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TU/e en Fontys ICT 
slaan handen ineen
De TU/e-faculteit Wiskunde 
& Informatica en de Fontys
Hogeschool ICT gaan nauwer
samenwerken. De krachten-
bundeling houdt onder meer in
dat vaker docenten worden uit-
gewisseld, dat onderwijs- en
onderzoeksfaciliteiten worden
gedeeld en dat studenten vlot
moeten kunnen wisselen van
instelling.

In de University Club van de
TU/e zetten bestuurders van
beide onderwijsinstellingen gis-
teravond, woensdag 23 juni, hun
handtekeningen onder het 
zogeheten ‘Memorandum of
Understanding’. De verklaring is
een bekrachtiging van de weder-
zijdse intenties van de TU/e en
Fontys, waarvan de ict-afde-
lingen de afgelopen twee jaar al
volop aan elkaar ‘snuffelden’,
aldus decaan prof.dr. Arjeh
Cohen van de TU/e-faculteit
Wiskunde & Informatica.
De samenwerking komt onder
meer tot uitdrukking in het delen
van faciliteiten. Zo mag de TU/e
gebruikmaken van de ‘Virtual
Reality 3D Cave’ van Fontys; een
leeromgeving waarin wordt 
geprojecteerd op muren om zo
virtuele werelden te kunnen
scheppen. “De deuren staan 
nadrukkelijk voor de ander
open”, zegt Cohen - ook op on-
derzoeksgebied: “Daar komt
men bij Fontys minder aan toe,
maar als iemand daar er in-
teresse voor heeft, is hij of zij
welkom om in projecten hier
mee te lopen”.

De twee onderwijsinstellingen
gaan ook nadrukkelijk samen de
markt op om hun ict-opleidingen
te promoten. ‘Ict doe je in

Eindhoven’ wordt het geza-
menlijke motto, waarbij de twee
willen benadrukken dat verkeerd
kiezen er niet bij is: studenten
moeten gemakkelijk van instel-
ling kunnen switchen als hun
eerste keuze toch niet de juiste
blijkt te zijn. “Veel studenten die
hier Technische Informatica
komen doen, merken halver-
wege het eerste jaar dat ze het
toch iets te abstract en theore-
tisch vinden. Die kunnen hori-
zontaal doorschuiven naar
Fontys, zonder dat het reeds 
geleerde verloren gaat.” 
Omgekeerd moeten speciale
schakelklassen Fontys-studen-
ten helpen die na hun bachelor
juist door willen gaan met een
master aan de TU/e. Cohen: “Om
na drie jaar heel concreet werken
weer het abstracte in te stappen,
valt niet mee. Via de schakel-
klassen kunnen studenten
proeven van hoe het er hier aan
toegaat”. Allemaal niet helemaal
nieuw, benadrukt de decaan,
“wel gaan we het nu samen 
nadrukkelijker communiceren”. 

Netwerk
Volgens de decaan kunnen de 
instellingen veel van elkaar leren.
“Fontys heeft bijvoorbeeld een
veel groter netwerk richting de
industrie. Waar wij overwegend
behoorlijk fundamenteel onder-
zoek doen, heeft Fontys veel
meer zicht op wat er leeft op de
werkvloer en waaraan behoefte
is. Hun ervaring en netwerk
kunnen ons inspireren tot
nieuwe ideeën en richtingen.”
(MvdV)/. 

Enkel spatje kan pret niet drukken 
op Hajraa-buitentoernooi 

““HHeett  wweeeerr  iiss  rreeuuzzee  mmeeeeggeevvaalllleenn””,,  iiss  ddee  ooppggeelluucchhttee
rreeaaccttiiee  vvaann  ddee  bbuuiitteennttooeerrnnooooiiccoommmmiissssiiee  vvaann  HHaajjrraaaa..
AAffggeellooppeenn  wweeeekkeenndd,,  1199  eenn  2200  jjuunnii,,  wweerrdd  hheett  3322ssttee  
iinntteerrnnaattiioonnaallee  HHaajjrraaaa--bbuuiitteennttooeerrnnooooii  ggeehhoouuddeenn  oopp
hheett  ggrraass  vvaann  ssppoorrttppaarrkk  DDee  HHoonnddsshheeuuvveellss..  OOnnddeerrddeeeell
ddaaaarrbbiijj  wwaass  hheett  ooppeenn  NNeeddeerrllaannddss  SSttuuddeenntteenn
KKaammppiiooeennsscchhaapp  VVoolllleeyybbaall,,  ddaatt  wweerrdd  ggeewwoonnnneenn  
ddoooorr  ddee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHaaiiffaa  vvaann  IIssrraaëëll..  
VVoooorr  hheett  hheellee  ttooeerrnnooooii  wwaass  rreeggeenn,,  wwiinndd  eenn  kkoouu  vvoooorr--
ssppeelldd..  EErr  vviieelleenn  ggeelluukkkkiigg  mmaaaarr  ddrriiee  kklleeiinnee  bbuuiittjjeess
wwaaaarrvvaann  eeeennttjjee  ttiijjddeennss  ddee  ppaauuzzee  ddiiee  wwaass  iinnggeellaasstt  oomm
ddee  vvooeettbbaallwweeddssttrriijjdd  NNeeddeerrllaanndd--JJaappaann  ttee  kkiijjkkeenn..  HHeett
tthheemmaa  ‘‘HHeerrrriiee  iinn  ddee  tteenntt’’  wweerrdd  ddaaaarr  vvoooorraall  rreecchhtt
ggeeddaaaann  ttiijjddeennss  hheett  eenniiggee  ddooeellppuunntt  ddaatt  ggeessccoooorrdd  wweerrdd..

HHeett  ggeejjuuiicchh  vvaann  vvoolllleeyybbaalllleerrss  wwaass  iinn  ddee  vveerrrree  oommggee--
vviinngg  ttee  hhoorreenn..  CCoommmmiissssiieelliidd  CCaarroolliinnee  BBaalleemmaannss,,
ttwweeeeddeejjaaaarrss  WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee  eenn  ssppeeeellsstteerr  iinn
HHaajjrraaaa  DDaammeess  55,,  vveerrtteelltt  ddaatt  hheett  ttooeerrnnooooii  ssuuppeerrggooeedd
vveerrllooppeenn  iiss..  ““GGeeeenn  ddiieeffssttaall,,  ggeeeenn  rruuzziieess,,  ggeeeenn
kkllaacchhtteenn,,  vvoooorr  zzoovveerr  bbeekkeenndd..  IIkk  hhoooorrddee  ddaatt  éééénn  ssppeelleerr
nnaaaarr  hheett  zziieekkeennhhuuiiss  mmooeesstt  vvoooorr  eeeenn  eennkkeellbblleessssuurree,,
mmaaaarr  ddaatt  iiss  nniieett  vvrreeeemmdd  bbiijj  zzoo’’nn  ggrroooott  ttooeerrnnooooii..””
VVaann  ddee  444400  ddeeeellnneemmeennddee  tteeaammss  zziijjnn  eerr  1188  iinn  ddee
pprriijjzzeenn  ggeevvaalllleenn,,  iinn  aalllleerrlleeii  ccaatteeggoorriieeëënn  eenn  nniivveeaauuss..
ZZiijj  kkrreeggeenn,,  ggeehheeeell  iinn  ssttiijjll  mmeett  hheett  tthheemmaa,,  oooorrddooppjjeess
uuiittggeerreeiikktt..  VVaann  HHaajjrraaaa  ddeeddeenn  aalllleeeenn  DDaammeess  11  eenn  HHeerreenn
11  mmeeee  aaaann  hheett  NNSSKK,,  zziijj  wweerrddeenn  rreessppeeccttiieevveelliijjkk
zzeevveennddee  eenn  vviieerrddee..  ((NNSS))

FOM-bestuur stemt in
met verhuizing naar TU/e
De Raad van Bestuur van FOM
is vorige week donderdag
akkoord gegaan met de ver-
huizing van het FOM-instituut
voor Plasmafysica Rijnhuizen
naar de TU/e-campus. Wel
onder de voorwaarde dat de 
financiering rondkomt en dat
ook de Centrale Onder-
nemingsraad (COR) er haar
goedkeuring aan hecht. 

De COR heeft in deze kwestie 
adviesrecht. Het Algemeen
Bestuur van NWO, de koepelor-
ganisatie waar FOM onder valt,
steunt het bestuur van FOM in

deze beslissing.
Volgens een woordvoerster van
FOM zal de COR de komende
periode actief meedenken met de
volgende stappen die genomen
moeten worden om het instituut
over vier tot vijf jaar op de TU/e-
campus te krijgen in een eigen
pand. FOM wil Rijnhuizen in
Eindhoven laten uitgroeien tot
een nationaal instituut voor 
funderend energieonderzoek.
(HK)/.

Tech United schopt het ver op WK
Het TU/e-robotvoetbalteam van
Tech United heeft tot nu toe
alle wedstrijden op het Robo-
Cup toernooi 2010 met over-
tuigende cijfers gewonnen. Bij
het ter perse gaan van Cursor
was bekend dat Tech United tot
de halve finale is doorgedron-
gen van het wereldkampioen-
schap voetbal voor robots in
Singapore. 
Op www.tue.nl/cursor lees je
of het Eindhovense robotvoet-
balteam wereldkampioen is
geworden.

Coach Roel Merry is, als we hem
woensdag spreken, erg tevreden
over de tot dan toe behaalde 
resultaten op het kampioenschap
dat van 19 tot 25 juni is gehouden.
“We hebben alles goed op orde.
De dribbels en passes zijn mooi.
Het hele plaatje klopt gewoon.”
Enige tegenstand wordt nog wel
verwacht van het Chinese team
Water. “We hebben daar al wel
twee keer van gewonnen, maar ze
zijn gedurende de competitie

steeds sterker geworden”, aldus
Merry. 
De TU/e-studenten blijven verbe-
teren aan hun Turtles, zoals de
robots heten. “We gaan voor de
eerste plaats en willen alles
winnen”, verklaart Merry fana-
tiek. 

De TU/e doet met een ander team
(team EINDroid) mee aan de
adult-size humanoid league.  Het
team had slecht enkele weken
met Robot Tulip kunnen oefenen
en is vooral in Singapore om de
robot te laten zien. (JvG)/.

Tijdens het toernooi wordt er nog flink gesleuteld aan de Turtles van Tech United. 
Van links naar rechts: Rob van den Berg, Gerard Harkema en Harrie van de Loo.

Foto: Bart van Overbeeke
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Met een blozende, haast veront-
schuldigende lach bekent Jos
Reijnders wel blij te zijn met de
Perspectiefprijs. Het was een
‘Yes-moment’, zoals hij dat
noemt. Even de vuisten ballen
en een kort, intens overwinnings-
gebaar. “Ik ben eens genomineerd
voor de Shell Masterprijs. Toen
werd ik tweede. Vervelend, want
het was een close finish. volgens
mij koos de jury de winnaar meer
op de persoon dan het werk.
Daarom had ik dat bevrijdende
gevoel toen mijn naam viel bij de

uitreiking van de Perspectief-
prijs. Ik had er zo naar toegeleefd;
eindelijk.”
Reijnders heeft, in eigen woorden,
‘de lange route genomen’. Van
de mavo naar de mts, hts en de
TU/e. “Dat heeft wat extra jaren
gekost. Ik was net 28 jaar toen ik
hier klaar was. Maar ik zou het
zo opnieuw doen. Door die voor-
opleidingen kan ik ook echt iets
met mijn handen. Ik heb stages
gelopen bij autogarages en bij
Volkswagen in Wolfsburg en
hierdoor veel praktisch inzicht
gekregen. Het valt me op dat
veel studenten bij Werktuig-
bouwkunde dat missen. Dan
praten ze bijvoorbeeld over een
vermogen van honderd Watt,
maar ze beseffen niet dat een
auto daarmee niet vooruitkomt.
Hooguit een gloeilamp.”
Natuurlijk, je hoeft geen prak-
tische kennis te hebben om
computermodellen te ontwik-
kelen. En ja, een theoretische 
benadering heb je ook nodig om
tot iets te komen. “Maar soms

slaan ze hier wel eens door.
Berekenen, berekenen en nog
eens berekenen. En aan het
einde weten ze nog niets.”
Reijnders gebruikt liever zijn
boerenverstand om iets te ont-
wikkelen. En daar waar nodig
gaat hij rekenen. “Als een 
onderdeel kapot gaat, zoeken 
ze op de TU/e naar het waarom. 
In een bedrijf maken ze het
gewoon sterker. Ik probeer beide
benaderingen zo goed mogelijk
te combineren.” 
Als nieuwsgierig mannetje van
een jaar of zeven vroeg hij in
Deurne zijn vader de oren van
de kop. Samen onder de auto 
bij het vervangen van de olie. 
Elk boutje, ieder moertje, alle
handelingen. Hoe werkt dat? 
En waarom? Lachend: “Ik heb
nooit hoeven nadenken wat ik
wilde gaan doen. Autotechniek
was het voor mij helemaal.”
Als puber kon hij zijn hart
ophalen met brommers. Eentje
om te rijden, een tweede om aan
te sleutelen. Of beter gezegd, 

om op te voeren en mee te
crossen. Hij houdt wel van een
sportief bochtje. Alle remmen
gingen los op zijn achttiende
verjaardag. Meteen rijles, zelf de
handen aan het stuur. Een half
jaar later haalde hij ook zijn 
motorrijbewijs. Hij rijdt nu een
Honda CBR 600. De tweewieler
uit 1993 is zwart en beplakt met
roze stickers. Nee, liever niet op
de foto. Het ding ziet er niet uit,
maar rijdt uiteraard als een
zonnetje. “Ik wil graag een
motor van duizend cc.
Misschien dat ik iets met die 
vijfduizend euro van de
Perspectiefprijs kan doen.”
Een ketting of remblokje wil 
hij zelf nog wel vervangen.
Eenvoudige klusjes en zonde
van het geld om mee naar de
garage te gaan. Meer sleutelt hij
niet. Want onderzoeken slokt de
meeste tijd op. De ene helft op
kantoor dingen bedenken, de
andere helft in het lab de ideeën
testen. En dan weer terug naar
zijn bureau om verder te schaven

aan zijn projecten. 
Veel werk wordt verricht binnen
het startup-bedrijfje Progression-
Industry van TU/e-alumnus
Michael Boot en zijn compagnon
Trudo Aarts, ook van die goud-
haantjes. Boot kwam op het idee
om brandstof met behulp van
poreus materiaal te vernevelen
in een verbrandingsmotor.
“Michael gaf me een schets 
op een A4-tje. Dat was het.
Daarna ben ik gaan rekenen 
en modellen gaan maken en 
heb ik de injectortip uitgewerkt.”
Grote autoconcerns en toeleve-
ranciers zitten op het vinkentouw
om de toepassing te gebruiken.
Gouden bergen lonken binnen
nu en vijf jaar. “Als de injectortip
slaagt, dan worden we er allemaal
beter van.” Tevreden achterover
leunen? Nee hoor. “Ik heb geen
zin om ieder kunstje te herhalen.
Ik moet echte stappen maken,
anders is het geen uitdaging.”/.

Interview: Frits van Otterdijk
Foto: Bart van Overbeeke

Jos Reijnders. Ontwikkelaar
van een injectortip die roet-
uitstoot van dieselmotoren 

tegengaat. Een toepassing met
kansen, deze maand beloond
met de Perspectiefprijs 2010

van de TU/e. Voor de jonge 
ingenieur (29) ligt een mooie

toekomst in het verschiet.
Mede dankzij een flinke 
portie boerenverstand.

“Ik heb de lange route genomen”

Jos Reijnders

Middenin de feesttent van Hajraa op 
het Laplace-plein treffen we Lotte
Indencleef. Samen met vijf andere
Hajraa-dames blaast ze ballonnen op. 
“Tot de tent vol is.”

Lotte Indencleef is al drie jaar van de partij
wanneer er een beroep wordt gedaan 
op Hajraa-leden om mee te helpen het
buitentoernooi te organiseren. “Eigenlijk
is die voorbereiding nog leuker dan het
toernooi zelf”, zegt de Fontysstudente 

logopedie, die zelf in Dames 1 volleybalt. 
“We slapen al de hele week met alle 
vrijwilligers in de slaaptent op sportpark
De Hondsheuvels. Daarvoor heb ik een
matras van huis gehaald.” Indencleef is
naar eigen zeggen altijd bang dat ze iets
mist van de gezelligheid. “Ik wil er van
begin tot eind bij zijn.” Ook wanneer 
dat betekent dat je om zeven uur gewekt
wordt en hele dagen zware klussen moet
doen. “Dinsdag bouwden we de velden,
woensdag moesten we de tenten zetten en
het terras aanleggen. Vandaag versieren
we de boel en richten we de bars in.
Morgen gaan we de mensen ontvangen.
Er komen vijfduizend spelers verdeeld
over vierhonderdvijftig teams.”
Altijd leuk zo’n Hajraa-buitentoernooi.
Ook vorig jaar herinnert ze zich als één
groot hoogtepunt. Totdat de regen op 
zondagochtend met bakken uit de lucht
viel, dan. “Dat was een ellendig dieptepunt.”
Voor dit jaar zijn de weersvoorspellingen
niet gunstig, weet ze.”Hopelijk valt de
regen tijdens de voetbalwedstrijd. En als

het daarna nog regent, gaan we gewoon
meteen feesten in plaats van volleyballen.”
Nu moet ze snel verder. Er moet 64 meter
slinger worden gedraaid van opgeblazen
ballonnen. Nog zo’n duizend stuks te
gaan. (NS)
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Ach en Wee

Niet-student gaat betalen 
voor culturele activiteiten SG
Niet-studenten gaan vanaf
komend collegejaar betalen
voor de culturele activiteiten
van Studium Generale (SG).
Omdat studenten zich hierdoor
naar verwachting gemakke-
lijker zullen identificeren,
hoopt het bureau een beter
zicht te krijgen op wie er bij
SG-activiteiten eigenlijk in het
publiek zitten. 

