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Bouw nieuwe W-hal wegens asbest uitgesteld
De verbouwing van de W-hal
wordt naar verwachting enkele
maanden uitgesteld.
Aanleiding is de recente 
vondst van kankerverwekken-
de asbestvezels op de vloer van
de kruipruimte van de W-hal.
Ongeveer zeventien tot acht-
tien werknemers van bouw-
bedrijven en twee of drie mede-
werkers van de TU/e zijn in de
kruipruimte geweest. Zij zijn
op de hoogte gesteld.
Onderzocht wordt welke
gezondheidsrisico’s ze 
hebben gelopen.

De asbestvezels zijn aangetrof-
fen tijdens een bodemonderzoek
dat standaard wordt uitgevoerd
bij bouwprojecten. De vondst is
opvallend omdat in maart de
asbestsanering was afgerond en
het gebouw na diverse inspecties
asbestvrij was verklaard. In een
reactie laat Van der Heijden BV,
verantwoordelijk voor de asbest-
sanering, weten niet te begrijpen
hoe de asbestvondst mogelijk is,
tien weken na de sanering. “De
betreffende vloer van de kruip-
ruimte was onderdeel van de
sanering en de vrijgavemetingen
zijn gedaan door het onafhanke-
lijke laboratorium Search. Dit is
voor ons onbegrijpelijk.”
CvB-woordvoerder Peter van
Dam laat weten dat het bodem-
onderzoek dat plaatsvond na de
sanering aanleiding gaf om aan-
vullende metingen te doen. “Er
zijn twee mogelijkheden: er zijn
toch asbestvezels achtergebleven
na de sanering, of de vezels zijn
vrijgekomen bij daaropvolgende
werkzaamheden. Dat gaan we nu

uitzoeken.” Het CvB stelt een 
onderzoek in naar de hoeveel-
heid en verspreiding van het

asbest. Ook wordt gekeken welke 
gezondheidsrisico’s het perso-
neel van de bouwbedrijven en

medewerkers van de TU/e
hebben gelopen. “Onze indruk is
dat de meeste mensen korte tijd
in de kruipruimte zijn geweest”,
aldus Van Dam. Volgens hem
zijn alle medewerkers op de
hoogte gesteld en zijn ook alle 
betrokken instanties ingelicht.
Het CvB gaat ook uitzoeken wie
verantwoordelijk is voor de gang
van zaken en kijkt of er juridische
gevolgen zijn. 
De W-hal is voorlopig afgesloten
en alle bouwactiviteiten zijn
gestaakt. Naar verwachting zal de
start van de renovatie zeker twee
tot drie maanden worden uit-
gesteld. Ook de feestelijke aftrap
door het CvB, die gisteren was
gepland, werd afgelast.
“Natuurlijk vinden we het uitstel
van de startceremonie spijtig,
maar we wilden geen enkel risico
-hoe klein ook- lopen met de
gezondheid van de bezoekers”,
aldus universiteitssecretaris
Harry Roumen.
De renovatie van de W-hal is het
eerste project in het kader van
Campus 2020. Met nieuwbouw
en renovatie moet het universi-
teitsterrein een nieuw gezicht
krijgen. In de W-hal worden
straks onder meer de faculteit
Wiskunde & Informatica en de
universiteitsbibliotheek onder-
gebracht. Vooruitlopend op de
bouw is een studie naar
potentiële windhinder uit-
gevoerd door de faculteit Bouw-
kunde. (FvO/TJ)/.
Lees meer over het windhinderonder-

zoek rond de W-hal op pagina 3.
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De ‘juiste mensen’ bespreken toekomst TU/e
Zo’n veertig medewerkers en
studenten discussieerden
maandag 28 juni in Kennis-
poort over de houtskoolschets
van ‘Strategie TU/e 2020’.
Collegelid mr. Jo van Ham, voor-
zitter van de Regiegroep die de
schets opstelde, was opgelucht
over de positieve sfeer.

