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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 krachtenbundeling houdt onder meer in
dat vaker docenten worden uitgewisseld, 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 gisteravond, woensdag 23 juni, hun
handtekeningen
onder
het
zogeheten ‘Memorandum of
Understanding’. De verklaring is
een bekrachtiging van de wederzijdse intenties van de TU/e en
Fontys, waarvan de ict-afdelingen 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 onderzoeksgebied: “Daar komt
men bij Fontys minder aan toe,
maar als iemand daar er interesse voor heeft, is hij of zij
welkom om in projecten hier
mee te lopen”.

Eindhoven’ wordt het gezamenlijke motto, waarbij de twee
willen benadrukken dat verkeerd
kiezen er niet bij is: studenten
moeten gemakkelijk van instelling kunnen switchen als hun
eerste keuze toch niet de juiste
blijkt te zijn. “Veel studenten die
hier Technische Informatica
komen doen, merken halverwege het eerste jaar dat ze het
toch iets te abstract en theoretisch vinden. Die kunnen horizontaal
doorschuiven
naar
Fontys, zonder dat het reeds
geleerde verloren gaat.”
Omgekeerd moeten speciale
schakelklassen Fontys-studenten 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 schakelklassen
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 onderzoek 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)/
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De twee onderwijsinstellingen
gaan ook nadrukkelijk samen de
markt op om hun ict-opleidingen
te promoten. ‘Ict doe je in

FOM-bestuur stemt in
met verhuizing naar TU/e
De Raad van Bestuur van FOM
is vorige week donderdag
akkoord gegaan met de verhuizing 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 Ondernemingsraad (COR) er haar
goedkeuring aan hecht.
De COR heeft in deze kwestie
adviesrecht. Het Algemeen
Bestuur van NWO, de koepelorganisatie waar FOM onder valt,
steunt het bestuur van FOM in
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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/ecampus te krijgen in een eigen
pand. FOM wil Rijnhuizen in
Eindhoven laten uitgroeien tot
een nationaal instituut voor
funderend energieonderzoek.
(HK)/
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Enkel spatje kan pret niet drukken
op Hajraa-buitentoernooi

Foto: Bart van Overbeeke

“Het weer is reuze meegevallen”, is de opgeluchte
reactie van de buitentoernooicommissie van Hajraa.
Afgelopen weekend, 19 en 20 juni, werd het 32ste
internationale Hajraa-buitentoernooi gehouden op
het gras van sportpark De Hondsheuvels. Onderdeel
daarbij was het open Nederlands Studenten
Kampioenschap Volleybal, dat werd gewonnen
door de University of Haifa van Israël.
Voor het hele toernooi was regen, wind en kou voor speld. Er vielen gelukkig maar drie kleine buitjes
waarvan eentje tijdens de pauze die was ingelast om
de voetbalwedstrijd Nederland-Japan te kijken. Het
thema ‘Herrie in de tent’ werd daar vooral recht
gedaan tijdens het enige doelpunt dat gescoord werd.

Het gejuich van volleyballers was in de verre omgeving te horen. Commissielid Caroline Balemans,
tweedejaars Werktuigbouwkunde en speelster in
Hajraa Dames 5, vertelt dat het toernooi supergoed
verlopen is. “Geen diefstal, geen ruzies, geen
klachten, voor zover bekend. Ik hoorde dat één speler
naar het ziekenhuis moest voor een enkelblessure,
maar dat is niet vreemd bij zo’n groot toernooi.”
Van de 440 deelnemende teams zijn er 18 in de
prijzen gevallen, in allerlei categorieën en niveaus.
Zij kregen, geheel in stijl met het thema, oordopjes
uitgereikt. Van Hajraa deden alleen Dames 1 en Heren
1 mee aan het NSK, zij werden respectievelijk
zevende en vierde. (NS)

Tech United schopt het ver op WK
Het TU/e-robotvoetbalteam van
Tech United heeft tot nu toe
alle wedstrijden op het RoboCup toernooi 2010 met overtuigende cijfers gewonnen. Bij
het ter perse gaan van Cursor
was bekend dat Tech United tot
de halve finale is doorgedrongen van het wereldkampioenschap voetbal voor robots in
Singapore.
Op www.tue.nl/cursor lees je
of het Eindhovense robotvoetbalteam 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
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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.

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

.

/10

24 juni 2010 Cursor
2/ Mensen

Jos Reijnders
“Ik heb de lange route genomen”
Interview: Frits van Otterdijk
Foto: Bart van Overbeeke
Jos Reijnders. Ontwikkelaar
van een injectortip die roetuitstoot 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.
Met een blozende, haast verontschuldigende 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 overwinningsgebaar. “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 Perspectiefprijs. 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 vooropleidingen 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 Werktuigbouwkunde 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 praktische kennis te hebben om
computermodellen te ontwikkelen. 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 ontwikkelen. 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,
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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

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

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

aan zijn projecten.
Veel werk wordt verricht binnen
het startup-bedrijfje ProgressionIndustry van TU/e-alumnus
Michael Boot en zijn compagnon
Trudo Aarts, ook van die goudhaantjes. 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 toeleveranciers 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.”/

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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Nieuwe minor over
duurzame energie

Niet-student gaat betalen
voor culturele activiteiten SG

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 ondernemer 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 opleidingsdirecteur van de masteropleiding Sustainable Energy
Technology, zijn er vijftien
plaatsen beschikbaar.