Een nieuwe huisstijl, meer pro-
grammaonderdelen naar thema,
meer communicatie via social
media als Facebook en Twitter;
Studium Generale voert de
komende tijd verschillende ver-
anderingen door in de hoop meer
aansluiting te vinden bij zijn
voornaamste doelgroep: stu-
denten. Ook wil het bureau meer
zicht krijgen op het publiek bij
zijn activiteiten - onder meer
door voor de culturele pro-
gramma’s entree te vragen aan
niet-studenten. Het gaat hierbij
niet om de lezingen, benadrukt
SG-hoofd dr. Lucas Asselbergs,
maar om activiteiten als de ‘Yes
Jazz’-avonden in het Gaslab: “Er
komen altijd de nodige mensen
op af, maar eigenlijk weten we
niet goed wíe er nou in de zaal
zitten. Als niet-studenten gaan
betalen, zullen studenten zich
makkelijker identificeren en
krijgen wij zo meer zicht op ons
publiek”. 
Asselbergs is absoluut niet bang
dat zijn bureau zichzelf in de
vingers snijdt door een deel van
het publiek te laten betalen.
“Bijvoorbeeld medewerkers 
reageren nu vaak verbaasd als ze

horen dat een activiteit gratis is
en vragen zich juist af of dat geen
devaluatie van ons programma
is. Ik ben ervan overtuigd dat een
medewerker of bezoeker van
buiten de universiteit die paar
euro er best voor over heeft.”
Bovendien, zo benadrukt hij,
zullen de entreeprijzen nog altijd
een stuk lager liggen dan die voor
vergelijkbare avonden elders in
de stad. Na een jaar gaat SG de
maatregel evalueren.

Gaslab opgeknapt
Het Gaslab op het TU/e-terrein
ondergaat deze zomer een op-
knapbeurt en krijgt onder meer
een nieuwe, opener entree. “Het

Gaslab is een geweldig experi-
menteel podium, maar nu krijg je
toch een beetje het gevoel dat je
een soort ‘hol’ binnenstapt. Het
gebouw moet nadrukkelijker
gaan uitstralen dat het een hip
podium is en een opener karakter
krijgen.” Ook vindt Asselbergs
het een goede zaak als het Gaslab
(nog) vaker wordt gebruikt, ook
door andere partijen dan SG dat
het gebouw in beheer heeft.
Culturele inhoud en een link met
de TU/e zijn daarbij wel een voor-
waarde. (MvdV)/.
Zie ook pagina 10.

TU/e-alumni vergemakkelijken 
ook het online zoeken naar beurzen
Het zoeken naar een geschikte
bachelor, master of een PhD-
traject in Europa was al moge-
lijk via de sites van het bedrijf
Studyportals. Maar sinds kort
kan er ook gezocht worden
naar een geschikte beurs.
Studyportals, opgericht door
TU/e-alumni Edwin van Rest en
Thijs Putman, bouwt nog
steeds aan zijn zoekmachine
voor het Europese studieaan-
bod.

Van Rest en Putman, beiden 
afgestudeerd bij Technische

Bedrijfskunde, startten in 2007
samen met de Zweedse student
Magnus Olsson de website
MastersPortal.eu en daarmee het
bedrijf Studyportals. Ze zijn 
gehuisvest op Strijp-S en inmid-
dels werken er zeventien
mensen. Vorig jaar wonnen ze
tijdens de New Venture-wedstrijd
voor innovatieve start-ups een
geldprijs van 25.000 euro. 
Op hun sites zijn inmiddels 1.461
bachelor- en 14.692 masteroplei-
dingen te vinden en 723 PhD-
trajecten. Onlangs is er met
ondersteuning vanuit de

Europese Unie ook een site 
bijgekomen die inzicht geeft in
welke beurzen er voorhanden
zijn voor het financieren van je
studie, je stage of je onderzoek in
het buitenland. “Op dit moment
werken we met een testsite waar
nog maar 270 beurzen op te
vinden zijn”, zo zegt projectleider
Joran van Aart. “Maar in septem-
ber komt ScholarshipPortal.eu
volwaardig in de lucht, waarop
een veelvoud aan beurzen te
vinden zal zijn.” (HK)/.

Fietsen gestolen bij Bunker
Bij de Bunker zijn de nacht van zondag 20 op
maandag 21 juni vijftien tot twintig fietsen gestolen.
Alleen de fietsen die met een ketting waren vast-
gelegd aan een rek of reling, waren niet weg. Op
camerabeelden van de TU/e-beveiliging is te zien
hoe laat op de zondagavond een groene bus met
witte belettering het parkeerterrein bij het studen-
tencentrum oprijdt. Volgens beveiligingsmedewer-
ker Hay Becks is het een opvallende bus waarin de
fietsen zijn meegenomen, maar is op de beelden
net niet te zien wat er op het voertuig staat, waar-
door de dief tot dusver niet te traceren bleek.

Beveiliging jaagt op laptopdief
De TU/e-beveiliging is op zoek naar een man die de
afgelopen weken vermoedelijk op verschillende
locaties op de campus laptops heeft gestolen.
Vrijdag 18 juni sloeg hij waarschijnlijk twee keer
zijn slag in de gebouwen Impuls en Potentiaal

(Electrical Engineering); dezelfde middag jatte hij
mogelijk ook de laptop van een studente van de
Design Academy die aan het werk was geweest in
Vertigo (Bouwkunde). De rugzak waarin haar lap-
top zat, werd later leeg teruggevonden in Potentiaal,
waar de man die middag op camerabeelden te zien
was op de loopbrug tussen dat gebouw en het naast-
gelegen Impuls.
Hay Becks van de TU/e-beveiliging weet bijna zeker
dat dezelfde man, die hij tussen de 25 en 30 jaar
oud schat, onlangs ook al toesloeg in het Paviljoen.
De studente die haar laptop toen ontvreemd zag,
vond deze niet lang daarna terug op Marktplaats en
wist met de aanbieder tot een akkoord en een 
afspraak te komen. Becks ‘baalt als een stekker’ dat
ze de politie niet heeft ingeseind voor haar date met
de handelaar, “dan hadden we ‘m kunnen pakken”.
Volgens de teamleider heeft de beveiliging diverse
duidelijke beelden van de man, “de ene keer netjes
in pak, de andere keer in studentikoze kleding”.

Nieuwe minor over 
duurzame energie
Bachelorstudenten kunnen in
september deelnemen aan een
nieuwe minor over duurzame
energie. Het accent ligt daarbij
op onderwijs voor mensen die
interesse hebben om na hun
studie als zelfstandig onder-
nemer verder te gaan of binnen
bestaande bedrijven een eigen
start-up te willen maken. De
minor onderscheidt zich van
het overige aanbod door een
zeer praktijkgerichte aanpak
en de directe inbreng van 
bedrijven, zegt dr.ir. Lex
Lemmens. Volgens de oplei-
dingsdirecteur van de master-
opleiding Sustainable Energy
Technology, zijn er vijftien
plaatsen beschikbaar.

De deelnemers gaan een half jaar
in kleine groepjes werken aan
uitdagingen die bedrijven en
kennisinstellingen zullen voor-
schotelen. Lemmens: “Ze moeten
een innovatief plan bedenken en
een start-up ontwikkelen. Er zijn
dertig studiepunten mee te ver-
dienen.”
Hoewel de nadruk iets minder op
onderwijsoverdracht ligt dan bij
andere minoren, kunnen de
studenten rekenen op onder-
steuning van inspirerende
mensen uit het vakgebied. Ook
bedrijven of kennisinstellingen
die een uitdaging hebben voor-
gelegd, zorgen voor technische
begeleiding en kennisover-
dracht. De projecten binnen de
minor zullen zich onder meer
richten op energieopslag van 
gebouwen en steden, elektrisch
vervoer en licht. 
Omdat pas vrij recent alle lichten

op groen gingen voor deze 
opleiding, komt het studieaan-
bod wat laat, erkent Lemmens.
Om toch tempo te maken, is
gekozen om de minor als track
onder te brengen in de bestaande
minor Entrepreneurship.
Hierdoor kan een aanvraag voor
accreditatie achterwege blijven.
Lemmens verwacht eerder teveel
dan te weinig belangstelling voor
de minor. “Het concept zal zeker
aanspreken en duurzame
energie is een hot issue. Onze
minor is breder gericht en de 
industrie zit bovenop je lip.”

Master
Naast de minor zijn het volgende
collegejaar ook twaalf plaatsen
beschikbaar voor een Erasmus
Mundus SELECT. Het gaat om
beurzen voor een masterstudie
die zich eveneens richt op
duurzame energie. Het eerste
jaar van de opleiding is in
Stockholm. Daarna kunnen de
deelnemers een specialisatie
volgen aan een van de andere uni-
versiteiten in Europa die zijn aan-
gesloten bij Inno Energy. De
studie levert een EIT-certificaat
op, een diplomasupplement dat
internationaal wordt erkend.
Behalve de SELECT, is er ook nog
de gewone Erasmus Mundus.
Hierbij gaat het niet om een
beurs, maar krijgen deelnemers
duizend euro onkostenver-
goeding voor hun opleiding in
Zweden. En het uitwisselings-
programma, een summer school
in Barcelona of Turijn, wordt ook
betaald. Deelnemers studeren in
het tweede jaar af in Eindhoven.
(FvO)/.

Illustratie: David Ernst
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In deze column zijn al 
heel wat ideaalbeelden 
beschreven voor de TU/e in
2020. Maar waar de TU/e
zal staan, is niet los te zien
van de maatschappelijke
werkelijkheid die voor een
deel door ons, maar groten-
deels door anderen wordt
gemaakt.
Een ontwikkeling waarmee
faculteiten met veel onder-
zoek in samenwerking met
het bedrijfsleven te maken
hebben, is de toenemende behoefte van
contractpartners aan kennisbescherming,
ofwel ‘Intellectual Property Rights’. Dat
krijgt een enorme impact. 

De opdracht van de universiteiten was
van oudsher om kennis te ontwikkelen
en te verspreiden. Daar is alles -nog
steeds- op ingericht. Met de sterke
toename van het contractonderzoek
worden er echter langzaam maar zeker
heel andere eisen aan stafleden en aan
de meewerkende studenten gesteld: wél
heel mooie -bij voorkeur nuttige- kennis
ontwikkelen, maar die alléén delen met
het consortium dat dit werk financieel
(mede) mogelijk gemaakt heeft.
Hoe scheid je in een groep wie er van
welke ontwikkeling op de hoogte mag
zijn, en welke vinding wel, en welke niet
elders gebruikt mag worden? Wie mag
de voorpublicaties reviewen, en hoe
onthoudt die persoon dat het niet de 
bedoeling is om die kennis elders te 
gebruiken?
Om de universiteit van torenhoge aan-

sprakelijkheid te
vrijwaren zal het leger ju-
risten dat voor de TU/e
werkzaam is groeien. 
De contractonderhande-
lingen vragen zoveel 
specialistische kennis dat
ook het aantal project-
officers toeneemt, om de
wetenschappers weer in
de gelegenheid te stellen
met onderwijs en onder-
zoek bezig te zijn, in

plaats van de kostbare tijd
als amateuronderhandelaar te verdoen.

Of de sfeer van openheid -die we nu 
als groot goed koesteren- gehandhaafd
kan worden, is te bezien. Als we naar
Amerikaanse universiteiten kijken, zie
je dat collega’s in dezelfde groep niet
meer met elkaar over hun werk praten.
Je problemen delen kan tot IPR-claims
leiden. En dat kan een carrière ruïneren.

Mijn wat sombere beeld over de TU/e in
2020 is dat de beveiliging extreem gaat
veranderen. Toegangscontrole niet
alleen bij de slagboom, maar ook in elk
hoofd. Ik zou het liever anders zien,
meer in de sfeer van vertrouwen op de
goede intenties van de betrokkenen,
maar ik vrees dat de kracht van de 
commercie in de slag om de valorisatie
groter zal worden, met alle gevolgen 
van dien. Valorisatie, het klonk zo mooi.

Suzanne Udo, directeur bedrijfsvoering
faculteit Electrical Engineering

Ze overstemmen elk geluid en drijven
televisie-omroepen tot wanhoop: de 
vuvuzela’s. De oorverdovende Zuid-
Afrikaanse toeters kwamen vorige week
al veelvuldig in het nieuws. Wij doen 
er nog een schepje bovenop: waarom
klinkt een stadion vol getoeter precies
als een zwerm zoemende bijen? En hoe
beïnvloedt de architectuur van het
stadion de geluidsoverlast?

“Ik viel van mijn stoel van schrik toen
mijn zoon op een meter afstand in 
mijn oren toeterde met dat ding”, zegt 
ir. Constant Hak. De onderzoeker is
expert op het gebied van akoestiek. 
“Ik heb zelf de geluidsterkte gemeten en
kwam uit op 120 dB(A) op 50 cm afstand,
tot 130 dB(A) dicht bij de opening. 
Die ‘A’ achter decibel is essentieel. Het
geeft aan dat er gecorrigeerd is voor de 
gevoeligheid van het menselijk oor voor
bepaalde toonhoogten. Sommige toon-
hoogten horen we nu eenmaal minder
goed dan andere. De vuvuzela’s produ-
ceren een toon tussen de 230 en 250
Hertz. Dat is een voor mensen irritante
toon. 
Ik heb het geluid van een bijenzwerm
over een geluidsopname van een wed-
strijd gelegd. Het geluidspectrum van 
die bijen valt heel mooi samen met dat
van de toeters. Qua toon zit het geluid

tussen de Bes en de B,
een heel specifieke
toonhoogte. 
Het gegons in het
stadion ontstaat om
verschillende redenen.
De supporters blazen
nooit gelijktijdig,
waardoor het geluid
over de tribune golft.
Ook de toonhoogte 
en de sterkte van het
geluid variëren per
blazer. We horen in
stereo, waardoor er een
ruimtelijkheid ontstaat
in het geluid. Bij bijen
gebeurt precies het-
zelfde: elke bij pro-
duceert een geluid van
een net andere sterkte
en toonhoogte dan de
andere bijen, op net een
ander moment. 
De hinder die het getoeter veroorzaakt, 
is niet alleen afhankelijk van de sterkte 
en de toonhoogte. Ook de tijdsduur en 
de gemoedstoestand van de luisteraar
spelen een rol. Voor de supporters kan
het getoeter prachtig zijn. Toch kan 
een druppende kraan, bijna niet waar-
neembaar, mensen gek maken. Een 
waterval vinden mensen ‘rustgevend’,

terwijl deze een enorm lawaai maakt.
Geluidshinder is dus moeilijk vangbaar
in objectieve waarden. 
Hoe de architectuur van het stadion het
geluid beïnvloedt, is moeilijk te zeggen.
De supporters blazen tegen een absor-
berend vlak: de mensen die voor hen
zitten, absorberen het geluid gedeeltelijk.
Dat is natuurlijk anders wanneer je in 
een badkamer gaat staan toeteren.

Als ik zie dat mensen elkaar van tien 
centimeter afstand in de oren toeteren, 
de hele wedstrijd lang, vraag ik me wel af
hoeveel gehoorschade ze zullen oplopen.
Ook als je zelf blaast, krijg je nog 110
dB(A) in je eigen oren. Ik ben daarom 
erg benieuwd of dit verhaal nog een
staartje krijgt.”/.
Tekst: Enith Vlooswijk

“Vuvuzela’s zitten op voor
mensen irritante toonhoogte”

Ir. Constant Hak, universitair docent Bouwfysica  

VVrriijjddaagg  1111  jjuunnii  wwaass  hheett  jjaaaarrlliijjkkssee  ‘‘kkuuiill--
ttooeerrnnooooii’’  vvaann  ddee  vvooeettbbaallcclluubb  OOlldd  SSoocccceerrss..
EEeenn  vveerrkkllaarriinngg  iiss  hhiieerr  oopp  zziijjnn  ppllaaaattss..  
DDee  OOlldd  SSoocccceerrss  iiss  ddee  vvooeettbbaallcclluubb  vvaann  
ddee  ffaaccuulltteeiitt  WWiisskkuunnddee  eenn  IInnffoorrmmaattiiccaa..  
DDee  cclluubb  bbeessttaaaatt  vveeeerrttiigg  jjaaaarr;;  vvaannddaaaarr  ddiitt
ffeeeessttssttuukkjjee;;  hhiijj  bbeessttoonndd  aall  vvoooorrddaatt  iikk  iinn
EEiinnddhhoovveenn  wwaass..  HHeett  wwoooorrdd  ‘‘ssoocccceerr’’  hheeeefftt
eeeenn  wwoonnddeerrlliijjkkee  eettyymmoollooggiiee..  VVoollggeennss  
hheett  wweebb  iiss  ddiitt  wwoooorrdd  vvoooorr  ‘‘vvooeettbbaalllleenn’’  
vviiaa  SSooccccaa,,  SSoocckkeerr,,  ssoocccceerr  oonnttssttaaaann  uuiitt
‘‘AAssssoocc’’,,  kkoorrtt  vvoooorr  AAssssoocciiaattiioonn  FFoooottbbaallll..  
DDee  SSoocccceerrss,,  ddee  vvooeettbbaalllleerrss  dduuss,,  wwaaaarr  hheett
hhiieerr  oovveerr  ggaaaatt,,  wwaarreenn  llaanngg  ggeelleeddeenn  jjoonngg,,
vvaannddaaaarr  ‘‘OOlldd’’..
NNuu  ddee  ‘‘kkuuiill’’..  DDaatt  iiss  eeeenn  ttrreeuurriigg  vveerrhhaaaall::  
eerr  wwaass  eeeenn  pprraacchhttiiggee  kkuuiill,,  wwaaaarriinn  vvooeett--
bbaalllleerrss  zziicchhzzeellff  kkoonnddeenn  aaaannssppeelleenn  vviiaa  ddee
sscchhuuiinnee  kkaanntt  ddiiee  ddee  kkuuiill  oommggaaff..  DDee  kkuuiill
wwaass  ggeeggrraavveenn  aallss  vvoooorrbbeerreeiiddiinngg  oopp  ddee
aaaannlleegg  vvaann  eeeenn  tteennnniissbbaaaann  mmeett  ttrriibbuunneess  --
tteennnniiss  wwaass  iinn  ddiiee  ttiijjdd  nnoogg  eeeenn  bbeeeettjjee
ddeeffttiigg..  HHeett  wwaass  eeeenn  pprraacchhttiiggee  pplleekk,,
oommggeevveenn  ddoooorr  ssttrruuiikkggeewwaass  eenn  bbeewwoooonndd
ddoooorr  ggrraass,,  bbllooeemmeettjjeess  eenn  kkoonniijjnneenn..  
IIkk  kkwwaamm  eerr  ggrraaaagg  oomm  mmee  iinn  ddee  mmiiddddaagg--
ppaauuzzee  ttee  vveerrttrreeddeenn..  SSoommss  llaagg  eerr  iieemmaanndd  
ttee  ssllaappeenn,,  mmaaaarr  mmeeeessttaall  wwaass  eerr  nniieemmaanndd..
EEeennss  ppeerr  jjaaaarr  hhiieellddeenn  ddee  SSoocccceerrss  ddaaaarr  hhuunn
ttooeerrnnooooii,,  kkuuiillttooeerrnnooooii  dduuss..  IIkk  bbeenn  nnooooiitt  lliidd
ggeewweeeesstt  vvaann  ddee  OOlldd  SSoocccceerrss,,  mmaaaarr  iikk  hheebb
wweell  eeeennss  tteeggeenn  zzee  ggeessppeeeelldd,,  aallss  lliidd  vvaann
hheett  ggeelleeggeennhheeiiddsstteeaamm  ‘‘RRaannddoomm  WWaallkkeerrss’’
vvaann  kkaannssrreekkeennaaaarrss  eenn  ssttaattiissttiiccii..  EErr  wwoorrddtt
nnoogg  sstteeeeddss  ggeesspprrookkeenn  oovveerr  eeeenn  ddooeellppuunntt
ddaatt  iikk  ttooeenn  tteeggeenn  ddee  OOlldd  SSoocccceerrss  mmaaaakkttee::
mmiijjnn  aaffggeemmeetteenn  ppaassss  nnaaaarr  ddee  lliinnkkeerr--
hhooeekkvvllaagg  zzeeiillddee  vviiaa  eeeenn  oonnbbeeggrriijjppeelliijjkkee
ccuurrvvee  iinn  ddee  rreecchhtteerrbboovveennhhooeekk..  
IIkk  hhaadd  iinn  ddiiee  ttiijjdd  eeeenn  pprroommoovveenndduuss  ddiiee
ggooeedd  kkoonn  vvooeettbbaalllleenn  --ooookk  bbiijj  ddee  OOlldd