De deelnemers bepaalden
maandag zelf de onderwerpen
waarover gediscussieerd zou
worden. Ook mocht men zelf
weten bij welk groepje men wilde
aanschuiven. Volgens de in-
leidster van Twijnstra Gudde was
het een zogeheten ‘open space-
bijeenkomst’ en waren de
mensen die aanwezig waren,
daarmee ook de juiste mensen. Jo
van Ham was bang dat er gedis-
cussieerd zou worden vanuit een
soort anti-houding, maar dat
bleek ongegrond. Zowel de
studenten als medewerkers

waren meer dan bereid tot het
aandragen van onderwerpen en
er werd enthousiast en levendig
over gediscussieerd.
Vanzelfsprekend kwam de
overgang naar een volledig
Engelstalige organisatie aan bod.
Welk effect heeft dit uiteindelijk
op de verdere internationali-
sering van de TU/e? Levert het
wel iets op voor het onderzoek, of
gaat het op dat vlak juist zorgen
voor belemmeringen? Werkt het
niet nivellerend als iedereen
straks Engels gaat gebruiken?
Maar ook werd de vraag gesteld of
de universiteit niet juist een taak
heeft om een buitenlandse pro-
movendus goed Nederlands bij te
brengen. Alleen op die manier
kan die persoon optimaal func-
tioneren in dit land.
Dan de vraag of de TU/e moet
streven naar groei of juist naar
kwaliteit. Kleinschaligheid wordt
nu vaak aangehaald als één van

de sterke punten van de TU/e, zo
opperde iemand. En waar moet
de groei vandaan komen, nu in
Limburg en Brabant het aantal
jongeren gaat afnemen? Daarbij
heeft de TU/e nu al het imago van
een ‘moeilijke’ universiteit, aldus
een van de deelnemers. “Men
kiest dan toch snel voor
economie in Tilburg. Verdien je
ook nog meer mee.” Maar
volgens een andere deelnemer
zijn dit ook niet de studenten die
de TU/e moet binnenhalen. “We
zoeken toch juist de ambitieuze
student, liefst met een gemid-
delde van 7,5 op zijn eindlijst?”
Dat de campus snel levendiger
moet worden, met een super-
markt en de hele week en een
groot deel van de dag toegan-
kelijk, is iets waar iedereen voor-
stander van is. “Het moet een
levend dorp worden.”
Van Ham liet weten dat het
College van Bestuur zes à zeven

thema’s uit de strategieschets
zelf voor zijn rekening wil
nemen. Van Ham: “We zullen
zaken de komende jaren gefa-
seerd aanpakken. Maar alles wat
in de schets staat, is wel heel we-

zenlijk voor de toekomst van de
TU/e.” (HK)/.
Zie:

w3.tue.nl/nl/de_universiteit/strategie_

tue_2020/discussie/

Tech United derde
keer op rij onderuit
in WK-finale
Tech United is donderdag 24
juni voor de derde keer op rij
onderuit gegaan in de WK-
finale RoboCup. Het robotvoet-
balteam van de TU/e verloor in
Singapore in de laatste seconde
met 4-5 van het Chinese team
Water. De teleurstelling bij Tech
United was enorm.
De weg naar het wereldkam-
pioen schap leek geplaveid voor
Tech United, dat eerder dit jaar
al Europees kampioen werd.
Het Eindhovense robotteam
blonk uit door het scorend
vermogen en de snelle passes.
In de poules won het TU/e-team
alle negen wedstrijden. Met veel
machtsvertoon werden op het
toernooi 91 doelpunten
gemaakt en slechts 17 tegen-
treffers geïncasseerd. 
In de finale kreeg Tech United
echter serieuze tegenstand. In
de eerste helft troffen de Eind-
hovense robots met hun preci-
sieschoten drie keer het vijan-
dige doel, maar ook de Chinese
robots van Water scoorden drie
keer. Na rust scoorden beide
ploegen nog een keer en bleef
de stand tot het einde van de
wedstrijd in evenwicht. Coach
Roel Merry: “De Chinezen
scoorden in de laatste minuut
vanaf de zijlijn een prachtig
doelpunt. Nu zijn we voor de
derde keer op rij tweede gewor-
den. Natuurlijk is dat teleur-
stellend. We gingen met ons
team van twintig mensen en vijf
robots naar Singapore met de
WK-titel als doel. Nu hebben we
weer zilver. Volgend jaar krijgen
we opnieuw een kans op de
wereldtitel.” (CvK/FvO)