Niet-studenten gaan vanaf
komend collegejaar betalen
voor de culturele activiteiten
van Studium Generale (SG).
Omdat studenten zich hierdoor
naar verwachting gemakkelijker 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 programmaonderdelen naar thema,
meer communicatie via social
media als Facebook en Twitter;
Studium Generale voert de
komende tijd verschillende veranderingen door in de hoop meer
aansluiting te vinden bij zijn
voornaamste doelgroep: studenten. Ook wil het bureau meer
zicht krijgen op het publiek bij
zijn activiteiten - onder meer
door voor de culturele programma’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

Illustratie: David Ernst

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 opknapbeurt en krijgt onder meer
een nieuwe, opener entree. “Het

Gaslab is een geweldig experimenteel 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 voorwaarde. (MvdV)/
Zie ook pagina 10.
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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 inmiddels 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 masteropleidingen te vinden en 723 PhDtrajecten. Onlangs is er met
ondersteuning
vanuit
de

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 vastgelegd 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 studentencentrum oprijdt. Volgens beveiligingsmedewerker 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, waardoor 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

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 universiteiten in Europa die zijn aangesloten 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 onkostenvergoeding voor hun opleiding in
Zweden. En het uitwisselingsprogramma, een summer school
in Barcelona of Turijn, wordt ook
betaald. Deelnemers studeren in
het tweede jaar af in Eindhoven.
(FvO)/
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Ach en Wee

TU/e-alumni vergemakkelijken
ook het online zoeken naar beurzen
Het zoeken naar een geschikte
bachelor, master of een PhDtraject in Europa was al mogelijk 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 studieaanbod.

De deelnemers gaan een half jaar
in kleine groepjes werken aan
uitdagingen die bedrijven en
kennisinstellingen zullen voorschotelen. Lemmens: “Ze moeten
een innovatief plan bedenken en
een start-up ontwikkelen. Er zijn
dertig studiepunten mee te verdienen.”
Hoewel de nadruk iets minder op
onderwijsoverdracht ligt dan bij
andere minoren, kunnen de
studenten rekenen op ondersteuning
van
inspirerende
mensen uit het vakgebied. Ook
bedrijven of kennisinstellingen
die een uitdaging hebben voorgelegd, zorgen voor technische
begeleiding en kennisoverdracht. 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 studieaanbod 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.”

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 september komt ScholarshipPortal.eu
volwaardig in de lucht, waarop
een veelvoud aan beurzen te
vinden zal zijn.” (HK)/

.

(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 laptop 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 naastgelegen 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”.
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Opinie TU/e
Vox Academici
Ir. Constant Hak, universitair docent Bouwfysica

“Vuvuzela’s zitten op voor
mensen irritante toonhoogte”
Ze overstemmen elk geluid en drijven
televisie-omroepen tot wanhoop: de
vuvuzela’s. De oorverdovende ZuidAfrikaanse 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 toonhoogten horen we nu eenmaal minder
goed dan andere. De vuvuzela’s produceren 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 wedstrijd 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 hetzelfde: elke bij produceert een geluid van
een net andere sterkte
Ir. Constant Hak. Foto: Bart van Overbeeke
en toonhoogte dan de
andere bijen, op net een
ander moment.
terwijl deze een enorm lawaai maakt.
De hinder die het getoeter veroorzaakt,
Geluidshinder is dus moeilijk vangbaar
is niet alleen afhankelijk van de sterkte
in objectieve waarden.
en de toonhoogte. Ook de tijdsduur en
Hoe de architectuur van het stadion het
de gemoedstoestand van de luisteraar
geluid beïnvloedt, is moeilijk te zeggen.
spelen een rol. Voor de supporters kan
De supporters blazen tegen een absorhet getoeter prachtig zijn. Toch kan
berend vlak: de mensen die voor hen
een druppende kraan, bijna niet waarzitten, absorberen het geluid gedeeltelijk.
neembaar, mensen gek maken. Een
Dat is natuurlijk anders wanneer je in
waterval vinden mensen ‘rustgevend’,
een badkamer gaat staan toeteren.

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

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 grotendeels door anderen wordt
gemaakt.
Een ontwikkeling waarmee
faculteiten met veel onderzoek 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 juristen dat voor de TU/e
werkzaam is groeien.
De contractonderhandelingen vragen zoveel
specialistische kennis dat
ook het aantal projectofficers toeneemt, om de
wetenschappers weer in
de gelegenheid te stellen
met onderwijs en onderzoek 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