SSoocccceerrss--  eenn  ddiiee  mmiijj  ddee  bbaall  ttooeessppeeeellddee  
aallss  iikk  vvrriijj  lliieepp;;  vvooeettbbaalllleenn  kkoonn  iikk  nniieett,,
vvrriijjllooppeenn  wweell..
DDee  kkuuiill  iiss  nniieett  mmeeeerr..  HHiijj  iiss  vvoollggeessttoorrtt  eenn
bbeeddeekktt  mmeett  ddrriiee  tteennnniissbbaanneenn,,  wwaaaarroopp
bbiijjnnaa  nnooooiitt  iieemmaanndd  ssppeeeelltt..  IIkk  lloooopp  nnoogg  wweell
eeeennss  oomm  ddiiee  tteennnniissbbaanneenn  hheeeenn  eenn  ddeennkk
ddaann  mmeett  wweeeemmooeedd  aaaann  ddee  kkuuiill..  MMaaaarr,,  
ddee  kkuuiill  lleeeefftt  vvoooorrtt  iinn  hheett  kkuuiillttooeerrnnooooii..  
DDee  OOlldd  SSoocccceerrss  zziijjnn  wwaatt  oouuddeerr  eenn
ssttrraammmmeerr;;  vvaann  ssoommmmiiggeenn  ssppeeeelltt  eeeenn  zzoooonn
mmeeee,,  eenn  mmeenniiggeeeenn  hheeeefftt  kklleeiinnkkiinnddeerreenn..
HHeett  ttooeerrnnooooii  ggaaaatt  ggeeppaaaarrdd  mmeett  bbiieerr  eenn,,
ssoommss,,  mmeett  hhaarriinngg..  IIkk  wwaass  eerr  oopp  1111  jjuunnii  eevveenn
bbiijj;;  wweell  eeeenn  bbiieerrttjjee  ggeekkrreeggeenn,,  ggeeeenn  hhaarriinngg..
OOlldd  SSoocccceerrss  nneevveerr  ddiiee..

FFrreedd  SStteeuutteell

Opinie TU/e
Vox Academici

Effe zeuren

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

De TU/e in 2020

Ir. Constant Hak. Foto: Bart van Overbeeke
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DDee  ffaaccuulltteeiitt  BBoouuwwkkuunnddee  hheeeefftt  vveellee  jjaarreenn  eeeenn  ‘‘oouuddee’’  eenn
eeeenn  ‘‘jjoonnggee’’  WWiimm  HHuuiissmmaann  ggeekkeenndd;;  ddiitt  ‘‘iinn  mmeemmoorriiaamm’’
ggaaaatt  oovveerr  ddee  ‘‘oouuddee’’..  HHiijj  hheeeefftt  iinn  11996677  ssaammeenn  mmeett
HHaabbrraakkeenn  eenn  DDuuyysstteerr  aaaann  ddee  wwiieegg  ggeessttaaaann  vvaann  ddee
nniieeuuwwee  ffaaccuulltteeiitt  BBoouuwwkkuunnddee  iinn  EEiinnddhhoovveenn..  ZZiijjnn  
vvaakkggeebbiieedd  wwaass  ccoonnssttrruuccttiieeff  oonnttwweerrppeenn,,  wwaatt  ttooeenn  
hheelleemmaaaall  nniieeuuww  wwaass..  HHiijj  hheeeefftt  hheett  vvaann  ddee  ggrroonndd  aaff
aaaann  ooppggeebboouuwwdd..  IInn  ddiiee  ttiijjdd  wwaass  ddee  ssiittuuaattiiee  iinn  ddee  bboouuww
mmeeeessttaall  zzoo  ddaatt  ddee  aarrcchhiitteecctt  hheett  vvoooorr  hheett  zzeeggggeenn  hhaadd,,
eenn  ddee  ccoonnssttrruucctteeuurr  hhaadd  nniieettss  iinn  ttee  bbrreennggeenn..  HHuuiissmmaann
hheeeefftt  ddaatt  vveerraannddeerrdd::  bbiijj  hheemm  zziitttteenn  ddrriiee  oonnttwweerrppeerrss
ssaammeenn  aaaann  ttaaffeell,,  vvoooorr  aarrcchhiitteeccttuuuurr,,  ccoonnssttrruuccttiiee  eenn
bbiinnnneennkklliimmaaaatt..  ZZiijj  mmooeetteenn  eellkkaaaarrss  ttaaaall  vveerrssttaaaann,,  eenn
ssaammeenn  hheett  oonnttwweerrpp  mmaakkeenn..  IInn  ddiiee  ttiijjdd  wwaass  ddaatt  nniieeuuww,,
mmaaaarr  BBoouuwwkkuunnddee  EEiinnddhhoovveenn  hheeeefftt  oonnddeerr  aannddeerree
hhiieerrddoooorr  eeeenn  ggooeeddee  nnaaaamm  ggeekkrreeggeenn..  HHiijj  hheeeefftt  ddiitt  
oonnddeerrwweezzeenn  ttoott  hhiijj  iinn  11998811  mmeett  ppeennssiiooeenn  ggiinngg..
HHiijj  hhaadd  ooookk  eeeenn  aaddvviieessbbuurreeaauu,,  wwaaaarr  hhiijj  ddeezzee  aaaannppaakk
aall  vveellee  jjaarreenn  iinn  pprraakkttiijjkk  bbrraacchhtt..  HHiijj  aaddvviisseeeerrddee  zziijjnn  
ooppddrraacchhttggeevveerrss  oopp  eeeerrlliijjkkee  eenn  bbeettrroouuwwbbaarree  wwiijjzzee..  
ZZoo  wwaass  eerr  eeeennss  eeeenn  bbeeddrriijjff  wwaaaarr  hhiijj  eeeenn  nniieeuuwwee  hhaall
vvoooorr  hhaadd  ggeebboouuwwdd..  DDee  pprroodduuccttiiee  lliieepp  ggeewweellddiigg,,  eenn  
zzee  kkwwaammeenn  hheemm  vvrraaggeenn  oomm  nnoogg  zzoo’’nn  hhaall  ttee  bboouuwweenn..

AAll  pprraatteenndd  kkrreeeegg  HHuuiissmmaann  ddee  iinnddrruukk  ddaatt  zziijj  ddee  kkoosstteenn
vvaann  ddee  nniieeuuwwee  hhaall  oonnvvoollddooeennddee  iinn  rreekkeenniinngg  bbrraacchhtteenn
iinn  ddee  pprriijjss  vvaann  hheett  pprroodduucctt,,  wwaaaarrddoooorr  hheett  pprroodduucctt  ttee
ggooeeddkkoooopp  wwaass..  DDaatt  vveerrkkoooopptt  pprriimmaa,,  mmaaaarr  jjee  ggaaaatt  eerr
wweell  ffaaiilllliieett  aaaann..  HHuuiissmmaann  bblleeeekk  ggeelliijjkk  ttee  hheebbbbeenn,,
mmaaaarr  hheett  kkoossttttee  hheemm  wweell  ddee  ooppddrraacchhtt::  ddee  ttwweeeeddee  hhaall
kkwwaamm  eerr  nniieett..  DDaatt  iiss  eeeenn  ggooeedd  aaddvviisseeuurr  zziijjnn..

VVaann  11996677  ttoott  zziijjnn  ppeennssiiooeenn  iinn  11998811  bbeenn  iikk  zziijjnn  nnaaaassttee
mmeeddeewweerrkkeerr  ggeewweeeesstt..  PPrrooff..  HHuuiissmmaann  wwaass  eeeenn  iinnssppii--
rreerreenndd  mmeennss,,  eerrgg  pprreettttiigg  oomm  mmeeee  ssaammeenn  ttee  wweerrkkeenn..
HHiijj  iiss  ooookk  mmiijjnn  eeeerrssttee  pprroommoottoorr  ggeewweeeesstt;;  ooookk  iinn  ddiiee
ffuunnccttiiee  wwaass  hhiijj  eeeenn  uuiittsstteekkeenndd  bbeeggeelleeiiddeerr..

NNaa  zziijjnn  ppeennssiioonneerriinngg  hheeeefftt  hhiijj  mmeett  zziijjnn  vvrroouuww  MMiieennttee
ggeelluukkkkiigg  ssaammeennggeelleeeeffdd,,  iinn  ggooeeddee  ggeezzoonnddhheeiidd..  IIkk  hheebb
zzee  rreeggeellmmaattiigg  bbeezzoocchhtt..  TToott  eennkkeellee  mmaaaannddeenn  vvoooorr  zziijjnn
oovveerrlliijjddeenn  llaass  hhiijj  nnoogg  vveeeell  bbooeekkeenn,,  eenn  ddee  NNRRCC;;  oovveerr
bbeeiiddee  kkoonn  jjee  nnoogg  ggooeedd  eenn  hheellddeerr  mmeett  hheemm  ddiissccuussssiiëërreenn..
NNaa  eeeenn  kkoorrtt  zziieekkbbeedd  iiss  hhiijj  oopp  2288  mmeeii  22001100  oovveerrlleeddeenn..

JJuulleess  JJaannsssseenn,,  ggeeppeennssiioonneeeerrdd  uunniivveerrssiittaaiirr  hhooooffddddoocceenntt
ffaaccuulltteeiitt  BBoouuwwkkuunnddee

In memoriam: Prof. Ir. W. Huisman (1916-2010)

Achttien miljoen euro voor 
verlenging programma DPI
Het Dutch Polymer Institute
(DPI) krijgt een extra financiële
injectie om het lopende
Polymeren Innovatie
Programma met twee jaar te
verlengen tot en met 2013. Het
ministerie van Economische
Zaken trekt hiervoor achttien
miljoen euro uit. 

Het Polymeren Innovatie
Programma (PIP) wordt beheerd
door het DPI, een op het TU/e-

terrein gevestigd publiek-privaat
instituut dat zich bezighoudt met
polymeeronderzoek. In het in
2008 gestarte PIP investeren
overheid, kennisinstellingen en
bedrijfsleven samen in de ont-
wikkeling van kennis over poly-
meren. De nadruk ligt daarbij op
het zogeheten pre-competitieve
onderzoek. Voor de eerste vier
jaar had het ministerie al vijftig
miljoen euro beschikbaar
gesteld. 

Volgens dr.ir. Jacques Joosten,
managing director van het DPI,
kunnen door deze extra impuls
lopende onderzoeken worden
voortgezet en enkele nieuwe
worden gestart. Hij verwacht
daarbij vooral veel van het onder-
zoek naar bio-polymeren. Ook
komt er de komende jaren meer
aandacht voor internationali-
sering van de activiteiten van het
DPI. (TJ)/.

Studenten betalen meer voor zorg
Jongeren tussen 18 en 21 jaar gaan meer betalen voor de tandarts en
vrouwen ouder dan 21 krijgen de anticonceptiepil niet langer
vergoed. Als de Tweede Kamer daar voor de zomer mee instemt,
gaan de maatregelen vanaf 2011 in. Demissionair minister Ab Klink
van Volksgezondheid maakte dat begin deze week bekend. De
overheid moet de komende jaren flink bezuinigen op de zorg om te
voorkomen dat de uitgaven met 1,4 miljard euro meer stijgen dan
begroot.(HOP)

Diefstal in IPO-gebouw
Van een medewerker van de faculteit Industrial Engineering &
Innovation Sciences zijn maandagmiddag 21 juni diverse per-
soonlijke bezittingen gestolen. Hij was even zijn kamer in het IPO-
gebouw uit geweest toen de dief zijn slag moet hebben geslagen. Uit
de jas van de medewerker werden onder andere een portemonnee,
diverse pasjes en een iPod gestolen. (MvdV)

Kantinemedewerkers slachtoffer van dief
Drie medewerkers van Albron zijn maandag 11 juni het slachtoffer
geworden van een dief. Hun tassen stonden in het kantoor van
Albron, tegenover de spoelkeuken, in het Auditorium; hieruit werd
voor zo’n zeventig euro aan briefgeld gestolen. De medewerkers
meldden de diefstal pas een week later, afgelopen maandag, bij de
TU/e-beveiliging. (MvdV)

Nederlander vindt wetenschap 
interessant
Nederlanders hebben meer belangstelling voor wetenschap dan
andere Europeanen. Ook voelen ze zich beter geïnformeerd, blijkt
uit onderzoek van de Europese Unie. Bijna de helft van alle
Nederlanders zegt ‘zeer veel interesse’ te hebben in nieuwe weten-
schappelijke ontdekkingen en technologische ontwikkelingen. In de
rest van de Europese Unie geeft minder dan eenderde hetzelfde
antwoord. Alleen Cyprioten zeggen nog vaker dat ze zeer geïnte-
resseerd zijn. Ook stelt meer dan driekwart op dat gebied ‘zeer goed’
of ‘redelijk goed’ op de hoogte te zijn. In geen ander EU-land is dat
percentage zo groot. In de rest van de unie deelt gemiddeld 61
procent die mening. Voor het onderzoek zijn 26.671 duizend
Europeanen mondeling ondervraagd, waaronder ruim duizend
Nederlanders. (HOP)

Veel Nederlandse ‘Erasmus-stagiairs’
Nederlandse studenten gaan veel vaker de grens over met een
Erasmus-beurs, nu ze die ook voor een internationale stage kunnen
krijgen. De populairste bestemmingen zijn Spanje en Groot-
Brittannië. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van de Europese Unie. Het
aantal Nederlandse Erasmus-studenten is in studiejaar 2008/2009
met 17 procent gegroeid: twee keer zo snel als in de rest van Europa,
want het totale aantal Erasmus-studenten nam met 8,7 procent toe.
Het komt vooral door stages, waarvoor studenten sinds 2007 een
beurs kunnen aanvragen. Het totale aantal Erasmus-stagiairs nam
met de helft toe. Maar ook studiepunten halen doen Nederlandse
studenten tegenwoordig iets vaker met een Erasmus-beurs: dat aan-
tal groeide met 4,3 procent, terwijl de rest van Europa op 3,4 procent
bleef steken. Het aantal Erasmus-studenten zal de komende jaren
waarschijnlijk groeien, aangezien het budget wordt verruimd.
(HOP)

Windesheim-directeur 
verduisterde acht ton
Een oud-directeur van de Hogeschool Windesheim in Zwolle heeft
bekend dat hij de instelling voor achthonderdduizend euro heeft 
opgelicht. Dat blijkt uit onderzoek door het FIOD dat RTV Oost
heeft kunnen inzien. De fraude kwam eind vorig jaar in het nieuws.
Ex-directeur J.B. had jarenlang geld van de hogeschool doorgesluisd
naar de firma van een zakenpartner. Aanvankelijk werd er vanuit
gegaan hij op die manier een kwart miljoen euro had verduisterd.
Nu blijkt het om wel achthonderdduizend euro te gaan. J.B. was niet
alleen directeur marketing en communicatie aan de hogeschool
maar ook woordvoerder van het college van bestuur. Hij werkte er
meer dan tien jaar. Van het geld zou hij onder meer een paarden-
houderij hebben gekocht. Hogeschool Windesheim hoopt het
bedrag via een civielrechtelijke procedure terug te krijgen. (HOP)

Protest tegen Engels op Leidse bul
Het protest neemt toe tegen de vervanging van het Latijn door het
Engels op de diploma’s van de Universiteit Leiden. Een petitie werd
al 3811 keer ondertekend. Want elitair of niet, het Latijn hoort bij de
universiteit, vinden de ondertekenaars.
Alleen de Leidse eredoctoraten en doctorsbullen zijn straks nog in
het Latijn. Bachelor- en masterdiploma’s worden voortaan opgesteld
in het Engels en het Nederlands. Ze zouden te ingewikkeld zijn voor
het Latijn. “Er wordt steeds meer informatie aan toegevoegd over
studierichting, gevolgde vakken enzovoorts”, legt een woordvoerder
uit in het blad Mare. “Voor veel termen zijn geen equivalenten in
het Latijn.” “Natuurlijk levert de redactie van Latijnse bullen pro-
blemen op”, reageert een hoogleraar letterkunde in een ingezonden
brief. “Maar waar een wil is, is een weg.” Rector magnificus Paul van
der Heijden lijkt niet ongevoelig voor de kritiek. In een recent in-
terview zegt hij dat het college van de kwestie geen halszaak wil
maken: “Dan moeten we maar extra fte’s inhuren voor het vertalen
van die bullen; het is niet anders.” Maar zover is het nog niet. “Ik
hoop dat we eerst een zakelijke discussie kunnen voeren.” (HOP)

TU/e-promovendus maakt ‘bril’ 
voor telescopen
Dr.ir. Roger Hamelinck, afge-
lopen dinsdag gepromoveerd
bij de faculteit Werktuigbouw-
kunde, heeft een spiegel-
systeem ontwikkeld dat de blik
van telescopen snel en nauw-
keurig corrigeert voor versto-
ringen in de atmosfeer. De
vinding kan belangrijk zijn voor
nieuwe, grotere telescopen.
Maar ook oude telescopen
kunnen worden voorzien van
zo’n nieuwe bril. Reden voor
TNO om met het systeem de
markt op te gaan.

