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Ruim drie miljoen
voor ‘inspirational
testbeds’ ID
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 interactie met de gebruiker ontwikkelen tot nieuwe, vaak onverwachte concepten”.
Het geld komt uit het Fonds
Economische Structuurversterking (FES) dat in totaal ruim tien
miljoen euro uittrekt voor het
Creative Industry Research Programme waarin ID participeert.
Stedelijke gebieden, gezondheidszorg en creatieve industrie
zijn de drie projectthema’s die
samen bijna 75 miljoen euro uit
het FES (gefinancierd door aardgasopbrengsten) krijgen. De drie
TU’s wierpen zich zo’n vijf jaar
terug al in de strijd voor de FESgelden, maar de toekenning
hiervan was een ‘ontzettend
moeizame bevalling’, stelt IDdecaan Brombacher. “Niet iedereen bleek direct overtuigd van de
bijdrage van de creatieve industrie aan de economische structuurversterking, waardoor ons
project in eerste instantie een
gele kaart kreeg. We zijn ontzettend 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 kennisinstellingen die in het project
vertegenwoordigd zijn. Het programma kent twee hoofdlijnen:
‘foundational projects’ en ‘inspirational 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 inspirational testbeds aan de slag gaat,
is ‘wearable senses’: onderzoek
naar intelligente kleding. Brombacher: “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 geselecteerde 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 kledingstuk eruit moet gaan zien”. Aan
de Universiteit Twente moet een
vergelijkbare testomgeving komen 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 programma onder waarmee we de
ontwerpsector en de industrie
echt vooruit kunnen helpen en
vaart kunnen geven”. De IDdecaan 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 aantallen kan de decaan nog niets
zeggen. (MvdV)/

Zwoele apotheose op de Dommel

Met het zomerse ‘Danzón No. 2’ sloot harmonieorkest
Auletes op de zwoele zaterdagavond 5 juni ‘Muziek op
de Dommel’ af. Met dit openbare festival voor
klassieke muziek, vanaf een groot drijvend podium op
de Dommel gebracht door verschillende orkesten,
koren en ensembles, vierde Quadrivium zijn negende
lustrum. Het Eindhovense muziekgezelschap sloot
het festival zelf af met zijn lustrumconcert, met
optredens van zijn eigen symfonieorkest Ensuite,
b l o k f l u i t e n s e m b l e S a m b u c a , g e m e n g d k o o r V o k o l l a ge
en harmonieorkest Auletes.
Het prachtige weer zaterdag was een fijn extra
cadeautje voor het jarige Quadrivium, dat met het
openluchtfestival -‘de apotheose van het lustrum jaar’- gedurende de dag duizenden toehoorders naar

de oever van de Dommel trok. Aan de andere kant van
de rivier, tegen de achtergrond van het Van Abbe museum, brachten muzikanten en zangers een door lopend en afwisselend programma. Quadrivium kreeg
hiervoor muzikale bijval van verschillende amateur muziekverenigingen en kleinere muziekensembles uit
de regio.
Het lustrumjaar van Quadrivium zit er nog niet op. Half
juli gaat de vereniging ter afsluiting op ‘Klippertour nee’ en geven de leden, zeilend op drie grote klippers,
concerten in diverse pittoreske plaatsen rondom het
IJsselmeer. (MvdV)
Foto’s: Bart van Overbeeke
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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 Paviljoenkantine tegemoet. Twee cateringbedrijven, beide in de race
om vanaf volgend jaar de TU/ekantines te bestieren, presenteerden zich maandag en dinsdag aan het hongerige publiek.
De mening van een geselecteerde groep studenten en
medewerkers bepaalt mede de
uiteindelijke keuze voor een
nieuwe cateraar.
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Drie medewerksters van het
Communicatie Expertise Centrum 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 totaalplaatje klopt gewoon, vinden ze.
Voor
Hannie
Dijsselblom
hebben de Albron-kantines van
nu ‘een iets te hoog friettentgehalte’. Loes van den Dungen
mist een goede saladebar, “die is
er alleen in het Auditorium”.
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De cateraar van maandag heeft
het bij de dames in elk geval
verbruid. De vuilnisbak puilde
uit, niet alle producten waren geprijsd en de bospaddenstoelensoep klonterde. “Het was net
alsof ze hun best niet hadden
gedaan”, vindt Dijsselblom.
De cateraar die zich op maandag
presenteerde, is een oude bekende: Sodexo (destijds nog met een
‘h’ in de naam) was tot vijf jaar
geleden de huiscateraar van de
TU/e. Bij de Mexicaanse masterstudenten Brenda Pérez Zavala
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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 espresso uit de koffiebonenautomaateven 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
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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 overigens niet intekende voor de
kantineklus-, krijgen straks een
aanbod van het gekozen nieuwe
cateringbedrijf. (MvdV)/

.
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Peter Krouwel
“Noodhulp ligt me omdat je snel resultaat ziet”
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 ontwikkelingsingenieur, maar besloot zijn
kennis aan te wenden in de
noodhulp. Zijn werkgever
Unicef kan hem als supply
manager naar alle rampgebieden ter wereld sturen
waar hij wat kan betekenen.
“Waarom zou ik mijn capaciteiten in Nederland aanwenden
om een nieuw koffiezetapparaat
of betere gloeilampen te ontwikkelen 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 Werktuigbouwkunde. 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 vluchtelingen terechtkwamen. Toen
maakte ik de stap van ontwikkelingssamenwerking naar noodhulp. 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 verantwoordelijk 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 honderddertig 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 scheepscontainers 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 medewerkers. Dit aantal werd na de aardbeving verachtvoudigd. “Voor al
dat personeel moesten er kantoorruimte, slaapmogelijkheden,
generatoren, auto’s en it-apparatuur komen.” Na vijf weken,
toen er ook meer goederen
rechtstreeks in Haïti bezorgd
konden worden, is Krouwel vervangen door iemand die langer
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Midden op de Guido Gezellestraat in
Eindhoven treffen we op 2 juni drie TU/estudenten 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 anderhalf meter hoge kindertjes en groepjes
kletsende moeders vallen de drie leden
van het Eindhovens Studenten Corps
behoorlijk op. Stijn Stovers (tweedejaars

kan blijven. In Cambodja lag
genoeg werk op hem te wachten.
Cambodja is zijn vijfde standplaats 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 epidemieën. 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 moedeloos. “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

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 herinneringsoproep voor de straatspeeldag
lazen -“wie heeft er zin om een leuke activiteit 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

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 duurzaamheid. Vergeet het gelijkheidsprincipe niet.”/

.

