappen en te verlaten. Zo'n systeem zou
hier echter een grote gedragsverandering
eisen, dat is niet makkelijk. 
Zodra er afzonderlijke sporen zijn voor
stoptreinen en intercity’s, kan het aantal
treinen per uur verder omhoog, wellicht
wel tot twintig. De capaciteit van een
spoor wordt namelijk beperkt door het
verschil in snelheid tussen de lang-
zaamste en de snelste trein. De enige
manier om naar een hoogfrequent spoor
te gaan, is dus over te stappen op vier
sporen, zoals ook het plan is.   
Ik zet nog vraagtekens bij de plannen
rondom het goederenvervoer. We willen
allemaal minder vrachtwagens op de weg,
maar daarvoor zijn slechts twee alterna-
tieven: de binnenvaart en het trein-
vervoer. Het goederenvervoer tussen
Rotterdam en Venlo is heel belangrijk.
Veel treinen die bijvoorbeeld naar Italië
gaan, moeten eerst naar Venlo om daar
goederen af te leveren of op te laden via
de distributiecentra in die stad. In het ED
staat dat goederentreinen over het traject
Boxtel-Den Bosch-Zaltbommel zullen

rijden en vervolgens verder over de
Betuweroute. Maar zolang Venlo niet
aansluit op de Betuweroute, lijkt dit me
niet waarschijnlijk.”

Tekst: Enith Vlooswijk 
Archieffoto: Vincent van den Hoogen

Nederlands in- en uitstapgedrag
werkt snel treinverkeer tegen 

Prof.dr.ir. Jan Fransoo, hoogleraar Operations Planning and Control

SSoommmmiiggee  ggeelleeeerrddeenn  zziijjnn  hhoooogglleerraaaarr,,
ssoommmmiiggeenn  zziijjnn  aaccaaddeemmiieelliidd  ((KKNNAAWW)),,  eennkkeelleenn
zziijjnn  ddaatt  dduubbbbeell::  aaccaaddeemmiieehhoooogglleerraaaarr..  
EErr  wwoorrddeenn  jjaaaarrlliijjkkss  vviieerr  àà  vviijjff  aaccaaddeemmiiee--
hhoooogglleerraarreenn  bbeennooeemmdd  vvoooorr  eeeenn  ppeerriiooddee  
vvaann  vviijjff  jjaaaarr..  VVeeeell  aaccaaddeemmiieehhoooogglleerraarreenn
hheebbbbeenn  eeeenn  bbèèttaassiiggnnaattuuuurr,,  mmaaaarr  ddee  mmooooiissttee
wweetteennsscchhaapp  ddiiee  aaaann  ddee  oorrddee  kkoommtt,,  iiss  
nnaarrrraattoollooggiiee,,  vveerrtteelltthheeoorriiee..  
DDee  TTUU//ee  hheeeefftt  ttwweeee  aaccaaddeemmiieehhoooogglleerraarreenn
((ggeehhaadd))::  VVaann  SSaanntteenn  eenn  HHuuiisskkeess,,  oovveerr  wwiiee
nnaattuuuurrlliijjkk  ggeeeenn  kkwwaaaadd  wwoooorrdd..
IIkk  hheebb  ttrroouuwweennss  vvoooorr  nniieemmaanndd  eeeenn  kkwwaaaadd
wwoooorrdd,,  mmeett  uuiittzzoonnddeerriinngg  vvaann  pprrooffeessssoorr
MMaarrttiijjnn  KKaattaann,,  aaccaaddeemmiieehhoooogglleerraaaarr  
vvooeeddiinnggsslleeeerr..  HHiijj  vveerrttoooonntt  eeeenn  uuiitteerrlliijjkkee  
ggeelliijjkkeenniiss  mmeett  AAnnddrréé  RRiieeuu  eenn  eeeenn  pprrooffeess--
ssiioonneellee  ggeelliijjkkeenniiss  mmeett  SSoonnjjaa  BBaakkkkeerr..  
EErr  zziijjnn  ttwweeeedduuiizzeenndd  wweebbssiitteess  mmeett  ddee  
ttrreeffwwoooorrddeennccoommbbiinnaattiiee  SSoonnjjaa  BBaakkkkeerr,,
MMaarrttiijjnn  KKaattaann..  
SSoonnjjaa  vveerrddiieennddee  mmiilljjooeenneenn  mmeett  hhaaaarr  bbooeekk
‘‘BBeerreeiikk  jjee  iiddeeaallee  ggeewwiicchhtt’’,,  zzee  sscchhrreeeeff
ccoolluummnnss  vvoooorr  hheett  HHaaaarrlleemmss  DDaaggbbllaadd  eenn  
DDee  GGooooii--eenn  EEeemmllaannddeerr  eenn  zzee  ggaaff  ttvv--pprraaaattjjeess
oopp  SSBBSS66..  MMaarrttiijjnn  hheeeefftt  ttiieenndduuiizzeennddeenn  
eexxeemmppllaarreenn  vveerrkkoocchhtt  vvaann  zziijjnn  bbooeekk  ‘‘WWaatt  iiss
nnuu  ggeezzoonndd’’,,  hhiijj  sscchhrriijjfftt  ccoolluummnnss  iinn  NNRRCC  eenn
VVoollkksskkrraanntt  eenn  hhiijj  ggeeeefftt  wweekkeelliijjkkssee  rraaddiioo--
pprraaaattjjeess  vvoooorr  BBNNRR..  DDaatt  iiss  eeeenn  fflliinnkkee  lliijjsstt  
bbeettaaaallddee  nneevveennaaccttiivviitteeiitteenn  vvoooorr  iieemmaanndd  
ddiiee  bbeennooeemmdd  iiss  oomm  zziicchh  ‘‘nnaaaarr  eeiiggeenn  iinnzziicchhtt’’
bbeezziigg  ttee  hhoouuddeenn  mmeett  wweetteennsscchhaappppeelliijjkk  
oonnddeerrzzooeekk  eenn  oonnddeerrwwiijjss..
PPrrooffeessssoorr  KKaattaann  hheeeefftt  oovveerraall  vveerrssttaanndd  vvaann..
HHiijj  wweerrdd  oonnllaannggss  oovveerr  eeeenn  ccoolluummnn  aaaannggee--
vvaalllleenn  ddoooorr  ttwweeee  eevvoolluuttiieeddeesskkuunnddiiggeenn,,  
mmaaaarr  iinn  hheett  ‘‘nnaasscchhrriifftt’’  hheeeefftt  ddee  aauutteeuurr  
aallttiijjdd  hheett  llaaaattssttee  wwoooorrdd..
WWaatt  mmiijj  oopp  hheett  ssppoooorr  vvaann  MMaarrttiijjnn  KKaattaann  
zzeettttee,,  wwaass  eeeenn  rreecceennttee  ccoolluummnn  iinn  ddee  wweetteenn--

sscchhaappssbbiijjllaaggee  vvaann  NNRRCC  HHaannddeellssbbllaadd,,  oonnddeerr
ddee  ttiitteell  ‘‘OOvveerrhheeeerrsseennddee  ttooeevvaallssttrreeffffeerrss’’..  
IInn  ddee  iinnlleeiiddiinngg  ssttaaaatt::  ““DDee  mmeeeesstt  ggeebbrruuiikkttee
ssttaattiissttiisscchhee  mmeetthhooddee  iiss  ddee  tt--ttooeettss””..  DDaatt  iiss
zzeellffss  iinn  ddee  vvooeeddiinnggsslleeeerr  nniieett  wwaaaarr::  ddee  tt--ttooeettss
iiss  eeeenn  ssiimmppeellee,,  hheeeell  bbeeppeerrkktt  bbrruuiikkbbaarree
mmeetthhooddee..  VVoollggeennss  ssttaattiissttiiccuuss  LLeenn  SStteeffaannsskkii
((NNCCSSUU))::  ““RReeggrreessssiioonn  aannaallyyssiiss  iiss  tthhee  mmoosstt
uusseedd  ssttaattiissttiiccaall  mmeetthhoodd  ffoorr  uunnddeerrssttaannddiinngg
sscciieennttiiffiicc  ddaattaa””..  KKaattaann  vveerrvvoollggtt  mmeett  eeeenn
wwaarrrriigg  bbeettoooogg  oovveerr  eeeenn  nniieett  nnaaddeerr  vveerrkkllaaaarrdd
‘‘pprroobblleeeemm  vvaann  ddee  kkaannssrreekkeenniinngg’’  eenn  oovveerr  
ssttaattiissttiisscchhee  ssiiggnniiffiiccaannttiiee..  HHeett  vveerrhhaaaall  mmoonnddtt
uuiitt  iinn  ddee  ddeeffaaiittiissttiisscchhee  ccoonncclluussiiee::  ““hheett  iiss  ggooeedd
ddaatt  uu  wweeeett  hhooee  wweeiinniigg  ssttaattiissttiisscchh  ssiiggnniiffiiccaanntt
bbeetteekkeenntt””..  
MMaarrttiijjnn  wweeeett  aalllleess,,  eenn  bbeetteerr..  IInn  eeeenn  eeeerrddeerree
ccoolluummnn  sscchhrriijjfftt  hhiijj  ddaatt  hhiijj  eeeenn  bbeeeettjjee
HHeebbrreeeeuuwwss  kkaann  lleezzeenn  eenn  hhiijj  oonntthhuulltt  ddaatt  ddee
vveerrwwiijjzziinngg  nnaaaarr  ddee  mmaaaaggddeelliijjkkhheeiidd  vvaann  MMaarriiaa
iinn  JJeessaajjaa  77  oopp  eeeenn  vveerrttaaaallffoouutt  bbeerruusstt;;  ddaatt  wwaass
aall  bbeekkeenndd  bbiijj  EErraassmmuuss..
IIkk  kkeenn  ooookk  eeeenn
bbeeeettjjee  HHeebbrreeeeuuwwss::
‘‘IInn  ddeenn  bbeeggiinnnnee
wwaass  hheett  aall  bbeerree--
ssjjiitt’’..  ZZoouu  iikk  nnoogg
aaccaaddeemmiiee--
hhoooogglleerraaaarr
kkuunnnneenn
wwoorrddeenn??

FFrreedd
SStteeuutteell

Opinie TU/e
Vox Academici

Effe zeuren

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

De TU/e in 2020



Nieuws /5
Cursor 10 juni 2010

Bouwkundedecaan 
Westra zet vraagtekens bij
Delftse studentenstop
Decaan prof.ir. Jan Westra van
de TU/e-faculteit Bouwkunde
ziet zelf geen direct nut in een
numerus fixus en vraagt zich
hardop af of de Delftse oplei-
ding de maatregel er wel door-
heen krijgt. Westra: “Het zou
fijn zijn als we studenten
voordat ze hier beginnen,
konden testen en ze op basis
daarvan een goed advies
konden geven”. 

Westra weet niet goed wat hij nu
precies  moet denken van de
aanvraag van Delft voor een
numerus fixus voor drie oplei-
dingen, waaronder Bouwkunde.
“Ik heb er met het College van
Bestuur over gesproken en wij
zouden het instellen van een
numerus fixus toch vreemd
vinden. Je wil juist dat meer stu-
denten voor een technische 
opleiding kiezen en dan zou je ze
opeens niet meer allemaal willen
aannemen.” Dat door zo’n
numerus fixus in Delft de kans
bestaat dat uitgelote studenten
met minder goede cijfers naar
Eindhoven komen, acht hij niet
erg waarschijnlijk. “De studen-
ten die zich daar inschrijven, zijn
toch anders van aard. Ik zie een
uitgelote student uit Koog aan de

Zaan niet snel deze kant
opkomen.”
Dat financiële overwegingen de
reden zijn van de maatregel be-
grijpt Westra wel. “Ook wij
hebben vier gebieden -Architec-
tuur, Stedenbouw, Vastgoedbe-
heer en Constructief Manage-
ment- waar veel studenten op
afkomen en die daardoor een
zware onderwijsdruk kennen.
Als bij die richtingen dan ook nog
enkele vacatures openstaan,
vraagt dat veel van de staf. Ik zou
graag zien dat de studenten beter
over onze vakgebieden verdeeld
waren.” Ook de grote uitval in het
eerste jaar, zo rond de dertig
procent, zou de decaan graag
willen ondervangen.  Volgens
hem zou dat kunnen door
studenten vooraf te testen en ze
op basis daarvan een goed advies
te geven. “Dat geldt zeker ook
voor de zij-instromers. Maar ik
denk niet dat je zoiets mag doen
als opleiding.”
Woensdag 16 juni vindt een
overleg plaats met onder anderen
zijn collega Wijtze Patijn uit
Delft. Westra: “Dit onderwerp zal
dan zeker op de agenda staan.
Ook de rectoren van de drie TU’s
gaan het binnenkort bespreken”.
(HK)/.

Natuurkundigen breken tent af

WWiiee  ddaacchhtt  ddaatt  nnaattuuuurrkkuunnddiiggeenn  nniieett  uuiitt  hhuunn  ddaakk  kkuunnnneenn
ggaaaann,,  kkwwaamm  ddiinnssddaaggaavvoonndd  88  jjuunnii  bbeeddrrooggeenn  uuiitt..  DDee
vvllooeerr  vvaann  ddee  ffeeeesstttteenntt  bblleeeekk  zzeellffss  nniieett  sstteerrkk  ggeennooeegg  oomm
hheett  eenntthhoouussiiaassmmee  vvaann  ddee  ffeeeesstteennddee  ffyyssiiccii  ttee  wweeeerr--
ssttaaaann..  ZZee  hhaaddddeenn  ddaann  ooookk  iieettss  ttee  vviieerreenn::  tteerr  ggeelleeggeenn--
hheeiidd  vvaann  hheett  vviijjffttiiggjjaarriigg  bbeessttaaaann  vvaann  hhuunn  ffaaccuulltteeiitt  wweerrdd
hheett  jjaaaarrlliijjkkssee  vvooeettbbaallttooeerrnnooooii  vvoooorr  ddee  vvaakkggrrooeeppsslleeddeenn
vvaann  TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee  ddiitt  jjaaaarr  ggeevvoollggdd  ddoooorr  eeeenn
bbaarrbbeeccuuee  vvoooorr  aallllee  ssttuuddeenntteenn,,  mmeeddeewweerrkkeerrss  eenn  ggeeppeenn--
ssiioonneeeerrddeenn..  ZZoo’’nn  vviijjffhhoonnddeerrdd  mmaann  hhaadd  zziicchh  iinnggeesscchhrree--
vveenn  vvoooorr  ddee  ffeeeessttaavvoonndd  oopp  hheett  eevveenneemmeenntteenntteerrrreeiinn
ttuusssseenn  ddee  DDoommmmeell  eenn  TTrraavveerrssee,,  wwaaaarr  mmeett  eeeenn  ffeeeesstt--
tteenntt,,  bbaarrtteenntt,,  ggaarrddeerroobbeetteenntt  eenn  bbuuffffeetttteenntt  eeeenn  iinnttiieemmee
ssffeeeerr  wwaass  ggeeccrreeëëeerrdd..  

NNaaddaatt  hheett  vvooeettbbaallttooeerrnnooooii  eenn  ddee  bbaarrbbeeccuuee  oonnddeerr  uuiitt--
sstteekkeennddee  wweeeerrssoommssttaannddiigghheeddeenn  wwaarreenn  aaffggeewweerrkktt,,
bbrraakk  eeeenn  kkwwaarrttiieerr  nnaaddaatt  ffeeeessttbbaanndd  EEiigghhttyy  EEiigghhtt  aaffttrraapp--
ttee  hheett  nnooooddwweeeerr  llooss..  DDiitt  ddeeeedd  vvoollggeennss  ddee  oorrggaanniissaattiiee
nniieettss  aaff  aaaann  ddee  ffeeeessttssffeeeerr,,  zzeellffss  nniieett  ttooeenn  --oopp  hheett
mmoommeenntt  ddaatt  ddeeccaaaann  pprrooff..ddrr..iirr..  KKllaaaass  KKooppiinnggaa  hheett
ppooddiiuumm  bbeettrraadd  vvoooorr  eeeenn  dduueett  mmeett  ddee  bbaanndd--  ddee  ssttooppppeenn
ddoooorrssllooeeggeenn  oommddaatt  ddee  bbuuiitteennvveerrlliicchhttiinngg  ttee  vveeeell  wwaatteerr
hhaadd  ggeevvaannggeenn..  DDee  bbaanndd  ssppeeeellddee  oonnvveerrddrrootteenn  vvoooorrtt  oopp
eeeenn  nnooooddaaggggrreeggaaaatt  eenn  nnaa  vviijjff  mmiinnuutteenn  wwaass  ooookk  hheett
lliicchhtt  iinn  ddee  tteenntt  wweeeerr  aaaann..  NNaa  eeeenn  ddoooorr  hheett  ppuubblliieekk  aaffggee--
ddwwoonnggeenn  llaaaattssttee  ttooeeggiifftt  mmooeesstt  ddee  bbeevveeiilliiggiinngg  eerraaaann  ttee
ppaass  kkoommeenn  oomm  ddee  tteenntt  --mmeett  zzaacchhttee  hhaanndd--  sscchhoooonn  ttee
vveeggeenn..  ((TTJJ))

Hilarische afscheidsrede verwart publiek
Bij het afscheidscollege dat
prof.ir. Jouke Post op vrijdag 
4 juni in de Blauwe Zaal
verzorgde, gebeurde iets heel
opmerkelijks. Halverwege zijn
presentatie werd de bouwkun-
dige in de rede gevallen en
kwam hij niet meer zelf aan het
woord. Het leek wel een coup.
Een cabareteske coup.

“Jouw afscheidsrede is geheel in
stijl”, sluit de verraste Bouw-
kundedecaan prof.ir. Jan Westra
de bijeenkomst af. “Jij zegt altijd:
je moet anderen het werk laten
doen, verwarring stichten en zelf
lol maken, dan komt het wel
goed.” En dat is precies wat Post
voor deze middag in gedachten
had. Hij huurde theaterman Otto
Wijnen uit Nijmegen in voor een
fake speech. En terwijl Post uitleg
gaf over zijn visie op levensduur-
denken en project XX, sprong de
komediant van de tribune en
nam de boel over. “U verliest
uzelf in grafiekjes, ik moet even
ingrijpen.” Hij vertelde als direc-
teur van het zogenaamde
Environment Technology Action
Plan dat Post genomineerd was
voor de ETAP-award. En dat het

bij een nominatie moest blijven,
omdat Post nog meer had
kunnen bereiken. Hij stak de
draak met het CO2-verbruik van
de voor alternatieve energie
pleitende professor door foto’s
van Posts autohobby te laten
zien. En het levensduurdenken
(gebouwen moet je volgens Post
zo ontwerpen dat levensduur en
gebruiksduur samenvallen. Na
twintig jaar gebruik mag het
gebouw van project XX instorten,
red.) nam hij ook op de hak. “Dat
kan toch beter? Ik zeg tien jaar” 

-de zaal ziet een foto van Post voor
een tuinhuisje- “of drie weken”, 
-foto van een tentje- “of nul” - Post
op een kaal bouwperceel.
Jouke Post gaat met pensioen
voor wat betreft zijn deeltijd-
hoogleraarschap aan de TU/e,
waar hij twaalf jaar werkte. Hij
verheugt zich meer tijd te hebben
voor zijn architectenbureau
XXarchitecten in Rotterdam. “Ik
heb genoten van de academische
omgeving waarin ik verkeerde.
De wereld ligt aan je voeten als je
werkt aan de TU/e.” (NS)/.

HP levert opnieuw notebooks
Ook komend studiejaar gebrui-
ken eerstejaarsstudenten voor
hun studie (en games) een
notebook van  Hewlett Packard:
de HP EliteBook 8540w. De
anti-diefstalsticker van
StopTrack verdwijnt. Het effect
daarvan is te verwaarlozen,
want tot op heden heeft het
aan de TU/e nog nooit geleid
tot de teruggave van een 
gestolen notebook. 