Het scherp waarnemen van de
sterrenhemel wordt door de
atmosfeer verhinderd, doordat
‘bellen’ van koude en warme
lucht, elk met hun eigen lichtbre-
kingsindex, het beeld verteke-
nen. Het licht dat ‘ground based’-
telescopen bereikt, is hierdoor
verstoord. Hamelinck heeft
hiervoor een oplossing bedacht.
De crux van het systeem is een
vervormbare spiegel in de tele-
scoop. Onder deze zeer dunne
spiegel zitten actuatoren, die
waar nodig snel bulten en
kuiltjes in de spiegel kunnen
maken. De bulten en kuiltjes cor-
rigeren de alsmaar veranderende
verstoring die in de atmosfeer
ontstaat. Dat is vooral van belang
voor de nieuwe generatie grote 
telescopen. Hamelinck: “Grotere
telescopen hebben in principe
ook een hogere resolutie. Maar de
atmosfeer verhindert dat.
Daarom heb je deze correcties 
absoluut nodig.” 
Het principe van de ‘adaptieve

deformeerbare spiegel’ is al zo’n
vijftig jaar bekend, maar werd
met name beperkt door de
techniek. Zo creëerden de actu-
atoren van eerdere systemen
warmte, waardoor het zelf een
bron van verstoring werd. “Dit
nieuwe systeem daarentegen
heeft een zeer dunne spiegel,
waardoor weinig kracht nodig is
om de spiegel te vervormen”,
aldus Hamelinck. Daarbij gene-
reren de efficiënte elektromagne-
tische actuatoren weinig warmte.
Actieve koeling is hierdoor
overbodig.
Hamelincks werkende prototype
heeft een diameter van vijf centi-
meter. Doordat het ontwerp
schaalbaar en modulair uitbreid-
baar is, is het systeem geschikt
voor zeer grote telescopen.
Bijvoorbeeld de toekomstige 42
meter grote E-ELT (European

Extra Large Telescope). In de 
E-ELT zit onder meer een
adaptieve spiegel van 2,4 meter.

Nieuwe bril
Onderzoeksinstituut TNO is
dermate enthousiast over
Hamelincks werk dat het insti-
tuut ermee de markt opgaat. Niet
alleen voor nieuwe telescopen,
maar ook voor bestaande. “Het
kan in iedere telescoop in de
wereld worden ingebouwd”,
vertelt Ben Braam, business 
developer Space & Science van
TNO. “Als je het systeem aanzet,
wordt het beeld ineens scherp.
Alsof er eindelijk een goede bril
opkomt.” Een betaalbare bril,
volgens Braam. “Ik denk aan
vijftig- tot honderdduizend euro.
Dat is voor die wereld relatief
goedkoop.” (IJ/TJ)/.

Het prototype van het spiegelsysteem van Hamelinck. Foto’s: Roger Hamelinck
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Staalvezelbeton (SVB) is een alternatief
voor gewapend beton. In plaats van stalen
wapeningsstaven of netten worden staal-
vezels met een lengte zes centimeter 
toegevoegd voor het verkrijgen van 
constructieve eigenschappen. Op het
DuBo-park (buitenlaboratorium van 
faculteit Bouwkunde) van het TU/e-
terrein staat sinds een maand een 
woningcasco van SVB. Je ziet zijmuren
en binnenmuren met plafonds. En enkele
balkonplaten. ’t Ziet er simpel uit, 
maar het experimentele zit erin: géén 
wapeningsstaven, 
alleen vezels.
De afgelopen
week is de eerste
van een dozijn
bezwijkproeven
daarop uit-
gevoerd op 
initiatief van het
Cement&BetonCentrum. Precies 28
dagen eerder was het bouwwerk ‘ontkist’.
Dat wil zeggen dat het stalen omhulsel,
de bekisting, waarin het vezelbeton
zonder wapeningsstaven is gegoten, is
verwijderd. Reeds achttien uur na het
storten. Het casco gaf daarbij geen krimp.

Dat wil zeggen; de balkonplaat van 
2,40 m boog wel 4 millimeter door, 
maar dat is vergelijkbaar met de praktijk
bij traditioneel gewapend beton. 
Na een maand uitharden werden er op
donderdag 17 juni met een hijskraan
zware blokken beton op gezet. Acht maal
een blok van 1500 kilo op een oppervlak
van 2,30 bij 5,40 m, netjes naast elkaar
voor een gelijkmatige belasting. Vanuit
een meetframe wordt de scheurwijdte en
het scheurpatroon in de gaten gehouden
en waterpasinstrumenten meten de door-
buiging van plafond en wanden. “Het

scheurgedrag 
is een waar-
schuwings-
teken”, zegt
Bouwkunde-
student Michèl
Hermans. 
Hij is vooralsnog

als enige student bij het onderzoek 
betrokken met een afstudeerproject. 
Hij onderzoekt in het laboratorium de
wand-vloerverbinding. 
Op donderdag zag hij eerst kleine
scheurtjes bovenop de vloer, daarna
kleintjes aan de onderzijde als gevolg 

van de zogenoemde ‘voorbelasting’. 
Op vrijdag werd het pas echt spannend.
Hans Köhne van het Cement&
BetonCentrum: “Na plaatsing van twee
blokken van zevenhonderd kilo was de
doorbuiging en scheurvorming fors,
maar nog niet verontrustend. Toen het
derde blok gezet werd, was het heel even
stil en toen ging ie: de breuk precies in
het midden van de vloer. Daar lag ie, 
op de houten balken waarmee het
meetframe werd beschermd. Dat is 
toch even schrikken, zo’n doffe plof.
Meteen daarna kwam het besef dat het
precies is gegaan zoals de constructeur
heeft voorspeld.” 
Volgens Köhne dook daarna iedereen 
met de neus erop, om te zien hoe de
breuk eruit ziet. “Een technisch mens 
kan echt genieten van een mooie breuk in
staalvezelbeton.” De staalvezels zijn niet
gebroken, maar uit het beton ‘geslipt’.
Speciaal voor de gelegenheid is er bier
meegebracht. Köhne: “Pannenbier is de

gebruikelijke viering van het hoogste punt
in de bouw; hier was er bier op het diepte-
punt. De constructie is bezweken, maar
de proef is honderd procent geslaagd.”
De betonbranche kan opgelucht adem-
halen. Dat er nu bewezen is dat SVB 
voorspelbaar gedrag vertoont, zal accep-
tatie bevorderen. 
Het Cement& BetonCentrum is een
belangenorganisatie voor cementindus-
trieën en is ontstaan uit het kennis-
centrum van de ENCI (Eerste Nederlandse
Cement Industrie). De missie is een
gezonde belangstelling kweken voor het
bouwen met beton, in samenwerking met
een grote groep bedrijven. Essentieel in
de samenwerking is het principe van 
‘gesloten beurs en open source’. Köhne:
“Alle deelnemende bedrijven hebben
belang bij deze proef. Wij hebben ze niet
om geld gevraagd -geld is schaars-, maar
om hun expertise.” De hele keten doet
mee: vanaf grondstof tot en met sloop,
van ontwerp tot uitvoering, van 

Hoera,het bezwijkt! Twintig volwassen mannen zijn blij 

dat er een verdiepingsvloer instort. Want hiermee is

aangetoond dat een woningcasco van beton zonder 

wapeningsstaven pas opgeeft bij een belasting van bijna 

anderhalve ton per vierkante meter. Nog belangrijker is

dat de scheuring volgens voorspelling optreedt. 

Daarmee wordt het bouwen met staalvezels in plaats

van met wapeningsnetten ook veilig. En kan de traditionele

bouwwereld haar scepsis laten varen. Dit onderzoek, 

gehouden op de TU/e-campus, zal leiden tot belangrijke

kostenbesparingen in de bouw.

“De arbeidsintensieve fase

van betonvlechten kan

overgeslagen worden”

Een derde deel van het energiegebruik
in geïndustrialiseerde landen wordt
verbruikt voor het verwarmen, koelen
en ventileren van gebouwen. Als je daar
enkele procenten wint, bespaar je veel
geld en grondstoffen. “Systemen die
het energie- en exergieverbruik ver-
minderen, maar het thermisch comfort
niet kunnen garanderen, worden echter
niet verkocht. Daarom moet je al in de
ontwerpfase het comfort kunnen voor-
spellen”, stelt promovenda ir. Lisje
Schellen, die bij Bouwkunde onderzoek
doet naar een betere methode in een
spiksplinternieuwe klimaatkamer.

Toen Bouwkunde nog in het Hoofdgebouw
zat, had de faculteit een eigen klimaat-
kamer. Die was ook gepland in Vertigo,
maar bleef achterwege wegens geldgebrek.
Daarmee werd een nieuwe klimaatkamer
een langgekoesterde wens. Met een collega
aan de TU Delft en een aan de Universiteit
Twente is Schellen (1984) een van drie
promovendi die subsidie kregen van
AgentschapNL (voorheen SenterNovem)
om onderzoek te doen naar energiebezui-
niging en comfort. Voor haar onderzoek
was een klimaatkamer noodzakelijk en
met de subsidie van AgentschapNL was
er geld beschikbaar voor de realisatie 
van de thermo-fysiologische testkamer,
een eenvoudigere klimaatkamer.
Aanvankelijk in bescheiden vorm, zodat
Schellen in elk geval haar onderzoek 
kon doen. Daarbij werd ze geholpen door
de medewerkers van de unit Building
Physics and Systems en door Kropman

installatietechniek, die het geheel 
ontwierpen en bouwden op vloer 2 
in Vertigo. 
Het principe van deze klimaatkamer 
van 5.40 bij 3,60 bij 2,70 meter is een
zeer goed geïsoleerde koelcel. Aan de 
binnenzijde zijn aan de wanden panelen
van Tripple Solar geplaatst, aluminium
panelen die veel gebruikt worden als 
zonnecollector. Ze blijken door hun vorm
en geleiding ook uitstekend geschikt voor
een klimaatkamer. Omdat elk paneel
apart gekoppeld is aan de verwarmings-
en koelbron, kan elke wand een eigen
temperatuur krijgen. Hoe nauwkeurig
die is, blijkt uit het temperatuurverschil
tussen de linker- en rechterkant van de
5.40 meter lange muur: 0,4 graden
Celsius, wat erg weinig is. Verder kan de
luchttemperatuur exact geregeld worden,
evenals de relatieve luchtvochtigheid en
de hoeveelheid ventilatie. Daarnaast
kunnen twee verschillende type ventilatie-
systemen onderzocht worden: meng- en
verdringingsventilatie. Er is een infrarood-
camera die de warmteverdeling in de
ruimte laat zien en sensoren meten de
luchtvochtigheid, de temperatuur, lucht-
snelheid en turbulentie-intensiteit.
Onlangs is ook een 3D-laser-doppler 
anemometer gekocht die luchtstromen 
in kaart brengt. Schellen: “Samen maakt
het dit tot een unieke meetfaciliteit, ook
in Europa.” 
Het onderzoek van Schellen (1984) betreft
‘Het effect van niet-uniforme en transiënte
(veranderend in de tijd, red.) omgevings-
condities op het thermisch comfort en 

fysiologie van mensen’. Haar onderzoek
richt zich vooral op laag-exergetische ver-
warmings- en koelingsystemen. Exergie
is de maximale hoeveelheid arbeid die
(theoretisch) uit een grondstof gewonnen
kan worden bij het in evenwicht brengen
met de omgeving. Een cv-ketel bijvoorbeeld
heeft een hoog exergieverlies omdat de
warmte bij een groot temperatuurverschil
wordt overgedragen: van de zeer hete
gasvlam op het relatief koude verwarmings-
water. In de gebouwde omgeving kan
exergie ingezet worden om de kwaliteit
van de energie te beoordelen. Schellen

kijkt dus naar efficiëntie én naar de 
gevolgen voor het welbevinden van mensen.
Schellen: “Modellen die nu vaak toegepast
worden om thermisch comfort te voor-
spellen, zijn niet toepasbaar in niet-
uniforme omgevingscondities. Bij niet-
uniforme ruimtes, bijvoorbeeld een
lage-temperatuur-vloerverwarming in
combinatie met veel grote ramen, gelden
andere regels dan in standaardruimten.”
Schellen vervolgt: “Als het ergens 21 graden
moet zijn, is het onzin om het water eerst
te verwarmen tot 60 graden om het dan
weer af te koelen tot 21 graden. Dat kan

Onderzoek naar efficiëntie en welbevinden in nieuwe klimaatkamer

Hans Köhne van het Cement& BetonCentrum dirigeert een blok beton 
van zevenhonderd kilo richting de testvloer.

Goedkoper bouwen dankzij ‘paper 

Lisje Schellen in de klimaatkamer van Bouwkunde.
Foto: Bart van Overbeeke
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Onderzoek in het kort
Apen dol op baby’s
MMeett  bbaabbyy’’ss  kkuunnnneenn  NNoooorrddaaffrriikkaaaannssee  bbeerrbbeerraappeenn  ggooeeddee  ssiieerr  mmaakkeenn..  DDaatt  bbeewweerreenn  oonnddeerr--
zzooeekkeerrss  ddeezzee  mmaaaanndd  iinn  hheett  ttiijjddsscchhrriifftt  AAnniimmaall  BBeehhaavviioouurr..  MMaannnneettjjeessaappeenn  llooppeenn  rreeggeellmmaattiigg
rroonndd  mmeett  eeeenn  bbaabbyyaaaapp  oopp  ddee  rruugg..  NNiieett  oommddaatt  zzee  ddaatt  zzeellff  pprreettttiigg  vviinnddeenn  ((ddee  aappeenn  ddiiee  bbaabbyy’’ss
rroonnddddrraaggeenn  bblliijjkkeenn  jjuuiisstt  mmeeeerr  ggeessttrreesstt)),,  mmaaaarr  oommddaatt  zzee  ddaaaarrmmeeee  mmeeeerr  aaaannddaacchhtt  kkrriijjggeenn  vvaann
hhuunn  mmaannnneelliijjkkee  ssoooorrttggeennootteenn..  DDee  sscchhaattttiiggee  bbaabbyy’’ss  ffuunnggeerreenn  aallss  eeeenn  ssmmeeeerrmmiiddddeell  vvoooorr  ddee
rreellaattiieess  ttuusssseenn  ddee  aappeenn..  WWaaaarr  ddee  mmaannnneettjjeess  eellkkaaaarr  nnoorrmmaaaall  ggeesspprrookkeenn  sslleecchhttss  vvlluucchhttiigg
ggrrooeetteenn,,  kkrriijjggeenn  ddee  ppaassggeebboorreenn  aaaappjjeess  vveeeell  aaaannddaacchhtt  eenn  wwoorrddeenn  ooookk  ddee  aappeenn  ddiiee  ddee  bbaabbyy’’ss
mmeeeeddrraaggeenn  uuiittggeebbrreeiidd  oommhheellssdd..  AAppeenn  ddiiee  vvaakkeerr  bbaabbyy’’ss  mmeett  zziicchh  mmeeeessjjoouuwweenn  hheebbbbeenn  
ggeemmiiddddeelldd  zzeess  mmaannnneelliijjkkee  ‘‘vvrriieennddeenn’’,,  aannddeerrhhaallff  mmaaaall  zzoovveeeell  aallss  aannddeerree  mmaannnneettjjeess,,  
zzoo  bblliijjkktt  uuiitt  hheett  oonnddeerrzzooeekk..  ((TTJJ))  

Lange vriendschap wespen en vijgen
VViijjggeenn  eenn  wweessppeenn  wweerrkkeenn  aall  ttiieennttaalllleenn  mmiilljjooeenneenn  jjaarreenn  ssaammeenn  iinn  ddee  ssttrriijjdd  oomm  hheett  bbeessttaaaann  eenn
ddee  ssaammeennwweerrkkiinngg  iiss  iinn  ddiiee  ttiijjdd  nnaauuwweelliijjkkss  vveerraannddeerrdd,,  zzoo  bblliijjkktt  uuiitt  ddee  aannaallyyssee  vvaann  ffoossssiieellee
vviijjggwweessppeenn  ddiiee  zziijjnn  ggeevvoonnddeenn  oopp  hheett  BBrriittssee  eeiillaanndd  WWiigghhtt..  DDaatt  wwaass  aaffggeellooppeenn  wweeeekk  ttee  lleezzeenn
iinn  hheett  ttiijjddsscchhrriifftt  BBiioollooggyy  LLeetttteerrss..  VViijjggeenn  wwoorrddeenn  ddoooorr  mmeeeerr  ddiieerreenn  ggeeggeetteenn  ddaann  wweellkk  ffrruuiitt  
ddaann  ooookk  eenn  vvoorrmmeenn  ddaaaarrddoooorr  eeeenn  eesssseennttiieeeell  oonnddeerrddeeeell  vvaann  ttaalllloozzee  eeccoossyysstteemmeenn..  VVoooorr  ddee
vvoooorrttppllaannttiinngg  zziijjnn  vviijjggeennbboommeenn  aaffhhaannkkeelliijjkk  vvaann  vviijjggwweessppeenn  ddiiee  ssttuuiiffmmeeeell  oovveerrbbrreennggeenn..
VVrriijjwweell  aallllee  aacchhtthhoonnddeerrdd  ssoooorrtteenn  vviijjggeenn  hheebbbbeenn  hhuunn  eeiiggeenn  wweesspp,,  sslleecchhttss  oonnggeevveeeerr  eeeenn  
mmiilllliimmeetteerr  llaanngg,,  kklleeiinn  ggeennooeegg  oomm  ddoooorr  eeeenn  nnaauuwwee  ooppeenniinngg  ddee  vviijjgg  bbiinnnneenn  ttee  kkoommeenn..  DDaaaarr
vveerrzzaammeelleenn  zzee  ssttuuiiffmmeeeell  iinn  ssppeecciiaallee  ssttuuiiffmmeeeellzzaakkjjeess  oopp  hheett  lliicchhaaaamm..  DDee  nnuu  ggeeaannaallyysseeeerrddee
BBrriittssee  vviijjggwweessppeenn,,  aaaannvvaannkkeelliijjkk  aaaannggeezziieenn  vvoooorr  mmiieerreenn,,  zziijjnn  3344  mmiilljjooeenn  jjaaaarr  oouudd  eenn  vvrriijjwweell
iiddeennttiieekk  aaaann  ddee  hhuuiiddiiggee  wweessppeenn..  DDee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  ddeennkkeenn  oopp  bbaassiiss  vvaann  mmoolleeccuullaaiirree  ddaattaa  
ddaatt  ddee  eevvoolluuttiioonnaaiirree  ssttaattuuss  qquuoo  zzeellffss  aall  mmeeeerr  ddaann  zzeessttiigg  mmiilljjooeenn  jjaaaarr  ssttaanndd  hhoouuddtt,,  oonnddaannkkss
aallllee  kklliimmaaaattvveerraannddeerriinnggeenn  ggeedduurreennddee  ddiiee  ppeerriiooddee..  ((TTJJ))