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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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 designinstituut in de Chinese provincie 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 benoeming van hoogleraar Schouten (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 waarin China nadrukkelijk streeft
naar vernieuwing, zoals industrial design.
Schouten: “Op dit moment wordt
China vooral gezien als goedkope
productiefabriek voor producten
die in ándere landen worden ontworpen en ontwikkeld. Maar op
termijn is daar, zeker als de inflatie 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 International Design Institute krijgt zijn
hoofdzetel in Hangzhou, de
hoofdstad van Zhejiang. Schouten gaat zich onder andere buigen
over de gewenste onderwijs- en
onderzoeksprogramma’s, mogelijke start-ups en samenwerkingsverbanden met de industrie
en beoogde andere kennisinstellingen: de TU/e, het Amerikaanse 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 adviseurs vereist dat ze minstens de
helft van het jaar in China doorbrengen, vervult Schouten zijn
taak grotendeels vanuit Eindhoven. “Ik heb al zó veel rondgereisd in mijn leven; ik wil niet
zolang aan één stuk in het buitenland wonen. Ik heb daarom
gezegd dat ik deze taak met genoegen aanpak, maar dat ik deze
wel zelf wil inrichten.”
Schouten is ervan overtuigd met
de
huidige
communicatiemiddelen 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 emeritaat gaat en tot die tijd vooral
nog druk is met de lopende onderzoeksvisitatie bij ID, verwacht
ongeveer eens in de twee
maanden in China te zijn voor
overleg. (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 aspecten 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 vernieuwingsslag”, zegt Femke Beijer van het

Communicatie Expertise Centrum (CEC). “We willen vooral
alle nieuwe plannen die aan de
TU/e leven, op deze dag nadrukkelijker 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 faculteiten over de manier waarop zij
invulling kunnen geven aan deze
thema’s. Veel faculteiten gaan
hiervoor op 3 oktober samenwerken. Populaire activiteiten als
het Toverlab willen we zeker

behouden, maar ook daar bekijken we hoe de activiteiten
kunnen aansluiten bij de
thema’s.” Ook de brandingcampagne rondom ‘The Land of
the Innovator’ wordt nadrukkelijk 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/eXperience’ dekt de lading veel
beter.” (HK)/

.

Op de koffie bij Bert van Marwijk
Ze hebben er een stuk voor
moeten rijden in hun Landrover, 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 bondscoach thuis in Meerssen. Hij
nodigde het viertal toen uit om
hem op het trainingskamp van
het Nederlands elftal te bezoeken.
Na een avontuurlijke reis van vijfenzeventig dagen en twintigduizend kilometer, dwars door
Europa en Afrika, is het deze
week tijd om de invitatie te verzilveren. Het reisgezelschap is gisteren, woensdag 9 juni, aangekomen 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 bezoeken 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 ontmoetingen is de laatste weken
opnieuw bijgewerkt. In Botswana stond het viertal na een
avondje stappen plots oog in oog
met een neushoorn. “Nee, echt
niet te veel gedronken”, lacht Van

Ook Baeten lid KHMW

Eindhoven wint GNSK

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 verscheept. (FvO)/

.

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/ewetenschappers telde. Baeten, tot voor kort vicedecaan van de faculteit 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)

Voor het eerst deed een Eindhovens lacrosseteam mee aan het GSNK. De concurrentie 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

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 verschillende podiumplaatsen. De
voetbal heren, de volleybal dames
en de badminton mixed werden
eerste. De teams volleybal
dames, basketbal heren, waterpolo 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 programma. 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)/

.

Ach en Wee

10 juni 2010 Cursor
4/ Opinie

Opinie TU/e
Prof.dr.ir. Jan Fransoo, hoogleraar Operations Planning and Control

Vox Academici

Nederlands in- en uitstapgedrag
werkt snel treinverkeer tegen
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 onderzoeksgroep deed in het verleden verschillende
projecten voor de Nederlandse Spoorwegen. “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 Nederlanders is vrij typisch: wie de trein wil
verlaten, moet zich door een dichte mensenmassa 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 mogelijk 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 langzaamste 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 alternatieven: de binnenvaart en het treinvervoer. 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

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

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 verschillende media wordt met en
door de TU/e-gemeenschap
over het jaar 2020 gesproken.
De TU/e leeft en is in ontwikkeling.
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 workshops en dergelijke van maatschappelijke of academische aard. Een ideaalbeeld natuurlijk.
Helaas is de situatie op dit moment
bepaald anders: minder dan vijfentwintig procent van de studenten haalt zijn
bachelor in de beoogde drie jaar, besturen 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 onderwijs. Ten tweede het creëren van een

levendige studieomgeving met de mogelijkheden tot verbreding,
verdieping en ontwikkeling. En ten derde, waar
het uiteindelijk grotendeels op neerkomt: verandering van de mentaliteit 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 begeleiding 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 beïnvloeden van de student op verschillende
manieren.
Verandering van de mentaliteit van de
student door motiverend onderwijs en
een stimulerende omgeving. Een uitdaging 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 bedrijfskundige studievereniging

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

Sommige geleerden zijn hoogleraar,
sommigen zijn academielid (KNAW), enkelen
zijn dat dubbel: academiehoogleraar.
Er worden jaarlijks vier à vijf academie hoogleraren benoemd voor een periode
van vijf jaar. Veel academiehoogleraren
hebben een bètasignatuur, maar de mooiste
wetenschap die aan de orde komt, is
narratologie, verteltheorie.
De TU/e heeft twee academiehoogleraren
(gehad): Van Santen en Huiskes, over wie
natuurlijk geen kwaad woord.
Ik heb trouwens voor niemand een kwaad
woord, met uitzondering van professor
Martijn Katan, academiehoogleraar
voedingsleer. Hij vertoont een uiterlijke
gelijkenis met André Rieu en een profes sionele gelijkenis met Sonja Bakker.
Er zijn tweeduizend websites met de
trefwoordencombinatie Sonja Bakker,
Martijn Katan.
Sonja verdiende miljoenen met haar boek
‘Bereik je ideale gewicht’, ze schreef
columns voor het Haarlems Dagblad en
De Gooi-en Eemlander en ze gaf tv-praatjes
op SBS6. Martijn heeft tienduizenden
exemplaren verkocht van zijn boek ‘Wat is
nu gezond’, hij schrijft columns in NRC en
Volkskrant en hij geeft wekelijkse radio praatjes voor BNR. Dat is een flinke lijst
betaalde nevenactiviteiten voor iemand
die benoemd is om zich ‘naar eigen inzicht’
bezig te houden met wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs.
Professor Katan heeft overal verstand van.
Hij werd onlangs over een column aange vallen door twee evolutiedeskundigen,
maar in het ‘naschrift’ heeft de auteur
altijd het laatste woord.
Wat mij op het spoor van Martijn Katan
zette, was een recente column in de weten -

Tekst: Enith Vlooswijk
Archieffoto: Vincent van den Hoogen

schapsbijlage van NRC Handelsblad, onder
de titel ‘Overheersende toevalstreffers’.
In de inleiding staat: “De meest gebruikte
statistische methode is de t-toets”. Dat is
zelfs in de voedingsleer niet waar: de t-toets
is een simpele, heel beperkt bruikbare
methode. Volgens statisticus Len Stefanski
(NCSU): “Regression analysis is the most
used statistical method for understanding
scientific data”. Katan vervolgt met een
warrig betoog over een niet nader verklaard
‘probleem van de kansrekening’ en over
statistische significantie. Het verhaal mondt
uit in de defaitistische conclusie: “het is goed
dat u weet hoe weinig statistisch significant
betekent”.
Martijn weet alles, en beter. In een eerdere
column schrijft hij dat hij een beetje
Hebreeuws kan lezen en hij onthult dat de
verwijzing naar de maagdelijkheid van Maria
in Jesaja 7 op een vertaalfout berust; dat was
al bekend bij Erasmus.
Ik ken ook een
beetje Hebreeuws:
‘In den beginne
was het al bere sjit’. Zou ik nog
academie hoogleraar
kunnen
worden?
Fred
Steutel

Effe zeuren
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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 opleiding de maatregel er wel doorheen 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 opleidingen, 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 studenten 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 studenten 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 begrijpt Westra wel. “Ook wij
hebben vier gebieden -Architectuur, Stedenbouw, Vastgoedbeheer en Constructief Management- 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)/

.