Vrijdag 11 juni was het jaarlijkse ‘kuil toernooi’ van de voetbalclub Old Soccers.
Een verklaring is hier op zijn plaats.
De Old Soccers is de voetbalclub van
de faculteit Wiskunde en Informatica.
De club bestaat veertig jaar; vandaar dit
feeststukje; hij bestond al voordat ik in
Eindhoven was. Het woord ‘soccer’ heeft
een wonderlijke etymologie. Volgens
het web is dit woord voor ‘voetballen’
via Socca, Socker, soccer ontstaan uit
‘Assoc’, kort voor Association Football.
De Soccers, de voetballers dus, waar het
hier over gaat, waren lang geleden jong,
vandaar ‘Old’.
Nu de ‘kuil’. Dat is een treurig verhaal:
er was een prachtige kuil, waarin voet ballers zichzelf konden aanspelen via de
schuine kant die de kuil omgaf. De kuil
was gegraven als voorbereiding op de
aanleg van een tennisbaan met tribunes tennis was in die tijd nog een beetje
deftig. Het was een prachtige plek,
omgeven door struikgewas en bewoond
door gras, bloemetjes en konijnen.
Ik kwam er graag om me in de middag pauze te vertreden. Soms lag er iemand
te slapen, maar meestal was er niemand.
Eens per jaar hielden de Soccers daar hun
toernooi, kuiltoernooi dus. Ik ben nooit lid
geweest van de Old Soccers, maar ik heb
wel eens tegen ze gespeeld, als lid van
het gelegenheidsteam ‘Random Walkers’
van kansrekenaars en statistici. Er wordt
nog steeds gesproken over een doelpunt
dat ik toen tegen de Old Soccers maakte:
mijn afgemeten pass naar de linker hoekvlag zeilde via een onbegrijpelijke
curve in de rechterbovenhoek.
Ik had in die tijd een promovendus die
goed kon voetballen -ook bij de Old

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

Soccers- en die mij de bal toespeelde
als ik vrij liep; voetballen kon ik niet,
vrijlopen wel.
De kuil is niet meer. Hij is volgestort en
bedekt met drie tennisbanen, waarop
bijna nooit iemand speelt. Ik loop nog wel
eens om die tennisbanen heen en denk
dan met weemoed aan de kuil. Maar,
de kuil leeft voort in het kuiltoernooi.
De Old Soccers zijn wat ouder en
strammer; van sommigen speelt een zoon
mee, en menigeen heeft kleinkinderen.
Het toernooi gaat gepaard met bier en,
soms, met haring. Ik was er op 11 juni even
bij; wel een biertje gekregen, geen haring.
Old Soccers never die.
Fred Steutel

Effe zeuren
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TU/e-promovendus maakt ‘bril’
voor telescopen

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)

Dr.ir. Roger Hamelinck, afgelopen dinsdag gepromoveerd
bij de faculteit Werktuigbouwkunde, heeft een spiegelsysteem ontwikkeld dat de blik
van telescopen snel en nauwkeurig corrigeert voor verstoringen 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 lichtbrekingsindex, het beeld vertekenen. 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 telescoop. Onder deze zeer dunne
spiegel zitten actuatoren, die
waar nodig snel bulten en
kuiltjes in de spiegel kunnen
maken. De bulten en kuiltjes corrigeren 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

Diefstal in IPO-gebouw

Van een medewerker van de faculteit Industrial Engineering &
Innovation Sciences zijn maandagmiddag 21 juni diverse persoonlijke bezittingen gestolen. Hij was even zijn kamer in het IPOgebouw 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
Het prototype van het spiegelsysteem van Hamelinck. Foto’s: Roger Hamelinck

deformeerbare spiegel’ is al zo’n
vijftig jaar bekend, maar werd
met name beperkt door de
techniek. Zo creëerden de actuatoren 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 genereren de efficiënte elektromagnetische actuatoren weinig warmte.
Actieve koeling is hierdoor
overbodig.
Hamelincks werkende prototype
heeft een diameter van vijf centimeter. Doordat het ontwerp
schaalbaar en modulair uitbreidbaar 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 instituut 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)/

.

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 ontwikkeling van kennis over polymeren. 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 onderzoek naar bio-polymeren. Ook
komt er de komende jaren meer
aandacht voor internationalisering van de activiteiten van het
DPI. (TJ)/

.

In memoriam: Prof. Ir. W. Huisman (1916-2010)
De faculteit Bouwkunde heeft vele jaren een ‘oude’ en
een ‘jonge’ Wim Huisman gekend; dit ‘in memoriam’
gaat over de ‘oude’. Hij heeft in 1967 samen met
Habraken en Duyster aan de wieg gestaan van de
nieuwe faculteit Bouwkunde in Eindhoven. Zijn
vakgebied was constructief ontwerpen, wat toen
helemaal nieuw was. Hij heeft het van de grond af
aan opgebouwd. In die tijd was de situatie in de bouw
meestal zo dat de architect het voor het zeggen had,
en de constructeur had niets in te brengen. Huisman
heeft dat veranderd: bij hem zitten drie ontwerpers
samen aan tafel, voor architectuur, constructie en
binnenklimaat. Zij moeten elkaars taal verstaan, en
samen het ontwerp maken. In die tijd was dat nieuw,
maar Bouwkunde Eindhoven heeft onder andere
hierdoor een goede naam gekregen. Hij heeft dit
onderwezen tot hij in 1981 met pensioen ging.
Hij had ook een adviesbureau, waar hij deze aanpak
al vele jaren in praktijk bracht. Hij adviseerde zijn
opdrachtgevers op eerlijke en betrouwbare wijze.
Zo was er eens een bedrijf waar hij een nieuwe hal
voor had gebouwd. De productie liep geweldig, en
ze kwamen hem vragen om nog zo’n hal te bouwen.