KKwwaannttuummccoommppuutteerrss  ggoollddeenn  llaannggee  ttiijjdd  aallss  
ssuuppeerrssnneellllee  rreekkeennwwoonnddeerrss,,  vvoooorr  ssoommmmiiggee
pprroobblleemmeenn  nniieett  ttee  eevveennaarreenn..  NNiieeuuwwee  rreekkeenn--
mmeetthhooddeess  lliijjkkeenn  ddee  kkllooooff  ttuusssseenn  kkwwaannttuumm--
ccoommppuutteerrss  eenn  ttrraaddiittiioonneellee  ccoommppuutteerrss  eecchhtteerr
sstteeeeddss  vveerrddeerr  ttee  oovveerrbbrruuggggeenn..
IInnffoorrmmaattiiccaassttuuddeenntt  HHaarrmm  vvaann  EEeerrsseell  bbeessttuuddeeeerrtt
ddee  mmooggeelliijjkkhheeddeenn  vvaann  ddeerrggeelliijjkkee  mmeetthhooddeess..  
EEeenn  bbiitt  kkaann  iinn  eeeenn  nnoorrmmaallee  ccoommppuutteerr  sslleecchhttss
ddee  wwaaaarrddee  ‘‘nnuull’’  ooff  ‘‘eeeenn’’  iinnnneemmeenn..  BBiijj  eeeenn
kkwwaannttuummccoommppuutteerr  nneemmeenn  ddee  bbiittss  ooookk  nnoogg
wwaaaarrddeenn  aaaann  ddiiee  ddaaaarr  eerrggeennss  ttuusssseenniinn  lliiggggeenn..
HHooee  ddaatt  pprreecciieess  mmooggeelliijjkk  iiss,,  iiss  vvoooorr  eeeenn  lleeeekk
vvoollssttrreekktt  oonnbbeeggrriijjppeelliijjkk..  IInn  eellkk  ggeevvaall  mmaaaakktt
hheett  ddee  kkwwaannttuummccoommppuutteerr  ppootteennttiieeeell  vveellee
mmaalleenn  ssnneelllleerr  ddaann  ttrraaddiittiioonneellee  ccoommppuutteerrss..
EEeenn  vvaann  ddee  ggrroottee  bbeelloofftteenn  vvaann  kkwwaannttuummccoomm--
ppuutteerrss  iiss  hheett  nnaabboooottsseenn  vvaann  ffyyssiisscchhee  ssyysstteemmeenn..
ZZoo  zzoouuddeenn  zzee  ddee  eenneerrggiieettooeessttaanndd  vvaann  mmoollee--
ccuulleenn  kkuunnnneenn  bbeerreekkeenneenn..  DDaatt  kkoommtt  bbiijjvvoooorr--
bbeeeelldd  vvaann  ppaass  wwaannnneeeerr  jjee  iinnzziicchhtt  wwiilltt  kkrriijjggeenn
iinn  ddee  cchheemmiisscchhee  rreeaaccttiieess  ttuusssseenn  vveerrsscchhiilllleennddee
mmoolleeccuulleenn..  MMeett  eeeenn  nnoorrmmaallee  ccoommppuutteerr  zzoouu
zzoo’’nn  bbeerreekkeenniinngg  ddaaggeenn  iinn  bbeessllaagg  nneemmeenn..  
DDee  kkwwaannttuummccoommppuutteerr  fflliikktt  hheett  iinn  eeeenn  ffrraaccttiiee
vvaann  ddiiee  ttiijjdd..  
DDee  llaaaattssttee  jjaarreenn  bblliijjkktt  eecchhtteerr  ddaatt  ssoommmmiiggee
pprriinncciippeess  vvaann  kkwwaannttuummssyysstteemmeenn  wweelllliicchhtt  ggooeedd
nnaa  ttee  bboooottsseenn  zziijjnn  mmeett  ttrraaddiittiioonneellee  ccoommppuutteerrss..
HHeett  wwiisskkuunnddiiggee  mmooddeell  ddaatt  hhiieerrbbiijj  eeeenn  sslleeuutteell--
rrooll  vveerrvvuulltt,,  hheeeett  ddee  tteennssoorrnneettwweerrkkmmeetthhooddee..  
““VVoorriigg  jjaaaarr  iiss  ggeebblleekkeenn  ddaatt  mmeett  ddaatt  mmooddeell  zzeellffss
nnaattuuuurrkkuunnddiiggee  ddeeeellttjjeess  zziijjnn  ttee  bbeesscchhrriijjvveenn
mmeett  eeeenn  ssppiinn  ((ddrraaaaiieenn  oomm  eeiiggeenn  aass,,  rreedd..))””,,

zzeeggtt  VVaann  EEeerrsseell..  ““BBiijjvvoooorrbbeeeelldd  eelleekkttrroonneenn..
DDaatt  wwaass  ttoott  ddaann  ttooee  nniieett  bbeekkeenndd..””
DDiiee  oonnttddeekkkkiinngg  zzoorrggddee  vvoooorr  ddee  nnooddiiggee  ccoomm--
mmoottiiee..  DDaatt  tthheeoorreettiisscchh  oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr  kkwwaann--
ttuummccoommppuutteerrss  nnuu  aall  zzoouu  lleeiiddeenn  ttoott  pprraakkttiisscchhee
ttooeeppaassssiinnggeenn,,  hhaaddddeenn  oonnddeerrzzooeekkeerrss  nniieett
vveerrwwaacchhtt..  TTiieennttaalllleenn  wweetteennsscchhaappppeerrss
kkwwaammeenn  ddiitt  vvoooorrjjaaaarr  bbiijjeeeenn  iinn  ZZüürriicchh  oomm  zziicchh
ttee  bbuuiiggeenn  oovveerr  ddee  nniieeuuwwee  rreekkeennmmeetthhooddeenn..
VVaann  EEeerrsseell  vvooeeggddee  zziicchh  bbiijj  hheenn  oomm  ddee  ssttaanndd
vvaann  zzaakkeenn  ttee  iinnvveennttaarriisseerreenn..  
““MMiijjnn  ooppddrraacchhtt  iiss  ttee  aacchhtteerrhhaalleenn  wwaatt  eerr  ttoott  nnuu
ttooee  oopp  ddiitt  ggeebbiieedd  iiss  ggeebbeeuurrdd””,,  zzeeggtt  VVaann  EEeerrsseell..
““IIkk  kkiijjkk  aalllleeeenn  nniieett  vvaannuuiitt  eeeenn  cchheemmiisscchhee  ooff
ffyyssiisscchhee  iinnvvaallsshhooeekk,,  mmaaaarr  aallss  iinnffoorrmmaattiiccuuss..
IIkk  wwiill  wweetteenn  wwaaaarr  ddee  ggrreennzzeenn  vvaann  ddee  rreekkeenn--
mmeetthhooddee  lliiggggeenn..  EEnn  iikk  ggaa  nnaa  wwaaaarr  ddee  ggaatteenn
vvaalllleenn::  wwaatt  mmooeett  nnoogg  bbeetteerr  wwoorrddeenn  aaaann--
ggeettoooonndd??””  DDaaaarrnnaaaasstt  oonnddeerrzzooeekktt  ddee  ssttuuddeenntt
ooff  ddee  rreekkeennmmeetthhooddeess  ooookk  bbrruuiikkbbaaaarr  zziijjnn
bbuuiitteenn  ddee  cchheemmiisscchh--ffyyssiisscchhee  ccoonntteexxtt..
““MMiisssscchhiieenn  kkuunn  jjee  mmeett  ddiiee  rreekkeennmmeetthhooddeess
mmeeeerr  ddooeenn  ddaann  hheett  ssiimmuulleerreenn  vvaann  mmoolleeccuulleenn..””
VVaann  EEeerrsseell  ssttuuddeeeerrddee  aall  aaff  bbiijj  ddee  ffaaccuulltteeiitt
SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee..  ZZiijjnn  eeiinnddpprroojjeecctt
ggiinngg  ttooeenn  oovveerr  zzoonnnneecceelllleenn..  DDeezzee  cchheemmiisscchhee
aacchhtteerrggrroonndd  kkoommtt  hheemm  nnuu  uuiittsstteekkeenndd  vvaann
ppaass..  ““VViiaa  qquuaannttuummccoommppuuttiinngg  lleegg  iikk  eeeenn  lliinnkk
ttuusssseenn  ddee  cchheemmiisscchhee  wweetteennsscchhaappppeenn  eenn  ddee
iinnffoorrmmaattiiccaa..  IIkk  bbeewweeeegg  mmee  ggrraaaagg  oopp  hheett
rraaaakkvvllaakk  ttuusssseenn  ddee  ddiisscciipplliinneess..””  

TTeekksstt::  EEnniitthh  VVlloooosswwiijjkk
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

onderzoek tot kwaliteitsmanagement. 
De metingen worden verricht door TU/e-
faculteit Bouwkunde, afdeling Construc-
tief Ontwerpen en Uitvoeringstechniek. 
“Dit onderzoek kan in Nederland nergens
anders dan hier”, zegt Köhne.“Dit stukje
grond bij de Koepel op het TU/e-terrein 
is een soort vrijstaat waar experimenteel
bouwen mogelijk is. Elders op de campus
mag je al niet zonder bouwvoorschriften
werken.” In het Bouwbesluit staat (nog)
dat geen trekspanningen in beton kunnen
worden toegelaten, dus geen beton zonder
wapeningsstaven. Hier worden vezels 
gebruikt die zo groot zijn als losgebogen
paperclips van zes centimeter lengte. 
Ze kunnen gaan roesten, inderdaad,
maar niet zolang ze omringd zijn door
cement. Er zit dekking op, zoals dat in
bouwtermen heet.
“Het grote voordeel is dat het hele bouw-
proces met een bouwstroom minder
kan”, zegt prof.ir. Cees Kleinman van
Constructief Ontwerpen. Hij bedoelt

daarmee dat met SVB in één keer een
volledig casco is te storten en dat de 
arbeidsintensieve fase van betonvlechten
en wapeningstellen overgeslagen kan
worden . Dat verhoogt de productie-
snelheid.

Er zullen meer proeven volgen. De
grootste vraag is nu wanneer de SVB-
constructies in de bouwvoorschriften
worden toegestaan. Köhne: “Doorslag-
gevend daarvoor is de betrouwbaarheid
en objectiviteit van het onderzoek. 
Juist daarom hebben de projectpartners
gekozen voor de TU/e, voor de daadkracht
van hoogleraar Kleinman en de facili-
teiten van het laboratorium van de 
faculteit Bouwkunde. Dit onderzoek zal
leiden tot belangrijke kostenbesparingen
in de bouw.” (NS)/.

efficiënter. Echter, door toepassing van
een laag-temperatuur-verwarmings-
systeem in combinatie met natuurlijke
ventilatie, kunnen luchtstromingen 
met een lage temperatuur en relatief
grote luchtsnelheid in de leefzone 
terechtkomen. Wie een normale lichaams-
temperatuur heeft, maar lang stilzit,
krijgt in zo’n ruimte toch koude handen
of voeten door deze luchtstromingen, ook
al is de ruimtetemperatuur 21 graden.
En dan voelt je hele lichaam koud aan.
Juist met dat soort aspecten gaat mijn
methode rekening houden.” 

Voor de metingen
moet de temperatuur
op diverse manieren
worden opgenomen bij
proefpersonen. Omdat
de vakgroep Humane
Biologie van de Universiteit Maastricht
hier uitgebreid ervaring mee heeft,
wordt hiermee samengewerkt. Dan
blijkt meteen hoe nauwkeurig de 
metingen zelf en de klimaatkamer
moeten zijn. Schellen: “Het scheelt 
bijvoorbeeld al of het om oudere of
jongere proefpersonen gaat. Tijdens de
metingen zullen de huidtemperaturen
en kerntemperatuur van de proef-
personen gemeten worden. 
De kerntemperatuur meten we door de
mensen een pilletje te laten slikken met
een sensor erin, die in de maag zijn 
gegevens doorgeeft aan een logger. Het
is belangrijk dat dit heel nauwkeurig
gebeurt. De lichaamstemperatuur van de
mens ligt gemiddeld rond de 37 graden.
De kerntemperatuur kan bij koorts
oplopen tot wel 41 graden. 

Onder de 35 graden spreken we van 
onderkoeling (hypothermie). Dus 1 graad
verschil -alleen door het meten veroor-
zaakt- kan een heel andere uitslag 
betekenen.” 

De klimaatkamer is het eerste half jaar
gereserveerd voor het onderzoek van
Schellen, die eind 2011 hoopt te promo-
veren. Tegen die tijd, zo is de verwachting,
zal de klimaatkamer snel overboekt zijn.
Schellen: “Als mensen weten dat deze
mogelijkheid er is, zullen ze hun onder-
zoek zeker aanpassen. Mogelijkheden

voor verder onderzoek
zijn er genoeg: materia-
lenonderzoek, persoon-
lijke klimaatvoorziening
(waarbij iemands per-
soonlijke klimaatwensen
-letterlijk- uit de

computer komen met bijvoorbeeld een
fris briesje, red.), isolatievoorzieningen
en aanverwante zaken.”
Maar er loopt ook al onderzoek naar de
gevolgen op langere termijn van klimaat-
voorzieningen in een museum voor de
kunstwerken, die tegen een niet-geïso-
leerde muur hangen. Dat is vaak het
geval in oude, monumentale, gebouwen,
waarin veel musea gehuisvest zijn.
Omdat de klimaatkamer erg flexibel is,
kan er ook onderzoek met verlichting
gedaan worden, zoals ‘welke invloed
heeft een bepaalde kleurtemperatuur op
iemands warmtebeleving?’. En intussen
denken de medewerkers van de unit
Building Physics and Systems al aan 
een volgende project: het bouwen van
een windtunnel. (GV)/.

De staalvezels zijn goed zichtbaar in de bezweken vloer.

Foto’s: Bart van Overbeeke

clips’ in beton

“Dit is een unieke 

meetfaciliteit

in europa”

Foto’s: Bart van Overbeeke
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Algemeen

Dienst Interne Zaken
Menu Auditorium
Maandag: rijstschotel Athene met kalkoenvlees;
boeuff stroganoff, aardappelschijfjes, zomergroenten;
kipfilet in groentesaus, halve kriel in de schil, gegrilde
groenten mediterraan.

Dinsdag: groentelasagne Italia; steak Toscane, friet,
rauwkost; kabeljauw in dilleroomsaus, röstirondjes,
peultjes.

Woensdag: aardappel-snijbonenschotel met gehakt-
balletjes; gepaneerde kalkoenschnitzel, aardappel-
puree, wortelschijven; gebraden varkensvlees in 
uien mosterdsaus, gevulde aardappelrolletjes, 
courgette-tomatenmix.

Donderdag: spaghetti carbonara; loolvis in mosterd-
saus, skin off wedges, doperwten; rundvlees Taiwan,
aardappelgratin, bloemkool in hollandaisesaus.

Vrijdag: geen avondopenstelling.

Mensen

Promoties
Ir. R.H.M. van Veldhoven verdedigt op maandag 28
juni zijn proefschrift en stellingen tegen de beden-
kingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00
uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Robust Sigma Delta Converters
and their application in low-power highly-digitized
flexible receivers’. Van Veldhoven promoveert aan 
de faculteit Electrical Engineering. De promotor is
prof.dr.ir. A.H.M. van Roermund.

Ir. R.A.D. Akkermans verdedigt op maandag 28 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 proef-
schrift luidt ‘3D Structures and dispersion in 
shallow fluid layers’. Akkermans promoveert 
aan de faculteit Technische Natuurkunde. 
De promotoren zijn prof.dr.ir. G.J.F. van Heijst 
en prof.dr. H.J.H. Clercx.

A. Martinelli MSc verdedigt op maandag 28 juni
haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen
van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De titel van het proef-
schrift luidt ‘The Dymanics of Technological
Discontinuities: a Patent Citation Network Analysis
of Telecommunication Switches’. Martinelli promo-
veert aan de faculteit Industrial Engineering &

Innovation Sciences. De promotor is prof.dr. B.
Verspagen.

Drs. M.C.C. Janssen verdedigt op woensdag 30 juni
haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkin-
gen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het 
proefschrift luidt ‘Molecular Weight Enlargement 
- a Molecular Approach to Continuous Homogeneous
Catalysis’. Janssen promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promotor is prof.dr.
D. Vogt.

J.F. Gifun MSc P.E.verdedigt op woensdag 30 juni
zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen
van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De titel van het proef-
schrift luidt ‘Resilience as a Means to Analyze
Business Processes on the Structure of Vulnerability’.
Gifun promoveert aan de faculteit Industrial Design.
De promotoren zijn prof.dr. D.M. Karydas en
prof.dr.ir. A.C. Brombacher.