Van de notebooks die de TU/e elk
collegejaar aanbiedt aan de eer-
stejaars, zogeheten high-end
workstations, worden er  op jaar-
basis in Nederland zo’n zesdui-
zend verkocht. Het is mede hier-
om dat Hewlett Packard er zo op
gebrand is om de order van de
TU/e, zo’n vijftienhonderd note-
books, binnen te halen, vertelt
ing. Joost Timmermans, die bij
het Onderwijs en Studenten
Service Centrum (STU) verant-
woordelijk is voor de uitvoering
van dit project. 
In het nieuwe notebook zijn de
gebruikelijke upgrades door-
gevoerd. Microsoft Vista is ver-
vangen door Windows 7. Echt

nieuw is volgens Timmermans
de batterij: “Die heeft een zeer
lange levensduur en kent een 
garantie voor drie jaar, of voor
duizend keer volledig opladen”. 
De sticker van het bedrijf
StopTrack, bedoeld om diefstal te
voorkomen, wordt dit jaar niet
meer aangebracht. Timmer-
mans: “Het effect daarvan is ver-
dwenen. Weliswaar verschijnt
het woord ‘stolen’ als de sticker
met veel moeite is verwijderd,
maar daar kan zo een andere
sticker overheen geplakt worden.
Iemand die voor een veel te lage
prijs dit soort computers koopt,
weet gewoon dat die gestolen is.
Maar blijkbaar boeit dat niet”. 

STU gaat het komend studiejaar
vooral inzetten op het verhogen
van de oplettendheid bij de
student. “Hoe we dat precies
gaan doen, is nog niet helemaal
duidelijk, maar studenten moe-
ten leren hun beveiligingskabel
te gebruiken en het apparaat
nooit onbeheerd achter te laten.
Je laat je mobieltje toch ook niet
zomaar ergens op een tafel
liggen?” (HK)/.

De TU/e gaat samen met de
Rijksuniversiteit Groningen een
nieuw Europees project leiden
voor energiebesparing in bedrijfs-
gebouwen, GreenerBuildings.
Binnen het project, waarbij ook
partners uit Duitsland, Amerika,
Taiwan en Italië betrokken zijn,
worden sensoren en software ont-
wikkeld voor een systeem dat het
energiegebruik in een pand opti-

maal afstemt op de activiteiten. Zo
moet de airconditioning auto-
matisch worden uitgeschakeld als
de ramen openstaan. De sensoren
dienen zelf geen energie te ge-
bruiken of de benodigde energie
uit hun omgeving te halen.
Momenteel tekenen bedrijfs-
panden voor maar liefst veertig
procent van het totale energie-
gebruik.

Het project, waarin de Europese
Unie bijna twee miljoen euro
steekt, wordt afgesloten met tests
in bedrijfspanden in Eindhoven
en München. Vanuit de TU/e is dr.
Oliver Amft van de faculteit
Electrical Engineering verant-
woordelijk. (TJ)

Foto: Bart van Overbeeke

Foto: Bart van Overbeeke

Nederland in EU onderaan met
aandeel bètavrouwen 
In alle landen van de Europese Unie studeren inmiddels meer
vrouwen dan mannen in het hoger onderwijs, zo blijkt uit cijfers van
de Europese Commissie. Ze vormen 59 procent van alle afgestudeer-
den in de EU. In Nederland is dat 57 procent.
Nederlandse vrouwen lopen nog altijd hopeloos achter in de bèta-
vakken. Nergens halen zo weinig vrouwen een diploma in de natuur-
wetenschappen, wiskunde of ict: slechts één op de vijf afgestudeer-
den. Het Europese gemiddelde ligt op veertig procent. In Roemenië
bedraagt het zelfs 62 procent. Bij technische opleidingen is de ver-
houding in heel Europa uit evenwicht. In de EU is ruim een kwart
van alle technische afgestudeerden vrouw, in Nederland achttien
procent. Duitsland staat op gelijke hoogte en helemaal onderaan
bungelt Ierland met zestien procent. (HOP)

TU/e in project energiebesparing bedrijfsgebouwen
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Een aantal geheimen dat het heelal
verbergt kan mogelijk over vijftien jaar
worden ontrafeld met een nieuwe 
generatie radiotelescopen. Volgens 
astronomen gaat het om instrumenten
die vele malen gevoeliger zijn dan de
huidige telescopen. De meeste mensen
denken daarbij al snel aan de bekende
schotelantennes met aanzienlijke dia-
meters. Maar de nieuwe ‘ogen en oren’
van de astronomen bestaan uit hele
velden (arrays) van duizenden, zo niet
miljoenen, kleine antennes. In diverse
soorten, verspreid over een of meerdere
continenten. Ze staan met een snelle 
glasvezelkabel
in verbinding
met een
centraal cluster
van computers
die alle 
gegevens
verwerkt.
Maar er zijn tal
van hobbels op de weg. Rob Maaskant
heeft er twee gladgestreken om de bouw
van een supertelescoop dichterbij te
brengen. Hij maakte een elektromagne-
tische analyse van grote antenne arrays.
En deed onderzoek naar het modelleren
van de ontvangstgevoeligheid van een
compleet antenne array systeem.
Maaskant studeerde cum laude af aan 

de faculteit Electrical Engineering bij
prof.dr. Anton Tijhuis in 2003. Hij kwam
daarna in dienst bij het Nederlands 
instituut voor radioastronomie ASTRON
in Dwingeloo. Terwijl hij werkte aan 
antenneprojecten, bleef het contact met
zijn promotor Tijhuis behouden. “Een 
belangrijke onderzoeksrichting van
Tijhuis is Diakoptics voor elektromagne-
tische systemen, wat heel goed past bij
wat ASTRON nodig heeft. Dat is eigenlijk
een groot complex elektromagnetisch
probleem opsplitsen in vele kleine deel-
problemen die elk afzonderlijk en onaf-
hankelijk van elkaar op een relatief een-

voudige manier
kunnen worden
opgelost.
Vervolgens
gebruik je die
deeloplossingen
om de oplossing
van het totale
probleem te 

synthetiseren”, zegt de promovendus.
Maaskant heeft er zeker baat 
bij gehad: “We konden de antenne arrays
niet goed genoeg modelleren omdat de
geheugencapaciteit en de rekenkracht 
van computers niet toereikend zijn. 
Het nadeel van commerciële software is
bovendien dat ze verschillende typen van
problemen moeten aankunnen, maar niet

geschikt zijn om specifieke problemen 
accuraat en efficiënt op te lossen. We
hebben daarom zelf methodieken moeten
ontwikkelen waarmee de modellering nu
zelfs op een normale desktopcomputer
mogelijk is.”
Astronomen
‘luisteren’
met radio-
telescopen
naar een heel
stille hemel.
De ruis
vanuit de
kosmos is miniem. Om toch met 
voldoende nauwkeurigheid te meten, 
is daarom een systeem nodig dat zelf 
heel weinig storende ruis veroorzaakt. 
“Op een bepaald moment hadden we een
elektromagnetisch model in handen dat
het ontwerp van antenne arrays mogelijk
maakt. De uiteindelijke vraag is echter
welke ontvangstgevoeligheid je in combi-
natie met de lage-ruisversterkers en een
elektronische bundelvormer kunt halen.
Die ontvangstgevoeligheid is namelijk 
dé parameter voor het ontwerpen van 
het systeem. Je moet dus niet alleen de
antenne array, maar ook de versterkers 
en de ‘noise en power mismatch’ tussen
beide modelleren. De interactie tussen
systeemcomponenten bepaalt namelijk
voor een groot deel de ontvangstgevoelig-
heid”, zegt Maaskant. “Toen ik in 2004
aan dit onderzoek begon, was de gevoelig-
heidsanalyse van zo’n compleet antenne
array systeem met sterk gekoppelde
antenne-elementen min of meer 
onbekend. Er zijn tal van aspecten die 
van belang kunnen zijn bij het ontwerpen
van dergelijke systemen. Denk aan de
niet-uniforme ruistemperatuur van de
hemel (achtergrondstraling), de verliezen
in de antennegeleiders die het signaal 
verzwakken en die, indien ongekoeld, 

zelf thermische ruis produceren, of de 
polarisatiekarakteristieken van het 
instrument.” 
Wanneer één versterker aan één antenne
wordt gekoppeld, valt het geheel nog 

redelijk een-
voudig te 
begrijpen.
Zodra het om
meerdere 
versterkers en
antennes gaat,
waartussen
bovendien

ook nog eens een heel sterke
elektromagnetische koppe-
ling bestaat, is dat een groot
probleem. “Toch zul je die
wederzijdse koppelingen 
in acht moeten nemen om
het systeem zo optimaal 
mogelijk te kunnen ont-
werpen”, meent Maaskant.
Een versterker genereert ruis
aan zijn in- en uitgang. De
ruis aan de versterkeringang
wordt deels uitgestraald door
de desbetreffende antenne.
Omdat antennes onderling
elektromagnetisch op elkaar 
inwerken, wordt deze ruis
elders het systeem weer 
ingekoppeld. “Tijdens het 
samenbrengen van de 
versterker uitgangssignalen
(bundelvorming) kunnen
deze bijdrages destructief 
interfereren, maar ook 
coherent optellen. In het
ontwerp van een antenne
array met versterkers moet 
je dus rekening houden met
die ruiskoppeling”, aldus
Maaskant. Met elementaire
metingen in een laboratorium en met

Beter luisteren naar het  
Onderzoeker Rob Maaskant van de faculteit Electrical

Engineering (EE) maakte een analyse van omvangrijke 

antennesystemen. De resultaten van zijn onderzoek worden

gebruikt bij het oprichten van de zogeheten Square Kilometre

Array (SKA). Een gigantische radiotelescoop met een omtrek

van duizenden kilometers. Het grootste wetenschappelijk

instrument ooit moet in 2025 gereed zijn.

Er is een systeem 

nodig dat zelf heel

weinig storende ruis

veroorzaakt

Miljoenen mensen lopen in hun leven
een botbreuk op door botontkalking 
en dat kost de samenleving miljarden
euro’s. Helaas is nog veel onduidelijk
over hoe onze botten zichzelf onder-
houden. Biomedisch ingenieur René
van Oers wijdde zijn promotieonder-
zoek aan het ontsluieren van de bouw-
werkzaamheden in onze beenderen.
Gisteren, woensdag 9 juni, verdedigde
hij zijn proefschrift.

Botten hebben misschien een minder 
dynamisch imago dan spieren, maar toch

gebeurt er van alles in onze beenderen.
Oud botweefsel wordt voortdurend afge-
broken en vervangen door nieuw, sterk
weefsel. Bij deze renovatiewerkzaam-
heden, die worden beïnvloed door de
manier waarop het bot wordt belast, 
zijn drie soorten botcellen betrokken; 
de osteoclasten graven het oude bot weg,
osteoblasten zetten in de ontstane ruimte
nieuw botmateriaal af en osteocyten 
coördineren als bouwopzichters de werk-
zaamheden. Graafcellen, bouwcellen en
opzichtercellen dus.
Het is niet eenvoudig deze processen te

volgen in levend botweefsel, vertelt pro-
movendus René van Oers (29). Het bot
wordt afgegraven met een snelheid van
ongeveer een millimeter per maand, en
het is volgens
hem lastig om
een stuk bot zo
lang in leven 
te houden, 
inclusief de 
benodigde
bloedvaten en
actieve cellen. “Er zitten gewoon heel 
veel haken en ogen aan het doen van 
experimenten met levend botweefsel.” 
Computersimulaties zijn daarom een
nuttige aanvulling om te leren hoe de
bouwprojecten in ons bot verlopen. 
En dat is van belang, aangezien alleen 
al door botontkalking (osteoporose) één
op de twee vrouwen en een op de vijf
mannen ooit in het ziekenhuis belandt.
Totale kosten in Europa: dertig miljard
euro. Van Oers: “Bij osteoporose zijn de
regelmechanismen in het bot ontregeld.
Het is nog niet bekend welke signaal-
stoffen hierbij betrokken zijn, maar aan
de hand van modellen kun je er wel iets
over zeggen.” En botonderzoek heeft niet
alleen medisch nut. Ook paleoantropo-
logen zijn erg geïnteresseerd in Van Oers’
onderzoek. “Als je de groeimechanismen
begrijpt, kun je uit botten teruglezen hoe
ze zijn belast. En dus of een beest in de
bomen heeft gehangen of rechtop liep,
bij wijze van spreken.”

Van Oers is een van de weinige onder-
zoekers ter wereld die modellen maakt
van bot op het niveau van individuele
cellen. Zijn programma oogt op het

scherm als een
variant op het
klassieke spel
Pac-man, waar
de graafcellen 
de rol van het
bekende gele
‘happertje’

innemen. Maar de onderzoeker hoeft
geen joystick te bedienen; Van Oers geeft
slechts de krachten aan die op het bot
worden uitgeoefend, en eventueel de
locatie van de opzichtercellen.
Het is al lang bekend dat bot groeit langs
langgerekte structuren, in de vorm van
balkjes in de poreuzere binnenkant van
het bot, en in de vorm van cilinders 
(osteonen) langs de zwaarder belaste en
daardoor stevigere buitenkant. De balkjes
groeien vanaf de buitenkant aan, ze zijn
direct vanuit het beenmerg toegankelijk
voor de bouwcellen. De cilinders ontstaan
uit tunnels die worden gegraven door de
osteoclasten, waarna de osteoblasten langs
de binnenwand een aantal lagen bot 
afzetten. Alleen de centrale holte wordt
niet gevuld met bot; daar loopt het bloedvat
dat de bouwvakkers van voedsel voorziet.
De graafcellen graven dus het oude bot
weg en maken daardoor plaats voor de
bouwcellen om nieuw, sterk bot af te
zetten. De cilinders en balken groeien

Tot op het bot

Promovendus René van Oers. 
Foto: Bart van Overbeeke

Van Oers’ programma

oogt als een variant

op Pac-man

Nieuwe generatie 

radiotelescopen 

ontrafelt mogelijk

geheimen van het heelal
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Onderzoek in het kort
Turkse kinderboeken goed voor Nederlands
VVoooorr  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  ttaaaallvvaaaarrddiigghheeiidd  vvaann  aalllloocchhttoonnee  kkiinnddeerreenn  iiss  hheett  vvoooorraall  vvaann  bbeellaanngg  
ddaatt  zzee  vveeeell  wwoorrddeenn  vvoooorrggeelleezzeenn  eenn  ddaatt  zzee  oopp  nniivveeaauu  ggeesspprreekkkkeenn  vvooeerreenn  mmeett  hhuunn  oouuddeerrss..  
HHeett  mmaaaakktt  nniieett  uuiitt  ooff  ddaatt  iinn  hheett  NNeeddeerrllaannddss  ggeebbeeuurrtt..  DDaatt  sstteelltt  ddee  UUttrreecchhttssee  ppeeddaaggooggee  AAnnnnaa
SScchheeeellee  iinn  hhaaaarr  pprrooeeffsscchhrriifftt..  DDee  pprroommoovveennddaa  oonnddeerrzzoocchhtt  5588  NNeeddeerrllaannddssee,,  4466  MMaarrookkkkaaaannss--
BBeerrbbeerrssee  eenn  5555  TTuurrkkssee  kkiinnddeerreenn  iinn  ddee  lleeeeffttiijjdd  vvaann  ddrriiee  ttoott  zzeess  jjaaaarr  oopp  ttaaaalloonnttwwiikkkkeelliinngg  eenn
ccooggnniittiieevvee  vvaaaarrddiigghheeddeenn  iinn  rreellaattiiee  ttoott  hheett  ttaaaallaaaannbboodd  iinn  ddee  ggeezziinnnneenn..  JJoonnggee  TTuurrkkssee  eenn
MMaarrookkkkaaaannssee  kkiinnddeerreenn  hheebbbbeenn  ddoooorrggaaaannss  zzoowweell  iinn  hhuunn  mmooeeddeerrttaaaall  aallss  iinn  hheett  NNeeddeerrllaannddss
eeeenn  aacchhtteerrssttaanndd  oopp  hhuunn  NNeeddeerrllaannddssee  lleeeeffttiijjddssggeennoooottjjeess..  DDee  aacchhtteerrssttaanndd  vvaann  MMaarrookkkkaaaannss--
NNeeddeerrllaannddssee  kkiinnddeerreenn  mmeett  TTaarriiffiitt--BBeerrbbeerr  aallss  mmooeeddeerrttaaaall  iiss  ggrrootteerr  ddaann  ddiiee  vvaann  TTuurrkkss--
NNeeddeerrllaannddssee  kkiinnddeerreenn..  DDaatt  kkoommtt  vvoollggeennss  SScchheeeellee  nniieett  ddoooorrddaatt  eerr  iinn  TTuurrkkssee  ggeezziinnnneenn  mmeeeerr
NNeeddeerrllaannddss  wwoorrddtt  ggeesspprrookkeenn  ((hheett  oommggeekkeeeerrddee  iiss  jjuuiisstt  hheett  ggeevvaall)),,  mmaaaarr  ddoooorrddaatt  hheett  TTaarriiffiitt--
BBeerrbbeerr  iinn  tteeggeennsstteelllliinngg  ttoott  hheett  TTuurrkkss  ggeeeenn  wwiijjddvveerrsspprreeiidd  sscchhrriifftt  hheeeefftt  eenn  ddee  MMaarrookkkkaaaannssee
oouuddeerrss  hhuunn  kkiinnddeerreenn  dduuss  nniieett  kkuunnnneenn  vvoooorrlleezzeenn..  ((TTJJ))

Joden allemaal familie
JJee  kkuunntt  mmeett  rreecchhtt  oovveerr  ‘‘hheett  JJooooddssee  vvoollkk’’  sspprreekkeenn::  JJooooddssee  ggeemmeeeennsscchhaappppeenn  oovveerr  ddee  hheellee
wweerreelldd  vveerrttoonneenn  nnaammeelliijjkk  eeeenn  sstteerrkkee  ggeenneettiisscchhee  vveerrwwaannttsscchhaapp,,  eenn  nniieett  aalllleeeenn  eeeenn  ccuullttuurreellee
ooff  rreelliiggiieeuuzzee..  DDaatt  bblliijjkktt  uuiitt  eeeenn  ggrroooottsscchhaalliigg  oonnddeerrzzooeekk  vvaann  wweetteennsscchhaappppeerrss  uuiitt  NNeeww  YYoorrkk  eenn
TTeell  AAvviivv,,  ggeeppuubblliicceeeerrdd  iinn  TThhee  AAmmeerriiccaann  JJoouurrnnaall  ooff  HHuummaann  GGeenneettiiccss..  HHooeewweell  ddee  oonnddeerrzzoocchhttee
JJooooddssee  ppooppuullaattiieess  iinn  IIrraakk,,  IIrraann,,  SSyyrriiëë,,  TTuurrkkiijjee,,  GGrriieekkeennllaanndd,,  IIttaalliiëë  eenn  OOoosstt--EEuurrooppeessee
AAssjjkkeennaazziieemm  eellkk  eeeenn  dduuiiddeelliijjkkee  vveerrwwaannttsscchhaapp  vveerrttoonneenn  mmeett  ddee  oommrriinnggeennddee  vvoollkkeerreenn  
((eerr  hheeeefftt  llooggiisscchheerrwwiijjss  vveerrmmeennggiinngg  ppllaaaattssggeevvoonnddeenn)),,  ccoonncclluuddeerreenn  ddee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  ddaatt  
ddee  JJooooddssee  ggeemmeeeennsscchhaappppeenn  vvoollddooeennddee  oopp  eellkkaaaarr  lliijjkkeenn  oomm  ttee  sspprreekkeenn  vvaann  eeeenn  ggeenneettiisscchhee
bbaassiiss  vvaann  ddee  JJooooddssee  iiddeennttiitteeiitt..  DDee  ggrrooeeppeenn  bblliijjkkeenn  oopp  ttee  ddeelleenn  iinn  ppooppuullaattiieess  uuiitt  hheett  MMiiddddeenn--
OOoosstteenn  eenn  EEuurrooppaa//SSyyrriiëë  ddiiee  zzoo’’nn  22..550000  jjaaaarr  ggeelleeddeenn  zziijjnn  ggeesspplliittsstt..  DDee  ssttuuddiiee  wwiijjsstt  ddaaaarrmmeeee
uuiitt  ddaatt  AAssjjkkeennaazziisscchhee  JJooddeenn  hhuunn  aaffkkoommsstt  ddeelleenn  mmeett  ddee  GGrriieekkssee  eenn  IIttaalliiaaaannssee,,  iieettss  wwaaaarr  ddoooorr
wweetteennsscchhaappppeerrss  nnoogg  aaaann  wweerrdd  ggeettwwiijjffeelldd..  ((TTJJ))