HP levert opnieuw notebooks
Ook komend studiejaar gebruiken 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 eerstejaars, zogeheten high-end
workstations, worden er op jaarbasis in Nederland zo’n zesduizend verkocht. Het is mede hierom dat Hewlett Packard er zo op
gebrand is om de order van de
TU/e, zo’n vijftienhonderd notebooks, binnen te halen, vertelt
ing. Joost Timmermans, die bij
het Onderwijs en Studenten
Service Centrum (STU) verantwoordelijk is voor de uitvoering
van dit project.
In het nieuwe notebook zijn de
gebruikelijke upgrades doorgevoerd. Microsoft Vista is vervangen 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. Timmermans: “Het effect daarvan is verdwenen. 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 moeten 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)/

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 afgestudeerden in de EU. In Nederland is dat 57 procent.
Nederlandse vrouwen lopen nog altijd hopeloos achter in de bètavakken. Nergens halen zo weinig vrouwen een diploma in de natuurwetenschappen, wiskunde of ict: slechts één op de vijf afgestudeerden. Het Europese gemiddelde ligt op veertig procent. In Roemenië
bedraagt het zelfs 62 procent. Bij technische opleidingen is de verhouding 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)

Natuurkundigen breken tent af

Foto: Bart van Overbeeke

Wie dacht dat natuurkundigen niet uit hun dak kunnen
gaan, kwam dinsdagavond 8 juni bedrogen uit. De
vloer van de feesttent bleek zelfs niet sterk genoeg om
het enthousiasme van de feestende fysici te weerstaan. Ze hadden dan ook iets te vieren: ter gelegen heid van het vijftigjarig bestaan van hun faculteit werd
het jaarlijkse voetbaltoernooi voor de vakgroepsleden
van Technische Natuurkunde dit jaar gevolgd door een
barbecue voor alle studenten, medewerkers en gepen sioneerden. Zo’n vijfhonderd man had zich ingeschre ven voor de feestavond op het evenemententerrein
tussen de Dommel en Traverse, waar met een feest tent, bartent, garderobetent en buffettent een intieme
sfeer was gecreëerd.

Nadat het voetbaltoernooi en de barbecue onder uit stekende weersomstandigheden waren afgewerkt,
brak een kwartier nadat feestband Eighty Eight aftrap te het noodweer los. Dit deed volgens de organisatie
niets af aan de feestsfeer, zelfs niet toen -op het
moment dat decaan prof.dr.ir. Klaas Kopinga het
podium betrad voor een duet met de band- de stoppen
doorsloegen omdat de buitenverlichting te veel water
had gevangen. De band speelde onverdroten voort op
een noodaggregaat en na vijf minuten was ook het
licht in de tent weer aan. Na een door het publiek afge dwongen laatste toegift moest de beveiliging eraan te
pas komen om de tent -met zachte hand- schoon te
vegen. (TJ)

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

maal afstemt op de activiteiten. Zo
moet de airconditioning automatisch worden uitgeschakeld als
de ramen openstaan. De sensoren
dienen zelf geen energie te gebruiken of de benodigde energie
uit hun omgeving te halen.
Momenteel tekenen bedrijfspanden voor maar liefst veertig
procent van het totale energiegebruik.

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 verantwoordelijk. (TJ)

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 bouwkundige 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 Bouwkundedecaan 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 levensduurdenken 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 directeur van het zogenaamde
Environment Technology Action
Plan dat Post genomineerd was
voor de ETAP-award. En dat het

Foto: Bart van Overbeeke

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 deeltijdhoogleraarschap 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)/

.
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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.
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 diameters. 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 elektromagnetische 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 elektromagnetische systemen, wat heel goed past bij
wat ASTRON nodig heeft. Dat is eigenlijk
een groot complex elektromagnetisch
probleem opsplitsen in vele kleine deelproblemen die elk afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar op een relatief eenvoudige 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

Er is een systeem
nodig dat zelf heel
weinig storende ruis
veroorzaakt

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 radiotelescopen
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 combinatie 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 ontvangstgevoeligheid”, zegt Maaskant. “Toen ik in 2004
aan dit onderzoek begon, was de gevoeligheidsanalyse 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 eenvoudig te
begrijpen.
Zodra het om
meerdere
versterkers en
antennes gaat,
waartussen
bovendien
ook nog eens een heel sterke
elektromagnetische koppeling bestaat, is dat een groot
probleem. “Toch zul je die
wederzijdse koppelingen
in acht moeten nemen om
het systeem zo optimaal
mogelijk te kunnen ontwerpen”, 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

volgen in levend botweefsel, vertelt promovendus 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 signaalstoffen hierbij betrokken zijn, maar aan
de hand van modellen kun je er wel iets
over zeggen.” En botonderzoek heeft niet
alleen medisch nut. Ook paleoantropologen 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 onderzoekers 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

Nieuwe generatie
radiotelescopen
ontrafelt mogelijk
geheimen van het heelal

Tot op het bot
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 onderhouden. Biomedisch ingenieur René
van Oers wijdde zijn promotieonderzoek aan het ontsluieren van de bouwwerkzaamheden in onze beenderen.
Gisteren, woensdag 9 juni, verdedigde
hij zijn proefschrift.
Botten hebben misschien een minder
dynamisch imago dan spieren, maar toch
Promovendus René van Oers.
Foto: Bart van Overbeeke

gebeurt er van alles in onze beenderen.
Oud botweefsel wordt voortdurend afgebroken en vervangen door nieuw, sterk
weefsel. Bij deze renovatiewerkzaamheden, 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 werkzaamheden. Graafcellen, bouwcellen en
opzichtercellen dus.
Het is niet eenvoudig deze processen te

Van Oers’ programma
oogt als een variant
op Pac-man
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heelal
behulp van zijn systeemsimulator wist
hij zijn onderzoek te valideren. Theorie
en praktijk zijn gedurende die tijd voortdurend 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)/

.