N. Herzer MSc verdedigt op donderdag 1 juli haar
proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur in zaal
4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Combining lithographic tools and functional
self-assembled monolayers’. Herzer promoveert aan
de faculteit Scheikundige Technologie. De promotoren
zijn prof.dr. U.S. Schubert en prof.dr. J.-F. Gohy.

Drs. J. Westerhout verdedigt op donderdag 1 juli 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 ‘Carbon chemical erosion in high flux and low
temperature hydrogen plasma’. Westerhout promo-
veert aan de faculteit Technische Natuurkunde. 
De promotoren zijn prof.dr. N.J. Lopes Cardozo en
prof.dr. W.J. Goedheer. 

Drs. J.G. Hooijer verdedigt op donderdag 1 juli 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 ‘In the Business of Learning: Approaches to
Learning of Undergraduate Students in Business’.
Hooijer promoveert aan de faculteit Industrial
Engineering & Innovation Sciences. De promotor 
is prof.dr. A.G.L. Romme.

Ir. J. Gilot verdedigt op donderdag 1 juli zijn proef-
schrift 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 ‘Polymer tandem solar cells’. Gilot promoveert
aan de faculteit Scheikundige Technologie. 
De promotor is prof.dr.ir. R.A.J. Janssen.

Intreerede
Prof.dr.ir. H.J.H. Brouwers houdt op vrijdag 2 juli
zijn intreerede aan TU/e-faculteit Bouwkunde. Dit
doet hij vanaf 15.00 uur in de Blauwe Zaal van het
Auditorium. De titel van zijn intreerede is ‘Recipes
for porous building materials’. 

Diversen

NXP
Colloquium NXP - Tuesday June 29, at
Collegezaal Potentiaal-building (PT 1.05)
Title: Research on High-Performance Mixed-signal
products
Speaker: dr. ir. Hans Rijns, VP and head of NXP
Research
Time: 16.00 hrs
Abstract: In this presentation a short introduction to
NXP Semiconductors and its strategy will be given.
The NXP high-performance mixed-signal strategy is
based on three pillars: Functional performance,
Efficiency and Robustness and versatility. 

Title: Micro Electrical and Mechanical Systems
Speaker: dr. Peter Steeneken, principal scientist,
NXP Research
Time: 16.30u
MEMS are a key enabler in the NXP high-perfor-
mance strategy. This new class of devices opens
opportunities for sensing, time accuracy and break-
throughs in various other domains. In this talk the
new developments in MEMS devices for RF swit-
ching, sensor and Timing devices at NXP will be
presented.

Studentenondernemersprijs
Wie wordt Student Ondernemer 2010?
De inschrijving voor de Studenten Ondernemers-
prijs 2010 is begonnen. Tot 1 juli 2010 kunnen
ambitieuze student-ondernemers zich inschrijven
via de website www.studentenondernemersprijs.nl.
De prijs -vijfduizend euro en consultancy uren van
KPMG en Ruig & Partners- wordt voor de derde 
keer uitgereikt op 31 augustus in het Circustheater
te Scheveningen. 
Dit jaar heeft de jury een nieuwe prijs in het leven
geroepen; de Belofte van 2010. Deze aanmoedigings-
prijs is voor veel belovende student ondernemers die
nog niet langer dan 6 maanden bezig zijn, maar wel
al de eerste concrete successen hebben geboekt. Zij
krijgen de kans hun organisatie te laten beoordelen
door top managers en ondernemers. De Belofte van
2010 kan rekenen op adviesuren van KPMG en van
Ruig & Partners gespecialiseerd in Intellectueel
Eigendom.

Battle of Concepts
Win 1.500 euro met je eigen 
plattelandsidee
Studenten van hogescholen en universiteiten 
kunnen 1.500 euro winnen in The Battle of
Concepts van de Taskforce Multifunctionele

Landbouw. Zij moeten vernieuwende concepten
voor plattelandsrecreatie en toerisme bedenken. 
De wedstrijd loopt tot 1 augustus.
De wensen van recreanten op het platteland worden
steeds diverser. Sommige mensen zoeken rust en
ruimte, ontspanning en gastvrijheid, anderen 
willen steeds meer avontuur en (sportief) vermaak.
Het aanbod in de agrotoeristische sector blijft 
vaak hangen in teveel van hetzelfde, met enkele 
uitzonderingen daar gelaten. 
De winnende concepten van de studenten -er zijn
twintig prijzen van 1.500 tot 100 euro- zullen ter
inspiratie worden voorgelegd aan agrarische onder-
nemers. Kijk op www.battleofconcepts.nl. 

Vacatures

Postdoc in Atmospheric Chemistry/Remote Sensing
Faculteit TN V34.1168 1,0 2 years Schaal 10 CAO
Nederlandse Universiteiten.

Adjunct-opleidingsdirecteur Industrial Design
Faculteit ID V51.1171 1,0 3 jaar Schaal 12 CAO
Nederlandse Universiteiten.

Assistant Professor Cognitive Systems Faculteit ID
V51.1175 1,0 4 year tenure track Schaal 11 CAO
Nederlandse Universiteiten.

Studieadviseur Faculteit WTB V35.1169 1,0 1 jaar
Schaal 9 CAO Nederlandse Universiteiten.

Postdoc: Modeling and Simulation of Innovative
Building Energy Systems Faculteit B V38.1170 1,0 
2 years Schaal 10 CAO Nederlandse Universiteiten.

Postdoc: Power Amplifiers and Antennas for 
Mobile Applications Faculteit EE V36.1172 1,0 1,5
jaar Inschaling in overleg.

Technicus optische transmissietechnieken Faculteit
EE V36.1174 1,0 1 jaar Schaal 9 CAO Nederlandse
Universiteiten.

PhD-student on advanced simulation in illumination
optics Faculteit TN V34.1166 1,0 4 years Schaal 27
CAO Nederlandse Universiteiten Promovendus.

PhD Rain interception and direct and indirect 
evaporative cooling of urban areas Faculteit B
V38.1167 1,0 4 years Schaal 27 CAO Nederlandse
Universiteiten Promovendus.

Secretaresse Faculteit IE&IS V39.1173 0,8 vast 
Schaal 5 CAO Nederlandse Universiteiten.

Functioneel beheerder/ontwikkelaar CEC V89.1179
1.0 fte 1 jaar met uitzicht op vast dienstverband
schaal 10 CAO Nederlandse Universiteiten.

Voor meer informatie ga naar: http://jobs.tue.nl.

(Advertenties)



As of next academic year non-
students will have to pay for
the cultural activities of Studium
Generale (SG). SG expects that
students will consequently
identify themselves more
readily. The bureau hopes to
gain a better insight into who
actually constitute the audience
during SG activities.

A new company logo, more
thematic program sections, more
communication via social media
such as Facebook and Twitter;
Studium Generale will be carry-
ing through a number of changes
these coming months in hopes of
connecting better with its main
target group: students. In addi-

tion, the bureau wants to get 
a better view of the public 
attending its activities - also by
charging an entrance fee to 
non-students for the cultural
programs. This does not refer to
the lectures, SG head dr. Lucas
Asselbergs emphasizes, but 
activities such as the ‘Yes Jazz’
nights at the Gaslab: “They
always attract quite a number of
people, but we actually have no
clear idea as to who is actually in
the house. Once non-students
have to pay, students will identify
themselves more easily and we
get a better view of the audience”. 
Asselbergs is not afraid that his
bureau will burn its fingers by
making part of the audience pay

admission fees. “Employees often
react amazed at present when
hearing that an activity is free and
wonder whether that does not
imply a devaluation of our
program. 
I’m convinced that a staff
member or a visitor from outside
the university is perfectly willing
to pay a couple of euros.” More-
over, he emphasizes, admission
fees will always still be consider-
ably lower than those for similar
nights elsewhere in the city. SG
will evaluate the measure after a
year.

Gaslab refurbished
The Gaslab in the TU/e grounds
will be refurbished during the

summer holidays, one novelty
being a new, more open entrance.
“The Gaslab is a fantastic experi-
mental podium, but now you get
the feeling that you are entering a
kind of ‘cave’. The building must
radiate more emphatically that it
is a trendy podium and must be
given a more open nature.”
Asselbergs also thinks it would

be a good thing if the Gaslab is
used (even) more often, also by
parties other than SG, which
manages the building. Cultural
contents and a link with TU/e are
preconditions within this
context, though. (MvdV)/.
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What’s happening?
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Day of the Architecture

AArroouunndd  tthhee  hheeaadd  ooff  tthhee  EEiinnddhhoovveenn  ccaannaall  vvaarriioouuss  1199tthh--cceennttuurryy

EEiinnddhhoovveenn  bbuuiillddiinnggss  wwiillll  bbee  ooppeenneedd  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  oonn  SSaattuurrddaayy

2266tthh  JJuunnee..  AAnn  aarrcchhiitteeccttuurraall  wwaallkk  wwiillll  ssttaarrtt  ffrroomm  LLaa  CCiittttàà  MMoobbiillee

aanndd  lleeaadd  aalloonngg  ffiivvee  pprreemmiisseess  wwhhiicchh  hhaavvee  nnooww  bbeeeenn  ggiivveenn  

ddiiffffeerreenntt  ffuunnccttiioonnss::  LLaa  CCiittttàà  MMoobbiillee,,  LLeeoo  SScchheelllleennss  &&  CCoo’’ss  

ttrriijjppffaabbrriieekk  bbvv  ((mmooqquueettttee  ffaaccttoorryy)),,  ddwweelllliinngg  aanndd  ssttuuddiioo  FFuullccoo

TTrreeffffeerrss,,  ddwweelllliinngg  BBrrooddrruucckk  ffaammiillyy  aanndd  HHeett  AAppoolllloohhuuiiss..

2266tthh  JJuunnee,,  1133..0000--1166..0000  hhoouurrss,,  LLaa  CCiittttàà  MMoobbiillee,,  VVeessttddiijjkk  113333,,  

ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss  ffrreeee..

MMoorree  iinnffoorrmmaattiioonn::  wwwwww..aarrcchhiitteeccttuuuurrcceennttrruummeeiinnddhhoovveenn..nnll

((DDuuttcchh))

Chamber music in green

OOnn  ssiixx  ppooddiiuummss  iinn  tthhee  SSttaaddsswwaannddeellppaarrkk  sseevveerraall  eennsseemmbblleess  aanndd

ssoollooiissttss  wwiillll  ppllaayy  cchhaammbbeerr  mmuussiicc  aanndd  wwoorrlldd  mmuussiicc..  WWeellll--kknnoowwnn

nnaammeess  tthhiiss  yyeeaarr  aarree  CCaarreell  KKrraaaayyeennhhooff,,  tthhee  aaccccoorrddiioonniisstt  wwhhoo  

ppeerrffoorrmmeedd  aatt  tthhee  wweeddddiinngg  ooff  CCrroowwnn  PPrriinnccee  WWiilllleemm--AAlleexxaannddeerr

aanndd  PPrriinncceessss  MMááxxiimmaa,,  aanndd  tthhee  SSttoorriioonnii  TTrriioo..  

2277tthh  JJuunnee,,  1133..0000--1188..0000  hhoouurrss,,  SSttaaddsswwaannddeellppaarrkk,,  aaddmmiissssiioonn  ffrreeee..

MMoorree  iinnffoorrmmaattiioonn::  wwwwww..kkaammeerrmmuuzziieekkiinnhheettggrrooeenn..nnll  ((DDuuttcchh))

Via Ventosa
SSmmaallll--ssccaallee,,  ssuummmmeerryy  aanndd  vvaarriieedd  ffeessttiivvaall  ooff  tthhee  TTeemmppoorraarryy  

AArrtt  CCeennttrree  ((TTAACC))  ffeeaattuurriinngg  ppeerrffoorrmmaanncceess  bbyy  bbaannddss,,  ddeessiiggnneerrss,,

tthheeaatteerr  mmaakkeerrss  aanndd  ootthheerr  aarrttiissttss..  MMuussiicc::  ffrroomm  ssiinnggeerr--ssoonnggwwrriitteerr

ttoo  gguuiittaarr  rroocckk  ttoo  ddaannccee..  NNaammeess::  ZZeeaa,,  LLuucckkyy  FFoonnzz  IIIIII,,  SSoonniiddoo  ddeell

PPrriinncciippee  aanndd  TThhee  VVaann  JJeettss..  IInn  tthhee  iinntteerrvvaallss  yyoouu  ccaann  lleett  yyoouurrsseellff

bbee  ssuurrpprriisseedd  bbyy  aaccttss  ffrroomm  ddeessiiggnneerr--ccuumm--tthheeaatteerr  mmaakkeerr  dduuooss..  

2277tthh  JJuunnee,,  1144..0000--0022..0000  hhoouurrss,,  TTAACC,,  VVoonnddeerrwweegg  11,,  aaddmmiissssiioonn  ffrreeee..

SSeeee  aallssoo  oonn  wwwwww..vviiaavveennttoossaa..nnll  ((DDuuttcchh))

Melle Boersma
is also a Master
student of Business
Information Systems.
As more than fifty percent 
of the students there are inter-
national, he is quite used to
cooperating with other natio-
nalities. Usually this goes well.
Nonetheless he can come up
with a number of reasons 
why Dutch students prefer to
cooperate with fellow country-
men: “One: there is no language
barrier, and two: you know
exactly what kind of foreknow-
ledge someone possesses. It just
makes the work easier.” 
Dr. ir. Danny Holten works with

many PhD
candidates 

of different
nationalities at

Computer Science.
He suspects that, apart

from the language barrier, the
Dutch like to work together
because they do not need to
worry about their ‘politically 
incorrect’ humor and their
direct and assertive way of
communicating, which he
thinks may appear a touch 
aggressive in foreign eyes. 
In the Cursor to be published
on 1st July extensive attention
will be given to the social 
integration of international
students and staff members 
at TU/e. (SK)

I wonder why ...

?????
Vanessa Restrepo Uribe (a Master student of
Business Information Systems) from Colombia
would like to know why many Dutch students
prefer to choose other Dutch students when a
project group needs to be formed. According to
Vanessa, this is sometimes taken to a point
where it is explicitly stated as follows in e-mail
messages: “We are looking for a group member,
preferably Dutch.”

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

The music ranges
from singer-song-
writer and rock to
dance. And if there
is nothing to be
heard for a while
that you like, you
can watch short
films, theater per-
formances and
exhibitions.

Special is the
Design Drama pro-
ject: a collaboration
between theater
makers, musicians
and designers,
accompanied by
theater and film
club Plaza Futura.
By means of a speed
date session they
have been brought
together in eight
duos and have sub-
sequently set to
work so as to put 
together a surpri-
sing act. The idea is

for the audience to be caught off
guard by these duos all over the
festival grounds. For now the 
organizers cannot divulge any-
thing about the acts, because
more than a week before the
festival the creative brains are
still brooding over how to dot the
i’s and cross the t’s.
What else can you expect? A 
selection: shards during the 
performance ‘Kapot Maken’ by
theater company Krabben,
about the destructive inclina-
tions of homo sapiens; the
popular Flemish rock formation
(from glam to garage) The 
Van Jets; work by young 
designers in the TAC Etalage
and at night you can live it out on
the very summery beats of
Sonido del Principe.
Thanks to its broad program-
ming the free festival usually
manages to attract a varied 
audience. Students, people in
their thirties, parents with
children, culture lovers or acci-
dental passers-by - they all feel at
home. Even your grandmother
will be welcome. Whether she
will like it is another matter 
altogether. (SK)/.

Free festival Via Ventosa

An earlier edition of Via Ventosa.
Photo: Boudewijn Bollmann

Non-student must pay for cultural activities SG

An international Review
Committee has evaluated the
computer science research at
nine Dutch universities. TU/e
has obtained a third place.
Nijmegen and Delft have done
slightly better. Internationally
the Dutch research belongs
to the world top, according 
to the report, which was
published last week.

Within the Department of Mathe-
matics & Computer Science nine
research groups have been 
assessed, over the period from
2002 thru 2008. The Committee
assessed the research according
to quality, productivity, relevance
and feasibility. Jointly the
Eindhoven groups attained a score
of 4.5 on a scale ranging up to 5.
The groups Architecture of
Information Systems led by prof.
dr. ir. Wil van der Aalst and
Algorithms led by prof. dr. Mark

de Berg attained the highest
scores for all criteria. The group
led by prof. dr. ir. Jack van Wijk
(Visualization) ended half a point
short of that. The Committee was
quite pleased with the high
quality level attained by all
groups, although it does find that
there is a great deal of attention in
Eindhoven for research into
formal methods. It hopes that in
the future more attention will be
devoted to experimental and
technical research.
TU/e professor dr. ir. Jan Friso
Groote is pleased with the results.
As chairman of the national
chamber for computer science
education and research he was
one of the initiators to arrange
the evaluation. “At TU/e we have
had all our groups evaluated, 
including younger groups that
are still in the developmental
stage. Although this may not be
convenient strategically, it was

not our intention to attain the
highest possible score. We really
want to know how our peers view
our research and subsequently
we will see what we recognize in
their findings and what we can 
or cannot take on board.” For 
instance, the structure will be
changed. Groote: “Shortly we
aim to accommodate the nine
existing chairs in four sections.”
The procedure also gives Groote
satisfaction. “During the discus-
sion of the results in the national
chamber some protests were
raised by individuals, but these
were resolved within a matter of
five minutes.” The Committee
also concludes that the Nether-
lands ranks among the strongest
nations worldwide in the area of
computer science. “And we can
really count ourselves lucky for
that in the Netherlands”, Groote
adds. (HK)/.