Foto: Bart van Overbeeke



1 juli 2010 Cursor
2/ Mensen

“Kijk, als ik het zeil zo doe, heet
dat een duikertje”, demonstreert
Ad Vermeltfoort, terwijl hij het
zeil op de wiek gedeeltelijk terug-
slaat. Of beter gezegd, van het end,
zoals de wiek in vaktermen heet.
Op een kladblokje heeft Vermelt-
foort het weer van die dag geno-
teerd. De zon schijnt flink en het
gebrek aan wind voorspelt weinig
goeds. “Het weer is nog altijd het
minst grijpbare.” Als de molen
na een tijdje toch een langzame
tred inzet, geniet de leerling-
molenaar zichtbaar. “Wat een
mooi gangetje hè.”
Opzeilen is beginnen. De molen
afremmen heet vangen. Met een

kruilier kun je het gevlucht -het
geheel van de wieken- op de wind
zetten. Reusel is een goed smeer-
middel voor de assen, het hout-
werk doe je met bijenwas. Staan
de wieken in Noord-Holland in
de rouwstand, dan is dat in
Noord-Brabant de vreugdestand.
Luien is het ophijsen van zakken.
Heb je helemaal geen zeil op de
wieken, dan ‘draai je met blote
benen’. Met flinke wind hebben
de wieken een snelheid van zo’n
tachtig kilometer per uur. 
Een hoop spreekwoorden 
verwijzen naar molens. In de
nesten zitten duidt bijvoorbeeld
op een deuk die in de balken is
gekomen, nadat de molen een
poos heeft stilgestaan. 
Schijnbaar moeiteloos lepelt
Vermeltfoort het ene na het
andere feitje over molens op.
Iedere vraag kan hij beantwoor-
den. Uren kan hij vertellen over
allerlei wetenswaardigheden,
vooral de technische en cultuur-
historische feitjes intrigeren hem.
Hij geniet zelfs van de termen.
“Weet je wat ik een schitterend

woord vind? Kneppelhoutje!” Dit
balkje wordt gebruikt om de vang
vast te zetten als de molen een
tijdje niet hoeft te draaien. 
Enthousiast vertelt hij over tech-
nische foefjes, die het systeem in
de molen perfectioneren en het
werk vergemakkelijken. “Er zit
een hoop boerenslimheid achter.
De draaiende molensteen weegt
zo’n vijftienhonderd kilo. Door
een slim systeem met touwen
kan ik er met twee vingers voor
zorgen dat de twee delen van de
molensteen op de juiste afstand
van elkaar blijven.” Eerder vertelde
hij buiten de molen bij de kruilier:
“Met dit systeem kun je het 
bovenste gedeelte van de molen
laten draaien, dan hebben we het
over 25 ton!” Binnen toont hij
hoe alle tandwielen ingenieus in
elkaar grijpen. Nog steeds blijft
hij zelf leren, door niet alleen naar
‘zijn’ molen in Schijndel te gaan,
maar ook andere molens te 
bezoeken. “Je kijkt steeds meer
naar details.” 
Het begon allemaal vijf jaar
geleden. Vermeltfoort was net

gepromoveerd en maakte een
praatje bij de heg met zijn achter-
buurman Aad Dekker. Deze man
bleek actief als molenaar op 
De Pegstukken in Schijndel. 
Ad beloofde een kopje koffie te
komen drinken. Lang bleef het
vooral bij af en toe een keer
kletsen in de molen. Toen de
stenen romp opnieuw gevoegd
moest worden, werd Vermelt-
foorts nieuwsgierigheid 
aangewakkerd - het raakte zijn 
vakgebied. Van af en toe een keer
een bakje drinken, ging het naar
één keer per week op de fiets naar
de molen. “Ik wilde er steeds meer
van weten. Ik weet nog goed dat
ik 1 december 2008 naar de molen
in Rosmalen ging. Daar dacht ik
‘dit is het gewoon’. Langzaam
maar zeker werd de molen meer
voor me dan een kletsadres.”
Diezelfde decemberdag besloot
de universitair hoofddocent dat
hij de opleiding voor molenaar
ging volgen. 
Dat bleek geen sinecure te zijn.
“Je moet je aansluiten bij het
Gilde van Vrijwillige Molenaars.