Maaskant vertrekt binnenkort met zijn vrouw
(ook werkzaam bij ASTRON) naar de tech n i s c h e u n i v e r s it e i t C h a l me r s i n G ö t e b o r g .
Hij gaat er aan de slag als postdoc en richt
zich op ‘packaging’, dat is gericht op de
modellering van sterk geïntegreerde actieve
componenten op elektromagnetisch golf geleidende en/of stralende structuren.
Hij hoopt in juli een Rubicon-subsidie
toegekend te krijgen, waarmee hij zijn
onderzoek in Zweden twee jaar kan
voortzetten.

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

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 opzichtercellen, die de krachten meten en signaalstoffen 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 gestimuleerd 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 doorbrengen.
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 belasting 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

.

Had Van Gogh in de toekomst geleefd,
dan zou de medische wetenschap wel raad
hebben geweten met dat afgesneden oor:
gewoon weer even aan laten groeien. Er is
steeds meer kennis om lichaamseigen
weefsel te creëren op de plaats van een wond.
Student Jonathan de Vries draagt aan die
kennis bij met een model voor de rekbaarheid
van weefsel.
Ons vlees bestaat grofweg uit cellen, inge kapseld in een netwerk van talloze draad vormige bio-polymeren, opgebouwd uit
proteïnen (eiwitten). Dat netwerk zorgt
ervoor dat de cellen niet van onze botten
druipen en dat het lichaamsweefsel een
bepaalde stevigheid heeft. Wanneer we
gewond raken, gaat het netwerk kapot.
Om beter te begrijpen wat er dan precies
gebeurt, is kennis nodig over het bio-poly meernetwerk. Jonathan de Vries, student
Technische Natuurkunde, heeft daarom een
natuurkundig rekenmodel ontworpen dat
het netwerk beschrijft. Dat model heeft hij
vervolgens omgezet naar een computerpro gramma. Het programma bootst na wat er
met het netwerk gebeurt, zodra je er aan de
bovenkant aan trekt.
“We hadden al een rekenkundig model van
één losse bio-polymeer”, legt De Vries uit.
“Dat heb ik gebruikt om een heel netwerk
met formules te beschrijven.”
Het basisprincipe van de formule is dat
natuurlijk materiaal graag zo min mogelijk
energie wil bevatten. Wanneer je aan weefsel

trekt, krijgt het elastische energie die het
weer kwijtraakt door terug te gaan naar de
uitgangsvorm. Zoals een elastiekje.
“De elastische energie van het bio-polymeer netwerk is een ingewikkelde optelsom van
constanten, kracht en uitrekking”, zegt
De Vries. “Telkens als ik aan het model ‘trek’,
zorgt het programma ervoor dat de uitkomst
van die optelsom zo klein mogelijk wordt.”
Met andere woorden: de formule zorgt ervoor
dat het virtuele polymeernetwerk altijd
terug gaat naar zijn uitgangsvorm.
Op het computerscherm is dat mooi te zien:
een kluwen blauwe sliertjes verbeeldt het
proteïnenetwerk. Zodra De Vries met zijn
cursor aan de kluwen trekt, gaat die op en
neer wiebelen. De slierten die de grootste
lokale spanning te verduren krijgen, lichten
op. En waar de slierten elkaar kruisen, zitten
kleine gele rondjes. “Dat zijn proteïnen die
de bio-polymeren aan elkaar vastplakken”,
zegt De Vries. “Als de spanning lokaal te
groot wordt, raken ze los en vervormt de
structuur.”
Het theoretische model zal nog worden
getoetst aan de uitkomsten van experimen tele metingen aan echt weefsel. Simulaties
met het uiteindelijke model moet leiden tot
kennis die inzetbaar is bij het succesvol
kweken van nieuw lichaamsweefsel.

Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Bart van Overbeeke

Onderzoek in het kort
Turkse kinderboeken goed voor Nederlands
Voor de Nederlandse taalvaardigheid van allochtone kinderen is het vooral van belang
dat ze veel worden voorgelezen en dat ze op niveau gesprekken voeren met hun ouders.
Het maakt niet uit of dat in het Nederlands gebeurt. Dat stelt de Utrechtse pedagoge Anna
Scheele in haar proefschrift. De promo venda onderzocht 58 Nederlandse, 46 MarokkaansBerberse en 55 Turkse kinderen in de leeftijd van drie tot zes jaar op taalontwikkeling en
cognitieve vaardigheden in relatie tot het taalaanbod in de gezinnen. Jonge Turkse en
Marokkaanse kinderen hebben doorgaans zowel in hun moedertaal als in het Nederlands
een achterstand op hun Nederlandse leeftijdsgenootjes. De achterstand van MarokkaansNederlandse kinderen met Tarifit-Berber als moedertaal is groter dan die van TurksNederlandse kinderen. Dat komt volgens Scheele niet doordat er in Turkse gezinnen meer
Nederlands wordt gesproken (het omgekeerde is juist het geval), maar doordat het TarifitBerber in tegenstelling tot het Turks geen wijdverspreid schrift heeft en de Marokkaanse
ouders hun kinderen dus niet kunnen voorlezen. (TJ)

Joden allemaal familie
Je kunt met recht over ‘het Joodse volk’ spreken: Joodse gemeenschappen over de hele
wereld vertonen namelijk een sterke genetische verwantschap, en niet alleen een culturele
of religieuze. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van wetenschappers uit New York en
Tel Aviv, gepubliceerd in The American Journal of Human Genetics. Hoewel de onderzochte
Joodse populaties in Irak, Iran, Syrië, Turkije, Griekenland, Italië en Oost-Europese
Asjkenaziem elk een duidelijke verwantschap vertonen met de omringende volkeren
(er heeft logischerwijs vermenging plaatsgevonden), concluderen de onderzoekers dat
de Joodse gemeenschappen voldoende op elkaar lijken om te spreken van een genetische
basis van de Joodse identiteit. De groepen blijken op te delen in populaties uit het MiddenOosten en Europa/Syrië die zo’n 2.500 jaar geleden zijn gesplitst. De studie wijst daarmee
uit dat Asjkenazische Joden hun afkomst delen met de Griekse en Italiaanse, iets waar door
wetenschappers nog aan werd getwijfeld. (TJ)
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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
Jos Lichtenberg en Slimbouwen®
Prof.dr.ir. Jos Lichtenberg is de geestelijk vader van het concept Slimbouwen,
een bouwfilosofie gericht op het
scheiden van de installaties en inbouw
-die slechts een beperkte tijd meegaanvan het geraamte (casco) dat in principe
zeer lang meekan. Daarnaast is Lichtenberg 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 aangepast 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 waterleidingen) 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 bouwproces, 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
energiehuishouding 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 tegenwoordig. 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 gerealiseerd 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 marktpartij bij Lichtenberg aan te telefoon
die iets met Slimbouwen wil doen./

“Met Slimbouwen
sta ik op en ik ga
ermee naar bed”

.