Al pratend kreeg Huisman de indruk dat zij de kosten
van de nieuwe hal onvoldoende in rekening brachten
in de prijs van het product, waardoor het product te
goedkoop was. Dat verkoopt prima, maar je gaat er
wel failliet aan. Huisman bleek gelijk te hebben,
maar het kostte hem wel de opdracht: de tweede hal
kwam er niet. Dat is een goed adviseur zijn.
Van 1967 tot zijn pensioen in 1981 ben ik zijn naaste
medewerker geweest. Prof. Huisman was een inspi rerend mens, erg prettig om mee samen te werken.
Hij is ook mijn eerste promotor geweest; ook in die
functie was hij een uitstekend begeleider.
Na zijn pensionering heeft hij met zijn vrouw Miente
gelukkig samengeleefd, in goede gezondheid. Ik heb
ze regelmatig bezocht. Tot enkele maanden voor zijn
overlijden las hij nog veel boeken, en de NRC; over
beide kon je nog goed en helder met hem discussiëren.
Na een kort ziekbed is hij op 28 mei 2010 overleden.
Jules Janssen, gepensioneerd universitair hoofddocent
faculteit Bouwkunde

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 wetenschappelijke 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 geïnteresseerd 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 GrootBrittannië. 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 aantal 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 paardenhouderij 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 problemen 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 interview 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)
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Goedkoper bouwen dankzij ‘paper
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.
Staalvezelbeton (SVB) is een alternatief
voor gewapend beton. In plaats van stalen
wapeningsstaven of netten worden staalvezels met een lengte zes centimeter
toegevoegd voor het verkrijgen van
constructieve eigenschappen. Op het
DuBo-park (buitenlaboratorium van
faculteit Bouwkunde) van het TU/eterrein 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 uitgevoerd 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 doorbuiging van plafond en wanden. “Het
scheurgedrag
is een waarschuwingsteken”, zegt
Bouwkundestudent 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 dieptepunt. De constructie is bezweken, maar
de proef is honderd procent geslaagd.”
De betonbranche kan opgelucht ademhalen. Dat er nu bewezen is dat SVB
voorspelbaar gedrag vertoont, zal acceptatie bevorderen.
Het Cement& BetonCentrum is een
belangenorganisatie voor cementindustrieën en is ontstaan uit het kenniscentrum 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

“De arbeidsintensieve fase
van betonvlechten kan
overgeslagen worden”

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

Onderzoek naar efficiëntie en welbevinden in nieuwe klimaatkamer
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 verminderen, maar het thermisch comfort
niet kunnen garanderen, worden echter
niet verkocht. Daarom moet je al in de
ontwerpfase het comfort kunnen voorspellen”, 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 klimaatkamer. 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 energiebezuiniging 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 verwarmingsen 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 ventilatiesystemen onderzocht worden: meng- en
verdringingsventilatie. Er is een infraroodcamera die de warmteverdeling in de
ruimte laat zien en sensoren meten de
luchtvochtigheid, de temperatuur, luchtsnelheid 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.) omgevingscondities op het thermisch comfort en

fysiologie van mensen’. Haar onderzoek
richt zich vooral op laag-exergetische verwarmings- 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 verwarmingswater. 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 voorspellen, zijn niet toepasbaar in nietuniforme omgevingscondities. Bij nietuniforme 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
Lisje Schellen in de klimaatkamer van Bouwkunde.
Foto: Bart van Overbeeke
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clips’ in beton
onderzoek tot kwaliteitsmanagement.
De metingen worden verricht door TU/efaculteit Bouwkunde, afdeling Constructief 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 bouwproces 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 productiesnelheid.
Er zullen meer proeven volgen. De
grootste vraag is nu wanneer de SVBconstructies in de bouwvoorschriften
worden toegestaan. Köhne: “Doorslaggevend 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 faciliteiten van het laboratorium van de
faculteit Bouwkunde. Dit onderzoek zal
leiden tot belangrijke kostenbesparingen
in de bouw.” (NS)/

.

De staalvezels zijn goed zichtbaar in de bezweken vloer.

Foto’s: Bart van Overbeeke

efficiënter. Echter, door toepassing van
een laag-temperatuur-verwarmingssysteem in combinatie met natuurlijke
ventilatie, kunnen luchtstromingen
met een lage temperatuur en relatief
grote luchtsnelheid in de leefzone
terechtkomen. Wie een normale lichaamstemperatuur 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 proefpersonen 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 veroorzaakt- kan een heel andere uitslag
betekenen.”
De klimaatkamer is het eerste half jaar
gereserveerd voor het onderzoek van
Schellen, die eind 2011 hoopt te promoveren. 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 onderzoek zeker aanpassen. Mogelijkheden
voor verder onderzoek
zijn er genoeg: materialenonderzoek, persoonlijke klimaatvoorziening
(waarbij iemands persoonlijke 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 klimaatvoorzieningen in een museum voor de
kunstwerken, die tegen een niet-geïsoleerde 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)/

“Dit is een unieke
meetfaciliteit
in europa”

.