Waarbij vrijwillig overigens niet
vrijblijvend is. Als je eenmaal
molenaar bent, moet je op ieder
type molen kunnen werken.”
Twee boeken van elk 350 blad-
zijden moest de bouwkundige
doorploegen. Om op examen te
kunnen, moeten 150 praktijk-
uren zijn gemaakt- Vermeltfoort
voldoet daar inmiddels ruim-
schoots aan. Je moet op zoveel
mogelijk soorten molens hebben
gewerkt, omdat je ook daarover
vragen kunt krijgen op het
examen. Om volwaardig mole-
naar te worden, moet je zowel
een landelijk als provinciaal
examen halen. Het vak van 
molenaar bleek hem op het lijf
geschreven te zijn. “Als je verstand
van techniek hebt, praktisch bent
ingesteld en kunt timmeren,
kom je een heel eind.” 
En wat vindt zijn vrouw van zijn
bijzondere hobby? Grappend:
“Toen ik aan het promoveren
was, verzuchtte ze wel eens dat
ze wilde dat ik een hobby had.
En nu heeft ze zoiets van ‘help,
mijn man heeft een hobby!’”./.

Interview: Judith van Gaal
Foto: Bart van Overbeeke

Wat begon met koffie drinken,
is uitgegroeid tot een 

verslavende hobby. Dr.ir. Ad
Vermeltfoort (57), universitair
hoofddocent met specialisatie
steenconstructies, verwacht
in het najaar gediplomeerd

molenaar te zijn. Hij kan 
er zijn hart en ziel in kwijt.

“De molen werd meer voor me dan een kletsadres”

Ad Vermeltfoort

In de zon, op een betonnen muurtje op
het Laplace-plein, zitten de dames van
de Stichting Techniek Promotie heus
geen werkontwijkend gedrag te vertonen.
Nee, zij zijn aan het vergaderen.

Voor een werkoverleg gaan secretaresse
Vera Bakker (links op de foto) en Annelies
Moors, hoofd activiteiten en evenementen
van de Stichting Techniek Promotie, op
donderdag 24 juni maar naar buiten. 
Op dit moment hebben ze geen pen, 

papier en pc nodig. Maar wel zonneschijn
en die is in hun kantoren aan de noordkant
van Traverse ver te zoeken. “We moeten 
de jaarlijkse barbecue afstemmen”, zegt
Moors. Vandaag, donderdag 1 juli, wordt
met de vijftig studentassistenten van de
verschillende TU/e-faculteiten het eind
van het collegejaar gevierd. “We vinden
het belangrijk dat er saamhorigheid heerst
in de groep en daarom organiseren we
ieder jaar een barbecue. Eerdere jaren was
dat bij het ontmoetingscentrum van de
personeelsvereniging, nu doen we dat in
De Zwarte Doos.”
Verder stond er instructie aan de studenten
op de agenda. Dit jaar helpen Fontys-
studenten voor het eerst mee aan de
Brabantse First Lego Leage. “Het is belang-
rijk dat zij weten welke procedures op het
TU/e-terrein gelden. Kilometerstanden
van het Techniek Promotiebusje bijhouden,
de bus afgetankt inleveren, je melden bij
de bewaking, et cetera.” En hier komt
meteen het voordeel van buitenwerken
naar voren: precies nu komt er een Fontys-

student langs met de sleutel van de bus in
de hand. Kan Moors hem meteen overhoren
of hij de procedure kent. Wat blijkt? Een
nieuwe instructie kan geen kwaad. (NS)
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TU/e weer succesvol
met valorisatiesubsidies
De TU/e heeft vier grote en drie
kleine Valorisation Grants toe-
gewezen gekregen door
Technologiestichting STW. De
universiteit sleept daarmee
bijna de helft van het totale
subsidiebedrag binnen dat
door STW werd toegekend in de
eerste ronde van 2010.

De winnaars van de ‘2e fase
grants’ zijn de projecten Fluxicon
van prof.dr.ir. Wil van der Aalst
(W&I), EmulTech van prof.dr.ir.
Jaap Schouten (ST), OptiMal
Forming Solutions van alumnus
dr.ir. Sebastiaan Boers en
UXsuite van dr. Aylin Koça (ID).
Deze grote subsidies van twee
euroton zijn bedoeld om op basis
van een technische vinding in
twee jaar tijd een bedrijf op te
zetten. De ‘1e fase grants’ van
25.000 zijn voor een haalbaar-
heidsstudie.