Cradle to cradle: af
Cradle to cradle (C2C) is een term die in
2002 werd geïntroduceerd door architect
William McDonough en chemicus Michael
Braungart in het inmiddels klassieke boek
‘Cradle to Cradle: Remaking the Way We
Make Things’. Braungart en McDonough
bepleiten in dit boek dat een werkelijk
duurzame wereld alleen bereikt kan
worden als je afval kunt hergebruiken als
hoogwaardige grondstoffen voor nieuwe
producten. Op die manier creëer je een
gesloten kringloop, die draaiende wordt
gehouden met zonne-energie. De filosofie
wordt vaak kernachtig samengevat met de
uitdrukking ‘afval = voedsel’. De bedenkers
gaven het goede voorbeeld door hun boek
uit te geven op een recyclebare kunststof
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Breathing Space (Floriade 2012)
TU/e-alumni ir. Joost van ‘t Klooster en
ir. Jackel Henstra van WVTTK architecten
ontwierpen voor de Floriadetentoonstelling
van 2012 in Venlo Breathing Space,
een kantoor- en expogebouw waarin
de principes van Cradle to Cradle en
Slimbouwen worden gecombineerd.
Breathing Space krijgt als uniek kenmerk
een beschermende, transparante huid die
kan in- en uitademen, opzwellen en
krimpen. Ook worden in het gebouw tussen
de binnen- en buitenruimte zogeheten
microzones aangebracht. Deze kunnen
worden gebruikt als uitloopruimte, maar
doen ook dienst als energetische buffers.
Breathing Space zal al zijn energie zelf
produceren en maakt daarbij gebruik
van wind, zon, water en bodem. Geheel

volgens het concept van Slimbouwen is de
uitvoering uitgewerkt in vier afzonderlijke
processtappen. Hierdoor raken de compo nenten niet (chemisch) gemengd, wat een
volledig demontabel gebouw oplevert. Zo
kan bijvoorbeeld het houtskelet eenvoudig
worden hergebruikt. Het is de bedoeling dat
Breathing Space na afloop van de Floriade
-die plaatsvindt van april t/m oktober 2012onderdeel gaat uitmaken van het duurzame
businesspark Venlo Greenpark. Het gebouw
is modulair opgebouwd, zodat bij eventueel
gebrek aan belangstelling van huurders
eenvoudig kan worden teruggeschakeld
naar een kleinere versie van Breathing
Space. WVTTK maakte het ontwerp in
samenwerking met TU/e-hoogleraren
Jos Lichtenberg en Frans van Herwijnen.

en duit in het duurzame zakje
Elphi Nelissen, fellow installatietechniek
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 installatietechniek 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

fval = voedsel
die na een eenvoudig proces opnieuw
als glossy, helderwit papier kan worden
gebruikt. Zelfs de inkt kan worden herge bruikt, doordat het in warm water makke lijk oplost. Het belangrijkste verschil met
andere duurzaamheidsconcepten is dat
de nadruk niet ligt op het produceren van
minder afval. Sterker nog: meer afval
betekent meer grondstoffen waaruit
weer nieuwe producten kunnen worden
gemaakt. En dat is goed voor de economie.
In de C2C-filosofie wordt alles decompo neerbaar gemaakt, zodat aan het eind de
levensduur een gebouw volledig uit elkaar
kan worden gehaald en alle componenten
elders in gebouwd kunnen worden.

voldoet aan de eisen die de gebruikers
eraan stellen en ook dat het binnenklimaat 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 energiekosten 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 doordringen 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 ‘energieneutraal’, 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 masterstudenten 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 aanbieden van zoveel
mogelijk nieuwe
kennis, of het doorrekenen van ingewikkelde problemen.
Daarin zijn ze toch
niet geïnteresseerd. We willen vooral
bereiken dat studenten installatietechnologie 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.”/

Nelissen
praktiseert wat
ze preekt

.
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World Cup Fever

Country: Spain
Who: Fernando Polanco,
postgraduate in Chemical
Engineering
Expectations: “Two years ago we won the
European Championship, so I expect us to
win the World Cup as well.” However, con sidering their achievements in previous
World Cups, Fernando is a little reluctant.
“We are always in the top five of favorites,
but we have never won the World Cup.”
He’s not really worried about Spain’s
group members Honduras, Switzerland,
and Chili, but expects any matches against
Brazil or Argentina to end up being real
nail biters.
Spain’s strength? “Fernando Torres
(forward, ed.). Unfortunately, he may not
play due to an injury.”
Any weaknesses? “Our height! We are too
short, and weak, at least physically. Our
technique is strong though, compared to
other countries like Italy.
Soccer trauma? “We are always one of the
favorites going in, but it’s exit Spain every
time we get to the quarter finals. And each
time we keep our heads high and expect to
win next time.”
How would you rate Spain’s soccer
madness? “ O n a s c a l e o f 1 t o 1 0 , i t ’ s a 1 0 .
Some people would rather spend their
money on a match than on food.”
This is what you sing when cheering on
Spain: “ E s p a ñ a ! ” ( c l a p c l a p c l a p ) . R e p e a t
ad nauseam. There are also specific cheers
for certain players, like forward David
Villa: “Illa illa illa, Villa Maravilla” (Miracle
Villa), and “El Niño Torres”. Torres made
h is soccer debut at Real Madrid when he
was only 17, and at 25 supporters still lo vingly call him ‘niño’ (kid).
E s s e n t i a l s u p p o r t e r p a r a p h e r n a l i a : scarf,
T-shirt and a flag painted on your face.
Mama Polanco’s match menu: beer, chips,
popcorn and sometimes even Spanish
jamón.

Interviews/Sjoukje Kastelein
Photos/Bart van Overbeeke
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.
Country: the Netherlands, also known as ‘Oranje’
Who: Marieke Steenbeeke, Architecture premaster
Expectations: “I think we’ll end up being
group winner, but we’ll face a tough game
if paired up against Brazil or Argentina after
that. Whatever happens, FC Twente’s recent
victory has put me in a winning mood Twente’s where I’m from”, Marieke says
smiling.
Strength: “ I p l a y i n a f o r w a r d p o s i t i o n m y s e l f
on Pusphaira, the women’s student socces
team, so I am especially focused on offense:
Van Persie.”
Weakness: “Defense and our fear of penalties.
The latter might result in pressure if the time
comes, because we have this lingering
trauma.”
National soccer trauma: “Penalties. The old
line-up always botched that up. By now,
almost all of them have been replaced, and
I think this new batch of players is up for it.
Van Persie will score surely.”
How do you rate the Dutch soccer craze?
“It has been commercialized to the extreme,
but everyone loves it. Supermarkets have all
kinds of World Cup collectibles, and although
we don’t usually care for these things, any thing goes as long as it has to do with Oranje.”
W h a t t o s i n g t o c h e e r o n H o l l a n d ? “Hup,
Holland, hup, laat de leeuw niet in zijn
hemdje staan”, or “Nederland, oh Nederland,
jij bent de kampioen, wij houden van Oranje,
om zijn daden en zijn doen”. Or if any of those
songs prove to be too challenging, “Holland!”