Kwantumcomputers golden lange tijd als
supersnelle rekenwonders, voor sommige
problemen niet te evenaren. Nieuwe reken methodes lijken de kloof tussen kwantum computers en traditionele computers echter
steeds verder te overbruggen.
Informaticastudent Harm van Eersel bestudeert
de mogelijkheden van dergelijke methodes.
Een bit kan in een normale computer slechts
de waarde ‘nul’ of ‘een’ innemen. Bij een
kwantumcomputer nemen de bits ook nog
waarden aan die daar ergens tussenin liggen.
Hoe dat precies mogelijk is, is voor een leek
volstrekt onbegrijpelijk. In elk geval maakt
het de kwantumcomputer potentieel vele
malen sneller dan traditionele computers.
Een van de grote beloften van kwantumcom puters is het nabootsen van fysische systemen.
Zo zouden ze de energietoestand van mole culen kunnen berekenen. Dat komt bijvoor beeld van pas wanneer je inzicht wilt krijgen
in de chemische reacties tussen verschillende
moleculen. Met een normale computer zou
zo’n berekening dagen in beslag nemen.
De kwantumcomputer flikt het in een fractie
van die tijd.
De laatste jaren blijkt echter dat sommige
principes van kwantumsystemen wellicht goed
na te bootsen zijn met traditionele computers.
Het wiskundige model dat hierbij een sleutel rol vervult, heet de tensornetwerkmethode.
“Vorig jaar is gebleken dat met dat model zelfs
natuurkundige deeltjes zijn te beschrijven
met een spin (draaien om eigen as, red.)”,

zegt Van Eersel. “Bijvoorbeeld elektronen.
Dat was tot dan toe niet bekend.”
Die ontdekking zorgde voor de nodige com motie. Dat theoretisch onderzoek naar kwan tumcomputers nu al zou leiden tot praktische
toepassingen, hadden onderzoekers niet
verwacht. Tientallen wetenschappers
kwamen dit voorjaar bijeen in Zürich om zich
te buigen over de nieuwe rekenmethoden.
Van Eersel voegde zich bij hen om de stand
van zaken te inventariseren.
“Mijn opdracht is te achterhalen wat er tot nu
toe op dit gebied is gebeurd”, zegt Van Eersel.
“Ik kijk alleen niet vanuit een chemische of
fysische invalshoek, maar als informaticus.
Ik wil weten waar de grenzen van de reken methode liggen. En ik ga na waar de gaten
vallen: wat moet nog beter worden aan getoond?” Daarnaast onderzoekt de student
of de rekenmethodes ook bruikbaar zijn
buiten de chemisch-fysische context.
“Misschien kun je met die rekenmethodes
meer doen dan het simuleren van moleculen.”
Van Eersel studeerde al af bij de faculteit
Scheikundige Technologie. Zijn eindproject
ging toen over zonnecellen. Deze chemische
achtergrond komt hem nu uitstekend van
pas. “Via quantumcomputing leg ik een link
tussen de chemische wetenschappen en de
informatica. Ik beweeg me graag op het
raakvlak tussen de disciplines.”
Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Apen dol op baby’s
Met baby’s kunnen Noordafrikaanse berberapen goede sier maken. Dat beweren onder zoekers deze maand in het tijdschrift Animal Behaviour. Mannetjesapen lopen regelmatig
rond met een babyaap op de rug. Niet omdat ze dat zelf prettig vinden (de apen die baby’s
ronddragen blijken juist meer gestrest), maar omdat ze daarmee meer aandacht krijgen van
hun mannelijke soortgenoten. De schattige baby’s fungeren als een smeermiddel voor de
relaties tussen de apen. Waar de mannetjes elkaar normaal gesproken slechts vluchtig
groeten, krijgen de pasgeboren aapjes veel aandacht en worden ook de apen die de baby’s
meedragen uitgebreid omhelsd. Apen die vaker baby’s met zich meesjouwen hebben
gemiddeld zes mannelijke ‘vrienden’, anderhalf maal zoveel als andere mannetjes,
zo blijkt uit het onderzoek. (TJ)

Lange vriendschap wespen en vijgen
Vijgen en wespen werken al tientallen miljoenen jaren samen in de strijd om het bestaan en
de samenwerking is in die tijd nauwelijks veranderd, zo blijkt uit de analyse van fossiele
vijgwespen die zijn gevonden op het Britse eiland Wight. Dat was afgelopen week te lezen
in het tijdschrift Biology Letters. Vijgen worden door meer dieren gegeten dan welk fruit
dan ook en vormen daardoor een essentieel onderdeel van talloze ecosystemen. Voor de
voortplanting zijn vijgenbomen afhankelijk van vijgwespen die stuifmeel overbrengen.
Vrijwel alle achthonderd soorten vijgen hebben hun eigen wesp, slechts ongeveer een
millimeter lang, klein genoeg om door een nauwe opening de vijg binnen te komen. Daar
verzamelen ze stuifmeel in speciale stuifmeelzakjes op het lichaam. De nu geanalyseerde
Britse vijgwespen, aanvankelijk aangezien voor mieren, zijn 34 miljoen jaar oud en vrijwel
identiek aan de huidige wespen. De onderzoekers denken op basis van moleculaire data
dat de evolutionaire status quo zelfs al meer dan zestig miljoen jaar stand houdt, ondanks
alle klimaatveranderingen gedurende die periode. (TJ)
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Innovation Sciences. De promotor is prof.dr. B.
Verspagen.

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 gehaktballetjes; gepaneerde kalkoenschnitzel, aardappelpuree, wortelschijven; gebraden varkensvlees in
uien mosterdsaus, gevulde aardappelrolletjes,
courgette-tomatenmix.
Donderdag: spaghetti carbonara; loolvis in mosterdsaus, skin off wedges, doperwten; rundvlees Taiwan,
aardappelgratin, bloemkool in hollandaisesaus.

Drs. M.C.C. Janssen verdedigt op woensdag 30 juni
haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘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 proefschrift 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.