Fluxicon maakt bedrijfsproces-
sen inzichtelijk op basis van
gegevens uit de it-systemen die
door het bedrijf worden gebruikt.
Met behulp van zogeheten
process mining worden de
bedrijfsprocessen automatisch
gevisualiseerd, met objectieve
data. Fluxicon maakt zo als het
ware röntgenfoto’s van bedrijfs-
processen, waardoor de inwen-
dige mechanismen zichtbaar
worden. 
EmulTech ontwikkelt medicijn-
afgiftesystemen. Met behulp van
microkanalen worden polyme-
ren microbolletjes gemaakt met
medicijnen hierin opgesloten.
Afhankelijk van de aard en toe-
passing van het medicijn komen
de werkzame stoffen verspreid

over de tijd vrij. De microkanaal-
technologie zorgt voor een goede
controle over de exacte eigen-
schappen van de microbolletjes.

OptiMal Forming Solutions is
het bedrijf van Sebastiaan Boers,
die tijdens zijn promotie aan de
TU/e als hulpmiddel een kleine
instelbare mal ontwikkelde.
Boers zag grote mogelijkheden
voor de op een pennenbed geba-
seerde flexibele mal, die vanuit
een digitaal bestand (zoals een
AutoCAD-ontwerp) automatisch
kan worden ingesteld. De mal is
met name geschikt voor pro-
ducten in kleine oplage,
waarvoor een vaste mal te duur is.

De Turkse Aylin Koça onderzocht
in haar promotieonderzoek aan
de TU/e zogeheten No Fault
Found-problemen. Gebruikers
van met name consumenten-
elektronica rapporteren steeds
vaker problemen die niet her-
leidbaar zijn tot defecten aan het
apparaat. De gebruiker had dan
blijkbaar verwachtingen van het
product die niet worden waar-
gemaakt. UXsuite is software die
de ontwikkelaars helpt in kaart te
brengen waar, wanneer, hoe,
waarom en door wie hun produc-
ten worden gebruikt. Onder
meer Philips en Océ toonden al
interesse voor UXsuite, dat met
deze subsidie op de markt 
gebracht zal worden. 
In de zes jaar dat STW
Valorisation Grants ter beschik-
king stelt, heeft de TU/e een
derde van het totaalbudget weten
binnen te halen, zo blijkt uit de
nieuwste cijfers van Innovation
Lab. (TJ)/.

Mogelijk aanpassing marktplaats

W-hal vanwege windhinder
Uit een analyse van de Unit
Building Physics and Systems
van Bouwkunde blijkt dat aan
de zuidkant van de nieuwe 
W-hal grote kans is op overlast
door windhinder. Het gaat om
de plek waar een opening was
gepland in de gevel ter af-
scherming van de ‘markt-
plaats’ aangrenzend aan de 
W-hal. Het onderzoek draagt
ook een oplossing aan.

Uit het onderzoek blijkt dat de 
nationale norm voor windhinder
op de bewuste plek wordt over-
schreden. Dit komt volgens dr.ir.
Bert Blocken van Building
Physics and Systems door de
ligging van deze ingang in het
verlengde van de open ruimte
tussen de gebouwen Matrix en
Helix. Met Dienst Huisvesting is
besproken of deze ingang
eventueel verplaats kan worden;
het onderzoek toont aan dat het
verplaatsen van de ingang naar
het oosten het probleem oplost.
Na de bekendmaking van het
ontwerp van de nieuwe W-hal
heeft Dienst Huisvesting de
faculteit Bouwkunde gevraagd
een studie te verrichten naar risi-
co’s van windhinder in de nieuwe
configuratie. Dit onderzoek werd
als afstudeeropdracht uitgevoerd
door Bouwkundestudente Wendy
Janssen, hierbij begeleid door
promovendus ir. Twan van Hooff
onder auspiciën van Blocken.
Windhinder ontstaat als harde
wind door de aanwezigheid van
hoge gebouwen wordt versterkt:
de snel voortbewegende lucht
botst op hoogte tegen het gebouw
en wordt naar beneden afgebo-
gen, of de lucht perst zich door

een smalle opening tussen twee
gebouwen, waardoor de wind-
snelheid sterk toeneemt. 
De windkracht kan hierdoor wel
verdrievoudigen ten opzichte van
het vrije veld, met gevaarlijke 
situaties tot gevolg. Blocken: “In
Groot-Brittannië zijn er gevallen
bekend van mensen die slecht ter
been waren en zijn overleden
doordat ze vielen door de wind.
Het kan heel plotseling toeslaan
als je de hoek om loopt, bijvoor-
beeld.”