HHaadd  VVaann  GGoogghh  iinn  ddee  ttooeekkoommsstt  ggeelleeeeffdd,,  
ddaann  zzoouu  ddee  mmeeddiisscchhee  wweetteennsscchhaapp  wweell  rraaaadd
hheebbbbeenn  ggeewweetteenn  mmeett  ddaatt  aaffggeessnneeddeenn  oooorr::
ggeewwoooonn  wweeeerr  eevveenn  aaaann  llaatteenn  ggrrooeeiieenn..  EErr  iiss
sstteeeeddss  mmeeeerr  kkeennnniiss  oomm  lliicchhaaaammsseeiiggeenn
wweeeeffsseell  ttee  ccrreeëërreenn  oopp  ddee  ppllaaaattss  vvaann  eeeenn  wwoonndd..
SSttuuddeenntt  JJoonnaatthhaann  ddee  VVrriieess  ddrraaaaggtt  aaaann  ddiiee
kkeennnniiss  bbiijj  mmeett  eeeenn  mmooddeell  vvoooorr  ddee  rreekkbbaaaarrhheeiidd
vvaann  wweeeeffsseell..
OOnnss  vvlleeeess  bbeessttaaaatt  ggrrooffwweegg  uuiitt  cceelllleenn,,  iinnggee--
kkaappsseelldd  iinn  eeeenn  nneettwweerrkk  vvaann  ttaalllloozzee  ddrraaaadd--
vvoorrmmiiggee  bbiioo--ppoollyymmeerreenn,,  ooppggeebboouuwwdd  uuiitt  
pprrootteeïïnneenn  ((eeiiwwiitttteenn))..  DDaatt  nneettwweerrkk  zzoorrggtt
eerrvvoooorr  ddaatt  ddee  cceelllleenn  nniieett  vvaann  oonnzzee  bbootttteenn
ddrruuiippeenn  eenn  ddaatt  hheett  lliicchhaaaammsswweeeeffsseell  eeeenn  
bbeeppaaaallddee  sstteevviigghheeiidd  hheeeefftt..  WWaannnneeeerr  wwee
ggeewwoonndd  rraakkeenn,,  ggaaaatt  hheett  nneettwweerrkk  kkaappoott..  
OOmm  bbeetteerr  ttee  bbeeggrriijjppeenn  wwaatt  eerr  ddaann  pprreecciieess
ggeebbeeuurrtt,,  iiss  kkeennnniiss  nnooddiigg  oovveerr  hheett  bbiioo--ppoollyy--
mmeeeerrnneettwweerrkk..  JJoonnaatthhaann  ddee  VVrriieess,,  ssttuuddeenntt
TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee,,  hheeeefftt  ddaaaarroomm  eeeenn
nnaattuuuurrkkuunnddiigg  rreekkeennmmooddeell  oonnttwwoorrppeenn  ddaatt  
hheett  nneettwweerrkk  bbeesscchhrriijjfftt..  DDaatt  mmooddeell  hheeeefftt  hhiijj
vveerrvvoollggeennss  oommggeezzeett  nnaaaarr  eeeenn  ccoommppuutteerrpprroo--
ggrraammmmaa..  HHeett  pprrooggrraammmmaa  bboooottsstt  nnaa  wwaatt  eerr  
mmeett  hheett  nneettwweerrkk  ggeebbeeuurrtt,,  zzooddrraa  jjee  eerr  aaaann  ddee
bboovveennkkaanntt  aaaann  ttrreekktt..
““WWee  hhaaddddeenn  aall  eeeenn  rreekkeennkkuunnddiigg  mmooddeell  vvaann
éééénn  lloossssee  bbiioo--ppoollyymmeeeerr””,,  lleeggtt  DDee  VVrriieess  uuiitt..
““DDaatt  hheebb  iikk  ggeebbrruuiikktt  oomm  eeeenn  hheeeell  nneettwweerrkk  
mmeett  ffoorrmmuulleess  ttee  bbeesscchhrriijjvveenn..””
HHeett  bbaassiisspprriinncciippee  vvaann  ddee  ffoorrmmuullee  iiss  ddaatt  
nnaattuuuurrlliijjkk  mmaatteerriiaaaall  ggrraaaagg  zzoo  mmiinn  mmooggeelliijjkk
eenneerrggiiee  wwiill  bbeevvaatttteenn..  WWaannnneeeerr  jjee  aaaann  wweeeeffsseell

ttrreekktt,,  kkrriijjggtt  hheett  eellaassttiisscchhee  eenneerrggiiee  ddiiee  hheett
wweeeerr  kkwwiijjttrraaaakktt  ddoooorr  tteerruugg  ttee  ggaaaann  nnaaaarr  ddee
uuiittggaannggssvvoorrmm..  ZZooaallss  eeeenn  eellaassttiieekkjjee..  
““DDee  eellaassttiisscchhee  eenneerrggiiee  vvaann  hheett  bbiioo--ppoollyymmeeeerr--
nneettwweerrkk  iiss  eeeenn  iinnggeewwiikkkkeellddee  oopptteellssoomm  vvaann
ccoonnssttaanntteenn,,  kkrraacchhtt  eenn  uuiittrreekkkkiinngg””,,  zzeeggtt  
DDee  VVrriieess..  ““TTeellkkeennss  aallss  iikk  aaaann  hheett  mmooddeell  ‘‘ttrreekk’’,,
zzoorrggtt  hheett  pprrooggrraammmmaa  eerrvvoooorr  ddaatt  ddee  uuiittkkoommsstt
vvaann  ddiiee  oopptteellssoomm  zzoo  kklleeiinn  mmooggeelliijjkk  wwoorrddtt..””
MMeett  aannddeerree  wwoooorrddeenn::  ddee  ffoorrmmuullee  zzoorrggtt  eerrvvoooorr
ddaatt  hheett  vviirrttuueellee  ppoollyymmeeeerrnneettwweerrkk  aallttiijjdd  
tteerruugg  ggaaaatt  nnaaaarr  zziijjnn  uuiittggaannggssvvoorrmm..
OOpp  hheett  ccoommppuutteerrsscchheerrmm  iiss  ddaatt  mmooooii  ttee  zziieenn::
eeeenn  kklluuwweenn  bbllaauuwwee  sslliieerrttjjeess  vveerrbbeeeellddtt  hheett
pprrootteeïïnneenneettwweerrkk..  ZZooddrraa  DDee  VVrriieess  mmeett  zziijjnn
ccuurrssoorr  aaaann  ddee  kklluuwweenn  ttrreekktt,,  ggaaaatt  ddiiee  oopp  eenn
nneeeerr  wwiieebbeelleenn..  DDee  sslliieerrtteenn  ddiiee  ddee  ggrroooottssttee
llookkaallee  ssppaannnniinngg  ttee  vveerrdduurreenn  kkrriijjggeenn,,  lliicchhtteenn
oopp..  EEnn  wwaaaarr  ddee  sslliieerrtteenn  eellkkaaaarr  kkrruuiisseenn,,  zziitttteenn
kklleeiinnee  ggeellee  rroonnddjjeess..  ““DDaatt  zziijjnn  pprrootteeïïnneenn  ddiiee
ddee  bbiioo--ppoollyymmeerreenn  aaaann  eellkkaaaarr  vvaassttppllaakkkkeenn””,,
zzeeggtt  DDee  VVrriieess..  ““AAllss  ddee  ssppaannnniinngg  llookkaaaall  ttee
ggrroooott  wwoorrddtt,,  rraakkeenn  zzee  llooss  eenn  vveerrvvoorrmmtt  ddee
ssttrruuccttuuuurr..””
HHeett  tthheeoorreettiisscchhee  mmooddeell  zzaall  nnoogg  wwoorrddeenn  
ggeettooeettsstt  aaaann  ddee  uuiittkkoommsstteenn  vvaann  eexxppeerriimmeenn--
tteellee  mmeettiinnggeenn  aaaann  eecchhtt  wweeeeffsseell..  SSiimmuullaattiieess
mmeett  hheett  uuiitteeiinnddeelliijjkkee  mmooddeell  mmooeett  lleeiiddeenn  ttoott
kkeennnniiss  ddiiee  iinnzzeettbbaaaarr  iiss  bbiijj  hheett  ssuucccceessvvooll
kkwweekkeenn  vvaann  nniieeuuww  lliicchhaaaammsswweeeeffsseell..  

TTeekksstt::  EEnniitthh  VVlloooosswwiijjkk
FFoottoommoonnttaaggee::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

behulp van zijn systeemsimulator wist 
hij zijn onderzoek te valideren. Theorie
en praktijk zijn gedurende die tijd voort-
durend aan elkaar getoetst. “Binnen
ASTRON hebben we de mogelijkheid 
om zowel de antennes en de versterkers
zelf te ontwikkelen. Gecombineerd 
tot een systeem moeten ze de hoogste 
ontvangstgevoeligheid realiseren. 
Idee en uitvoering worden dus continu 
uitgewisseld, en ervaringen worden 
op internationaal niveau gedeeld 
binnen het SKA-consortium.” (FvO)/.

heelal

Promovendus Rob Maaskant. Foto: Marcel. J. de Jong

MMaaaasskkaanntt  vveerrttrreekktt  bbiinnnneennkkoorrtt  mmeett  zziijjnn  vvrroouuww
((ooookk  wweerrkkzzaaaamm  bbiijj  AASSTTRROONN))  nnaaaarr  ddee  tteecchh--
nniisscchhee  uunniivveerrssiitteeiitt  CChhaallmmeerrss  iinn  GGöötteebboorrgg..  
HHiijj  ggaaaatt  eerr  aaaann  ddee  ssllaagg  aallss  ppoossttddoocc  eenn  rriicchhtt
zziicchh  oopp  ‘‘ppaacckkaaggiinngg’’,,  ddaatt  iiss  ggeerriicchhtt  oopp  ddee  
mmooddeelllleerriinngg  vvaann  sstteerrkk  ggeeïïnntteeggrreeeerrddee  aaccttiieevvee
ccoommppoonneenntteenn  oopp  eelleekkttrroommaaggnneettiisscchh  ggoollff--
ggeelleeiiddeennddee  eenn//ooff  ssttrraalleennddee  ssttrruuccttuurreenn..  
HHiijj  hhoooopptt  iinn  jjuullii  eeeenn  RRuubbiiccoonn--ssuubbssiiddiiee  
ttooeeggeekkeenndd  ttee  kkrriijjggeenn,,  wwaaaarrmmeeee  hhiijj  zziijjnn  
oonnddeerrzzooeekk  iinn  ZZwweeddeenn  ttwweeee  jjaaaarr  kkaann  
vvoooorrttzzeetttteenn..

langs de belastingsrichting. Dat is ook
logisch: op die manier wordt het bot het
sterkst in de richting waarin het normaal
gesproken wordt belast (in het dijbeen is
dat bijvoorbeeld in de lengterichting van
het bot). Van Oers heeft met een simpel
model, met de krachten op het bot als
input, laten zien dat de bouwcellen zich
inderdaad een weg banen langs deze
krachten. Dat komt door de opzichter-
cellen, die de krachten meten en signaal-
stoffen afgeven aan de gravers en de
bouwers. Voelen de opzichtercellen een
grote kracht, dan zorgen ze ervoor dat de
gravers worden afgeremd en de bouwers
juist gestimuleerd.
Van Oers legt uit hoe dat leidt tot langs
de krachten gerichte botstructuren. 
“De krachten worden om de aanwezige
holtes heengeleid. Hierdoor ontstaan
spanningen aan
weerszijden van
de holte.” Langs
de zijkanten
van de tunnels
worden dus de
bouwers het
meest gestimu-
leerd en de
gravers het
meest afgeremd door de opzichtercellen.
Hierdoor ontstaan lange tunnels in de
richting van de kracht, die vanuit de 
binnenwand worden volgebouwd met
nieuw bot. De opzichtercellen blijven al
na relatief korte belasting -een paar keer

heen en weer springen-, nog enkele uren
actief. Hierdoor gaat de botrenovatie nog
een tijd in de juiste richting door. Elke
paar uur een korte inspanning zou dus
het beste recept zou zijn voor sterkere
botten. De gravers worden echter niet 
afgeremd als het bot niet wordt belast.
Dat is goed zichtbaar bij mensen die in
het gips hebben gezeten en astronauten
die lang in gewichtsloze toestand door-
brengen.
Niet alleen de richting, maar ook de vorm
van de botcilinders blijkt voorspeld te
worden door de belasting van het bot. 
Bij hogere belasting (zoals die meestal op
de buitenkant van het bot staat) ontstaan
smallere cilinders. Als je een zogeheten
krachtgradiënt aanlegt, waarbij de belas-
ting van binnen naar buiten toeneemt,
zie je dat aan de wand van de tunnel 

die het minst
wordt belast 
het meeste 
bot wordt 
weggevreten.
De tunnels
‘schuiven’
daardoor een
beetje naar de
binnenkant toe,

een fenomeen bekend uit de praktijk.
Van Oers: “Deze effecten hadden we 
helemaal niet voor ogen toen we het
model ontwikkelden, maar ze rollen 
er wel uit.  Dat is mooi.” (TJ)/.

Door botontkalking

belandt een op de 

twee vrouwen ooit

in het ziekenhuis
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Cradle to Cradle/Tom Jeltes
Foto’s/Bart van Overbeeke

Iedereen heeft de mond vol van duurzaam en Cradle to Cradle 

(hip afgekort tot C2C). Ook aan de TU/e is duurzaamheid een 

van de belangrijkste credo’s geworden, en de faculteit Bouwkunde

geeft hieraan op meerdere vlakken uitdrukking. Hoogleraar 

productontwikkeling Jos Lichtenberg draagt zijn steentje bij 

met zijn geesteskind Slimbouwen® en de nieuwe Bouwkundefellow

Elphi Nelissen moet meer studenten enthousiasmeren voor de

duurzame aspecten van bouwfysica en installatietechniek. 

Ook de Bouwkundealumni van architectenbureau WVTTK doen 

een duit in het duurzame zakje. Zij ontwierpen voor de Floriade 

in Venlo de Breathing Space, een kantoorgebouw dat Slimbouwen 

met de C2C-filosofie combineert.

Breathing Space. Kantoorgebouw 
met ‘groene longen’ als entree en microzones
in de gevel: het gebouw kan in- en uitademen, 
opzwellen en krimpen. Illustratie: WVTTK architecten

Bouwkunde in Eindhoven: Ee

Prof.dr.ir. Jos Lichtenberg is de geeste-
lijk vader van het concept Slimbouwen,
een bouwfilosofie gericht op het
scheiden van de installaties en inbouw
-die slechts een beperkte tijd meegaan-
van het geraamte (casco) dat in principe
zeer lang meekan. Daarnaast is Lichten-
berg een groot voorstander van licht en
compact bouwen, waardoor minder 
materiaal nodig is. Hij is drie dagen 
per week werkzaam aan de TU/e als
hoogleraar Productontwikkeling. 
De rest van zijn tijd is Lichtenberg 
verbonden aan adviesbureau
Inno-Experts.

Lichtenberg is duidelijk over zijn passie
voor Slimbouwen: “Met Slimbouwen sta
ik op en ik ga ermee naar bed, ik geloof
heilig in het concept.” Slimbouwen is
volgens hem een benadering van
bouwen die losstaat van het ontwerp. 
De momenteel nog gebruikelijke manier
van bouwen is volgens hem nooit aan-
gepast aan de eisen van de moderne tijd.
“Als je kijkt naar de conventionele
manier van bouwen, en je vergelijkt dat
met hoe dat in de Romeinse tijd werd
gedaan, dan blijken de basisbeginselen
nooit te zijn aangetast.”
En dat veroorzaakt onhandige situaties.
De opmars van de gloeilamp, aan het

begin van de twintigste eeuw, zorgde
ervoor dat men steeds meer elektrische
bekabeling (maar ook lucht- en water-
leidingen) moest wegwerken. Zo is de 
installatietechniek langzamerhand 
verstrikt geraakt met het bouwkundige
deel. “Daardoor is het proces niet logisch
meer: tijdens elke fase van het bouw-
proces, vanaf het leggen van de fundering,
is er een monteur aanwezig. Dat is
sluipend zo gekomen en dat zijn we
normaal gaan vinden. Slimbouwen is
een concept om het bouwkundige deel
en de installatietechniek als het ware te
ontrafelen.”
De duurzaamheid van Lichtenbergs
concept zit hem voornamelijk in twee 
aspecten: slopen is milieuonvriendelijk,
dus alles wat renoveren makkelijker
maakt -en dat doet Slimbouwen bij
uitstek- is milieuvriendelijk. Bovendien
heb je door de holle ruimtes in de vloeren
en wanden minder materiaal (zoals beton)
nodig.
Hoewel het Slimbouwen in elk ontwerp
zijn eigen gedaante aanneemt, wordt er
in het algemeen gewerkt met zogeheten
dubbelschalige vloeren en wanden
(waarvan een deel los) met daarin holle
ruimtes waardoor de kabels en buizen
worden aangelegd. “Het geheel wordt
daardoor veranderbaar en dat is 

belangrijk, aangezien elke vijf à tien jaar
de bouwvoorschriften worden aangepast.”
Als je die veranderingen duurzaam wilt
kunnen volgen heb je een bepaalde 
flexibiliteit nodig.
En die levert
Slimbouwen.
Voor de interne
energiehuis-
houding heeft
licht bouwen 
ook nadelen
(kerkgebouwen zijn juist door hun grote
massa in de zomer koel en ’s winters 
relatief warm), maar daarvoor vormt
warmteopslag onder het gebouw een
steeds meer gebruikte oplossing. “Je
kunt met waterslangetjes warmte uit 
een voorraad onder het gebouw 
oppompen of juist opslaan. 
De massa die je dan gebruikt, is dan
gewoon de aarde onder het gebouw. 
En het is extra comfortabel dat je dit 
aan- en uit kunt zetten.” Dat kan niet 
als de temperatuur gereguleerd wordt
door de massa van het gebouw zelf. 
Hij heeft het niet allemaal zelf bedacht,
geeft Lichtenberg toe. “De basis voor 
dit concept heb ik bijvoorbeeld van 
John Habraken, oprichter van de
Bouwkundefaculteit, van wie ik nog 
les heb gehad.” Rond 2003 werkte
Lichtenberg de ideeën uit tot een 
concept met de naam Slimbouwen. 
Slim betekent niet alleen intelligent,
maar staat ook nog eens voor het 
Engelse ‘slank’. Vervolgens richtte 
hij een stichting op en deponeerde
Slimbouwen®

als handelsmerk. “Dat hebben we 
gedaan om te voorkomen dat bedrijven
misbruik gaan maken van de term. 
Dat zie je nu ook gebeuren met de term
‘duurzaam’. Alles is duurzaam tegen-
woordig. Je kunt ook altijd wel een 
onderdeel van een project vinden dat 
je duurzaam zou kunnen noemen, 
maar de term is daardoor behoorlijk 
gedevalueerd. De stichting Slimbouwen,
waarvan ik voorzitter ben, trekt aan de
bel als we vinden dat er misbruik wordt
gemaakt van de term Slimbouwen.
Onlangs is dat nog gebeurd met een

Belgisch bedrijf dat het logo voerde voor
een project dat met Slimbouwen niets te
maken had.”
Inmiddels zijn al zo’n dertig tot veertig

projecten gereali-
seerd die het label
Slimbouwen
mogen voeren,
waaronder het
Kraanspoor aan
het Amsterdamse
IJ, La Fenêtre in

Den Haag en natuurlijk de Breathing
Space. Zelfs een wereldberoemde 
architect als Rem Koolhaas gebruikte
volgens Lichtenberg in zijn ontwerp 
voor het nieuwe gemeentehuis van
Rotterdam de term Slimbouwen 
om zijn voorstel te ondersteunen.
Lichtenberg heeft in deze projecten 
voornamelijk een adviesfunctie.
Daarnaast biedt hij de ontwerpers steun
bij het verdedigen van hun voorstel. 
Eens per week hangt er wel een markt-
partij bij Lichtenberg aan te telefoon 
die iets met Slimbouwen wil doen./.