Vrijdag: geen avondopenstelling.

Mensen
Promoties
Ir. R.H.M. van Veldhoven verdedigt op maandag 28
juni zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00
uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘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 proefschrift 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 proefschrift luidt ‘The Dymanics of Technological
Discontinuities: a Patent Citation Network Analysis
of Telecommunication Switches’. Martinelli promoveert aan de faculteit Industrial Engineering &

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 promoveert 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 proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Polymer tandem solar cells’. Gilot promoveert
aan de faculteit Scheikundige Technologie.
De promotor is prof.dr.ir. R.A.J. Janssen.

(Advertenties)
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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-performance strategy. This new class of devices opens
opportunities for sensing, time accuracy and breakthroughs in various other domains. In this talk the
new developments in MEMS devices for RF switching, sensor and Timing devices at NXP will be
presented.

Studentenondernemersprijs

Wie wordt Student Ondernemer 2010?
De inschrijving voor de Studenten Ondernemersprijs 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 aanmoedigingsprijs 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

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 ondernemers. 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.

Win 1.500 euro met je eigen
plattelandsidee

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

Studenten van hogescholen en universiteiten
kunnen 1.500 euro winnen in The Battle of
Concepts van de Taskforce Multifunctionele

Voor meer informatie ga naar: http://jobs.tue.nl.
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Computer science research TU/e in top 3
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 Mathematics & 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

?????
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.”

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 discussion 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 Netherlands 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)/

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

.

Non-student must pay for cultural activities SG
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.” Moreover, he emphasizes, admission
fees will always still be considerably 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

Free festival Via Ventosa
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.
The music ranges
from singer-songwriter and rock to
dance. And if there
is nothing to be
heard for a while
that you like, you
can watch short
films, theater performances
and
exhibitions.

An earlier edition of Via Ventosa.
Photo: Boudewijn Bollmann

Special
is
the
Design Drama project: 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 subsequently set to
work so as to put
together a surprising 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 anything 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 inclinations 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 programming the free festival usually
manages to attract a varied
audience. Students, people in
their thirties, parents with
children, culture lovers or accidental passers-by - they all feel at
home. Even your grandmother
will be welcome. Whether she
will like it is another matter
altogether. (SK)/

.

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

summer holidays, one novelty
being a new, more open entrance.
“The Gaslab is a fantastic experimental 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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A new company logo, more
thematic program sections, more
communication via social media
such as Facebook and Twitter;
Studium Generale will be carrying 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

FREE FESTIVAL

As of next academic year nonstudents 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.

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)
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Studium Generale vaart nieuwe koers
Een nieuwe huisstijl, meer nadruk op
discussie in plaats van luisteren tijdens
lezingen, vaker thematisch programmeren, 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 spreekwoordelijke 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 creatieve 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 programmacommissies 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 terughoudend 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 duidelijke afbakening heeft.”

Science Circus

De samenwerking met
studenten komt ook tot uitdrukking in bijvoorbeeld het
musicalproject ‘Moulin Rouge’,
waarin SG komend jaar de
culturele studentenverenigingen Doppio en Quadrivium
ondersteunt. Verder is het
bureau, in overleg met onder
andere verschillende onderzoeksgroepen, 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 samenwerking 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 buitenlandse studenten en medewerkers op de

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

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 filmprogramma 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
Bestaat er wel zoiets als een tovergraal,
of is het een verzinsel?
Blijven Sofie, oudste dochter van de dood zieke koningin Rozenbrand, en haar vrienden
ernaar zoeken of geven ze het op?
Toeschouwers van ‘Het Geheim van de Graal’
komen erachter; de familiemusical van
theatergroep Ludiek is dit weekend te zien
in het Parktheater.
‘Het Geheim van de Graal’ gaat over de
familie Rozenbrand van wie de moeder
ernstig ziek is. Ze is haar man, het kasteel
en al hun bezittingen kwijtgeraakt en het
gezin probeert onder erbarmelijke omstan digheden te overleven. Oudste dochter Sofie
is vastbesloten haar moeder te genezen.
Nadat ze in een herberg de mysterieuze
Gabriël heeft ontmoet, die haar een geheim
toevertrouwde over een tovergraal met bij zondere krachten, gaat ze met vrienden op
zoek - niet wetend dat ze gevolgd worden

door rovers die van hetzelfde geheim hebben
gehoord.
Ludiek is een piepjong Eindhovens theater gezelschap, dat een jaar geleden werd
opgericht door Anouk van Geffen en Marnix
Wetzer. Speels, creatief en grotendeels
gecreëerd en vormgegeven door jongeren
zijn de kenmerken van het werk van Ludiek,
dat een kweekvijver voor jong talent wil zijn.
Het sprookje ‘Het Geheim van de Graal’ is de
eerste productie van Ludiek. Alle teksten,
muziek en choreografieën zijn van eigen hand.
‘Het Geheim van de Graal’ is een familie voorstelling, geschikt voor kinderen vanaf
zes jaar. Te zien in het Parktheater op
vrijdag 25 en zaterdag 26 juni vanaf
20.30 uur.
Zie www.theatergroepludiek.nl en
www.parktheater.nl. (MvdV)
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Eerste hulp bij keuze
tweede studie
Je wilt in september beginnen aan een tweede studie.
Moet je een hoger collegegeld betalen of niet? Veel
studenten vinden de nieuwe
regels onduidelijk. Daarom
heeft het Interstedelijk
Studenten Overleg de
website tweedestudie.iso.nl
gemaakt. “Studenten
moeten vaak veel meer gaan
betalen, maar de informatie voorziening daarover is
matig,” aldus Henno van
Horssen, voorzitter van het
ISO. In een schema op de
website kunnen studenten
zien welke regels op hen
van toepassing zijn. Zo