Country: Nigeria
Who: Chukwunoso Nwonye,
postgraduate Mathematics
for Industry
Expectations: “I don’t expect too much from
the Nigerian team; I don’t want to be disap pointed. If they lose, I won’t be disappointed,
and if they win, I will be extra happy.” Since
Chukwunoso Nwonye is not too well-in formed on the present state of his national
squad, he’d rather not comment on its
strengths and weaknesses, or make any
predictions.
How would you rate soccer madness in
Nigeria? “ O n a v e r a g e , e v e r y N i g e r i a n i s
crazy about football. I’m an exception.”
What to sing while cheering Nigeria on to
victory? “ T h e r e a r e l o t s o f d i f f e r e n t s o n g s ,
all in pidgin English.”
Essential fan gear: “White-and-green
clothes, a flag, a drum, and the ability to
scream at the top of your lungs.”
What’s on the menu while the match is on?
“Young people drink beer and strong wine.
It’s mostly about the drinks, food is not that
important. We have a lot of different brands
of beer in Nigeria, most of them produced
there: Star, Stout, Gulder, Harp and Heineken
as well.”

-clap clap clap- will do fine.”
Essential supporters’ paraphernalia:
“An orange T-shirt for sure, a horn, flags on
your cheeks and optionally, a lion’s costume
for diehard fans.”
What’s on the menu? “Beer, chips and
bitterballen (fried, bite-sized breaded
ragout balls).”

Country: South Korea
Who: Young-Joon Choi,
PhD student Mechanical
Engineering
Expectations: “South Korea wants to at
least get into the quarter finals. Our team
is not doing that well at the moment.
We did win a friendly match against Japan
with 2-0, though.”
Strength: “ O u r p l a y e r s ’ t i r e l e s s r u n n i n g
for ninety minutes on end. It resembles
the Dutch technique: chasing the ball,
going forward on the wings. Guus Hiddink
taught us that. When we lost 5-0 to the
Netherlands at the 1998 World Cup, we
figured we must hire this coach. And then
there is former PSV player Ji-Sung Park. H
e is a top scorer.”
Weakness: “Defense.”
National soccer trauma: “Losing to Japan.
From 1910 through 1945 Korea was
oppressed by Japan. Although our rela tions are fine now, it can still get slightly
complicated on an emotional level. It’s
at sporting events like this one that old
sentiments tend to return. It is probably
comparable to the situation between the
Netherlands and Germany.”
How would you rate South Korea’s soccer
madness? “ S o c c e r c o m e s i n t h i r d o r f o u r t h ,
after baseball, figure skating and golf. But
they are sure to watch the World Cup.”
What to sing to cheer on South Korea?
“Dae-Han-Min-Guk” - clap five times, and
repeat. Dae-Han-Min-Guk is the formal
name of Korea.
Essential supporters’ items: a red T-shirt,
Korean flags on your face. And if you’re a
die hard, wear red devil’s horns.
What would the Chois typically eat during
a soccer game? “We don’t have special
soccer snacks - but there is beer.”

Country: Brazil
Who: Alexandre Molina, postgraduate Chemical Engineering
Alexandre claims to be the only Brazilian who
does not care for soccer and can’t play it.
“I’m a lousy player. I tried when I was young,
but I was the worst out of all of my friends.
I was always the last person to be picked.
I then started playing tennis, which I liked
much better.” Nevertheless, Alexandre
Molina took the time to talk to us about his
national team and Brazilian football madness.
Expectations: “There are always high hopes
for Brazil. After all, we’ve won the champion ship five times. But Brazil isn’t as good as it
used to be. We lost to France in 2006 (quarter
finals, ed.). I don’t know. I’d be happy to see
The Netherlands win, by the way, because if
Brazil wins, I’ll be celebrating on my own.”
Strength: “ K a k á . ” ( s h o r t f o r R i c a r d o I z e c s o n
dos Santos Leite, ed.)
Weakness: “ W e s u f f e r f r o m a n a g e - o l d
problem: our players are too self-confident.”
Big egos? “That’s right.”
National soccer trauma: “France, especially
Zinedine Zidane. We lost the finals 3 to 1 in
1998, and in 2006 we did not make it through
the quarter finals and lost 1-0. Zidane scored
three out of France’s four goals.
How would you rate Brazil’s soccer madness?
“People get time off work to watch the game.

No joke. It’s our number one game.”
Whoever wants to support Brazil, sings:
“Brasil, EEEôôô!” until everyone is fed up.
What to wear: Yellow and green.
What’s on the menu: beer, Caipirinha and
fried manioc.
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Eindhoven wins Great Dutch Student Championship
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 sportsmen, 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, basketball, 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)/

.

?????
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?”

I wonder why ...

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.

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

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

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

Articles from TU/e in on-line system
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.

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.

already been uploaded into the
system, most university Departments do this quite consistently.”
Articles in Metis are automatically included in the TU/e repository, and are subsequently displayed 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 articles will be submitted to us automatically. If this does not happen,
we can still request publications
ourselves. We may do this now
that the submission of publications 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 important 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/

What’s happening?

It has only been public knowledge 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 Septemberplein attracts enough attention, footage of this will be broadcast 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 Stratumseind 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-

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)/
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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?
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Photo: Bart van Overbeeke

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.

the
I want rogoanmd playful exhibition that is bgu1iltinuEpinindhoven.

Café Altstadt is located at Stratumseind
71, café Thomas and Spijker are also
located at Stratumseind, opposite SintJoriskerk. 18 Septemberplein is the big
square in front of shopping center
Piazza, near the central station.
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Odd jobs at another side of society
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 organization 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)/

.

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

Woensdag: Aardappelroerbak met mini-gehaktschijfjes; 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 televisieschermen 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 donderdag 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 proefschrift luidt ‘Dynamics of Individual Magnetic
Particles near a Biosensor Surface’. Van Ommering
promoveert aan de faculteit Technische Natuurkunde. 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 polymeric 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 proefschrift 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 manufacturing 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 bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift 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.

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 vicepresident 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.

Afscheidscollege

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

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

Voor meer informatie ga naar: http://jobs.tue.nl.
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Doppio nog een paar keer op de planken
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.