Jos Lichtenberg en Slimbouwen®

“Met Slimbouwen 

sta ik op en ik ga 

ermee naar bed”

CCrraaddllee  ttoo  ccrraaddllee  ((CC22CC))  iiss  eeeenn  tteerrmm  ddiiee  iinn
22000022  wweerrdd  ggeeïïnnttrroodduucceeeerrdd  ddoooorr  aarrcchhiitteecctt
WWiilllliiaamm  MMccDDoonnoouugghh  eenn  cchheemmiiccuuss  MMiicchhaaeell
BBrraauunnggaarrtt  iinn  hheett  iinnmmiiddddeellss  kkllaassssiieekkee  bbooeekk
‘‘CCrraaddllee  ttoo  CCrraaddllee::  RReemmaakkiinngg  tthhee  WWaayy  WWee
MMaakkee  TThhiinnggss’’..  BBrraauunnggaarrtt  eenn  MMccDDoonnoouugghh
bbeepplleeiitteenn  iinn  ddiitt  bbooeekk  ddaatt  eeeenn  wweerrkkeelliijjkk
dduuuurrzzaammee  wweerreelldd  aalllleeeenn  bbeerreeiikktt  kkaann
wwoorrddeenn  aallss  jjee  aaffvvaall  kkuunntt  hheerrggeebbrruuiikkeenn  aallss
hhooooggwwaaaarrddiiggee  ggrroonnddssttooffffeenn  vvoooorr  nniieeuuwwee
pprroodduucctteenn..  OOpp  ddiiee  mmaanniieerr  ccrreeëëeerr  jjee  eeeenn  
ggeessllootteenn  kkrriinngglloooopp,,  ddiiee  ddrraaaaiieennddee  wwoorrddtt
ggeehhoouuddeenn  mmeett  zzoonnnnee--eenneerrggiiee..  DDee  ffiilloossooffiiee
wwoorrddtt  vvaaaakk  kkeerrnnaacchhttiigg  ssaammeennggeevvaatt  mmeett  ddee
uuiittddrruukkkkiinngg  ‘‘aaffvvaall  ==  vvooeeddsseell’’..  DDee  bbeeddeennkkeerrss
ggaavveenn  hheett  ggooeeddee  vvoooorrbbeeeelldd  ddoooorr  hhuunn  bbooeekk
uuiitt  ttee  ggeevveenn  oopp  eeeenn  rreeccyycclleebbaarree  kkuunnssttssttooff

Cradle to cradle: af
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Om Bouwkundestudenten al vroeg 
in hun studie te doordringen van het
belang om installatietechnologie mee
te nemen in het integrale ontwerp 
van gebouwen, heeft de opleiding 
installatie-expert ir. Elphi Nelissen
aangetrokken. Nelissen, directeur van
Nelissen Ingenieursbureau, legt zich
erop toe de nieuwste kennis op het
gebied van bouwfysica en installatie-
techniek in te bedden in het onderwijs
aan eerstejaars studenten Bouwkunde.

Wat is nu beter: een gebouw dat volledig
uit herbruikbare materialen bestaat,
volgens de C2C-filosofie, of een gebouw
dat -als het eenmaal staat- volledig 
klimaatneutraal functioneert? Volgens
Elphi Nelissen is zijn het onvergelijkbare
grootheden. “Voor mij begint het met
een goed gebouw. En daarmee bedoel 
ik een prettig en comfortabel gebouw.
Anders wordt het toch snel afgebroken
en dat is in ieder geval slecht voor het
milieu. Dat betekent dat mensen zich
prettig moeten voelen en dat het gebouw

voldoet aan de eisen die de gebruikers
eraan stellen en ook dat het binnen-
klimaat gezond is, dat het er geen veertig
graden wordt, bijvoorbeeld. Ik moest
laatst college geven in het Paviljoen en
daar was het volgens mij minstens 35
graden. Bij zo’n temperatuur functioneer
je niet meer. Maar dat is dan ook een oud
gebouw. Ten tweede wil je de energie-
kosten zo laag mogelijk houden en op dat
gebied is er nog veel werk aan de winkel.”
“Installatietechniek is een vakgebied dat
zich bezighoudt met verwarmen, koelen,
vochthuishouding, licht, elektra, gas 
en datatransport en speelt dus een 
essentiële rol in dit verhaal. Het is
daarom heel jammer dat zo weinig 
studenten deze richting kiezen.
Daardoor is er een groot gebrek aan 
academici binnen mijn beide vakgebieden,
vooral installatietechnologie, maar ook
bouwfysica. Daarom zit ik hier nu ook.”
“We moeten eerstejaars ervan door-
dringen dat dit belangrijke onderwerpen
zijn. De colleges zijn nu nog vrij droog.
Daarom zijn we in februari voor het eerst
begonnen met een week over bouwfysica
en installatietechniek, passend binnen
het projectwerk van de studenten. 
Ze krijgen een inleiding door onze 
specialisten 
en mogen daarna zelf aan de slag. 
Dat moet ze bewust maken van het
belang van een gezond binnenklimaat.”
Nelissen is iemand die praktiseert wat 
ze preekt: voor zichzelf heeft ze een huis
gebouwd dat al zonder gas toe kan. “Het
is wel verplicht om een gasleiding aan te
leggen, maar we hebben het niet nodig.
De warmtehuishouding wordt geregeld
met een gesloten systeem waarbij water
door lussen meer dan zestig meter diep
onder de grond wordt geleid. Na de
winter heeft dat water een temperatuur
van zo’n acht graden Celsius en kan
worden gebruikt om het huis in de
zomer te koelen. Hierdoor stijgt de 
temperatuur van het water tot een 
temperatuur van veertien à vijftien
graden Celsius. Dat warme water wordt
in de winter gebruikt om het huis te 
verwarmen. Dan heb je nog wel een

warmtepomp nodig om die opgeslagen
warmte om te zetten naar echt warm
water; het water is natuurlijk nog altijd
onder kamertemperatuur. De hiervoor
benodigde warmtepomp wordt elektrisch
aangedreven, maar die elektriciteit kun 
je uit zonnecellen halen. Net als de 
elektriciteit om mee 
te koken. Maar als 
je daarvoor groene
stroom gebruikt, ben 
je alsnog ‘energie-
neutraal’, al is dat 
een beetje afhankelijk
van je definitie van 
die term.”
“Helaas is zo’n dak met PV-cellen en 
collectoren nog niet voldoende om in 
de hele energiebehoefte te voorzien: 
momenteel heb je nog wel vier à vijf 
keer het oppervlak van het dak nodig om
alleen van die energie te kunnen leven.
Maar een windmolen in de tuin, 
of een turbine op het dak helpt ook. 
En je zou als woonwijk een molen 
in de polder kunnen adopteren.”
Zoals gezegd speelt installatietechno-

logie in al deze ontwikkelingen een 
belangrijke rol. Het is daarom van groot
belang dat de TU/e voldoende master-
studenten in deze richting opleidt.
Nelissen ziet het als haar voornaamste
taak om eerstejaars studenten te 
enthousiasmeren voor haar vak.

“Daarom ligt de focus
ook niet op het aan-
bieden van zoveel 
mogelijk nieuwe
kennis, of het door-
rekenen van inge-
wikkelde problemen.
Daarin zijn ze toch

niet geïnteresseerd. We willen vooral 
bereiken dat studenten installatietechno-
logie gaan zien als een boeiend en 
belangrijk vak en we hopen zo meer 
studenten ertoe te beweging in deze
richting af te studeren. Dat is echt
nodig.”/.

TTUU//ee--aalluummnnii  iirr..  JJoooosstt  vvaann  ‘‘tt  KKlloooosstteerr  eenn  
iirr..  JJaacckkeell  HHeennssttrraa  vvaann  WWVVTTTTKK  aarrcchhiitteecctteenn
oonnttwwiieerrppeenn  vvoooorr  ddee  FFlloorriiaaddeetteennttoooonnsstteelllliinngg
vvaann  22001122  iinn  VVeennlloo  BBrreeaatthhiinngg  SSppaaccee,,  
eeeenn  kkaannttoooorr--  eenn  eexxppooggeebboouuww  wwaaaarriinn  
ddee  pprriinncciippeess  vvaann  CCrraaddllee  ttoo  CCrraaddllee  eenn
SSlliimmbboouuwweenn  wwoorrddeenn  ggeeccoommbbiinneeeerrdd..
BBrreeaatthhiinngg  SSppaaccee  kkrriijjggtt  aallss  uunniieekk  kkeennmmeerrkk
eeeenn  bbeesscchheerrmmeennddee,,  ttrraannssppaarraannttee  hhuuiidd  ddiiee
kkaann  iinn--  eenn  uuiittaaddeemmeenn,,  ooppzzwweelllleenn  eenn
kkrriimmppeenn..  OOookk  wwoorrddeenn  iinn  hheett  ggeebboouuww  ttuusssseenn
ddee  bbiinnnneenn--  eenn  bbuuiitteennrruuiimmttee  zzooggeehheetteenn  
mmiiccrroozzoonneess  aaaannggeebbrraacchhtt..  DDeezzee  kkuunnnneenn
wwoorrddeenn  ggeebbrruuiikktt  aallss  uuiittlloooopprruuiimmttee,,  mmaaaarr
ddooeenn  ooookk  ddiieennsstt  aallss  eenneerrggeettiisscchhee  bbuuffffeerrss..
BBrreeaatthhiinngg  SSppaaccee  zzaall  aall  zziijjnn  eenneerrggiiee  zzeellff  
pprroodduucceerreenn  eenn  mmaaaakktt  ddaaaarrbbiijj  ggeebbrruuiikk  
vvaann  wwiinndd,,  zzoonn,,  wwaatteerr  eenn  bbooddeemm..  GGeehheeeell  

vvoollggeennss  hheett  ccoonncceepptt  vvaann  SSlliimmbboouuwweenn  iiss  ddee
uuiittvvooeerriinngg  uuiittggeewweerrkktt  iinn  vviieerr  aaffzzoonnddeerrlliijjkkee
pprroocceessssttaappppeenn..  HHiieerrddoooorr  rraakkeenn  ddee  ccoommppoo--
nneenntteenn  nniieett  ((cchheemmiisscchh))  ggeemmeennggdd,,  wwaatt  eeeenn
vvoolllleeddiigg  ddeemmoonnttaabbeell  ggeebboouuww  oopplleevveerrtt..  ZZoo
kkaann  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  hheett  hhoouuttsskkeelleett  eeeennvvoouuddiigg
wwoorrddeenn  hheerrggeebbrruuiikktt..  HHeett  iiss  ddee  bbeeddooeelliinngg  ddaatt
BBrreeaatthhiinngg  SSppaaccee  nnaa  aafflloooopp  vvaann  ddee  FFlloorriiaaddee  
--ddiiee  ppllaaaattssvviinnddtt  vvaann  aapprriill  tt//mm  ookkttoobbeerr  22001122--
oonnddeerrddeeeell  ggaaaatt  uuiittmmaakkeenn  vvaann  hheett  dduuuurrzzaammee
bbuussiinneessssppaarrkk  VVeennlloo  GGrreeeennppaarrkk..  HHeett  ggeebboouuww
iiss  mmoodduullaaiirr  ooppggeebboouuwwdd,,  zzooddaatt  bbiijj  eevveennttuueeeell
ggeebbrreekk  aaaann  bbeellaannggsstteelllliinngg  vvaann  hhuuuurrddeerrss  
eeeennvvoouuddiigg  kkaann  wwoorrddeenn  tteerruuggggeesscchhaakkeelldd
nnaaaarr  eeeenn  kklleeiinneerree  vveerrssiiee  vvaann  BBrreeaatthhiinngg
SSppaaccee..  WWVVTTTTKK  mmaaaakkttee  hheett  oonnttwweerrpp  iinn  
ssaammeennwweerrkkiinngg  mmeett  TTUU//ee--hhoooogglleerraarreenn  
JJooss  LLiicchhtteennbbeerrgg  eenn  FFrraannss  vvaann  HHeerrwwiijjnneenn..

Breathing Space (Floriade 2012)

en duit in het duurzame zakje
Elphi Nelissen, fellow installatietechniek

Nelissen 

praktiseert wat

ze preekt

ddiiee  nnaa  eeeenn  eeeennvvoouuddiigg  pprroocceess  ooppnniieeuuww  
aallss  gglloossssyy,,  hheellddeerrwwiitt  ppaappiieerr  kkaann  wwoorrddeenn  
ggeebbrruuiikktt..  ZZeellffss  ddee  iinnkktt  kkaann  wwoorrddeenn  hheerrggee--
bbrruuiikktt,,  ddoooorrddaatt  hheett  iinn  wwaarrmm  wwaatteerr  mmaakkkkee--
lliijjkk  oopplloosstt..  HHeett  bbeellaannggrriijjkkssttee  vveerrsscchhiill  mmeett
aannddeerree  dduuuurrzzaaaammhheeiiddssccoonncceepptteenn  iiss  ddaatt  
ddee  nnaaddrruukk  nniieett  lliiggtt  oopp  hheett  pprroodduucceerreenn  vvaann
mmiinnddeerr  aaffvvaall..  SStteerrkkeerr  nnoogg::  mmeeeerr  aaffvvaall  
bbeetteekkeenntt  mmeeeerr  ggrroonnddssttooffffeenn  wwaaaarruuiitt  
wweeeerr  nniieeuuwwee  pprroodduucctteenn  kkuunnnneenn  wwoorrddeenn
ggeemmaaaakktt..  EEnn  ddaatt  iiss  ggooeedd  vvoooorr  ddee  eeccoonnoommiiee..
IInn  ddee  CC22CC--ffiilloossooffiiee  wwoorrddtt  aalllleess  ddeeccoommppoo--
nneeeerrbbaaaarr  ggeemmaaaakktt,,  zzooddaatt  aaaann  hheett  eeiinndd  ddee
lleevveennssdduuuurr  eeeenn  ggeebboouuww  vvoolllleeddiigg  uuiitt  eellkkaaaarr
kkaann  wwoorrddeenn  ggeehhaaaalldd  eenn  aallllee  ccoommppoonneenntteenn
eellddeerrss  iinn  ggeebboouuwwdd  kkuunnnneenn  wwoorrddeenn..  

fval = voedsel
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As orange fever slowly sweeps the Netherlands, other

countries are also gearing up for the World Cup. But how 

do soccer fans from around the world expect their teams

to do in this tournament? How do Brazilians

cope with the soccer craze? And what do 

South Koreans do to cheer on their team? 

Cursor takes the temperature of a few of

our resident soccer fans.

EExxppeeccttaattiioonnss:: ““TTwwoo  yyeeaarrss  aaggoo  wwee  wwoonn  tthhee
EEuurrooppeeaann  CChhaammppiioonnsshhiipp,,  ssoo  II  eexxppeecctt  uuss  ttoo
wwiinn  tthhee  WWoorrlldd  CCuupp  aass  wweellll..””  HHoowweevveerr,,  ccoonn--
ssiiddeerriinngg  tthheeiirr  aacchhiieevveemmeennttss  iinn  pprreevviioouuss
WWoorrlldd  CCuuppss,,  FFeerrnnaannddoo  iiss  aa  lliittttllee  rreelluuccttaanntt..
““WWee  aarree  aallwwaayyss  iinn  tthhee  ttoopp  ffiivvee  ooff  ffaavvoorriitteess,,
bbuutt  wwee  hhaavvee  nneevveerr  wwoonn  tthhee  WWoorrlldd  CCuupp..””
HHee’’ss  nnoott  rreeaallllyy  wwoorrrriieedd  aabboouutt  SSppaaiinn’’ss
ggrroouupp  mmeemmbbeerrss  HHoonndduurraass,,  SSwwiittzzeerrllaanndd,,
aanndd  CChhiillii,,  bbuutt  eexxppeeccttss  aannyy  mmaattcchheess  aaggaaiinnsstt
BBrraazziill  oorr  AArrggeennttiinnaa  ttoo  eenndd  uupp  bbeeiinngg  rreeaall
nnaaiill  bbiitteerrss..
SSppaaiinn’’ss  ssttrreennggtthh?? ““FFeerrnnaannddoo  TToorrrreess
((ffoorrwwaarrdd,,  eedd..))..  UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  hhee  mmaayy  nnoott
ppllaayy  dduuee  ttoo  aann  iinnjjuurryy..””
AAnnyy  wweeaakknneesssseess??  ““OOuurr  hheeiigghhtt!!  WWee  aarree  ttoooo
sshhoorrtt,,  aanndd  wweeaakk,,  aatt  lleeaasstt  pphhyyssiiccaallllyy..  OOuurr
tteecchhnniiqquuee  iiss  ssttrroonngg  tthhoouugghh,,  ccoommppaarreedd  ttoo
ootthheerr  ccoouunnttrriieess  lliikkee  IIttaallyy..
SSoocccceerr  ttrraauummaa?? ““WWee  aarree  aallwwaayyss  oonnee  ooff  tthhee
ffaavvoorriitteess  ggooiinngg  iinn,,  bbuutt  iitt’’ss  eexxiitt  SSppaaiinn  eevveerryy
ttiimmee  wwee  ggeett  ttoo  tthhee  qquuaarrtteerr  ffiinnaallss..  AAnndd  eeaacchh
ttiimmee  wwee  kkeeeepp  oouurr  hheeaaddss  hhiigghh  aanndd  eexxppeecctt  ttoo
wwiinn  nneexxtt  ttiimmee..””
HHooww  wwoouulldd  yyoouu  rraattee  SSppaaiinn’’ss  ssoocccceerr
mmaaddnneessss?? ““OOnn  aa  ssccaallee  ooff  11  ttoo  1100,,  iitt’’ss  aa  1100..
SSoommee  ppeeooppllee  wwoouulldd  rraatthheerr  ssppeenndd  tthheeiirr
mmoonneeyy  oonn  aa  mmaattcchh  tthhaann  oonn  ffoooodd..””
TThhiiss  iiss  wwhhaatt  yyoouu  ssiinngg  wwhheenn  cchheeeerriinngg  oonn
SSppaaiinn:: ““EEssppaaññaa!!””  ((ccllaapp  ccllaapp  ccllaapp))..  RReeppeeaatt
aadd  nnaauusseeaamm..  TThheerree  aarree  aallssoo  ssppeecciiffiicc  cchheeeerrss
ffoorr  cceerrttaaiinn  ppllaayyeerrss,,  lliikkee  ffoorrwwaarrdd  DDaavviidd
VViillllaa::  ““IIllllaa  iillllaa  iillllaa,,  VViillllaa  MMaarraavviillllaa””  ((MMiirraaccllee
VViillllaa)),,  aanndd  ““EEll  NNiiññoo  TToorrrreess””..  TToorrrreess  mmaaddee
hhiiss  ssoocccceerr  ddeebbuutt  aatt  RReeaall  MMaaddrriidd  wwhheenn  hhee
wwaass  oonnllyy  1177,,  aanndd  aatt  2255  ssuuppppoorrtteerrss  ssttiillll  lloo--
vviinnggllyy  ccaallll  hhiimm  ‘‘nniiññoo’’  ((kkiidd))..
EEsssseennttiiaall  ssuuppppoorrtteerr  ppaarraapphheerrnnaalliiaa:: ssccaarrff,,
TT--sshhiirrtt  aanndd  aa  ffllaagg  ppaaiinntteedd  oonn  yyoouurr  ffaaccee..
MMaammaa  PPoollaannccoo’’ss  mmaattcchh  mmeennuu::  bbeeeerr,,  cchhiippss,,
ppooppccoorrnn  aanndd  ssoommeettiimmeess  eevveenn  SSppaanniisshh
jjaammóónn..