Integraal ontwerpen: ‘nuttig maar zwaar’

gelden andere regels voor
oudere studenten, die vóór
1991 afstudeerden. Voor een
tweede studie in de zorg of
het onderwijs betaal je
straks het lage tarief, tenzij
je al een zorg- of onderwijs diploma op zak hebt. “Het
gaat vaak over duizenden
euro’s, goede voorlichting
is daarom belangrijk,” zegt
Van Horssen. “Ook zijn er
grote verschillen tussen
instellingen, dat realiseren
studenten zich vaak niet.”
(HOP)

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 tweeduizend euro op die
beschikbaar werd
gesteld door het Rotterdamse installatieadviesbureau Techniplan.

Het Bouwkunde Masterproject Integraal Ontwerpen werd vorige week afgerond met een presentatie en de jurering van het
resultaat van de zes deelnemende groepen.
Ieder team bestond uit een
architect,
constructeur,
installatieadviseur, bouwtechnicus en bouwfysicus.
Juist die integratie van
disciplines maakte het
project ‘ontzettend zwaar,
maar ook heel nuttig’, zo
vonden de meeste deelnemers.
Het
winnende
team
Popmosa heeft een deel
van de locatie onder water

gezet. Met Maaswater is
een
eiland
gecreëerd
waarop twee trapeziumvormige zalen komen met
een binnentuin daartussen. Het bijzondere aan
hun ontwerp is de waterval
die vanaf de met zonnecellen beklede daken in de
binnentuin valt. Dat water
koelt vervolgens het hele
gebouw. Er is led-verlichting, 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 beïnvloeden is. (NS)/

Nog snel iets opzoeken
op de laptop, even een
formule opzoeken in de
reader. Op de tiende
verdieping van het
Hoofdgebouw zitten tientallen 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.

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

.

Deze week is er geen
column van Jesper van
Berkel.
Hij ligt in het ziekenhuis
met een blindedarm ontsteking.
De redactie wenst hem
veel beterschap toe.

Foto: Bart van Overbeeke

Spannende minuten voor het tentamen

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

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 gespannen, maar met zelfvertrouwen. De vraag van een
studiegenootje of ‘het gaat
lukken’, beantwoordt hij
dan ook met een geruststellend knikje. (JvG)/

.

Da ge’t moar wit (sinds 2010)

Panel van de week
Denk als een Innovator; laat andere mensen het vuile werk voor je
doen. Cursor gaat voor je op pad om de beste keus te zoeken, zodat
het studentenleven in Eindhoven nog wat aangenamer wordt: de
ConStudentenBond. Deze keer onder het mom van ‘Studeren is…
studieontwijkend gedrag voorkomen’: het beste anti-tentamenstress-middel.

Kopje thee

Groen

Ben je gestrest of in paniek, doe dan als de
Britten: neem een lekker kopje thee.
Onderschat dit slappe aftreksel van uitge droogd bladgroen niet! Dit hete brouwsel
is duizenden jaren geperfectioneerd door
Chinezen en Indiërs, speciaal om jouw ten tamenstress mee weg te spoelen. In alle
k l e u r e n , g e u r e n en smaken is dit sapje
verkrijgbaar, k o r t o m v o o r i e d e r w a t w i l s .
Kamille-honing, brandnetel of ‘Brazillian
fruit passion’: je kunt het zo gek niet be denken of ze zetten het op heet water.
Wacht tot de stoomketel fluit, haal het
zakje tevoorschijn en laat het dan maar
lekker soppen … klinkt smerig, maar het is
zeer zeker verkwikkend! Bonus: als je tien
jaar lang iedere dag theedrinkt, spaar je
misschien wel een heuse theepot bij
elkaar!

Omgeef jezelf met de kleur groen; ga bij voorbeeld lekker de natuur in! Groen is
een rustgevende kleur en geeft een harmonieus evenwicht. Bovendien is het de
favoriete kleur van twaalf procent van de
mensheid, dus een aardige kans dat jij je
dubbel zo happy voelt! Voel het zonlicht
op je huid, iets wat je je nog herinnert uit
een vaag verleden voor de tentamen week, snuif de frisse lucht op en je kunt
niet anders dan tot rust komen. Groen, de
kleur van gewoon door kunnen rijden, de
kleur van nooduitgangbordjes, de kleur
van Libië; kortom, een ware ontsnapping
aan de stress. Hmmm, groen ….