Norm windhinder
Nederland is het eerste land met
een officiële norm voor wind-
hinder, sinds 2006. Voordien
waren er geen uniforme criteria.
De norm heeft volgens Blocken
geen wetgevende kracht, maar
kan wel van betekenis zijn in
rechtszaken. En dat rechtszaken

rond windhinder niet denk-
beeldig zijn, blijkt uit de juri-
dische actie van de winkeliers in
het winkelcomplex aan de
Nieuwe Emmasingel in
Eindhoven tegen bouwfirma
Heijmans, naar aanleiding van
het wegblijven van klanten door
windoverlast. 
Ook de TU/e-campus kent win-
derige plekken, die feilloos
zichtbaar zijn gemaakt door het
afstudeeronderzoek van Janssen:
de hoek van Vertigo, waar regel-
matig fietsen omwaaien, de
ingang van het Hoofdgebouw
(tussen de pilaren) en dus ook het
gebied waar de marktplaats is
gepland. Dienst Huisvesting gaat
de resultaten van het onderzoek
gebruiken om het ontwerp van de
marktplaats als onderdeel van de
groene loper verder vorm te
geven. (TJ)/.

Delftse hoogleraar vreest weglopen talent
Prof.dr. Alfred Kleinknecht,
hoogleraar Economie van 
innovatie aan de TU Delft,
denkt dat de komende maan-
den de meest talentvolle werk-
nemers de Delftse universiteit
gaan verlaten, nu ze door de
‘herijking’ al maandenlang
moeten vrezen voor hun baan.
Wat doet de TU/e als hun solli-
citatiebrieven in Eindhoven op
de mat vallen?

In het Delftse universiteitsblad
Delta zei Kleinknecht vorige
week dat hij het begrijpelijk vindt
dat mensen massaal solliciteren
als ze lang niet weten of ze ont-
slagen zullen worden. Klein-
knecht: “Ik vermoed dat dezer
weken zeker honderden sollicita-
tiebrieven van medewerkers de
deur uitgaan. De beste mensen

hebben straks zo een andere baan
en zijn weg. De mindere goden
blijven plakken - en met die
mensen moet de TUD dan
verder. Zo draagt een lange
periode van onzekerheid bij tot
kwalitatieve verdunning.” 
De onzekerheid hangt samen
met de omvangrijke bezuini-
gingen die het Delftse College
van Bestuur onlangs aan-
kondigde. Als het niet mogelijk is
om de reorganisatie te versnel-
len, rest er maar één alternatief
denkt Kleinknecht. “Kondig als
werkgever af dat er geen 
gedwongen ontslagen zullen
plaatsvinden en doe dat op een
geloofwaardige manier. Dat doe
je niet omdat je zo sociaal bent. Je
doet het in je eigen belang. Je con-
curreert immers met andere uni-
versiteiten om talent.”

Op de vraag wat de TU/e doet als
Delftse wetenschappers hier
komen solliciteren, zegt beleids-
medewerker mr.drs. Ben
Donders: “De drie TU’s hebben
daar een zogeheten ‘code of
conduct’ voor afgesproken. De
gedragsregels die daarin zijn
vastgelegd, dienen als leidraad
hoe hiermee moeten worden om-
gegaan.” 
Eind maart van dit jaar kreeg de
universiteitsraad van de
Universiteit Twente nog excuses
van het Eindhovense College van
Bestuur voor het niet naleven van
de gedragsregels. Dit naar aan-
leiding van de plotse, pas laat aan-
gekondigde overstap van vier
Twentse wetenschappers naar de
TU/e-faculteit  Scheikundige
Technologie. (HK)/.