Country: Spain
Who: Fernando Polanco,
postgraduate in Chemical
Engineering

EExxppeeccttaattiioonnss:: ““II  tthhiinnkk  wwee’’llll  eenndd  uupp  bbeeiinngg
ggrroouupp  wwiinnnneerr,,  bbuutt  wwee’’llll  ffaaccee  aa  ttoouugghh  ggaammee
iiff  ppaaiirreedd  uupp  aaggaaiinnsstt  BBrraazziill  oorr  AArrggeennttiinnaa  aafftteerr
tthhaatt..  WWhhaatteevveerr  hhaappppeennss,,  FFCC  TTwweennttee’’ss  rreecceenntt
vviiccttoorryy  hhaass  ppuutt  mmee  iinn  aa  wwiinnnniinngg  mmoooodd  --
TTwweennttee’’ss  wwhheerree  II’’mm  ffrroomm””,,  MMaarriieekkee  ssaayyss
ssmmiilliinngg..
SSttrreennggtthh:: ““II  ppllaayy  iinn  aa  ffoorrwwaarrdd  ppoossiittiioonn  mmyysseellff
oonn  PPuusspphhaaiirraa,,  tthhee  wwoommeenn’’ss  ssttuuddeenntt  ssoocccceess
tteeaamm,,  ssoo  II  aamm  eessppeecciiaallllyy  ffooccuusseedd  oonn  ooffffeennssee::
VVaann  PPeerrssiiee..””
WWeeaakknneessss:: ““DDeeffeennssee  aanndd  oouurr  ffeeaarr  ooff  ppeennaallttiieess..
TThhee  llaatttteerr  mmiigghhtt  rreessuulltt  iinn  pprreessssuurree  iiff  tthhee  ttiimmee
ccoommeess,,  bbeeccaauussee  wwee  hhaavvee  tthhiiss  lliinnggeerriinngg
ttrraauummaa..””
NNaattiioonnaall  ssoocccceerr  ttrraauummaa:: ““PPeennaallttiieess..  TThhee  oolldd
lliinnee--uupp  aallwwaayyss  bboottcchheedd  tthhaatt  uupp..  BByy  nnooww,,
aallmmoosstt  aallll  ooff  tthheemm  hhaavvee  bbeeeenn  rreeppllaacceedd,,  aanndd  
II  tthhiinnkk  tthhiiss  nneeww  bbaattcchh  ooff  ppllaayyeerrss  iiss  uupp  ffoorr  iitt..
VVaann  PPeerrssiiee  wwiillll  ssccoorree  ssuurreellyy..””
HHooww  ddoo  yyoouu  rraattee  tthhee  DDuuttcchh  ssoocccceerr  ccrraazzee??
““IItt  hhaass  bbeeeenn  ccoommmmeerrcciiaalliizzeedd  ttoo  tthhee  eexxttrreemmee,,
bbuutt  eevveerryyoonnee  lloovveess  iitt..  SSuuppeerrmmaarrkkeettss  hhaavvee  aallll
kkiinnddss  ooff  WWoorrlldd  CCuupp  ccoolllleeccttiibblleess,,  aanndd  aalltthhoouugghh
wwee  ddoonn’’tt  uussuuaallllyy  ccaarree  ffoorr  tthheessee  tthhiinnggss,,  aannyy--
tthhiinngg  ggooeess  aass  lloonngg  aass  iitt  hhaass  ttoo  ddoo  wwiitthh  OOrraannjjee..””
WWhhaatt  ttoo  ssiinngg  ttoo  cchheeeerr  oonn  HHoollllaanndd?? ““HHuupp,,
HHoollllaanndd,,  hhuupp,,  llaaaatt  ddee  lleeeeuuww  nniieett  iinn  zziijjnn
hheemmddjjee  ssttaaaann””,,  oorr  ““NNeeddeerrllaanndd,,  oohh  NNeeddeerrllaanndd,,
jjiijj  bbeenntt  ddee  kkaammppiiooeenn,,  wwiijj  hhoouuddeenn  vvaann  OOrraannjjee,,
oomm  zziijjnn  ddaaddeenn  eenn  zziijjnn  ddooeenn””..  OOrr  iiff  aannyy  ooff  tthhoossee
ssoonnggss  pprroovvee  ttoo  bbee  ttoooo  cchhaalllleennggiinngg,,  ““HHoollllaanndd!!””

--ccllaapp  ccllaapp  ccllaapp--  wwiillll  ddoo  ffiinnee..””
EEsssseennttiiaall  ssuuppppoorrtteerrss’’  ppaarraapphheerrnnaalliiaa::  
““AAnn  oorraannggee  TT--sshhiirrtt  ffoorr  ssuurree,,  aa  hhoorrnn,,  ffllaaggss  oonn
yyoouurr  cchheeeekkss  aanndd  ooppttiioonnaallllyy,,  aa  lliioonn’’ss  ccoossttuummee
ffoorr  ddiieehhaarrdd  ffaannss..””
WWhhaatt’’ss  oonn  tthhee  mmeennuu?? ““BBeeeerr,,  cchhiippss  aanndd  
bbiitttteerrbbaalllleenn  ((ffrriieedd,,  bbiittee--ssiizzeedd  bbrreeaaddeedd  
rraaggoouutt  bbaallllss))..””

Country: the Netherlands, also known as ‘Oranje’
Who: Marieke Steenbeeke, Architecture premaster 

AAlleexxaannddrree  ccllaaiimmss  ttoo  bbee  tthhee  oonnllyy  BBrraazziilliiaann  wwhhoo
ddooeess  nnoott  ccaarree  ffoorr  ssoocccceerr  aanndd  ccaann’’tt  ppllaayy  iitt..  
““II’’mm  aa  lloouussyy  ppllaayyeerr..  II  ttrriieedd  wwhheenn  II  wwaass  yyoouunngg,,
bbuutt  II  wwaass  tthhee  wwoorrsstt  oouutt  ooff  aallll  ooff  mmyy  ffrriieennddss..  
II  wwaass  aallwwaayyss  tthhee  llaasstt  ppeerrssoonn  ttoo  bbee  ppiicckkeedd..  
II  tthheenn  ssttaarrtteedd  ppllaayyiinngg  tteennnniiss,,  wwhhiicchh  II  lliikkeedd
mmuucchh  bbeetttteerr..””  NNeevveerrtthheelleessss,,  AAlleexxaannddrree
MMoolliinnaa  ttooookk  tthhee  ttiimmee  ttoo  ttaallkk  ttoo  uuss  aabboouutt  hhiiss
nnaattiioonnaall  tteeaamm  aanndd  BBrraazziilliiaann  ffoooottbbaallll  mmaaddnneessss..
EExxppeeccttaattiioonnss:: ““TThheerree  aarree  aallwwaayyss  hhiigghh  hhooppeess
ffoorr  BBrraazziill..  AAfftteerr  aallll,,  wwee’’vvee  wwoonn  tthhee  cchhaammppiioonn--
sshhiipp  ffiivvee  ttiimmeess..  BBuutt  BBrraazziill  iissnn’’tt  aass  ggoooodd  aass  iitt
uusseedd  ttoo  bbee..  WWee  lloosstt  ttoo  FFrraannccee  iinn  22000066  ((qquuaarrtteerr
ffiinnaallss,,  eedd..))..  II  ddoonn’’tt  kknnooww..  II’’dd  bbee  hhaappppyy  ttoo  sseeee
TThhee  NNeetthheerrllaannddss  wwiinn,,  bbyy  tthhee  wwaayy,,  bbeeccaauussee  iiff
BBrraazziill  wwiinnss,,  II’’llll  bbee  cceelleebbrraattiinngg  oonn  mmyy  oowwnn..””
SSttrreennggtthh:: ““KKaakkáá..””  ((sshhoorrtt  ffoorr  RRiiccaarrddoo  IIzzeeccssoonn
ddooss  SSaannttooss  LLeeiittee,,  eedd..))
WWeeaakknneessss:: ““WWee  ssuuffffeerr  ffrroomm  aann  aaggee--oolldd
pprroobblleemm::  oouurr  ppllaayyeerrss  aarree  ttoooo  sseellff--ccoonnffiiddeenntt..””
BBiigg  eeggooss??  ““TThhaatt’’ss  rriigghhtt..””
NNaattiioonnaall  ssoocccceerr  ttrraauummaa:: ““FFrraannccee,,  eessppeecciiaallllyy
ZZiinneeddiinnee  ZZiiddaannee..  WWee  lloosstt  tthhee  ffiinnaallss  33  ttoo  11  iinn
11999988,,  aanndd  iinn  22000066  wwee  ddiidd  nnoott  mmaakkee  iitt  tthhrroouugghh
tthhee  qquuaarrtteerr  ffiinnaallss  aanndd  lloosstt  11--00..  ZZiiddaannee  ssccoorreedd
tthhrreeee  oouutt  ooff  FFrraannccee’’ss  ffoouurr  ggooaallss..
HHooww  wwoouulldd  yyoouu  rraattee  BBrraazziill’’ss  ssoocccceerr  mmaaddnneessss??
““PPeeooppllee  ggeett  ttiimmee  ooffff  wwoorrkk  ttoo  wwaattcchh  tthhee  ggaammee..

NNoo  jjookkee..  IItt’’ss  oouurr  nnuummbbeerr  oonnee  ggaammee..””
WWhhooeevveerr  wwaannttss  ttoo  ssuuppppoorrtt  BBrraazziill,,  ssiinnggss::
““BBrraassiill,,  EEEEEEôôôôôô!!””  uunnttiill  eevveerryyoonnee  iiss  ffeedd  uupp..  
WWhhaatt  ttoo  wweeaarr::  YYeellllooww  aanndd  ggrreeeenn..
WWhhaatt’’ss  oonn  tthhee  mmeennuu:: bbeeeerr,,  CCaaiippiirriinnhhaa  aanndd
ffrriieedd  mmaanniioocc..

Country: Brazil
Who: Alexandre Molina, postgraduate Chemical Engineering

EExxppeeccttaattiioonnss:: ““SSoouutthh  KKoorreeaa  wwaannttss  ttoo  aatt
lleeaasstt  ggeett  iinnttoo  tthhee  qquuaarrtteerr  ffiinnaallss..  OOuurr  tteeaamm
iiss  nnoott  ddooiinngg  tthhaatt  wweellll  aatt  tthhee  mmoommeenntt..  
WWee  ddiidd  wwiinn  aa  ffrriieennddllyy  mmaattcchh  aaggaaiinnsstt  JJaappaann
wwiitthh  22--00,,  tthhoouugghh..””  
SSttrreennggtthh:: ““OOuurr  ppllaayyeerrss’’  ttiirreelleessss  rruunnnniinngg
ffoorr  nniinneettyy  mmiinnuutteess  oonn  eenndd..  IItt  rreesseemmbblleess  
tthhee  DDuuttcchh  tteecchhnniiqquuee::  cchhaassiinngg  tthhee  bbaallll,,
ggooiinngg  ffoorrwwaarrdd  oonn  tthhee  wwiinnggss..  GGuuuuss  HHiiddddiinnkk
ttaauugghhtt  uuss  tthhaatt..  WWhheenn  wwee  lloosstt  55--00  ttoo  tthhee
NNeetthheerrllaannddss  aatt  tthhee  11999988  WWoorrlldd  CCuupp,,  wwee
ffiigguurreedd  wwee  mmuusstt  hhiirree  tthhiiss  ccooaacchh..  AAnndd  tthheenn
tthheerree  iiss  ffoorrmmeerr  PPSSVV  ppllaayyeerr  JJii--SSuunngg  PPaarrkk..  HH
ee  iiss  aa  ttoopp  ssccoorreerr..””
WWeeaakknneessss:: ““DDeeffeennssee..””
NNaattiioonnaall  ssoocccceerr  ttrraauummaa::  ““LLoossiinngg  ttoo  JJaappaann..
FFrroomm  11991100  tthhrroouugghh  11994455  KKoorreeaa  wwaass  
oopppprreesssseedd  bbyy  JJaappaann..  AAlltthhoouugghh  oouurr  rreellaa--
ttiioonnss  aarree  ffiinnee  nnooww,,  iitt  ccaann  ssttiillll  ggeett  sslliigghhttllyy
ccoommpplliiccaatteedd  oonn  aann  eemmoottiioonnaall  lleevveell..  IItt’’ss  
aatt  ssppoorrttiinngg  eevveennttss  lliikkee  tthhiiss  oonnee  tthhaatt  oolldd
sseennttiimmeennttss  tteenndd  ttoo  rreettuurrnn..  IItt  iiss  pprroobbaabbllyy
ccoommppaarraabbllee  ttoo  tthhee  ssiittuuaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee
NNeetthheerrllaannddss  aanndd  GGeerrmmaannyy..””
HHooww  wwoouulldd  yyoouu  rraattee  SSoouutthh  KKoorreeaa’’ss  ssoocccceerr
mmaaddnneessss?? ““SSoocccceerr  ccoommeess  iinn  tthhiirrdd  oorr  ffoouurrtthh,,
aafftteerr  bbaasseebbaallll,,  ffiigguurree  sskkaattiinngg  aanndd  ggoollff..  BBuutt
tthheeyy  aarree  ssuurree  ttoo  wwaattcchh  tthhee  WWoorrlldd  CCuupp..””
WWhhaatt  ttoo  ssiinngg  ttoo  cchheeeerr  oonn  SSoouutthh  KKoorreeaa??
““DDaaee--HHaann--MMiinn--GGuukk””  --  ccllaapp  ffiivvee  ttiimmeess,,  aanndd
rreeppeeaatt..  DDaaee--HHaann--MMiinn--GGuukk  iiss  tthhee  ffoorrmmaall
nnaammee  ooff  KKoorreeaa..
EEsssseennttiiaall  ssuuppppoorrtteerrss’’  iitteemmss:: aa  rreedd  TT--sshhiirrtt,,
KKoorreeaann  ffllaaggss  oonn  yyoouurr  ffaaccee..  AAnndd  iiff  yyoouu’’rree  aa
ddiiee  hhaarrdd,,  wweeaarr  rreedd  ddeevviill’’ss  hhoorrnnss..
WWhhaatt  wwoouulldd  tthhee  CChhooiiss  ttyyppiiccaallllyy  eeaatt  dduurriinngg
aa  ssoocccceerr  ggaammee?? ““WWee  ddoonn’’tt  hhaavvee  ssppeecciiaall
ssoocccceerr  ssnnaacckkss  --  bbuutt  tthheerree  iiss  bbeeeerr..””

Country: South Korea
Who: Young-Joon Choi, 
PhD student Mechanical
Engineering

EExxppeeccttaattiioonnss:: ““II  ddoonn’’tt  eexxppeecctt  ttoooo  mmuucchh  ffrroomm
tthhee  NNiiggeerriiaann  tteeaamm;;  II  ddoonn’’tt  wwaanntt  ttoo  bbee  ddiissaapp--
ppooiinntteedd..  IIff  tthheeyy  lloossee,,  II  wwoonn’’tt  bbee  ddiissaappppooiinntteedd,,
aanndd  iiff  tthheeyy  wwiinn,,  II  wwiillll  bbee  eexxttrraa  hhaappppyy..””  SSiinnccee
CChhuukkwwuunnoossoo  NNwwoonnyyee  iiss  nnoott  ttoooo  wweellll--iinn--
ffoorrmmeedd  oonn  tthhee  pprreesseenntt  ssttaattee  ooff  hhiiss  nnaattiioonnaall
ssqquuaadd,,  hhee’’dd  rraatthheerr  nnoott  ccoommmmeenntt  oonn  iittss
ssttrreennggtthhss  aanndd  wweeaakknneesssseess,,  oorr  mmaakkee  aannyy  
pprreeddiiccttiioonnss..  
HHooww  wwoouulldd  yyoouu  rraattee  ssoocccceerr  mmaaddnneessss  iinn
NNiiggeerriiaa?? ““OOnn  aavveerraaggee,,  eevveerryy  NNiiggeerriiaann  iiss  
ccrraazzyy  aabboouutt  ffoooottbbaallll..  II’’mm  aann  eexxcceeppttiioonn..””
WWhhaatt  ttoo  ssiinngg  wwhhiillee  cchheeeerriinngg  NNiiggeerriiaa  oonn  ttoo
vviiccttoorryy?? ““TThheerree  aarree  lloottss  ooff  ddiiffffeerreenntt  ssoonnggss,,  
aallll  iinn  ppiiddggiinn  EEnngglliisshh..””
EEsssseennttiiaall  ffaann  ggeeaarr:: ““WWhhiittee--aanndd--ggrreeeenn
ccllootthheess,,  aa  ffllaagg,,  aa  ddrruumm,,  aanndd  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo
ssccrreeaamm  aatt  tthhee  ttoopp  ooff  yyoouurr  lluunnggss..””
WWhhaatt’’ss  oonn  tthhee  mmeennuu  wwhhiillee  tthhee  mmaattcchh  iiss  oonn??
““YYoouunngg  ppeeooppllee  ddrriinnkk  bbeeeerr  aanndd  ssttrroonngg  wwiinnee..
IItt’’ss  mmoossttllyy  aabboouutt  tthhee  ddrriinnkkss,,  ffoooodd  iiss  nnoott  tthhaatt
iimmppoorrttaanntt..  WWee  hhaavvee  aa  lloott  ooff  ddiiffffeerreenntt  bbrraannddss
ooff  bbeeeerr  iinn  NNiiggeerriiaa,,  mmoosstt  ooff  tthheemm  pprroodduucceedd
tthheerree::  SSttaarr,,  SSttoouutt,,  GGuullddeerr,,  HHaarrpp  aanndd  HHeeiinneekkeenn
aass  wweellll..””

Country: Nigeria
Who: Chukwunoso Nwonye,
postgraduate Mathematics
for Industry

World Cup Fever
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Sphinx Sanitary
Ware together
with Schiphol in
1992 designed the
urinal with the built-in fly, as a
solution to the often very filthy
men’s urinals. That fly has been
printed for men to take aim
better. Men tend to pee in a
slightly neater way if they have a
target: aim at the fly as best they
can.
This explanation does not
satisfy Vieyra: “I understand
that the fly is there to aim at, but
why a fly? Why not something
else?” The most plausible
reason that we have been able to
come up with for the choice of a

fly is that men
want to try and

make this fly
take off, which 

explains why they
aim so accurately. This

probably works only once, for
when you have found out that
the fly is a fake, the fun is gone.
Then there are also people who
wonder whether the fly does not
bring about the opposite effect
in animal lovers, because they
try to avoid the fly at all costs. 

Meanwhile individual peeing
stickers of various kinds can 
be ordered, such as politicians’
faces or popular comic charac-
ters. (HB)

I wonder why ...

?????
Jorge Vieyra from Mexico is following a PhD in
applied physics. Hardly have we explained the
idea underlying the ‘I wonder…’ feature in Cursor,
when he shows great enthusiasm. “I know 
something, I have something! Why is there 
often a fly printed in the urinoirs in men’s
toilets in cafés or other public facilities?”

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

Tomorrow (Friday 11th June)
will be the day: the start of the
World Cup matches in South
Africa. A great deal has already
been written about it, and
much more has been said. In
this week’s What’s happening
we are giving attention to it,
though with a focus on
Eindhoven. For where’s the
best place to go and watch 
a match?

It has only been public know-
ledge for short that one of the
major World Cup activities this
year in Eindhoven will go on: 
the 18 Septemberplein will be 
re-baptized the fan square of
Eindhoven. Bart Zoontjens,
owner of café Thomas and
Spijker at Stratumseind, tells us
more about it: “In the fan square
there will be a huge LED screen
measuring 9 x 15 meters. It will
be installed by Hyundai, one of
the sponsors of the World Cup.
Eindhoven will be the only city in
the Netherlands to have the
mega screen. And if 18 Septem-
berplein attracts enough atten-
tion, footage of this will be broad-
cast during half-time of the Dutch
team’s matches.” Zoontjens 
therefore calls on everybody to
come to the square. “It’s going to

be one big party. We are starting
ninety minutes in advance with
live music, and after the match
there will be performances as
well.”

In ‘sportcafé’ Altstadt at Stra-
tumseind they are positive: this
is the place to be for World Cup
football! There are orange flags
hanging outside and inside the
pub is also tinged with an over-

whelmingly festive orange glow.
“We have three TV sets, one big
screen and a screen on the
terrace”, says the barman with
enthusiasm. He thinks they are
the sports café of Eindhoven. 

To confirm this he is showing us
a photo of the owner on a racing
bicycle. “And if the Netherlands
should lose, then we shall
support another country. First
Spain and then Argentina.
Which means that foreign
students can also have great fun
watching the matches here.”
(HB)/.

Café Altstadt is located at Stratumseind
71, café Thomas and Spijker are also
located at Stratumseind, opposite Sint-
Joriskerk. 18 Septemberplein is the big
square in front of shopping center
Piazza, near the central station.

What’s happening?
What’s happening? 

20
10

Outdoor film
FFrriiddaayy  1111tthh  aanndd  SSaattuurrddaayy  1122tthh  JJuunnee  --wweeaatthheerr  ppeerrmmiittttiinngg--  yyoouu  

ccaann  eennjjooyy  ttwwoo  oouuttddoooorr  ffiillmmss  aatt  PPllaazzaa  FFuuttuurraa,,  llooccaatteedd  aatt

LLeeeennddeerrwweegg  iinn  EEiinnddhhoovveenn..  AAss  ssoooonn  aass  iitt  iiss  ddaarrkk,,  ffiillmmss  wwiillll  

bbee  sshhoowwnn  oouuttssiiddee  oonn  aa  bbiigg  ssccrreeeenn..  TThhiiss  wweeeekkeenndd  tthheerree  wwiillll  

bbee  ttwwoo  ffiillmmss  ffrroomm  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa..  OOnn  FFrriiddaayy  yyoouu  ccaann  wwaattcchh  

LLaa  ZZoonnaa,,  oonn  SSaattuurrddaayy  HHaabbaannaa  BBlluueess..