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

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/estudent. Loek Overes, Bouwkundestudent, klimt in de rol van anorexiapatiënt. 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 toneelvereniging zorgden vooral de voorstellingen
vanuit de basiscursus voor een verrassing.
“Die uitvoeringen waren steeds uitverkocht. 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

Musical voor 55ste verjaardag TU/e

Spelers gezocht voor Moulin Rouge
De jonge Britse schrijver Christian trekt naar
de Parijse schilderswijk Montmarte om daar
te schrijven over het leven. Hij ontmoet er
kunstenaar en levensgenieter ToulouseLautrec en zijn vrienden, de zogeheten
Bohémiens. Zij introduceren hem bij Zidler,
eigenaar van nachtclub Moulin Rouge - een
wereld van theater en muziek. Hier ontmoet
Christian de oogverblindende courtisane
Satine, de publiekstrekker van de theater show. Hij wordt stapelverliefd op haar.
Zij moet echter de hertog behagen, die de
geldschieter van de show is. Een waar
liefdesdrama ontspint zich.
Studenten Toneelvereniging Doppio, het
Eindhovens Studenten Muziekgezelschap
Quadrivium, Studium Generale en de TU/e

hebben de handen ineen geslagen om
de musical Moulin Rouge in juni 2011 in
het Parktheater op te kunnen voeren.
Het 55-jarig bestaan van de universiteit is
de aanleiding voor het initiatief. Studenten
en hun leeftijdsgenoten kunnen op 2, 3 en 4
juli auditie doen in de Bunker voor een rol
in de musical. Een regisseur begeleidt de
spelers en ze krijgen zang- en danslessen.
Een professionele dirigent begeleidt het
orkest. (JvG)

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

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, Emmasingel 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 BBQTuinconcert 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.
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Club040
Algemene studentenvereni ging SSRE heeft vorige
week het Stadhuisplein
weer op zijn kop gezet met
het gratis dansfestijn
Club040. Op vrijdagavond
4 juni was het bij een heerlijke temperatuur een ge zellige drukte met veel bier
en beats van enkele dj’s
onder wie Vato Gonzalez (op
de foto). Het evenement
verliep nagenoeg vlekke loos. De geluidsoverlast
voor de buurt werd inge damd door het toepassen
van ‘line-array’, een
systeem dat de reikwijdte
van de muziek beperkt tot
de directe omgeving. (FvO)

Foto: Bart van Overbeeke
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TU/e’er studentenbokskampioen
TU/e-student Michiel van
den Berge is Nederlands
studentenbokskampioen
geworden in de klasse
boven de 91 kilo. In de
finale van de nationale
studentenbokskampioenschappen in Nijmegen op
zaterdag 5 juni gaf zijn
Groningse tegenstander
zich na een iets te voortvarende start gewonnen.
De klasse boven de 91 kilo
staat in de bokswereld ook
wel bekend als de koningsklasse. 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 spectaculair omdat je de klappen 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 uiteindelijk 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 afgestudeerd bij Werktuigbouwkunde) 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 prestaties: “Volgend jaar hopen
we ons resultaat uiteraard
te evenaren of zelfs te overtreffen. 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)/

.

Wie is de GEWIS-mol?

Tien studenten die geld kunnen verdienen door opdrachten goed uit te voeren en één student die de boel probeert
te saboteren. Leden van GEWIS, de studievereniging van
Wiskunde & Informatica, speelden tijdens het pinksterweekend 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 aflevering met de bekendmaking van de mol is woensdag
16 juni. Volgende week in Cursor een kort gesprek met
deze saboteur. (JvG)

En hoe is het in Uppsala?

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.

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

legeringen te onderzoeken 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 afgelopen 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 studentenverenigingen (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
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Eindhovense zwemmers kampioen
De zwemploeg van
Nayade, de Eindhovense
studenten zwemvereniging, 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 spannende overwinning, met
een verschil van 7,8 seconden.” 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 hadden steeds te weinig dames
om de competitie te vullen.
Je krijgt dan een vervangende 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 Studentensportcentrum van de
TU/e. (JvG)/

.

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

Simon Stevin zeilt
over het strand
Negen leden van Simon Stevin, de studievereniging van
Werktuigbouwkunde, zeilden afgelopen weekend over het
strand bij het Belgische Panne. De leden doen dit vaker
in een jaar, onder meer in navolging van de bekende werk tuigbouwkundige Simon Stevin. Hij ontwierp de strand zeilwagen om er soldaten snel mee over het strand te
vervoeren. Volgens zeilwagencommissaris Ruud van
de Looij haalden ze met de wagens dit keer zo’n veertig
kilometer per uur. “Als er erg veel wind staat, halen we
soms wel 75 kilometer per uur. Dit is met onze beste
wagen waar alleen de ervaren mensen in mogen.”
De Simon Stevinleden maken de zeilwagens zelf. (JvG)

Da ge’t moar wit

Panel van de week
Denk als een Innovator; laat andere mensen het vuile werk voor je
doen. Cursor gaat voor je op pad om de beste keus te zoeken, zodat
het studentenleven in Eindhoven nog wat aangenamer wordt: de
ConStudentenBond. Deze keer onder het mom van ‘Bye bye Den
Haag…’, de beste politieke detox-methode.

De neergestorte vermoeide politiek-zieke kiezer

Tv kijken

Looks

WK voetbal

Facebook

Vakantie

Ga gerust lekker een dag
voor de tv hangen; Tell Sellreclames kunnen best
entertaining zijn. Zap een
keer naar de zenders wat
verderop, bijvoorbeeld
Animal Planet: het lijkt mis schien wel erg op een tvdebat, maar het zijn echt
ruziënde orang-oetangs.
Amerikaanse soapseries
kunnen je gedachten ook
even afleiden van het po litiek spel; wie deed het
nou met wie, en waren die
al geen familie? Bovendien
is de kans dat JP nog een
keer wordt uitgenodigd bij
Life4you en RTL Boulevard
niet heel erg groot…

Zorg dat je geen politieke
look hebt, zo voorkom je
confrontaties op straat.
Zit je haar in een zij scheiding à la Harry Potter,
rough-up gel erin en klaar.
Als je een donkere krullen bos hebt a la Femke, stijlen
die hap! En als je kalend
bent, neem een voorbeeld
aan Gerard Joling. Geen
‘grijze snor’-plukken in het
donkere haar à la Gerda,
maar ga voor het helemaal
hippe ‘omagrijs’. Een te
licht uitgevallen coupe du
soleil, tja, draag dan maar
een hoofddoekje (of blijf
desnoods een aantal weken
binnen).

Zo gauw iemand begint
over de politiek, start dan
meteen een topic over ‘het
WK’. Troost alle vrouwen
die geen DutchDress van
Bavaria hebben kunnen
bemachtigen, en sluit
bijvoorbeeld een wedden schap over hoeveel minuten
Arjen Robben zonder bles sureleed op het veld zal
staan: succes gegarandeerd!
Begin desnoods met de
voorbereidingen van de
wedstrijden: sla de grootste
lcd-tv in die bij Media Markt
te vinden is, en ga bier
scoren bij de AH, want die
beesies zijn een must-have
(wuppies zijn zo 2006!).