Computer science research TU/e in top 3

There occurred some short-lasting tension when a big act was
cancelled, but for more than a week now the programming of
the free Eindhoven festival Via Ventosa has been complete.
Substitute Zea, who describes his own music as electro-rock-
‘n-roll, has raised the organizers’ hopes of a good party. Still,
whether it will in fact turn out to be a ‘good party’ does not only
depend on Zea. No less than thirty acts, including very diverse
bands and artists, will make an appearance at this varied festival.
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BBeessttaaaatt  eerr  wweell  zzooiieettss  aallss  eeeenn  ttoovveerrggrraaaall,,  
ooff  iiss  hheett  eeeenn  vveerrzziinnsseell??  
BBlliijjvveenn  SSooffiiee,,  oouuddssttee  ddoocchhtteerr  vvaann  ddee  ddoooodd--
zziieekkee  kkoonniinnggiinn  RRoozzeennbbrraanndd,,  eenn  hhaaaarr  vvrriieennddeenn
eerrnnaaaarr  zzooeekkeenn  ooff  ggeevveenn  zzee  hheett  oopp??
TTooeesscchhoouuwweerrss  vvaann  ‘‘HHeett  GGeehheeiimm  vvaann  ddee  GGrraaaall’’
kkoommeenn  eerraacchhtteerr;;  ddee  ffaammiilliieemmuussiiccaall  vvaann
tthheeaatteerrggrrooeepp  LLuuddiieekk  iiss  ddiitt  wweeeekkeenndd  ttee  zziieenn
iinn  hheett  PPaarrkktthheeaatteerr..
‘‘HHeett  GGeehheeiimm  vvaann  ddee  GGrraaaall’’  ggaaaatt  oovveerr  ddee
ffaammiilliiee  RRoozzeennbbrraanndd  vvaann  wwiiee  ddee  mmooeeddeerr
eerrnnssttiigg  zziieekk  iiss..  ZZee  iiss  hhaaaarr  mmaann,,  hheett  kkaasstteeeell
eenn  aall  hhuunn  bbeezziittttiinnggeenn  kkwwiijjttggeerraaaakktt  eenn  hheett
ggeezziinn  pprroobbeeeerrtt  oonnddeerr  eerrbbaarrmmeelliijjkkee  oommssttaann--
ddiigghheeddeenn  ttee  oovveerrlleevveenn..  OOuuddssttee  ddoocchhtteerr  SSooffiiee
iiss  vvaassttbbeessllootteenn  hhaaaarr  mmooeeddeerr  ttee  ggeenneezzeenn..
NNaaddaatt  zzee  iinn  eeeenn  hheerrbbeerrgg  ddee  mmyysstteerriieeuuzzee
GGaabbrriiëëll  hheeeefftt  oonnttmmooeett,,  ddiiee  hhaaaarr  eeeenn  ggeehheeiimm
ttooeevveerrttrroouuwwddee  oovveerr  eeeenn  ttoovveerrggrraaaall  mmeett  bbiijj--
zzoonnddeerree  kkrraacchhtteenn,,  ggaaaatt  zzee  mmeett  vvrriieennddeenn  oopp
zzooeekk  --  nniieett  wweetteenndd  ddaatt  zzee  ggeevvoollggdd  wwoorrddeenn

ddoooorr  rroovveerrss  ddiiee  vvaann  hheettzzeellffddee  ggeehheeiimm  hheebbbbeenn
ggeehhoooorrdd..  

LLuuddiieekk  iiss  eeeenn  ppiieeppjjoonngg  EEiinnddhhoovveennss  tthheeaatteerr--
ggeezzeellsscchhaapp,,  ddaatt  eeeenn  jjaaaarr  ggeelleeddeenn  wweerrdd  
ooppggeerriicchhtt  ddoooorr  AAnnoouukk  vvaann  GGeeffffeenn  eenn  MMaarrnniixx
WWeettzzeerr..  SSppeeeellss,,  ccrreeaattiieeff  eenn  ggrrootteennddeeeellss  
ggeeccrreeëëeerrdd  eenn  vvoorrmmggeeggeevveenn  ddoooorr  jjoonnggeerreenn
zziijjnn  ddee  kkeennmmeerrkkeenn  vvaann  hheett  wweerrkk  vvaann  LLuuddiieekk,,
ddaatt  eeeenn  kkwweeeekkvviijjvveerr  vvoooorr  jjoonngg  ttaalleenntt  wwiill  zziijjnn..
HHeett  sspprrooookkjjee  ‘‘HHeett  GGeehheeiimm  vvaann  ddee  GGrraaaall’’  iiss  ddee
eeeerrssttee  pprroodduuccttiiee  vvaann  LLuuddiieekk..  AAllllee  tteekksstteenn,,
mmuuzziieekk  eenn  cchhoorreeooggrraaffiieeëënn  zziijjnn  vvaann  eeiiggeenn  hhaanndd..  

‘‘HHeett  GGeehheeiimm  vvaann  ddee  GGrraaaall’’  iiss  eeeenn  ffaammiilliiee--
vvoooorrsstteelllliinngg,,  ggeesscchhiikktt  vvoooorr  kkiinnddeerreenn  vvaannaaff
zzeess  jjaaaarr..  TTee  zziieenn  iinn  hheett  PPaarrkktthheeaatteerr  oopp
vvrriijjddaagg  2255  eenn  zzaatteerrddaagg  2266  jjuunnii  vvaannaaff  
2200..3300  uuuurr..  
ZZiiee  wwwwww..tthheeaatteerrggrrooeepplluuddiieekk..nnll  eenn
wwwwww..ppaarrkktthheeaatteerr..nnll..  ((MMvvddVV))

Een nieuwe huisstijl, meer nadruk op
discussie in plaats van luisteren tijdens
lezingen, vaker thematisch program-
meren, meer gebruik van social media
als Facebook en een grotere rol voor 
studenten bij het voorbereiden van 
het programma. Het zijn enkele van de
veranderingen die onderstrepen dat
Studium Generale een nieuwe koers
vaart, aldus dr. Lucas Asselbergs, sinds
ongeveer een jaar hoofd van het bureau.

Voor de duidelijkheid: Asselbergs wil 
studenten helemaal niet over de spreek-
woordelijke streep trékken. Hij wil dat ze
‘SG in het hart sluiten’, dat lezingen en
andere activiteiten een vanzelfsprekend
onderdeel in hun agenda’s worden. Want
met gemiddeld zo’n honderd bezoekers
worden de programma’s van Studium
Generale goed bezocht, “maar eigenlijk
zouden we een nog veel grotere groep
willen bereiken”. 
Om erachter te komen wat de doelgroep
van SG verwacht en om deze beter te
leren kennen en begrijpen, hield het
bureau vorige maand onder meer crea-
tieve sessies en interviews met studenten
op het Limbopad. Want: “Het is te 
gemakkelijk om te zeggen: ‘wij maken
een prachtig programma, maar het
publiek ziet het niet’. Ik wil dat we nog
nadrukkelijker kijken naar wat studenten
van ons programma verwachten en wat 
ze ermee dóen”. 
“Studenten willen graag het nút van een
activiteit zien”, leerden Asselbergs en zijn
collega’s. “Ze kunnen een lezing best heel
boeiend gevonden hebben, maar gaan
daarna verder met de dingen van de dag,
zich afvragend: wat héb ik nu eigenlijk
aan die lezing, bijvoorbeeld voor mijn
studie? Opvallend, want bij een mooi 
toneelstuk of een boeiende film elders in
de stad vragen ze zich dat waarschijnlijk 
helemaal niet af.”
Ook kwam SG erachter dat studenten 
-aan het begin van het kwartaal bladerend
door het programmaboekje- weliswaar
een hoop activiteiten interessant vinden,
maar dat deze tegen de tijd dat ze spelen,
niet zelden worden overspoeld door ander
aanbod. Aan het programma verandert
inhoudelijk dan ook niet zoveel, 
benadrukt Asselbergs. Wel wil Studium
Generale zijn doelgroep, met name 
studenten, anders gaan benaderen 
(bijvoorbeeld via snellere kanalen als
Facebook en Twitter) en nadrukkelijker
betrekken bij de totstandkoming van het
programma. Studenten namen eerder al

deel in de programmacommis-
sies van SG, maar dit is de 
afgelopen jaren een beetje
weggeëbd, constateert het 
bureauhoofd. “Studenten zijn
meer dan ooit druk met hun
studie en zijn daarom terug-
houdend in hun deelname aan
commissies en dergelijke. We
hopen ze daarom bijvoorbeeld
vaker in te zetten bij één bepaald
project, waar ze helemaal voor
kunnen gaan en dat een duide-
lijke afbakening heeft.”

Science Circus
De samenwerking met 
studenten komt ook tot uit-
drukking in bijvoorbeeld het
musicalproject ‘Moulin Rouge’,
waarin SG komend jaar de 
culturele studentenvereni-
gingen Doppio en Quadrivium 
ondersteunt. Verder is het
bureau, in overleg met onder
andere verschillende onder-
zoeksgroepen, bezig met het 
opzetten van een Science
Circus. 
Een associatie met bijvoorbeeld
het Natuurkundecircus van de
Stichting Techniekpromotie ligt
voor de hand, maar Asselbergs
benadrukt dat het Science Circus
vooral een theatraal in plaats
van een educatief karakter moet
krijgen. 
Daarbij wil SG vanaf komend
collegejaar vaker thematisch 
programmeren - iets waar het
bureau eerder altijd terughoudend in is
geweest, vertelt Asselbergs. “Je kunt een
reeks activiteiten plannen rond Duitse 
filosofen, maar dergelijke thema’s zijn zó
specifiek: daarmee loop je het risico meteen
een aanzienlijk deel van je doelgroep te
missen.” Al brainstormend kwam het
bureau tot thema’s die meer ruimte en
mogelijkheden bieden. Zo staat in het
tweede kwartaal van komend collegejaar
‘het oor’ centraal, zowel in lezingen als
in het culturele aanbod. 
Verder wil SG komend jaar, in samen-
werking met het Onderwijs en Studenten
Service Centrum en het International
Relations Office, handen en voeten gaan
geven aan zijn visie op internationalisering.
Het bureau is ervan overtuigd een actieve
rol te kunnen spelen in bijvoorbeeld het
samenbrengen van Nederlandse en buiten-
landse studenten en medewerkers op de

campus. “Internationalsering is méér dan
alleen je lezingen in het Engels aanbieden;
dat zijn we voorlopig bovendien helemaal
niet van plan”, beklemtoont Asselbergs. 
Ook wil Studium Generale een groter
stempel gaan drukken op het filmpro-
gramma in De Zwarte Doos, bijvoorbeeld
door vaker sprekers uit te nodigen om een
inleiding bij een film te geven. “Zo willen
we de films een echte meerwaarde voor
studenten geven.” 

Huisstijl
De frisse wind die door Studium Generale
waait, wordt na de zomer ook zichtbaar 
in de nieuwe huisstijl van het bureau,
ontworpen door het Eindhovense bureau
Volle Kracht. Daarmee neemt SG na zo’n

twee decennia afscheid van het bestaande
beeldmerk -destijds gemaakt door een
creatieve stagiair- dat wel eens aan 
vervanging toe was, aldus Asselbergs. 

Het hoofd van SG, opvolger van Maarten
Pieterson, is nu ruim een jaar actief als
hoofd van het bureau. En dat hebben in
de eerste plaats de eigen medewerkers
gemerkt - naar hij hoopt in positieve zin.
“Ik hoop vooral dat de mensen zich
opnieuw uitgedaagd voelen. Ongemerkt
sluipt er toch wat routine in je werk en 
die routine is de afgelopen maanden wat
meer naar de achtergrond verdrongen.”
(MvdV)/.

Ludiek en het geheim van de graal

Het nieuwe logo van SG, verwerkt in een fotocollage van activiteiten van het afgelopen jaar. 
Illustratie: David Ernst. 

Studium Generale vaart nieuwe koers
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DDeezzee  wweeeekk  iiss  eerr  ggeeeenn
ccoolluummnn  vvaann  JJeessppeerr  vvaann
BBeerrkkeell..  
HHiijj  lliiggtt  iinn  hheett  zziieekkeennhhuuiiss
mmeett  eeeenn  bblliinnddeeddaarrmm--
oonnttsstteekkiinngg..  

DDee  rreeddaaccttiiee  wweennsstt  hheemm
vveeeell  bbeetteerrsscchhaapp  ttooee..

OOmmggeeeeff  jjeezzeellff  mmeett  ddee  kklleeuurr  ggrrooeenn;;  ggaa  bbiijj--
vvoooorrbbeeeelldd  lleekkkkeerr  ddee  nnaattuuuurr  iinn!!  GGrrooeenn  iiss
eeeenn  rruussttggeevveennddee  kklleeuurr  eenn  ggeeeefftt  eeeenn  hhaarr--
mmoonniieeuuss  eevveennwwiicchhtt.. BBoovveennddiieenn  iiss  hheett  ddee
ffaavvoorriieettee  kklleeuurr  vvaann  ttwwaaaallff  pprroocceenntt  vvaann  ddee
mmeennsshheeiidd,, dduuss  eeeenn  aaaarrddiiggee  kkaannss  ddaatt  jjiijj  jjee
dduubbbbeell zzoo  hhaappppyy  vvooeelltt!!  VVooeell  hheett  zzoonnlliicchhtt
oopp  jjee  hhuuiidd,,  iieettss  wwaatt  jjee  jjee  nnoogg  hheerriinnnneerrtt  uuiitt
eeeenn  vvaaaagg  vveerrlleeddeenn  vvoooorr  ddee  tteennttaammeenn--
wweeeekk,,  ssnnuuiiff  ddee  ffrriissssee  lluucchhtt  oopp  eenn  jjee  kkuunntt
nniieett  aannddeerrss  ddaann  ttoott  rruusstt  kkoommeenn..  GGrrooeenn,,  ddee
kklleeuurr  vvaann  ggeewwoooonn  ddoooorr  kkuunnnneenn  rriijjddeenn,,  ddee
kklleeuurr  vvaann  nnoooodduuiittggaannggbboorrddjjeess,,  ddee  kklleeuurr
vvaann  LLiibbiiëë;;  kkoorrttoomm,,  eeeenn  wwaarree  oonnttssnnaappppiinngg
aaaann  ddee  ssttrreessss..  HHmmmmmm,,  ggrrooeenn  ……..

BBeenn  jjee  ggeessttrreesstt  ooff  iinn  ppaanniieekk,,  ddooee  ddaann  aallss  ddee
BBrriitttteenn::  nneeeemm  eeeenn  lleekkkkeerr  kkooppjjee  tthheeee..
OOnnddeerrsscchhaatt  ddiitt  ssllaappppee  aaffttrreekksseell  vvaann  uuiittggee--
ddrrooooggdd  bbllaaddggrrooeenn  nniieett!!  DDiitt  hheettee  bbrroouuwwsseell
iiss  dduuiizzeennddeenn  jjaarreenn  ggeeppeerrffeeccttiioonneeeerrdd  ddoooorr
CChhiinneezzeenn  eenn  IInnddiiëërrss,,  ssppeecciiaaaall  oomm  jjoouuww  tteenn--
ttaammeennssttrreessss  mmeeee  wweegg  ttee  ssppooeelleenn..  IInn  aallllee
kklleeuurreenn,,  ggeeuurreenn  eenn  ssmmaakkeenn  iiss  ddiitt  ssaappjjee
vveerrkkrriijjggbbaaaarr,, kkoorrttoomm  vvoooorr  iieeddeerr  wwaatt  wwiillss..
KKaammiillllee--hhoonniinngg,,  bbrraannddnneetteell  ooff  ‘‘BBrraazziilllliiaann
ffrruuiitt  ppaassssiioonn’’::  jjee  kkuunntt  hheett zzoo  ggeekk  nniieett  bbee--
ddeennkkeenn  ooff  zzee  zzeetttteenn  hheett  oopp  hheeeett  wwaatteerr..
WWaacchhtt  ttoott  ddee  ssttoooommkkeetteell  fflluuiitt,,  hhaaaall  hheett
zzaakkjjee  tteevvoooorrsscchhiijjnn  eenn  llaaaatt  hheett  ddaann  mmaaaarr
lleekkkkeerr  ssooppppeenn  ……  kklliinnkktt  ssmmeerriigg,,  mmaaaarr hheett  iiss
zzeeeerr  zzeekkeerr  vveerrkkwwiikkkkeenndd!!  BBoonnuuss::  aallss  jjee  ttiieenn
jjaaaarr  llaanngg  iieeddeerree  ddaagg  tthheeeeddrriinnkktt,,  ssppaaaarr jjee
mmiisssscchhiieenn  wweell  eeeenn  hheeuussee  tthheeeeppoott  bbiijj
eellkkaaaarr!!

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 ‘Studeren is…
studieontwijkend gedrag voorkomen’: het beste anti-tentamen-
stress-middel.