FFrriiddaayy  1111tthh  aanndd  SSaattuurrddaayy  1122tthh  JJuunnee,,  2222..1155  hhoouurrss,,  PPllaazzaa  FFuuttuurraa,,

aaddmmiissssiioonn  ffrreeee..  

wwwwww..ppllaazzaaffuuttuurraa..nnll  

Cuba libre
AA  lliivveellyy  eexxppeerriieennccee  wwiitthh  tthhee  bbeesstt  uuppssccaallee  LLaattiinn  mmuussiicc,,  LLaattiinn

ffiinnggeerr  ffoooodd,,  LLaattiinn  ddrriinnkkss  aanndd  LLaattiinn  AAmmbbiiaannccee..  TThhiiss  SSuunnddaayy  

wwiitthh  lliivvee  mmuussiicc  ffrroomm  CCaannttaammiiggoo..  

SSuunnddaayy  1133tthh  JJuunnee,,  ffrroomm  1166..0000  hhoouurrss,,  SSaannttiiaaggoo  ddee  CCuubbaa,,  

aaddmmiissssiioonn  ffrreeee..  

wwwwww..ssaannttiiaaggooddeeccuubbaa..nnll  

I want room
AA  cchhaalllleennggiinngg  aanndd  ppllaayyffuull  eexxhhiibbiittiioonn  tthhaatt  iiss  bbuuiilltt  uupp  iinn  tthhee  

eennttiirreellyy  oobbssccuurreedd  rroooommss  ooff  TTAACC  aatt  VVoonnddeerrwweegg  11  iinn  EEiinnddhhoovveenn..

TThhee  eexxhhiibbiittiioonn  sshhoowwss  wwoorrkkss  bbyy  yyoouunngg  ttaalleenntteedd  aarrttiissttss,,  

mmoovviinngg  aalloonngg  tthhee  iinntteerrffaaccee  ooff  vviiddeeoo,,  ffiillmm  aanndd  aanniimmaattiioonn..  

1100tthh,,  1111tthh,,  1122tthh  JJuunnee,,  ffrroomm  1122..3300  hhoouurrss,,  TTAACC,,  aaddmmiissssiioonn  ffrreeee..  

wwwwww..ttaacc..nnuu

The Eindhoven sportsmen and
sportswomen have won 
the Great Dutch Student
Championship (GNSK). The
GNSK was held in Enschede on
3rd, 4th and 5th June. Nijmegen
ended second in the overall
ranking and Groningen third.

The 176 Eindhoven sports-
men, sportswomen and
coaches participated in all
eleven sports featuring at the
GNSK and obtained a
number of podium places.
The men’s football team, the
women’s volleyball team and
the mixed badminton team
won first prizes. The men’s 
basketball team, women’s
water polo team and mixed
fencing team won second
places. The men’s handball,
mixed squash and mixed
tennis teams ended third.
A total of twelve cities
competed for podium places
within the overall ranking.
Eindhoven also won the
GNSK in 2001, 2004 and
2008. Badminton, basket-
ball, handball, fencing,
squash, tennis, football and
volleyball are always on the

program. The ‘elective sports’ for
the GNSK edition 2010 were
judo, lacrosse and water polo.
Irene Kuling of the Eindhoven
Student Sports Federation
informs us that it was not entirely
unexpected that Eindhoven
reached the podium. “Only Eind-

hoven, Nijmegen and Enschede
competed in all sports. It was very
exciting in the end whether we or
Nijmegen weregoing to end
first.” (JvG)/.

Eindhoven wins Great Dutch Student Championship

All publications from TU/e are
henceforth to be included in
Metis, the database for research
information used by all Dutch
universities. The TU/e Executive
Board has recently decided so.

The decision fits into the TU/e
policy concerning open access.
Peter van Dam, the Board’s
spokesman, says TU/e attaches
great value to the best possible 
accessibility to all publications.

“All articles by scholars must be
retrievable via their personal
pages. Links must lead to full-text
articles. Wherever articles are not
publicly available, references to
the publishers are provided.”
A full overview of all articles is
thus achieved, says drs. Leon
Osinski, a staff member of the
Information Expertise Center
(IEC, into which the university
library has been incorporated).
“A large portion of articles has

already been uploaded into the
system, most university Depart-
ments do this quite consistently.”
Articles in Metis are automati-
cally included in the TU/e repo-
sitory, and are subsequently dis-
played on researchers' personal
pages. The articles may also be 
retrieved via Google Scholar and
NARCIS, the Dutch academic
portal. 
The IEC will take care that 
uploading articles will cause as

little trouble as possible to 
publishing authors. “We must fit
the process into researchers’
regular workflow, whereby arti-
cles will be submitted to us auto-
matically. If this does not happen,
we can still request publications
ourselves. We may do this now
that the submission of publi-
cations has become obligatory”,
says Osinski. 
Metis is used not only for the
storage of articles. The system

also includes data on ongoing 
research projects and the
scientists involved with them.
Metis is therefore also an impor-
tant source of information, e.g.
for visitation committees. (TJ)/.

For further information on Metis see:
http://w3.tue.nl/en/services/library/
digilib/publications_from_tue/metis/

Articles from TU/e in on-line system

Photo: Gijs van Ouwerkerk

It was the first time an Eindhoven lacrosse team took part in the GSNK. The competitors
proved to be more experienced, as Eindhoven came last. The Griffins, the student lacrosse
club Eindhoven, was set up only last April.

Photo: Bart van Overbeeke
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To be honest, the weather
was more fitting to lounge
on the beach or a terrace.
Nevertheless a group of
nine (former) students of
TU/e, Fontys and the
Design Academy put their
shoulders to the wheel on
Saturday 5th June during
the volunteer odd-jobs day
of T!NT. In collaboration
with Stichting Present the
students set to work
cleaning and painting for
people who are in a social
assistance scheme.

Useful, necessary, but fun as well. Using
that approach, T!NT, the student organiza-
tion that stands for ‘inspiration and
deepening’, wanted to do something
useful for people in need of this. The 
activity was supervised by the Stichting
Present. 
This foundation links up people who 
have registered as volunteers with people
who lack social contacts that they can fall
back on. 
The odd-jobs students set to work at two
households. The Spanish Fernanda Neira
d’Angelo, a PhD student at Chemical
Engineering and Chemistry, was one of
the volunteers. Together with her group

she gave the living-room of a female
former drug addict a colorful make-over.
Neira d’Angelo: “I think it is important
that students should also see another side
of society. In general life is easy for us. At
TU/e you are surrounded by people with
similar backgrounds. An activity like this
makes you aware that there are also people
leading quite different lives.” (SK)/.

Odd jobs at another side of society

Fernanda Neira d’Angelo is all set. For reasons of privacy
the Cursor photographer could not take photos at the homes
of recipients of assistance. Photo: Rien Meulman

Universiteitsberichten
Algemeen

Brandweer
Verkeersmaatregelen tijdens 
Hajraa-toernooi 18 t/m 20 juni
In het weekend van 18 t/m 20 juni vindt er alweer
voor de 32ste keer het Hajraa-buitentoernooi plaats.
Dit internationale volleybalevenement trekt jaarlijks
ruim vierduizend deelnemers uit heel Europa 
De verplaatsing van het kampeerterrein naar de
oost-zijde van de TU/e campus brengt enkele 
verkeermaatregelen met zich mee. 
Om de veiligheid van de kampeerders te waar-
borgen, is er voor gekozen om de volgende in- en
uitgang, en wegen vanaf vrijdagochtend af te sluiten:
de in- en uitgang aan De Zaale en de weg zelf zal
worden afgesloten voor alle voertuigen tot aan de
rotonde bij W-laag; de Rondom wordt afgesloten 
tussen gebouw MMP (brandweerkazerne) en de
werf; voor de Lismortel (tussen Paviljoen en
Fontys/IPO) wordt het een-richting verkeer in 
deze periode opgeheven. 
De wegen zullen worden afgesloten vanaf vrijdag-
ochtend 10 uur tot zondagmiddag 18 uur. Voor 
alle bovengenoemde weggedeelten geldt een 
parkeerverbod vanaf 17 juni 19.00 uur.
Op de wegen buiten de TU/e campus zullen tijdig
omleidingroutes geplaatst worden naar de overige
toegangen tot de campus. 

Stan Ackermans Institute
Invitation diploma award ceremony SAI
3TU.School for Technological Design, Stan
Ackermans Institute (SAI) invites you to the 
diploma award ceremony on Thursday 17 June 2010.
During this ceremony the SAI design engineers 
will receive their diploma, a Professional Doctorate
in Engineering (PDEng) degree.
The festive presentation of diplomas will take place
in the Senaatszaal in the Auditorium at Eindhoven
University of Technology from 15.00 to 15.30 hrs.
The presentation will conclude with a reception.

Dienst Interne Zaken
Maaltijden Auditorium
Maandag: Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus,
friet; kip krokant, aardappelblokjes, zomergroenten;
Alaska koolvisfilet ‘Venetië’, gevulde aardappel-
rolletjes, courgette-tomatenmix.

Dinsdag: Oriëntaalse kalkoenschotel met rijstpasta
en groente; Koolvis ‘mediterraan’, aardappelpuree,
sperziebonen; varkensoester, champignonsaus, 
steakhouse frites, luxe gemengde salade.

Woensdag: Aardappelroerbak met mini-gehakt-
schijfjes; sukadelapje, jus, gekookte aardappelen,
bloemkool; runderlapje in peperroomsaus, rösti
rondjes, peultjes.

Donderdag:
Paëlla; rundergehaktschijf, aardappelkroketten, 
erwten en wortelen; kipfilet ‘Geneve’, aardappel 
gratin, gemengde botergroenten.

Vrijdag: Geen avondopenstelling.

De Zwarte Doos
WK in De Zwarte Doos
In het café van De Zwarte Doos op het TU/e-terrein
zijn vanaf maandag 14 juni alle WK-wedstrijden te
zien. De wedstrijden zijn te volgen op de televisie-
schermen die in het café hangen en op groter beeld
via een beamer die voor de gelegenheid wordt 
ingezet. Buiten de lunch- en dineruren om gaat 
ook het geluid bij de wedstrijden aan.
De Zwarte Doos is van maandag tot en met donder-
dag geopend van 08.30 tot 22.30 uur, op vrijdag 
tot 19.00 uur. In het weekend is het café dicht. 

Mensen

Promoties
Ir. W. Wagemans verdedigt op maandag 14 juni zijn
proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur in zaal
5 van het Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Plastic Spintronics Spin transport and intrinsic
magnetoresistance in organic semiconductors’.
Wagemans promoveert aan de faculteit Technische
Natuurkunde. De promotoren zijn prof.dr. B.
Koopmans en prof.dr.ir. H.J.M. Swagten.

Ir. K. van Ommering verdedigt op maandag 14 juni
haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen
van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De titel van het proef-
schrift luidt ‘Dynamics of Individual Magnetic
Particles near a Biosensor Surface’. Van Ommering
promoveert aan de faculteit Technische Natuur-
kunde. De promotor is prof.dr.ir. M.W.J. Prins. 

Y.P. Karade MSc verdedigt op dinsdag 15 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 ‘Ion beam induced micro-structuring of poly-
meric surfaces’. Karade promoveert aan de faculteit

Werktuigbouwkunde. De promotor is prof.dr. A.
Dietzel.

N. Sritirawisarn MSc verdedigt op dinsdag 15 juni
zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen
van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De titel van het proef-
schrift luidt ‘Ordered InAs/InP Quantum Dot
Arrays at Telecom Wavelength’. Sritirawisarn 
promoveert aan de faculteit Technische
Natuurkunde. De promotoren zijn prof.dr. 
P.M. Koenraad en prof. W.T. Masselink PhD.

Ir. C.P.L. Veeger verdedigt op woensdag 16 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 ‘Aggregate modeling in semiconductor manu-
facturing using effective process times’. Veeger 
promoveert aan de faculteit Werktuigbouwkunde.
De promotoren zijn prof.dr.ir. J.E. Rooda en
prof.dr.ir. I.J.B.F. Adan.

W.L. Tan MSc verdedigt op woensdag 16 juni zijn
proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal
5 van het Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘SME’s and International Partner Search’. Tan
promoveert aan de faculteit Industrial Engineering
& Innovation Sciences. De promotoren zijn
prof.dr.ir. J.E. van Aken en prof.dr. W van Rossum.

Bc. C.A.C. van Bragt verdedigt op donderdag 17 juni
haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkin-
gen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proef-
schrift luidt ‘Students’ educational careers in Higher
Education: a search into key factors regarding study
outcome’. Van Bragt promoveert aan de Eindhoven
School of Education. De promotor is prof.dr.
Th.C.M. Bergen.

Ir. M.C. de Jong verdedigt op donderdag 17 juni haar
proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal
5 van het Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Reactive Distillation for Cosmetic Ingredients
An alternative for the production of isopropyl 
myristate?’. De Jong promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promotor is prof.dr.ir.
A.B. de Haan.

Afscheidscollege
Op vrijdag 18 juni houdt prof.dr.ir. J.E. Rooda zijn
afscheidscollege. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in de

Blauwe Zaal van het Auditorium. De titel van het
afscheidscollege van Rooda is ‘Parallelle processen,
machines en netwerken’.

Studentenleven

Eindhoven University Business
Club
Lezing Chris Mol, voormalige vice-
president marketing Philips Healthcare
De Eindhoven University Business Club organiseert
elke twee maanden een bijeenkomst voor startende
ondernemers en geïnteresseerden aan de TU/e.
Tijdens deze avonden wisselen inspirerende 
lezingen door gastsprekers, het leggen van contacten
en netwerken, en het opdoen van de fijne kneepjes
van het ondernemerschap elkaar af. Het collegejaar
wordt op donderdag 17 juni met een knaller 
afgesloten: voormalige vice-president marketing 
van Philips Healthcare, Chris Mol, zal een lezing
houden over zijn uitgebreide ervaringen met 
innovatie & innovatieprocessen in ondernemingen.
Chris, zelf ondernemer onder de titel ‘Global
Entrepreneur’, kan ons als geen ander de kneepjes
van zijn vak leren. Het belooft een bovenal erg leuke
avond te worden waarmee je vol inspiratie, verse
ideeën en nieuwe contacten de zomer tegemoet
kunt gaan!
Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld je vooraf
aan via www.eubc.nl.
Locatie: MultiMedia Paviljoen (tegenover ingang
Paviljoen). Aanvangstijd: 17.30 uur.

Vacatures

PhD Student faculteit ST V37.1157 1,0 4 jaar Schaal
27 CAO Nederlandse Universiteiten Promovendus.

Allround medewerker receptie (interne vacature)
Faculteit TN V34.1156 1,0 1 jaar met uitzicht op vast
Schaal 5 CAO Nederlandse Universiteiten.

Post doctoral position in Creative Design faculteit ID
V51.1158 1,0 1 year Schaal 10 CAO Nederlandse
Universiteiten.

Associate Prof Electronics for Industrial, Medical
and Automotive Applications faculteit EE V36.1159
1,0 Inschaling in overleg

Voor meer informatie ga naar: http://jobs.tue.nl.
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Even zin in iets anders dan het WK?

De WK-koorts grijpt steeds meer om zich
heen. Tot groot enthousiasme van velen.
Voor wie de komende tijd ook eens iets
anders wil doen dan voetbal kijken;
hierbij enkele tips voor activiteiten en
bezienswaardigheden in de omgeving. 

• AnArchi, de architectuursectie van de 
faculteit Bouwkunde, houdt van 23 juni
tot en met 3 juli een tentoonstelling in 
het Hoofdgebouw met afbeeldingen 
en maquettes van onderzoek van de

Mexico-reis die de vereniging 
ondernam in maart. (zie foto’s)

• De foto-expositie ‘Eindhoven, een stad
van ontmoetingen’ is tot 24 juni te zien 
in bibliotheek de Witte Dame, Emma-
singel 22 in Eindhoven. Daar wordt werk
van de fotowerkgroep van het Centrum
voor de Kunsten (CKE) geëxposeerd. 
Eén van de foto’s is van Hetty de Groot,
medewerkster bij Studium Generale.

• Fanatieke twitteraars kunnen hun 
hart ophalen bij het Twitter BBQ-
Tuinconcert dat zondag 13 juni vanaf
16.00 uur wordt gehouden in de tuin
van grand café Berlage. Muzikanten
Jodie Kean, William Finta, Sandy 
Dane en Ed Struijlaart treden op. 
Ook niet-twitteraars zijn welkom. 
Het BBQ-Tuinconcert is te volgen 
op twitter onder @BBQ_Tuinconcert
en meer informatie vind je op 
www.bbqtuinconcert.webklik.nl. 

• Cabaretier Guido Weijers mag even 
helemaal losgaan in het Parktheater op
10, 11 en 12 juni. Het is geen alledaagse
voorstelling, maar een avond met gasten,
dj, filmpjes, interactie en dansers. 
Voor De Droom van Guido zijn voor 
donderdag en zaterdag nog kaarten 
te krijgen. De zondag is uitverkocht. 
Zie www.parktheater.nl. 

DDee  jjoonnggee  BBrriittssee  sscchhrriijjvveerr  CChhrriissttiiaann  ttrreekktt  nnaaaarr
ddee  PPaarriijjssee  sscchhiillddeerrsswwiijjkk  MMoonnttmmaarrttee  oomm  ddaaaarr
ttee  sscchhrriijjvveenn  oovveerr  hheett  lleevveenn..  HHiijj  oonnttmmooeett  eerr
kkuunnsstteennaaaarr  eenn  lleevveennssggeenniieetteerr  TToouulloouussee--
LLaauuttrreecc  eenn  zziijjnn  vvrriieennddeenn,,  ddee  zzooggeehheetteenn
BBoohhéémmiieennss..  ZZiijj  iinnttrroodduucceerreenn  hheemm  bbiijj  ZZiiddlleerr,,
eeiiggeennaaaarr  vvaann  nnaacchhttcclluubb  MMoouulliinn  RRoouuggee  --  eeeenn
wweerreelldd  vvaann  tthheeaatteerr  eenn  mmuuzziieekk..  HHiieerr  oonnttmmooeett
CChhrriissttiiaann  ddee  ooooggvveerrbblliinnddeennddee  ccoouurrttiissaannee
SSaattiinnee,,  ddee  ppuubblliieekkssttrreekkkkeerr  vvaann  ddee  tthheeaatteerr--
sshhooww..  HHiijj  wwoorrddtt  ssttaappeellvveerrlliieeffdd  oopp  hhaaaarr..  
ZZiijj  mmooeett  eecchhtteerr  ddee  hheerrttoogg  bbeehhaaggeenn,,  ddiiee  ddee
ggeellddsscchhiieetteerr  vvaann  ddee  sshhooww  iiss..  EEeenn  wwaaaarr  
lliieeffddeessddrraammaa  oonnttssppiinntt  zziicchh..

SSttuuddeenntteenn  TToonneeeellvveerreenniiggiinngg  DDooppppiioo,,  hheett
EEiinnddhhoovveennss  SSttuuddeenntteenn  MMuuzziieekkggeezzeellsscchhaapp
QQuuaaddrriivviiuumm,,  SSttuuddiiuumm  GGeenneerraallee  eenn  ddee  TTUU//ee

hheebbbbeenn  ddee  hhaannddeenn  iinneeeenn  ggeessllaaggeenn  oomm  
ddee  mmuussiiccaall  MMoouulliinn  RRoouuggee  iinn  jjuunnii  22001111  iinn  
hheett  PPaarrkktthheeaatteerr  oopp  ttee  kkuunnnneenn  vvooeerreenn..  
HHeett  5555--jjaarriigg  bbeessttaaaann  vvaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  iiss  
ddee  aaaannlleeiiddiinngg  vvoooorr  hheett  iinniittiiaattiieeff..  SSttuuddeenntteenn
eenn  hhuunn  lleeeeffttiijjddssggeennootteenn  kkuunnnneenn  oopp  22,,  33  eenn  44
jjuullii  aauuddiittiiee  ddooeenn  iinn  ddee  BBuunnkkeerr  vvoooorr  eeeenn  rrooll  
iinn  ddee  mmuussiiccaall..  EEeenn  rreeggiisssseeuurr  bbeeggeelleeiiddtt  ddee
ssppeelleerrss  eenn  zzee  kkrriijjggeenn  zzaanngg--  eenn  ddaannsslleesssseenn..
EEeenn  pprrooffeessssiioonneellee  ddiirriiggeenntt  bbeeggeelleeiiddtt  hheett
oorrkkeesstt..  ((JJvvGG))

Meer informatie vind je op 
www.moulinrougedemusical.com. 
Aanmelden voor de audities kan via 
moulinrougedemusical@gmail.com.