BESTE
KEUS

Tips van Meneer de Uil

Soggen
Bijna 99 procent van de studenten geeft
eraan toe: soggen (studieontwijkend
gedrag). Ineens zijn er veel belangrijkere
dingen te doen dan studeren: je toet senbord helemaal uit elkaar halen en
schoonmaken (vergeet niet van tevoren
een foto ervan te maken, anders weet je
niet meer hoe het allemaal in elkaar zat),
de boeken in je boekenkast op kleur
sorteren (ziet er gewoon veel mooier uit),
en, last but not least, je cd’s op alfabe tische volgorde zetten (zo kun je veel
makkelijker een cd vinden). Het enige
nadeel van soggen is dat je je altijd
schuldig voelt dat je niks nuttigs hebt
gedaan…

College-aantekeningen
Denk aan leuke dingen gedurende het
leren van de tentamens, bijvoorbeeld de
mooie studiepunten die je gaat halen als
je het vak gehaald hebt. Maar het aller gaafste is natuurlijk om een kampvuur op
te richten en al je collegeaantekeningen
ritueel te verbranden! Offer dat lelijke
oude bankje in de tuin maar op, gooi er een
scheutje petroleum op en, indien op
voorraad, ook je Afrikaanse voodookruiden, zo krijg je dat vuurtje wel
brandende. Pak je zorgvuldig genotu leerde collegeaantekeningen erbij en
scheur de pagina’s er één voor één uit.
Werp hierna de aan stukken gereten
stukjes wetenschap in je brandstapel,
terwijl je een vreugdedansje doet, excla merend; “yeeha, daar heb je niet van
terug hè, differentiaalvergelijking!!”
Risico: mocht je het tentamen toch niet
gehaald hebben en een
her moeten doen, tja,
begin dan maar weer
opnieuw met
schrijven…

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

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

Arne Roest / 22/ vierdejaars
Werktuigbouwkunde
“Dit was vorige zomer op de Noordkaap.
Met ’n vriend ben ik duizend kilometer
boven de poolcirkel gereden. Er groeit
bijna niets, alleen een beetje mos en
dan wakker gemaakt worden door
een rendier met een bel om z’n nek.
Overal in Lapland ziet het er hetzelfde
uit: Lappen die overal steentjes plaatsen
zodat ze weten waar ze geweest zijn.
Wij natuurlijk ook met die stenen aan
de gang. De meeste torentjes zijn zo’n
vijf stenen hoog en wij hebben er wel
honderd gebruikt.
De stapel was wel
twee meter hoog…
hebben we natuurlijk ook wel paar
uur over gedaan.”

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

Lydia van Well,
zesdejaars Informatica

iedere man naar de normen van onze door vrouwen
g e d o m i n e e r d e samenleving, volgens de vrouwvriende lijke Van Ewijk).
Nee: versieren is net zo iets als autorijden, dus volg
je de aanwijzingen uit het boek op en heb je geen
succes dan krijg je maar liefst hondertien procent (!)
van het aankoopbedrag terug, zo belooft Van Ewijk.
De afgelopen twee jaar heeft nog niemand van dat
aanbod gebruik gemaakt, beweert hij. Of dat komt
doordat de methode bij iedere man/vrouw werkt of
doordat succesloze mannen zich schamen voor hun
falen, vertelt het verhaal niet. (TJ)

Rokjes zal ze niet gauw dragen, maar om aan
te geven dat ze een meid is, zie je haar vaak
met een roze accent in de kleren. Vroeger
was dat extremer, toen droeg ze zelfs felroze
broeken. “Toen ik in 2004 aan mijn studie
begon waren er twee andere meiden bij
Informatica en ongeveer tachtig jongens.”
Die meiden zijn er nog alle drie, het manlijke
deel is inmiddels behoorlijk uitgedund. “Ik
denk dat de vrouwen een betere kijk hadden
op wat ze gingen studeren.” Mooie analyse,
m a a r C u r s o r w i l w et e n w a a r o m z e d a t l e u k e
T-shirt met twee roze konijnen erop draagt.
Het blijkt dat Lydia naast haar voorkeur voor
roze, ook een echt huiskonijn heeft, Rudolf.
Verder is ze ‘meer van de spijkerbroeken’ en
vindt ze het leuk om daar een opvallend shirt
op te dragen. Zo heeft ze ook een rood shirt
waar met witte letters ‘FUCK HEIDI’ op staat.
“Dat kreeg ik bij een fles Apfelkorn toen ik op skivakantie was in de Franse Alpen.” Ze draagt het
met plezier, hoewel ze niemand kent die Heidi heet. Het shirt past in de reeks stoere damesshirts
van Lydia. Nog provocerender is het zwarte shirt waar ter hoogte van de borsten ‘FAKE’ staat. Dat
heeft ze gekocht in Zwitserland bij Esprit. “Ik vind dat meiden trots moeten zijn op wat ze van
nature hebben”, zegt de Informaticastudente serieus en dan heeft ze het over de cupmaat van die
meiden. Zoals gezegd is de roze fase van Lydia over zijn hoogtepunt heen, toch ligt er naast haar
laptop een roze Nintendo DS. “Het blijft een mooie kleur. Voor mij wel!” (NS)

In de filosofie van MasterFlirt (www.master
flirt.nl) zijn vrouwen willoze wezens die
-mits op de juiste manier benaderd- als een
blok voor elke man vallen. Tenminste, dat
lijkt af te leiden uit de zelfverzekerde manier
waarmee Tijn van Ewijk van MasterFlirt zijn
producten (de bovengenoemde site, een
workshop ‘vrouwen verleiden’ en het boek
‘MasterFlirt: zo verleid je iedere vrouw’) aan de
man brengt. Geen excuses als ‘ik ben dyslectisch’
(dat is Van Ewijk ook: dat bewijst zijn website en
geeft hij eerlijk toe), of ‘ik heb Asperger’ (dat heeft