FOM zoekt nieuwe directeur voor Rijnhuizen
FOM is op zoek naar een nieuwe directeur voor het
FOM-instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen. De
huidige directeur prof.dr. Aart Kleyn (59) heeft aan-
gegeven op afzienbare termijn te vertrekken.
Dinsdag 6 juli ondertekenen FOM en de TU/e het
principeakkoord waarin de verhuizing van het FOM-
instituut naar het TU/e-terrein is vastgelegd. 
In het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde
plaatste FOM een vacature voor een nieuwe direc-
teur voor Rijnhuizen. Volgens een woordvoerder van
het FOM-instituut wil de huidige directeur, wiens
tweede en laatste zittingstermijn in 2013 afloopt,
graag dat een nieuwe directeur aan slag kan gaan
met de voorbereidingen van de verhuizing van het
instituut naar het TU/e-terrein. Kleyn, die ook hoog-

leraar is aan de Universiteit Leiden, zou al een
aanbod hebben voor een nieuwe baan. Volgens de
woordvoerder wil Kleyn plaatsmaken voor iemand
die het hele proces van de verhuizing, die over vier à
vijf jaar moet zijn gerealiseerd, vanaf het begin kan
uitvoeren. Kleyn is in 2003 aangesteld als directeur
bij Rijnhuizen en was op dat moment al 25 jaar
werkzaam bij FOM.
Op dinsdag 6 juli zullen het FOM-bestuur en het
bestuur van de TU/e het principeakkoord onder-
tekenen op de huidige vestiging van Rijnhuizen
in Nieuwegein. Rector prof.dr.ir. Hans van Duijn
zal daarbij ook het personeel toespreken en ze uit-
nodigen om nog dit jaar een bezoek te brengen
aan Eindhoven en de TU/e. (HK)

Een windcomfortkaart van de campus, met in geel en rood de zones met de grootste

kans op windhinder. 
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Studeren is meer
dan alleen het
opdoen van
kennis. In 2020
is de maat-
schappij nog
verder geïndivi-
dualiseerd, maar
studenten van de
TU/e zullen juist
sterk zijn in de
sociale interactie.
De openheid die
hier nu al geldt,
wordt alleen maar
groter. Het wordt doodnormaal dat een
eerstejaars tijdens de lunch een gesprek
heeft met de docent van een vak dat hij
volgt, over de laatste verkiezingsuitslag,
de nieuwste ontwikkelingen in de 
wetenschap of over hun plannen voor 
de zomervakantie. Studenten van 
verschillende studies werken meer met
elkaar samen, volgen samen vakken en
organiseren samen activiteiten. Als je bij
de lift staat te wachten, bij de campus-
supermarkt een pak melk haalt, of in een
lab bezig bent met een experiment wordt
het de norm dat je een gesprek aan-
knoopt met de persoon naast je. En
ondanks dat het mogelijk is om je colle-
ges te volgen vanuit je luie stoel thuis bij
je ouders in Groningen, Amsterdam of
Roermond, blijven studenten toch naar
de universiteit komen omdat de TU/e
een fijne plek is om te werken. Niet het
halen van studiepunten, maar het ont-
wikkelen van jezelf als persoon is het be-
langrijkste tijdens de studie. 
Mensen weten van elkaar waar hun

zwakke punten
zitten en helpen
elkaar die te 
verbeteren.
Iemand die mak-
kelijk studeert,
helpt anderen
daarbij. Degene
die zenuwachtig
wordt van het
geven van presen-
taties, wordt met
raad en daad 
bijgestaan door
personen die daar

geen probleem mee hebben.
De TU/e zal dit faciliteren door werk-
plekken en kantines zo in te richten 
dat het voeren van een gesprek onver-
mijdelijk wordt. Speciale verlichting
zorgt voor een informele sfeer. En de 
gebouwen hebben een uitstraling
waardoor mensen zich onmiddellijk 
in een vertrouwde omgeving wanen.
Bovendien zal de hele cultuur op de
campus hierop zijn ingericht.
Het bedrijfsleven zal in de rij staan voor
studenten uit Eindhoven. Mensen die
weten waar anderen mee bezig zijn, wat
hun capaciteiten zijn, hoe ze benaderd
willen worden en waar ze zich verder
mee bezighouden. Die mensen blinken
namelijk uit in het werken in team-
verband en bij projecten.

Rik Nijhuis, student Scheikundige
Technologie en fractievoorzitter Groep-één

Moderne technologieën kunnen de 
arbitrage tijdens voetbalwedstrijden
verbeteren. De onterecht afgekeurde
goal van Engeland tijdens dit WK was
aanleiding voor de zoveelste discussie
hierover. Welke technologieën kunnen
het spel eerlijker, maar misschien ook
leuker en spannender maken?