Negen personen, negen verhalen. De 
‘belevingsvoorstelling’ 9 Levens geeft het
publiek een kijkje in het leven van negen
individuen. Ze zijn op oudejaarsavond bij
elkaar in een oud kraakpand aan de rand
van de stad. Sommigen zijn daar toevallig
verzeild geraakt; anderen woonden er.
Alle spelers hebben hun eigen verhaal,
dat ze delen met de toeschouwer die
wordt ondergedompeld in de sfeer van
oliebollen en vuurwerk. 
Van de negen spelers -Loek Overes,
Veronique Aalten, Tim Brusselaars,
Stephany Gerrits, Jasper Hoeksema,
Myrte Rasing, Yvonne Reints, Karel Tsang
en Ellen van Gend- zijn er drie TU/e-
student. Loek Overes, Bouwkunde-
student, klimt in de rol van anorexia-
patiënt. Jasper Hoeksema (Technische
Wiskunde) is een ‘arrogante zak’ en Karel
Tsang (Biomedische Technologie) gaat
een paar uur door voor een ‘vermoorde
geest’. De andere personen zien hem
niet, maar hij reageert zelf wel. Het ene
moment zit de bezoeker in het verhaal
van een moordenaar die niet weet waar
zij het lijk van haar partner moet laten,

het andere moment raakt de toeschouwer
betrokken bij de verwarde liefdeswereld
van een homoseksuele gothic.
Doppio heeft er dit seizoen inmiddels 
vijf voorstellingen op zitten. Volgens Tim
Brusselaars van de studenten toneelver-
eniging zorgden vooral de voorstellingen
vanuit de basiscursus voor een verrassing.
“Die uitvoeringen waren steeds uitver-
kocht. De spelers waren erg goed en
hebben een stuk gemaakt waar we met
Doppio zeer trots op zijn.”
Doppio bracht in 2010 al de voorstellingen
‘Waar gaat het over?’, ‘Marsmannen en
Naaiberen’, ‘Station Essence’, ‘Het
zouthuis’ en ‘Picknick op het
slagveld’.(JvG)/.

De voorstelling Fuik speelt nog in Plaza Futura 
op donderdag 10 juni. Kaarten hiervoor zijn te 
bestellen via www.plazafutura.nl of door te bellen
naar 040-2946848. Reserveren voor 9 Levens in
TAC op 16, 17 of 18 juni kan via www.doppio.nl

Doppio nog een paar keer op de planken

Doppioleden repeteren voor de voorstelling 9 Levens. 
Foto: Bart van Overbeeke

Musical voor 55ste verjaardag TU/e

Spelers gezocht voor Moulin Rouge

Doppio staat nog een paar keer op de
planken en dan zit het theaterseizoen
er weer even op voor de Eindhovense
Studenten Toneelvereniging. Vanavond,

donderdag 10 juni, is de derde uitvoering
van Fuik in Plaza Futura. De productie 
9 Levens wordt 16, 17 en 18 juni in het
Temporary Art Centre uitgevoerd.
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En hoe is het in Uppsala?

Een groet vanuit Uppsala,
één van de beste studen-
tensteden van Zweden. 
Ik ben hier voor mijn
externe stage aan Uppsala
Universitet. We proberen
het curieuze gedrag van
amorf ijzer-zirkonium-

legeringen te onder-
zoeken aan de hand van
weerstand als functie van
temperatuurmetingen.
De groep waarin ik werk,
is zeer gezellig en bestaat
uit Grieken, IJslanders,
Zweden, Iraniërs, et
cetera. Ook na het werk
blijven ze zeer gezellig.
Zo heb ik met hen het
Iraanse nieuwjaar
gevierd. Verder trek ik
veel op met een groep
Duitse studenten,
waarmee ik met Pasen 
in Estland ben beland.
De stad is niet erg groot,
te vergelijken met
Eindhoven. Aangezien dit
voor Zweedse begrippen
een vlakke stad is, fietst
iedereen hier. De natuur
is zeer mooi, wat afge-
lopen maand pas echt
zichtbaar werd nadat het

zeer dikke pak sneeuw
was gesmolten.
Het studentenleven hier
is net iets anders dan in
Eindhoven. Je hebt hier
dertien nations - een
soort studentenvereni-
gingen (ongeveer tien
keer groter dan in
Eindhoven) met ieder een
eigen pub (en sommige
een wekelijkse club). 
Ben je lid van een nation,
dan heb je toegang tot de
rest. Er is bijna elke dag
wel een feestje. Zo niet 
bij een nation, dan zijn er
altijd nog huisfeesten in
een ander gedeelte van 
de stad. Tot de beste
behoren de Damsupé,
waar de mannen al het
werk moeten doen en
vrouwen heerlijk mogen
genieten. Dat bestaat uit
een diner, met tussen de

gangen verschillende acts
(en ja, ook alleen
verzorgd door mannen).
Er is zelfs geen gebrek
aan een cantus aspect,
want tussen het eten door

zingen we Zweedse
liederen en drinken we
schnapps. 
De geweldige avond
eindigt dan in een grote
afterparty, waar de deuren

ook opengaan voor de
mannelijke studenten. 
Ik zie potentie voor een
Eindhovense Damsupé!

Mijn tijd in Zweden zit er
helaas bijna op. Net als
veel andere internationale
studenten vrees ik de dag
van vertrek. Misschien
een beetje overdreven en
ik kijk er ook wel naar uit
om weer terug te gaan
naar mijn Eindhovense
vrienden en familie.

Marije Haverhals, 
studente Technische
Natuurkunde

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.

TU/e-student Michiel van
den Berge is Nederlands
studentenbokskampioen
geworden in de klasse
boven de 91 kilo. In de
finale van de nationale
studentenbokskampioen-
schappen in Nijmegen op
zaterdag 5 juni gaf zijn
Groningse tegenstander
zich na een iets te voort-
varende start gewonnen.

De klasse boven de 91 kilo
staat in de bokswereld ook
wel bekend als de konings-
klasse. In deze klasse
vechten de allersterkste
boksers en worden de
hardste klappen uitgedeeld,
zo verklaart Stephan
Ariesen, voorzitter van de
Eindhovense studenten-
(kick)boksvereniging
Impact. “Wedstrijden in
deze klasse zijn extra spec-
taculair omdat je de klap-
pen niet alleen ziet, maar
ze ook nog eens duidelijk
hóórt.” 
Veel wedstrijden in de
‘91+’ worden beslist met
een knock-out of doordat
één van de spelers opgeeft.
Het laatste gebeurde ook
zaterdag in Nijmegen.
Groninger Jenne Klimp
stortte zich iets te fanatiek
in de eerste ronde en raakte
daardoor snel uitgeput,
analyseert Ariesen. Volgens
de bedrijfskundestudent

wist zijn studiegenoot Van
den Berge veel klappen te
ontwijken en iedere keer
goed te counteren en zette
Klimp het in de ring uit-
eindelijk zelfs voor zijn 
tegenstander op een lopen.
“Michiel anticipeerde met
een rechterhoek, waardoor
Jenne zo in de stoot liep en
tegen het canvas werd 
geslagen.” Toen de strijd
na een minuut pauze zou
worden hervat, gaf de
Groninger zich gewonnen. 
Van den Berge was niet de
enige TU/e’er die zaterdag
in Nijmegen in de finale
stond. Ook Simon Cox
(Bouwkunde) en Michel
Groenendijk (net afge-
studeerd bij Werktuig-
bouwkunde) stapten -na de
gebruikelijke weging en
medische keuring- in de
ring, maar moesten hun
meerderen erkennen in
hun tegenstanders. Beiden
werden dus vicekampioen
in hun klassen.
Ariesen is dik tevreden
over de Eindhovense pres-
taties: “Volgend jaar hopen
we ons resultaat uiteraard
te evenaren of zelfs te over-
treffen. Door de ervaring
van dit jaar weten we nu
beter waar onze sterke en
zwakke punten liggen en
kunnen we onszelf nog
beter voorbereiden.”
(MvdV)/.

TU/e’er studenten-
bokskampioen

Studenten waren vorig jaar erg tevreden over dedienstverlening van de Informatie Beheer Groep.Voor het eerst sinds 2005 gaven ze die gemiddeld een zeven. Dat staat in het laatste jaarverslag van deorganisatie, die begin dit jaar samenging met het CFI,de financiële instantie van het ministerie van OCW,in de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De dienstverlening was ook objectief beter dan in 2008. E-mails werden sneller beantwoord: 

97 procent van de vragenstellers kreeg binnen driedagen een mail terug, tegen 76 procent het jaardaarvoor. 84 procent van de bellers had binnen tweeminuten iemand aan de lijn, een kwart meer dan het jaar daarvoor. De post werd binnen drie dagen afgehandeld in plaats van zeven. Bovendien werdenklachten sneller behandeld en lag het aantal ombudszaken en bezwaarschriften lager dan het jaar daarvoor. (HOP)

IB-Groep sluit af met mooi rapportcijfer

Er wonen duizenden eenzame ouderen in grote, lege

huizen en er zijn duizenden studenten op zoek naar

een betaalbare kamer. Een win-win-situatie, bedacht

de stichting SOlink die studenten en ouderen aan

elkaar koppelt. Het idee achter de in april opgerichte

stichting is ontroerend van eenvoud. Studenten die

een kamer willen en er geen been in zien om af en 

toe eens een klusje voor een bejaarde te doen, melden

zich aan bij http://solink.nl. Daar brengt een 

consulent hen in gesprek met een oudere die een

kamer te huur aanbiedt. Is er een ‘klik’, dan onder-

tekenen de nieuwe huisgenoten een contract. Niet

met elkaar, maar ieder met de stichting. Daarin staat

ook welke klusjes ze voor elkaar doen. Het contract

loopt af als de student afstudeert, maar kan ook

worden ontbonden als het onverhoopt niet meer klikt.

Een consulent van de stichting houdt in de gaten of

alles nog goed gaat. (HOP)

Zorgzame studenten op kamers bij ouderen

Het College van Bestuur heeft besloten om voor het

studiejaar 2010-2011 nog geen hoger instellingstarief

vast te stellen voor studenten die een tweede bachelor-

of masterdiploma willen behalen. In het najaar 2010

zal het CvB besluiten of de TU/e in de toekomst al 

dan niet een verhoogd collegegeldtarief voor deze 

studenten gaat vaststellen. Universiteiten mogen 

het collegegeld voor die studenten wel verhogen. 

De overheid wil per student namelijk nog maar één

bachelor- en één masteropleiding bekostigen. Dat 

betekent dat de universiteiten straks geen geld meer

krijgen voor studenten die na een eerste een tweede

opleiding volgen. De Universiteit Maastricht verhoogt

haar tarieven bijvoorbeeld wel: studenten die een

tweede bachelor- of masterdiploma willen halen,

betalen komend collegejaar 8.500 euro. Er komt 

een overgangsregeling voor studenten die al aan 

een tweede opleiding zijn begonnen. (HK)

Geen verhoging collegegeld tweede studie

Wie is de GEWIS-mol?
Tien studenten die geld kunnen verdienen door opdrach-
ten goed uit te voeren en één student die de boel probeert
te saboteren. Leden van GEWIS, de studievereniging van
Wiskunde & Informatica, speelden tijdens het pinkster-
weekend hun eigen versie van ‘Wie is de Mol?’ op de
TU/e en maakten hiervan filmopnames. De kandidaten
moesten allerlei opdrachten uitvoeren, zoals papieren
vliegtuigjes van een dak gooien en dat zo dicht mogelijk
bij de kandidaat die beneden staat, laten landen. 
De afleveringen zijn één voor één te zien op
www.gewis.nl/mol en worden maandag, dinsdag en
woensdag in de pauze vertoond bij de studievereniging.
De ontknoping komt steeds dichterbij, want de tiende af-
levering met de bekendmaking van de mol is woensdag
16 juni.  Volgende week in Cursor een kort gesprek met
deze saboteur. (JvG) 

Club040
AAllggeemmeennee  ssttuuddeenntteennvveerreennii--
ggiinngg  SSSSRREE  hheeeefftt  vvoorriiggee
wweeeekk  hheett  SSttaaddhhuuiisspplleeiinn
wweeeerr  oopp  zziijjnn  kkoopp  ggeezzeett  mmeett
hheett  ggrraattiiss  ddaannssffeessttiijjnn
CClluubb004400..  OOpp  vvrriijjddaaggaavvoonndd  
44  jjuunnii  wwaass  hheett  bbiijj  eeeenn  hheeeerr--
lliijjkkee  tteemmppeerraattuuuurr  eeeenn  ggee--
zzeelllliiggee  ddrruukkttee  mmeett  vveeeell  bbiieerr
eenn  bbeeaattss  vvaann  eennkkeellee  ddjj’’ss
oonnddeerr  wwiiee  VVaattoo  GGoonnzzaalleezz  ((oopp
ddee  ffoottoo))..  HHeett  eevveenneemmeenntt
vveerrlliieepp  nnaaggeennooeegg  vvlleekkkkee--
llooooss..  DDee  ggeelluuiiddssoovveerrllaasstt
vvoooorr  ddee  bbuuuurrtt  wweerrdd  iinnggee--
ddaammdd  ddoooorr  hheett  ttooeeppaasssseenn
vvaann  ‘‘lliinnee--aarrrraayy’’,,  eeeenn
ssyysstteeeemm  ddaatt  ddee  rreeiikkwwiijjddttee
vvaann  ddee  mmuuzziieekk  bbeeppeerrkktt  ttoott
ddee  ddiirreeccttee  oommggeevviinngg..  ((FFvvOO))

Foto: Bart van Overbeeke



Studentenleven /15
Cursor 10 juni 2010

IIss  EEiinnddhhoovveenn  eeeenn  ssttuuddeenntteenn--
ssttaadd??  OOvveerr  hheett  aallggeemmeeeenn  iiss
EEiinnddhhoovveenn  nniieett  ddee  eeeerrssttee
ssttaadd  wwaaaarraaaann  mmeennsseenn
ddeennkkeenn  aallss  zzee  zziicchh  eeeenn  ssttuu--
ddeenntteennssttaadd  vvoooorrsstteelllleenn..
MMaaaarr  wwaatt  iiss  eeeenn  ssttuuddeenntteenn--
ssttaadd??  IIkk  zzoouu  eerr  eeeenn  pplleeiiddooooii
vvoooorr  wwiilllleenn  hhoouuddeenn  ddaatt
EEiinnddhhoovveenn  mmeeeerr  ssttuuddeenntteenn--
ssttaadd  iiss  ddaann  wwee  ddeennkkeenn..
NNeeeemm  nnuu  aaffggeellooppeenn  wweeeekkeenndd..
OOpp  zzaatteerrddaagg  hhiieelldd  ssttuuddeenntteenn--
mmuuzziieekkvveerreenniiggiinngg  QQuuaaddrrii--
vviiuumm  hheett  ffeessttiivvaall  MMuuzziieekk  oopp
ddee  DDoommmmeell..  TTeeggeenn  hheett  VVaann
AAbbbbeemmuusseeuumm  aaaann  wweerrdd  eeeenn
ddrriijjvveenndd  ppooddiiuumm  ggeebboouuwwdd
zzooaallss  bbiijj  hheett  bbeekkeennddee
CCoonncceerrtt  oopp  ddee  AAmmsstteell  oopp
BBeevvrriijjddiinnggssddaagg..  VVoooorr  eeeenn
ppuubblliieekk  vvaann  mmiinnsstteennss
dduuiizzeenndd  mmaann  wweerrddeenn  ddee
hheellee  ddaagg  ccoonncceerrtteenn  ggeeggeevveenn
ddoooorr  vveerrsscchhiilllleennddee  vveerreennii--
ggiinnggeenn,,  uuiitteerraaaarrdd  aaffggeessllootteenn
ddoooorr  QQuuaaddrriivviiuumm zzeellff..  IIss  ddiitt
ssttuuddeenntteennlleevveenn?? OOff  tteelltt  ddiitt
nniieett  oommddaatt  hheett  bbeessttuuuurr  nniieett
ddee  hheellee  ddaagg  iinn  ddrriieeddeelliigg  ppaakk
rroonnddlloooopptt??  IIkk  ggeeeeff  hheett  zzee  
ttee  ddooeenn,,  ddee  mmuuzziieekkvveerreennii--
ggiinnggeenn  iinn  DDeellfftt  ooff  NNiijjmmeeggeenn,,
oomm  eeeenn  ccoonncceerrtt  ttee  oorrggaannii--
sseerreenn  mmeett  eeeenn  bbeeggrroottiinngg  vvaann
bbiijjnnaa  eeeenn  ttoonn..  
NNuu  iiss  QQuuaaddrriivviiuumm  mmiijjnn  vveerreennii--
ggiinngg,,  dduuss  iikk  bbeenn  mmiisssscchhiieenn
nniieett  oobbjjeeccttiieeff..  MMaaaarr  eerr  zziijjnn
mmeeeerr  vvoooorrbbeeeellddeenn..  ZZoo  wweerrdd
oopp  vvrriijjddaaggaavvoonndd  hheett  cceennttrruumm
ggeevvuulldd  mmeett  ddee  bbeeaattss  vvaann
CClluubb004400,,  eeeenn  ooppeennlluucchhtt
ddaanncceeffeeeesstt  oopp  hheett  SSttaaddhhuuiiss--
pplleeiinn,,  ggeeoorrggaanniisseeeerrdd  ddoooorr
SSSSRREE..  EEnn  nnoogg  vveeeell  ggrrootteerr  iiss
hheett  hhooggee  ssppeell  ddaatt  hheett  EESSCC  oopp
ddiitt  mmoommeenntt  ssppeeeelltt  mmeett  ddee
aaaannkkoooopp  vvaann  eeeenn  ssoocciiëëtteeiittss--
ppaanndd..  IInn  wweellkkee  ssttuuddeenntteenn--
ssttaadd  kkrriijjggtt  eeeenn  vveerreenniiggiinngg
vvaann  ppaakkwweegg  225500  lleeddeenn  hheett
vvoooorr  eellkkaaaarr  eeeenn  ggeebboouuww  ttee
kkooppeenn  eenn  vveerrbboouuwweenn  vvoooorr
rruuiimm  eeeenn  mmiilljjooeenn??  HHeett
pprroobblleeeemm  iiss  ddaatt  iinn  vveerrggeelliijj--
kkiinnggeenn  mmeett  aannddeerree  sstteeddeenn  iinn
EEiinnddhhoovveenn aallttiijjdd  FFoonnttyyss  wwoorrddtt
mmeeeeggeetteelldd,,  oonntteerreecchhtt..  BBiijj
ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinnggeenn  zziijjnn
FFoonnttyyssssttuuddeenntteenn  vveerr  iinn  ddee
mmiinnddeerrhheeiidd,,  eenn  hheett  bbeessttuuuurr
vvaann  FFoonnttyyss  hheeeefftt  nnoogg  nnooooiitt
wwaatt  ggeeddaaaann  vvoooorr  hheett  ssttuuddeenn--
tteennlleevveenn..  IInn  ddee  pprraakkttiijjkk  tteelltt
aalllleeeenn  ddee  TTUU//ee--ppooppuullaattiiee,,
ppaakkwweegg  zzeevveenndduuiizzeenndd  
ssttuuddeenntteenn..  DDiitt  zziijjnn  eerr  vveeeell
mmiinnddeerr  ddaann  iinn  DDeellfftt  ooff
NNiijjmmeeggeenn..  DDee  EEiinnddhhoovveennssee
vveerreenniiggiinnggeenn  mmooeetteenn
ddaaaarroomm  ooppbbookksseenn  tteeggeenn
zzuusstteerrvveerreenniiggiinnggeenn  ddiiee  ttiieenn
kkeeeerr  zzoo  ggrroooott  zziijjnn,,  eenn  ddaatt
tteerrwwiijjll  ddee  ssttaadd  EEiinnddhhoovveenn
ggrrootteerr  iiss..  EEnn  wweeeett  jjee  wwaatt??
DDaatt  ooppbbookksseenn  lluukktt  vvrriijj  aaaarrddiigg..