Meld je aan voor Facebook,
(Hyves is namelijk zó
2009!). Deze geweldige
vriendensite biedt meer
afleiding dan je ooit voor
mogelijk hebt gehouden.
Farmville is één van de
grote favorieten, lekker de
hele dag je boerderij onder houden. Oude vrienden
opzoeken of potentiële
vrienden spammen en je
bezigheden posten. Je kunt
zelfs vrienden worden met
South Park’s Kip Drordy,
hoe cool is dat. Zorg wel
dat niemand uit Den Haag
tot je vriendenkring
behoort, anders word je
nog elke dag gespamd met
politieke posts…

Stort je op de voorbereiding
van een supertoffe vakantie!
Ga naar Verweggistan (daar
praten ze niet eens
Nederlands, laat staan over
politiek). Mocht je dan toch
andere Nederlanders te genkomen, doe dan
gewoon alsof je uit België
komt (met een Brabants
accent kom je vast een heel
eind). Oh ja, maar vergeet
niet dat de tentamens over
anderhalve week starten!

BESTE
KEUS

Is Eindhoven een studenten stad? Over het algemeen is
Eindhoven niet de eerste
stad waaraan mensen
denken als ze zich een stu dentenstad voorstellen.
Maar wat is een studenten stad? Ik zou er een pleidooi
voor willen houden dat
Eindhoven meer studenten stad is dan we denken.
Neem nu afgelopen weekend.
Op zaterdag hield studentenmuziekvereniging Quadri vium het festival Muziek op
de Dommel. Tegen het Van
Abbemuseum aan werd een
drijvend podium gebouwd
zoals bij het bekende
Concert op de Amstel op
Bevrijdingsdag. Voor een
publiek van minstens
duizend man werden de
hele dag concerten gegeven
door verschillende vereni gingen, uiteraard afgesloten
door Quadrivium zelf. Is dit
studentenleven? O f t e l t d i t
niet omdat het bestuur niet
de hele dag in driedelig pak
rondloopt? Ik geef het ze
te doen, de muziekvereni gingen in Delft of Nijmegen,
om een concert te organi seren met een begroting van
bijna een ton.
Nu is Quadrivium mijn vereniging, dus ik ben misschien
niet objectief. Maar er zijn
meer voorbeelden. Zo werd
op vrijdagavond het centrum
gevuld met de beats van
Club040, een openlucht
dancefeest op het Stadhuis plein, georganiseerd door
SSRE. En nog veel groter is
het hoge spel dat het ESC op
dit moment speelt met de
aankoop van een sociëteits pand. In welke studenten stad krijgt een vereniging
van pakweg 250 leden het
voor elkaar een gebouw te
kopen en verbouwen voor
ruim een miljoen? Het
probleem is dat in vergelij kingen met andere steden in
Eindhoven altijd Fontys wordt
meegeteld, onterecht. Bij
studentenverenigingen zijn
Fontysstudenten ver in de
minderheid, en het bestuur
van Fontys heeft nog nooit
wat gedaan voor het studen tenleven. In de praktijk telt
alleen de TU/e-populatie,
pakweg zevenduizend
studenten. Dit zijn er veel
minder dan in Delft of
Nijmegen. De Eindhovense
verenigingen moeten
daarom opboksen tegen
zusterverenigingen die tien
keer zo groot zijn, en dat
terwijl de stad Eindhoven
groter is. En weet je wat?
Dat opboksen lukt vrij aardig.
Bram van Gessel is
promovendus bij
Technische Natuurkunde

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

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

Marcel van Heist / 23 / eerstejaars
master ID
“Ik heb geen standaard desktop: op
deze Mac wisselt het om de vijftien
minuten met beelden uit de library
en dat zijn er zo’n honderd. Ik vind
het wel leuk zo, want sommige zijn
echt te druk of lelijk, maar dan is ie
zo weer voorbij. Vooral de ‘natuurbeelden’ zijn visueel wel mooi, maar
cliché en overdreven. Eerst besteedde
ik veel tijd aan m’n desktop met illustreren en photoshoppen. Misschien
moet ik ‘n betere library aanleggen,
met beelden uit
bijvoorbeeld de
documentaire
Home van Yann
Arthus-Bertrand,
met prachtige
beelden geschoten
vanuit een
helikopter.”

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

en in plaats van de gebruikelijke formule “zo waarlijk
helpe mij God almachtig” iets hebben gestameld als:
“zo waarlijk help God allemachtig mij”. De gemeente
is een onderzoek gestart dat moet uitwijzen of die
formulering voldoende lijkt op de vereiste eed. Zo niet,
dan zijn alle besluiten waarover Van Teijlingen heeft
meegestemd ongeldig. De raad neemt vooralsnog het
zekere voor het onzekere en neemt tot de uitslag van
het onderzoek (dat vandaag wordt verwacht) geen
enkel besluit meer. Lang leve de bestuurlijke daad kracht van de antibureaucraten van de PVV! (TJ)

Luke (20) valt op met zijn kekke hoedje, grijze
giletje en zijn ketting. En stiekem vindt hij dat
helemaal niet erg. De Nieuw-Zeelander is
dit jaar begonnen met de studie Industrial
Design en hij merkt dat het hoedje een
dankbare bron voor gespreksstof is. Zijn
ervaring met Nederlanders is dat de meesten
niet ‘zomaar’ kletsen, maar een aanleiding
moeten hebben. Nieuw-Zeelanders spreken
elkaar volgens de ID-student wat gemakke lijker aan. Luke kwam naar Nederland
vanwege de liefde en omdat Industrial Design
hier op een hoger niveau zou staan dan in zijn
thuisland. Helemaal onbekend is hij niet met
ons kikkerlandje, want drie grootouders
komen er vandaan.
Hij kocht de hoed een half jaar geleden in
Utrecht, in een skateshop. “Ik voelde me
anders in de nieuwe situatie en vond dit
hoedje ook wat anders hebben. Ik kreeg veel
reacties dat het ‘cool’ was en daarom draag
ik het nog steeds, zo simpel is het.”
Het giletje kocht hij in een tweedehands winkel, ook omdat het ‘cool’ stond. De ketting heeft hij
van zijn eerste vriendinnetje en is hij eenvoudigweg gewend te dragen. We moeten er vooral niets
sentimenteels achter zoeken.
Luke is geen modebewuste man, maar wel één die houdt van uitdagen. Het is vrij uitzonderlijk dat
we hem vandaag in grijs tenue aantreffen. Hij moet er zelf om lachen. “Ik vind Nederlanders vaak
juist zo donker gekleed. Daarom trek ik geregeld een gekleurd shirtje aan.” Hij is een liefhebber
v a n d e s i t e t h r e a d l e s s . c o m, w a a r e e n h o o p s h i r t j e s me t g r a p p i g e op d r u k z i j n t e v i n d e n . “ V e r y
funky”, geniet de joviale Nieuw-Zeelander. (JvG)

‘Het kan in Almere’. Zo luidt de wervende
slogan van de grootste gemeente van
Flevoland. En met recht, zeker sinds de het
toetreden van de Partij voor de Vrijheid in
de gemeenteraad. Op aangeven van de
fractie van Raymond de Roon (tevens Tweede
Kamerlid voor de partij van Wilders) wordt nu
de rechtsgeldigheid onderzocht van de eed die
CDA-raadslid Koos van Teijlingen enkele weken
geleden aflegde bij zijn installatie. De christen democraat zou zich uit zenuwen hebben versproken