BBiijjnnaa  9999  pprroocceenntt  vvaann  ddee  ssttuuddeenntteenn  ggeeeefftt
eerraaaann  ttooee::  ssooggggeenn  ((ssttuuddiieeoonnttwwiijjkkeenndd
ggeeddrraagg))..  IInneeeennss  zziijjnn  eerr  vveeeell  bbeellaannggrriijjkkeerree
ddiinnggeenn  ttee  ddooeenn  ddaann  ssttuuddeerreenn::  jjee  ttooeett--
sseennbboorrdd  hheelleemmaaaall  uuiitt  eellkkaaaarr  hhaalleenn  eenn
sscchhoooonnmmaakkeenn  ((vveerrggeeeett  nniieett  vvaann  tteevvoorreenn
eeeenn  ffoottoo  eerrvvaann  ttee  mmaakkeenn,,  aannddeerrss  wweeeett  jjee
nniieett  mmeeeerr  hhooee  hheett  aalllleemmaaaall  iinn  eellkkaaaarr  zzaatt)),,
ddee  bbooeekkeenn  iinn  jjee  bbooeekkeennkkaasstt  oopp  kklleeuurr
ssoorrtteerreenn  ((zziieett  eerr  ggeewwoooonn  vveeeell  mmooooiieerr  uuiitt)),,
eenn,,  llaasstt  bbuutt  nnoott  lleeaasstt,,  jjee  ccdd’’ss  oopp  aallffaabbee--
ttiisscchhee  vvoollggoorrddee  zzeetttteenn  ((zzoo  kkuunn  jjee  vveeeell
mmaakkkkeelliijjkkeerr  eeeenn  ccdd  vviinnddeenn))..  HHeett  eenniiggee
nnaaddeeeell  vvaann  ssooggggeenn  iiss  ddaatt  jjee  jjee  aallttiijjdd
sscchhuullddiigg  vvooeelltt  ddaatt  jjee  nniikkss  nnuuttttiiggss  hheebbtt
ggeeddaaaann……

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

KKooppjjee  tthheeee  GGrrooeenn SSooggggeenn

DDeennkk  aaaann  lleeuukkee  ddiinnggeenn  ggeedduurreennddee  hheett
lleerreenn  vvaann  ddee  tteennttaammeennss,,  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ddee
mmooooiiee  ssttuuddiieeppuunntteenn  ddiiee  jjee  ggaaaatt  hhaalleenn  aallss
jjee  hheett  vvaakk  ggeehhaaaalldd  hheebbtt..  MMaaaarr  hheett  aalllleerr--
ggaaaaffssttee  iiss  nnaattuuuurrlliijjkk  oomm  eeeenn  kkaammppvvuuuurr  oopp
ttee  rriicchhtteenn  eenn  aall  jjee  ccoolllleeggeeaaaanntteekkeenniinnggeenn
rriittuueeeell  ttee  vveerrbbrraannddeenn!!  OOffffeerr  ddaatt  lleelliijjkkee
oouuddee  bbaannkkjjee  iinn  ddee  ttuuiinn  mmaaaarr  oopp,,  ggooooii  eerr  eeeenn
sscchheeuuttjjee  ppeettrroolleeuumm  oopp  eenn,,  iinnddiieenn  oopp
vvoooorrrraaaadd,,  ooookk  jjee  AAffrriikkaaaannssee  vvooooddoooo--
kkrruuiiddeenn,,  zzoo  kkrriijjgg  jjee  ddaatt  vvuuuurrttjjee  wweell
bbrraannddeennddee.. PPaakk  jjee  zzoorrggvvuullddiigg  ggeennoottuu--
lleeeerrddee  ccoolllleeggeeaaaanntteekkeenniinnggeenn  eerrbbiijj  eenn
sscchheeuurr  ddee  ppaaggiinnaa’’ss  eerr  éééénn  vvoooorr  éééénn  uuiitt..
WWeerrpp  hhiieerrnnaa  ddee  aaaann  ssttuukkkkeenn  ggeerreetteenn
ssttuukkjjeess  wweetteennsscchhaapp  iinn  jjee  bbrraannddssttaappeell,,
tteerrwwiijjll  jjee  eeeenn  vvrreeuuggddeeddaannssjjee  ddooeett,,  eexxccllaa--
mmeerreenndd;;  ““yyeeeehhaa,,  ddaaaarr  hheebb  jjee  nniieett  vvaann
tteerruugg  hhèè,,  ddiiffffeerreennttiiaaaallvveerrggeelliijjkkiinngg!!!!””
RRiissiiccoo::  mmoocchhtt  jjee  hheett  tteennttaammeenn  ttoocchh  nniieett
ggeehhaaaalldd  hheebbbbeenn  eenn  eeeenn
hheerr  mmooeetteenn  ddooeenn,,  ttjjaa,,
bbeeggiinn  ddaann  mmaaaarr  wweeeerr
ooppnniieeuuww  mmeett  
sscchhrriijjvveenn……

CCoolllleeggee--aaaanntteekkeenniinnggeenn

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

TTiippss  vvaann  MMeenneeeerr  ddee  UUiill

PPaanneell  vvaann  ddee  wweeeekk

BESTE
KEUS

Eerste hulp bij keuze 
tweede studie
JJee  wwiilltt  iinn  sseepptteemmbbeerr  bbeeggiinn--
nneenn  aaaann  eeeenn  ttwweeeeddee ssttuuddiiee..
MMooeett  jjee  eeeenn  hhooggeerr  ccoolllleeggee--
ggeelldd  bbeettaalleenn ooff  nniieett??  VVeeeell
ssttuuddeenntteenn  vviinnddeenn  ddee  nniieeuuwwee
rreeggeellss  oonndduuiiddeelliijjkk..  DDaaaarroomm
hheeeefftt  hheett  IInntteerrsstteeddeelliijjkk
SSttuuddeenntteenn  OOvveerrlleegg  ddee
wweebbssiittee  ttwweeeeddeessttuuddiiee..iissoo..nnll
ggeemmaaaakktt..  ““SSttuuddeenntteenn
mmooeetteenn  vvaaaakk  vveeeell  mmeeeerr  ggaaaann
bbeettaalleenn,,  mmaaaarr  ddee  iinnffoorrmmaattiiee--
vvoooorrzziieenniinngg  ddaaaarroovveerr  iiss
mmaattiigg,,””  aalldduuss  HHeennnnoo  vvaann
HHoorrsssseenn,,  vvoooorrzziitttteerr  vvaann  hheett
IISSOO..  IInn  eeeenn  sscchheemmaa  oopp  ddee
wweebbssiittee  kkuunnnneenn  ssttuuddeenntteenn
zziieenn  wweellkkee  rreeggeellss  oopp  hheenn
vvaann  ttooeeppaassssiinngg  zziijjnn..  ZZoo

ggeellddeenn  aannddeerree  rreeggeellss  vvoooorr
oouuddeerree  ssttuuddeenntteenn,,  ddiiee  vvóóóórr
11999911  aaffssttuuddeeeerrddeenn..  VVoooorr  eeeenn
ttwweeeeddee  ssttuuddiiee  iinn  ddee  zzoorrgg  ooff
hheett  oonnddeerrwwiijjss  bbeettaaaall  jjee
ssttrraakkss  hheett  llaaggee  ttaarriieeff,,  tteennzziijj
jjee  aall  eeeenn  zzoorrgg--  ooff  oonnddeerrwwiijjss--
ddiipplloommaa  oopp  zzaakk  hheebbtt..  ““HHeett
ggaaaatt  vvaaaakk  oovveerr  dduuiizzeennddeenn
eeuurroo’’ss,,  ggooeeddee  vvoooorrlliicchhttiinngg
iiss  ddaaaarroomm  bbeellaannggrriijjkk,,””  zzeeggtt
VVaann  HHoorrsssseenn..  ““OOookk  zziijjnn  eerr
ggrroottee  vveerrsscchhiilllleenn  ttuusssseenn  
iinnsstteelllliinnggeenn,,  ddaatt  rreeaalliisseerreenn
ssttuuddeenntteenn  zziicchh  vvaaaakk  nniieett..””
((HHOOPP))

Nog snel iets opzoeken
op de laptop, even een
formule opzoeken in de
reader. Op de tiende
verdieping van het
Hoofdgebouw zitten tien-
tallen studenten klaar
om hun kennis te testen.
De tentamens begonnen
op maandag 21 juni en
vanaf 2 juli mogen de
boeken voor de meeste
studenten weer even de
kast in.

De spanning is hier en daar
van de gezichten af te
lezen, maar veel studenten
ogen nog aardig relaxt.
Werktuigbouwkunde-

student Joost van Boekel
kampt enigszins met
zenuwen. Er hangt voor
hem veel vanaf of hij het
tentamen haalt; het is het
laatste onderdeel voor zijn
bachelordiploma. Joost
heeft ter voorbereiding veel
tentamens geoefend. 
In de andere zaal op vloer
10 zit op dat moment Pieter
Dat, student Technologie
Management - pen in de
aanslag en flesje water op
tafel. Ook voor hem is het
tentamen, in zijn geval in
een logistiek vak, erg 
belangrijk. “Als ik dit niet
haal, mag ik niet aan mijn
master beginnen.” Hij weet

dat het een struikelvak is,
maar heeft er bewust niet
eerder tentamen in
gedaan. “Ik wilde het echt
goed voorbereiden en er
veel tijd aan besteden.” Uit
gewoonte heeft hij de
ochtend van het tentamen
niets meer gedaan.
“Anders zit je je toch alleen
maar zorgen te maken.”
Pieter zit er licht gespan-
nen, maar met zelfver-
trouwen. De vraag van een
studiegenootje of ‘het gaat
lukken’, beantwoordt hij
dan ook met een gerust-
stellend knikje. (JvG)/.
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Integraal ontwerpen: ‘nuttig maar zwaar’
Het beste ontwerp voor
een nieuw popcentrum
aan de Maas komt van
team Popmosa . De jury
van de ontwerpwedstrijd
van Bouwkunde was
vooral verrast door de
wijze waarop zij diverse
innovatieve duurzame
oplossingen toepasten,
waardoor het gebouw
volledig energieneutraal
is. Het leverde de
Bouwkundestudenten
van team Popmosa twee-
duizend euro op die
beschikbaar werd
gesteld door het Rotter-
damse installatieadvies-
bureau Techniplan.

Het Bouwkunde Master-
project Integraal Ontwer-
pen werd vorige week af-
gerond met een presen-
tatie en de jurering van het
resultaat van de zes deel-
nemende groepen. 
Ieder team bestond uit een
architect, constructeur,
installatieadviseur, bouw-
technicus en bouwfysicus.
Juist die integratie van
disciplines maakte het
project ‘ontzettend zwaar,
maar ook heel nuttig’, zo
vonden de meeste deel-
nemers.
Het winnende team
Popmosa heeft een deel
van de locatie onder water

gezet. Met Maaswater is
een eiland gecreëerd
waarop twee trapezium-
vormige zalen komen met
een binnentuin daar-
tussen. Het bijzondere aan
hun ontwerp is de waterval
die vanaf de met zonne-
cellen beklede daken in de
binnentuin valt. Dat water
koelt vervolgens het hele
gebouw. Er is led-verlich-
ting, maar er kan ook met
daglicht worden gewerkt
doordat de gevel innovatief
te openen is. Ook de
wanden van de popzalen
zijn beweegbaar, waarmee
de akoestiek te beïn-
vloeden is. (NS)/.

Spannende minuten voor het tentamen
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RR
ookkjjeess  zzaall  zzee  nniieett  ggaauuww

  ddrraaggeenn,,  mm
aaaarr  oomm

  aaaann  
ttee  ggeevveenn  ddaatt  zzee  eeeenn  mm

eeiidd  iiss,,  zziiee  jjee  hhaaaarr  vvaaaakk
mm

eett  eeeenn  rroozzee  aacccceenntt  iinn  ddee  kklleerreenn..  VVrrooeeggeerr  
ww

aass  ddaatt  eexxttrreemm
eerr,,  ttooeenn  ddrrooeegg  zzee  zzeellffss  ffeellrroozzee

bbrrooeekkeenn..  ““TTooeenn  iikk  iinn  22000044  aaaann  mm
iijjnn  ssttuuddiiee

bbeeggoonn  ww
aarreenn  eerr  ttww

eeee  aannddeerree  mm
eeiiddeenn  bbiijj

IInnffoorrmm
aattiiccaa  eenn  oonnggeevveeeerr  ttaacchhttiigg  jjoonnggeennss..””  

DD
iiee  mm

eeiiddeenn  zziijjnn  eerr  nnoogg  aallllee  ddrriiee,,  hheett  mm
aannlliijjkkee

ddeeeell  iiss  iinnmm
iiddddeellss  bbeehhoooorrlliijjkk  uuiittggeedduunndd..  ““IIkk

ddeennkk  ddaatt  ddee  vvrroouuww
eenn  eeeenn  bbeetteerree  kkiijjkk  hhaaddddeenn  

oopp  ww
aatt  zzee  ggiinnggeenn  ssttuuddeerreenn..””  MM

ooooiiee  aannaallyyssee,,
mm

aaaarr  CCuurrssoorr  ww
iill  ww

eetteenn  ww
aaaarroomm

  zzee  ddaatt  lleeuukkee  
TT--sshhiirrtt  mm

eett  ttww
eeee  rroozzee  kkoonniijjnneenn  eerroopp  ddrraaaaggtt..

HH
eett  bblliijjkktt  ddaatt  LLyyddiiaa  nnaaaasstt  hhaaaarr  vvoooorrkkeeuurr  vvoooorr

rroozzee,,  ooookk  eeeenn  eecchhtt  hhuuiisskkoonniijjnn  hheeeefftt,,  RR
uuddoollff..

VVeerrddeerr  iiss  zzee  ‘‘mm
eeeerr  vvaann  ddee  ssppiijjkkeerrbbrrooeekkeenn’’  eenn

vviinnddtt  zzee  hheett  lleeuukk  oomm
  ddaaaarr  eeeenn  ooppvvaalllleenndd  sshhiirrtt

oopp  ttee  ddrraaggeenn..  ZZoo  hheeeefftt  zzee  ooookk  eeeenn  rroooodd  sshhiirrtt
ww

aaaarr  mm
eett  ww

iittttee  lleetttteerrss  ‘‘FFUU
CCKK

  HH
EEIIDD

II’’  oopp  ssttaaaatt..
““DD

aatt  kkrreeeegg  iikk  bbiijj  eeeenn  fflleess  AA
ppffeellkkoorrnn  ttooeenn  iikk  oopp  sskkiivvaakkaannttiiee  ww

aass  iinn  ddee  FFrraannssee  AA
llppeenn..””  ZZee  ddrraaaaggtt  hheett

mm
eett  pplleezziieerr,,  hhooeeww

eell  zzee  nniieemm
aanndd  kkeenntt  ddiiee  HH

eeiiddii  hheeeett..  HH
eett  sshhiirrtt  ppaasstt  iinn  ddee  rreeeekkss  ssttooeerree  ddaamm

eesssshhiirrttss
vvaann  LLyyddiiaa..  NN

oogg  pprroovvoocceerreennddeerr  iiss  hheett  zzww
aarrttee  sshhiirrtt  ww

aaaarr  tteerr  hhooooggttee  vvaann  ddee  bboorrsstteenn  ‘‘FFAA
KK

EE’’  ssttaaaatt..  DD
aatt

hheeeefftt  zzee  ggeekkoocchhtt  iinn  ZZww
iittsseerrllaanndd  bbiijj  EEsspprriitt..  ““IIkk  vviinndd  ddaatt  mm

eeiiddeenn  ttrroottss  mm
ooeetteenn  zziijjnn  oopp  ww

aatt  zzee  vvaann
nnaattuurree  hheebbbbeenn””,,  zzeeggtt  ddee  IInnffoorrmm

aattiiccaassttuuddeennttee  sseerriieeuuss  eenn  ddaann  hheeeefftt  zzee  hheett  oovveerr  ddee  ccuuppmm
aaaatt  vvaann  ddiiee

mm
eeiiddeenn..  ZZooaallss  ggeezzeeggdd  iiss  ddee  rroozzee  ffaassee  vvaann  LLyyddiiaa  oovveerr  zziijjnn  hhooooggtteeppuunntt  hheeeenn,,  ttoocchh  lliiggtt  eerr  nnaaaasstt  hhaaaarr  

llaappttoopp  eeeenn  rroozzee  NN
iinntteennddoo  DD

SS
..  ““HH

eett  bblliijjfftt  eeeenn  mm
ooooiiee  kklleeuurr..  VVoooorr  mm

iijj  ww
eell!!””  ((NN

SS
))
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Je desktop als
spiegelvan je ziel?

Cursor spoortw
ekelijks

een desktop 
op en praatm

etde gebruiker.

IInn  ddee  ffiilloossooffiiee  vvaann  MM
aasstteerrFFlliirrtt  ((ww

ww
ww

..mm
aasstteerr

fflliirrtt..nnll))  zziijjnn  vvrroouuww
eenn  ww

iilllloozzee  ww
eezzeennss  ddiiee  

--mm
iittss  oopp  ddee  jjuuiissttee  mm

aanniieerr  bbeennaaddeerrdd--  aallss  eeeenn
bbllookk  vvoooorr  eellkkee  mm

aann  vvaalllleenn..  TTeennmm
iinnssttee,,  ddaatt

lliijjkktt  aaff  ttee  lleeiiddeenn  uuiitt  ddee  zzeellffvveerrzzeekkeerrddee  mm
aanniieerr

ww
aaaarrmm

eeee  TTiijjnn  vvaann  EEww
iijjkk  vvaann  MM

aasstteerrFFlliirrtt  zziijjnn
pprroodduucctteenn  ((ddee  bboovveennggeennooeemm

ddee  ssiittee,,  eeeenn
ww

oorrkksshhoopp  ‘‘vvrroouuww
eenn  vveerrlleeiiddeenn’’  eenn  hheett  bbooeekk

‘‘MM
aasstteerrFFlliirrtt::  zzoo  vveerrlleeiidd  jjee  iieeddeerree  vvrroouuww

’’))  aaaann  ddee
mm

aann  bbrreennggtt..  GG
eeeenn  eexxccuusseess  aallss  ‘‘iikk  bbeenn  ddyysslleeccttiisscchh’’

((ddaatt  iiss  VVaann  EEww
iijjkk  ooookk::  ddaatt  bbeeww

iijjsstt  zziijjnn  ww
eebbssiittee  eenn

ggeeeefftt  hhiijj  eeeerrlliijjkk  ttooee)),,  ooff  ‘‘iikk  hheebb  AA
ssppeerrggeerr’’  ((ddaatt  hheeeefftt

iieeddeerree  mm
aann  nnaaaarr  ddee  nnoorrmm

eenn  vvaann  oonnzzee  ddoooorr  vvrroouuww
eenn  

g geeddoomm
iinneeeerrddee  ssaamm

eennlleevviinngg,,  vvoollggeennss  ddee  vvrroouuww
vvrriieennddee--

lliijjkkee  VVaann  EEww
iijjkk))..  

NN
eeee::  vveerrssiieerreenn  iiss  nneett  zzoo  iieettss  aallss  aauuttoorriijjddeenn,,  dduuss  vvoollgg  

jjee  ddee  aaaannww
iijjzziinnggeenn  uuiitt  hheett  bbooeekk  oopp  eenn  hheebb  jjee  ggeeeenn

ssuucccceess  ddaann  kkrriijjgg  jjee  mm
aaaarr  lliieeffsstt  hhoonnddeerrttiieenn  pprroocceenntt  ((!!))

vvaann  hheett  aaaannkkooooppbbeeddrraagg  tteerruugg,,  zzoo  bbeelloooofftt  VVaann  EEww
iijjkk..  

DD
ee  aaffggeellooppeenn  ttww

eeee  jjaaaarr  hheeeefftt  nnoogg  nniieemm
aanndd  vvaann  ddaatt

aaaannbboodd  ggeebbrruuiikk  ggeemm
aaaakktt,,  bbeeww

eeeerrtt  hhiijj..  OO
ff  ddaatt  kkoomm

tt
ddoooorrddaatt  ddee  mm

eetthhooddee  bbiijj  iieeddeerree  mm
aann//vvrroouuww

  ww
eerrkktt  ooff

ddoooorrddaatt  ssuucccceesslloozzee  mm
aannnneenn  zziicchh  sscchhaamm

eenn  vvoooorr  hhuunn
ffaalleenn,,  vveerrtteelltt  hheett  vveerrhhaaaall  nniieett..  ((TTJJ))