BBrraamm  vvaann  GGeesssseell  iiss  
pprroommoovveenndduuss  bbiijj
TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee

ZZoorrgg  ddaatt  jjee  ggeeeenn  ppoolliittiieekkee
llooookk  hheebbtt,,  zzoo  vvoooorrkkoomm  jjee
ccoonnffrroonnttaattiieess  oopp  ssttrraaaatt..  
ZZiitt  jjee  hhaaaarr  iinn  eeeenn  zziijj--
sscchheeiiddiinngg  àà  llaa  HHaarrrryy  PPootttteerr,,
rroouugghh--uupp  ggeell  eerriinn  eenn  kkllaaaarr..
AAllss  jjee  eeeenn  ddoonnkkeerree  kkrruulllleenn--
bbooss  hheebbtt  aa  llaa  FFeemmkkee,,  ssttiijjlleenn
ddiiee  hhaapp!!  EEnn  aallss  jjee  kkaalleenndd
bbeenntt,,  nneeeemm  eeeenn  vvoooorrbbeeeelldd
aaaann  GGeerraarrdd  JJoolliinngg..  GGeeeenn
‘‘ggrriijjzzee  ssnnoorr’’--pplluukkkkeenn  iinn  hheett
ddoonnkkeerree  hhaaaarr  àà  llaa  GGeerrddaa,,
mmaaaarr  ggaa  vvoooorr  hheett  hheelleemmaaaall
hhiippppee  ‘‘oommaaggrriijjss’’..  EEeenn  ttee
lliicchhtt  uuiittggeevvaalllleenn  ccoouuppee  dduu
ssoolleeiill,,  ttjjaa,,  ddrraaaagg  ddaann  mmaaaarr
eeeenn  hhooooffddddooeekkjjee  ((ooff  bblliijjff
ddeessnnooooddss  eeeenn  aaaannttaall  wweekkeenn
bbiinnnneenn))..

GGaa  ggeerruusstt  lleekkkkeerr  eeeenn  ddaagg
vvoooorr  ddee  ttvv  hhaannggeenn;;  TTeellll  SSeellll--
rreeccllaammeess  kkuunnnneenn  bbeesstt  
eenntteerrttaaiinniinngg  zziijjnn..  ZZaapp  eeeenn  
kkeeeerr  nnaaaarr  ddee  zzeennddeerrss  wwaatt
vveerrddeerroopp,,  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd
AAnniimmaall  PPllaanneett::  hheett  lliijjkktt  mmiiss--
sscchhiieenn  wweell  eerrgg  oopp  eeeenn  ttvv--
ddeebbaatt,,  mmaaaarr  hheett  zziijjnn  eecchhtt
rruuzziiëënnddee  oorraanngg--ooeettaannggss..
AAmmeerriikkaaaannssee  ssooaappsseerriieess
kkuunnnneenn  jjee  ggeeddaacchhtteenn  ooookk
eevveenn  aafflleeiiddeenn  vvaann  hheett  ppoo--
lliittiieekk  ssppeell;;  wwiiee  ddeeeedd  hheett
nnoouu  mmeett  wwiiee,,  eenn  wwaarreenn  ddiiee
aall  ggeeeenn  ffaammiilliiee??  BBoovveennddiieenn
iiss  ddee  kkaannss  ddaatt  JJPP  nnoogg  eeeenn
kkeeeerr  wwoorrddtt  uuiittggeennooddiiggdd  bbiijj
LLiiffee44yyoouu  eenn  RRTTLL  BBoouulleevvaarrdd
nniieett  hheeeell  eerrgg  ggrroooott……

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 ‘Bye bye Den
Haag…’, de beste politieke detox-methode.

ZZoo  ggaauuww  iieemmaanndd  bbeeggiinntt
oovveerr  ddee  ppoolliittiieekk,,  ssttaarrtt  ddaann
mmeetteeeenn  eeeenn  ttooppiicc  oovveerr  ‘‘hheett
WWKK’’..  TTrroooosstt  aallllee  vvrroouuwweenn
ddiiee  ggeeeenn  DDuuttcchhDDrreessss  vvaann
BBaavvaarriiaa    hheebbbbeenn  kkuunnnneenn  
bbeemmaacchhttiiggeenn,,  eenn  sslluuiitt  
bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  eeeenn  wweeddddeenn--
sscchhaapp  oovveerr  hhooeevveeeell  mmiinnuutteenn
AArrjjeenn  RRoobbbbeenn  zzoonnddeerr  bblleess--
ssuurreelleeeedd  oopp  hheett  vveelldd  zzaall
ssttaaaann::  ssuucccceess  ggeeggaarraannddeeeerrdd!!
BBeeggiinn  ddeessnnooooddss  mmeett  ddee
vvoooorrbbeerreeiiddiinnggeenn  vvaann  ddee
wweeddssttrriijjddeenn::  ssllaa  ddee  ggrroooottssttee
llccdd--ttvv  iinn  ddiiee  bbiijj  MMeeddiiaa  MMaarrkktt
ttee  vviinnddeenn  iiss,,  eenn  ggaa  bbiieerr
ssccoorreenn  bbiijj  ddee  AAHH,,  wwaanntt  ddiiee
bbeeeessiieess  zziijjnn  eeeenn  mmuusstt--hhaavvee
((wwuuppppiieess  zziijjnn  zzoo  22000066!!))..

DDaa  ggee’’tt  mmooaarr  wwiitt

TTvv  kkiijjkkeenn LLooookkss WWKK  vvooeettbbaall  

MMeelldd  jjee  aaaann  vvoooorr  FFaacceebbooookk,,
((HHyyvveess  iiss  nnaammeelliijjkk  zzóó
22000099!!))..  DDeezzee  ggeewweellddiiggee
vvrriieennddeennssiittee  bbiieeddtt  mmeeeerr  
aafflleeiiddiinngg  ddaann  jjee  ooooiitt  vvoooorr
mmooggeelliijjkk  hheebbtt  ggeehhoouuddeenn..
FFaarrmmvviillllee  iiss  éééénn  vvaann  ddee
ggrroottee  ffaavvoorriieetteenn,,  lleekkkkeerr  ddee
hheellee  ddaagg  jjee  bbooeerrddeerriijj  oonnddeerr--
hhoouuddeenn..  OOuuddee  vvrriieennddeenn  
ooppzzooeekkeenn  ooff  ppootteennttiiëëllee
vvrriieennddeenn  ssppaammmmeenn  eenn  jjee  
bbeezziigghheeddeenn  ppoosstteenn..  JJee  kkuunntt
zzeellffss  vvrriieennddeenn  wwoorrddeenn  mmeett  
SSoouutthh  PPaarrkk’’ss  KKiipp  DDrroorrddyy,,
hhooee  ccooooll  iiss  ddaatt..  ZZoorrgg  wweell  
ddaatt  nniieemmaanndd  uuiitt  DDeenn  HHaaaagg
ttoott  jjee  vvrriieennddeennkkrriinngg
bbeehhoooorrtt,,  aannddeerrss  wwoorrdd  jjee
nnoogg  eellkkee  ddaagg  ggeessppaammdd  mmeett
ppoolliittiieekkee  ppoossttss……

FFaacceebbooookk

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

SSttoorrtt  jjee  oopp  ddee  vvoooorrbbeerreeiiddiinngg
vvaann  eeeenn  ssuuppeerrttooffffee  vvaakkaannttiiee!!
GGaa  nnaaaarr  VVeerrwweeggggiissttaann  ((ddaaaarr
pprraatteenn  zzee  nniieett  eeeennss
NNeeddeerrllaannddss,,  llaaaatt  ssttaaaann  oovveerr
ppoolliittiieekk))..  MMoocchhtt  jjee  ddaann  ttoocchh
aannddeerree  NNeeddeerrllaannddeerrss  ttee--
ggeennkkoommeenn,,  ddooee  ddaann
ggeewwoooonn  aallssooff  jjee  uuiitt  BBeellggiiëë
kkoommtt  ((mmeett  eeeenn  BBrraabbaannttss
aacccceenntt  kkoomm  jjee  vvaasstt  eeeenn  hheeeell
eeiinndd))..  OOhh  jjaa,,  mmaaaarr  vveerrggeeeett
nniieett  ddaatt  ddee  tteennttaammeennss  oovveerr
aannddeerrhhaallvvee  wweeeekk  ssttaarrtteenn!!

VVaakkaannttiiee

DDee  nneeeerrggeessttoorrttee  vveerrmmooeeiiddee  ppoolliittiieekk--zziieekkee  kkiieezzeerr

PPaanneell  vvaann  ddee  wweeeekk

BESTE
KEUS

Eindhovense zwemmers kampioen
De zwemploeg van
Nayade, de Eindhovense
studenten zwemvereni-
ging, eindigde afgelopen
zaterdag als eerste in de
Nederlandse studenten
zwemcompetitie.
Amsterdam werd tweede
en Groningen derde. 

Het was tot op het laatst
spannend of Nayade de
eerste plaats vast kon
houden, vertelt trainer
Koen de Haan. “Het was
een hele nipte en span-
nende overwinning, met
een verschil van 7,8 secon-
den.” In totaal deden twaalf
sportverenigingen uit stu-

dentensteden mee aan de
competitie, die uitgesmeerd
is over vier wedstrijden en
vierentwintig afstanden.
Eerder dit seizoen deed
Nayade het al goed in
Maastricht, Leiden en
Rotterdam. Volgens De
Haan heeft het team de
winst onder meer te
danken aan het feit dat er
dit keer wél genoeg dames
meezwommen. “Jarenlang
hadden we het beste 
herenteam, maar we had-
den steeds te weinig dames
om de competitie te vullen.
Je krijgt dan een vervan-
gende tijd en daar verloren
we veel punten op.” 

De Haan heeft het trots
over een ‘teamprestatie’.
“We hebben met slechts
zo’n 27 zwemmers aan de
competitie deelgenomen.
Amsterdam deed mee met
om en nabij de zestig
zwemmers. Die konden
veel meer wisselen. “Alle
leden van het Nayade-team
zwemmen in het Studen-
tensportcentrum van de
TU/e. (JvG)/.

Op de foto: zwemster Mieke
Peters van Nayade in actie.

Simon Stevin zeilt
over het strand

NNeeggeenn  lleeddeenn  vvaann  SSiimmoonn  SStteevviinn,,  ddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  vvaann
WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee,,  zzeeiillddeenn  aaffggeellooppeenn  wweeeekkeenndd  oovveerr  hheett
ssttrraanndd  bbiijj  hheett  BBeellggiisscchhee  PPaannnnee..  DDee  lleeddeenn  ddooeenn  ddiitt  vvaakkeerr  
iinn  eeeenn  jjaaaarr,,  oonnddeerr  mmeeeerr  iinn  nnaavvoollggiinngg  vvaann  ddee  bbeekkeennddee  wweerrkk--
ttuuiiggbboouuwwkkuunnddiiggee  SSiimmoonn  SStteevviinn..  HHiijj  oonnttwwiieerrpp  ddee  ssttrraanndd--
zzeeiillwwaaggeenn  oomm  eerr  ssoollddaatteenn  ssnneell  mmeeee  oovveerr  hheett  ssttrraanndd  ttee  
vveerrvvooeerreenn..  VVoollggeennss  zzeeiillwwaaggeennccoommmmiissssaarriiss  RRuuuudd  vvaann  
ddee  LLooooiijj  hhaaaallddeenn  zzee  mmeett  ddee  wwaaggeennss  ddiitt  kkeeeerr  zzoo’’nn  vveeeerrttiigg  
kkiilloommeetteerr  ppeerr  uuuurr..  ““AAllss  eerr  eerrgg  vveeeell  wwiinndd  ssttaaaatt,,  hhaalleenn  wwee
ssoommss  wweell  7755  kkiilloommeetteerr  ppeerr  uuuurr..  DDiitt  iiss  mmeett  oonnzzee  bbeessttee  
wwaaggeenn  wwaaaarr  aalllleeeenn  ddee  eerrvvaarreenn  mmeennsseenn  iinn  mmooggeenn..””  
DDee  SSiimmoonn  SStteevviinnlleeddeenn  mmaakkeenn  ddee  zzeeiillwwaaggeennss  zzeellff..  ((JJvvGG))



K
leren m

aken de m
an. O

fde vrouw
. A

lthans, zo luidthetgezegde. Cursor steltdaarom
m

aar eens
nietde intellectuele capaciteiten van TU

/e’ers
centraalen gaatzoek

op
zoek

naar datene excentrieke voorkom
en, die kekke trui ofopvallende bril.

Luke Vink, 
eerstejaars

IndustrialD
esign

LLuukkee  ((2200))  vvaalltt  oopp  mm
eett  zziijjnn  kkeekkkkee  hhooeeddjjee,,  ggrriijjzzee

ggiilleettjjee  eenn  zziijjnn  kkeettttiinngg..  EEnn  ssttiieekkeemm
  vviinnddtt  hhiijj  ddaatt

hheelleemm
aaaall  nniieett  eerrgg..  DD

ee  NN
iieeuuww

--ZZeeeellaannddeerr  iiss  
ddiitt  jjaaaarr  bbeeggoonnnneenn  mm

eett  ddee  ssttuuddiiee  IInndduussttrriiaall
DD

eessiiggnn  eenn  hhiijj  mm
eerrkktt  ddaatt  hheett  hhooeeddjjee  eeeenn

ddaannkkbbaarree  bbrroonn  vvoooorr  ggeesspprreekkssssttooff  iiss..  ZZiijjnn  
eerrvvaarriinngg  mm

eett  NN
eeddeerrllaannddeerrss  iiss  ddaatt  ddee  mm

eeeesstteenn
nniieett  ‘‘zzoomm

aaaarr’’  kklleettsseenn,,  mm
aaaarr  eeeenn  aaaannlleeiiddiinngg

mm
ooeetteenn  hheebbbbeenn..  NN

iieeuuww
--ZZeeeellaannddeerrss  sspprreekkeenn

eellkkaaaarr  vvoollggeennss  ddee  IIDD
--ssttuuddeenntt  ww

aatt  ggeemm
aakkkkee--

lliijjkkeerr  aaaann..  LLuukkee  kkww
aamm

  nnaaaarr  NN
eeddeerrllaanndd

vvaannww
eeggee  ddee  lliieeffddee  eenn  oomm

ddaatt  IInndduussttrriiaall  DD
eessiiggnn

hhiieerr  oopp  eeeenn  hhooggeerr  nniivveeaauu  zzoouu  ssttaaaann  ddaann  iinn  zziijjnn
tthhuuiissllaanndd..  HH

eelleemm
aaaall  oonnbbeekkeenndd  iiss  hhiijj  nniieett  mm

eett
oonnss  kkiikkkkeerrllaannddjjee,,  ww

aanntt  ddrriiee  ggrroooottoouuddeerrss
kkoomm

eenn  eerr  vvaannddaaaann..
HH

iijj  kkoocchhtt  ddee  hhooeedd  eeeenn  hhaallff  jjaaaarr  ggeelleeddeenn  iinn
UU

ttrreecchhtt,,  iinn  eeeenn  sskkaatteesshhoopp..  ““IIkk  vvooeellddee  mm
ee

aannddeerrss  iinn  ddee  nniieeuuww
ee  ssiittuuaattiiee  eenn  vvoonndd  ddiitt

hhooeeddjjee  ooookk  ww
aatt  aannddeerrss  hheebbbbeenn..  IIkk  kkrreeeegg  vveeeell

rreeaaccttiieess  ddaatt  hheett  ‘‘ccooooll’’  ww
aass  eenn  ddaaaarroomm

  ddrraaaagg  
iikk  hheett  nnoogg  sstteeeeddss,,  zzoo  ssiimm

ppeell  iiss  hheett..””  
HH

eett  ggiilleettjjee  kkoocchhtt  hhiijj  iinn  eeeenn  ttww
eeeeddeehhaannddss  ww

iinnkkeell,,  ooookk  oomm
ddaatt  hheett  ‘‘ccooooll’’  ssttoonndd..  DD

ee  kkeettttiinngg  hheeeefftt  hhiijj
vvaann  zziijjnn  eeeerrssttee  vvrriieennddiinnnneettjjee  eenn  iiss  hhiijj  eeeennvvoouuddiiggww

eegg  ggeeww
eenndd  ttee  ddrraaggeenn..  WW

ee  mm
ooeetteenn  eerr  vvoooorraall  nniieettss

sseennttiimm
eenntteeeellss  aacchhtteerr  zzooeekkeenn..

LLuukkee  iiss  ggeeeenn  mm
ooddeebbeeww

uussttee  mm
aann,,  mm

aaaarr  ww
eell  éééénn  ddiiee  hhoouuddtt  vvaann  uuiittddaaggeenn..  HH

eett  iiss  vvrriijj  uuiittzzoonnddeerrlliijjkk  ddaatt
ww

ee  hheemm
  vvaannddaaaagg  iinn  ggrriijjss  tteennuuee  aaaannttrreeffffeenn..  HH

iijj  mm
ooeett  eerr  zzeellff  oomm

  llaacchheenn..  ““IIkk  vviinndd  NN
eeddeerrllaannddeerrss  vvaaaakk

jjuuiisstt  zzoo  ddoonnkkeerr  ggeekklleeeedd..  DD
aaaarroomm

  ttrreekk  iikk  ggeerreeggeelldd  eeeenn  ggeekklleeuurrdd  sshhiirrttjjee  aaaann..””  HH
iijj  iiss  eeeenn  lliieeffhheebbbbeerr

vvaann  ddee  ssiittee  tthhrreeaaddlleessss..ccoomm
,,  ww

aaaarr  eeeenn  hhoooopp  sshhiirrttjjeess  mm
eett  ggrraappppiiggee  ooppddrruukk  zziijjnn  ttee  vviinnddeenn..  ““VVeerryy

ffuunnkkyy””,,  ggeenniieett  ddee  jjoovviiaallee  NN
iieeuuww

--ZZeeeellaannddeerr..  ((JJvvGG
))
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Je desktop als
spiegelvan je ziel?

Cursor spoortw
ekelijks

een desktop 
op en praatm

etde gebruiker.

‘‘HH
eett  kkaann  iinn  AA

llmm
eerree’’..  ZZoo  lluuiiddtt  ddee  ww

eerrvveennddee
ssllooggaann  vvaann  ddee  ggrroooottssttee  ggeemm

eeeennttee  vvaann
FFlleevvoollaanndd..  EEnn  mm

eett  rreecchhtt,,  zzeekkeerr  ssiinnddss  ddee  hheett
ttooeettrreeddeenn  vvaann  ddee  PPaarrttiijj  vvoooorr  ddee  VVrriijjhheeiidd  iinn  

ddee  ggeemm
eeeenntteerraaaadd..  OO

pp  aaaannggeevveenn  vvaann  ddee  
ffrraaccttiiee  vvaann  RR

aayymm
oonndd  ddee  RR

oooonn  ((tteevveennss  TTww
eeeeddee

KK
aamm

eerrlliidd  vvoooorr  ddee  ppaarrttiijj  vvaann  WW
iillddeerrss))  ww

oorrddtt  nnuu  
ddee  rreecchhttssggeellddiigghheeiidd  oonnddeerrzzoocchhtt  vvaann  ddee  eeeedd  ddiiee

CCDD
AA

--rraaaaddsslliidd  KK
ooooss  vvaann  TTeeiijjlliinnggeenn  eennkkeellee  ww

eekkeenn
ggeelleeddeenn  aafflleeggddee  bbiijj  zziijjnn  iinnssttaallllaattiiee..  DD

ee  cchhrriisstteenn
--

ddeemm
ooccrraaaatt  zzoouu  zziicchh  uuiitt  zzeennuuww

eenn  hheebbbbeenn  vveerrsspprrookkeenn

eenn  iinn  ppllaaaattss  vvaann  ddee  ggeebbrruuiikkeelliijjkkee  ffoorrmm
uullee  ““zzoo  ww

aaaarrlliijjkk
hheellppee  mm

iijj  GG
oodd  aallmm

aacchhttiigg””  iieettss  hheebbbbeenn  ggeessttaamm
eelldd  aallss::

““zzoo  ww
aaaarrlliijjkk  hheellpp  GG

oodd  aalllleemm
aacchhttiigg  mm

iijj””..  DD
ee  ggeemm

eeeennttee
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