“Voetbal is een fantastisch spel, daar
moet je niet te veel aan veranderen”, zegt
prof.dr.Ben Schouten, hoogleraar Playful
Interaction aan de faculteit Industrial
Design. “Het moet menselijk blijven, niet
helemaal perfect zijn. Dat je kunt specu-
leren of de bal uit was, maakt het spel ook
leuk. 
Aan de andere kant is de scheidsrechter
nu vaak de enige die niet weet wat er is
gebeurd. Op de momenten dat er gedis-
cussieerd wordt, kun je het spel stilleggen
en de technologie raadplegen. Je kunt in-
frarood gebruiken om een goal vast te
stellen, of camera’s inzetten. Ik zou der-
gelijke technologieën inzetten als hulp-
middel. De regie moet bij de scheids-
rechter blijven.
Technologie is niet alleen inzetbaar als 
registratiesysteem. Wat voor leuks kun je
er nog meer mee doen, dat is een veel 
interessantere vraag. Je kunt druksenso-
ren in de bal en in de schoenen van de
spelers stoppen. Je kunt ieders locatie op
elk moment bepalen. Dat maakt allerlei

statistieken mogelijk. Wie schoot de bal, en
hoe hard? Naar wie werd overgespeeld?
Wie heeft het meeste balbezit, wat waren
de meest effectieve passes? Welke strate-
gie heeft de meeste kans van slagen? 
Nu vinden de analyses telkens plaats aan
het einde van de wedstrijd. Er wordt veel
gepraat, we kijken naar herhalingen met
allerlei pijlen erbij. Die analyses kunnen
we ook real time in beeld brengen. Thuis
op de televisie, maar ook op tv-schermen
in het stadion. Toeschouwers zouden zelf
even kunnen terugspoelen, of informatie
kunnen opvragen over de spelers die ze
op het scherm zien. Waar heeft hij eerder
gespeeld, hoeveel goals heeft hij gemaakt,
wat was zijn beste seizoen? 
Op de Carnegie Mellon Universiteit onder-
zoeken ze mogelijkheden om het spel
vanuit elke positie op het veld in beeld te
krijgen. Je kunt ook verder gaan; het spel
visualiseren alsof de toeschouwer zich op
het veld zelf bevindt. Net als in een video-
game.
Je zou het spel ook interactiever kunnen
maken. Bij Industrial Design hebben wij
een interactieve bal ontwikkeld. Die bal
weet bijvoorbeeld door wie hij wordt 
gespeeld. Hij kan zeggen: schop me nu
naar die speler. Je zou ook de toeschouwers
meer interactie kunnen geven met het
spel. Ze zouden het strafschopgebied
kunnen verkleinen als de lijnen geprojec-
teerd worden op het veld. Of je zou

kunnen werken met meer dan elf spelers
die roulerend inzetbaar zijn, volgens de
voorkeur van het publiek. Maar ja, dan

heet het waarschijnlijk geen voetbal
meer.”
Tekst: Enith Vlooswijk

“Technologie kan voetbal eerlijker,
maar ook leuker maken”

Prof.dr.Ben Schouten, hoogleraar Playful Interaction

OOpp  wwrraakkkkee  vvrroouuwweennffiieettsseenn,,  iinn  ggeesscchheeuurrddee

kklleerreenn  eenn  mmeett  aass  oopp  hhuunn  hhooooffdd  ggiinnggeenn

JJoohhaann  CCrruuiijjffff  eenn  ttwweeee  mmeeddeeppeellggrriimmss  ttee

bbiieecchhtt  bbiijj  vvooeettbbaallppaauuss  SSeepppp  BBllaatttteerr,,  

vvoooorrzziitttteerr  vvaann  ddee  FFIIFFAA  eenn  oommssttrreekkeenn..  

IInn  hhuunn  ssjjooffeellee  ssppoorrttttaassjjeess::  eeeenn  bbllaannccoo

cchheeqquuee,,  ddee  sslleeuutteell  vvaann  hheett  KKoonniinnkkrriijjkk  ddeerr

NNeeddeerrllaannddeenn,,  eenn  ddrriiee  eexxeemmppllaarreenn  vvaann  hheett

‘‘bbiiddbbooeekk’’,,  665500  ppaaggiinnaa’’ss  ddiikk,,  110000  

ppaaggiinnaa’’ss  ddiikkkkeerr  ddaann  mmiijjnn  pprraacchhttiiggee  bbooeekk

oovveerr  OOnneeiinnddiigg  DDeeeellbbaaaarrhheeiidd..  

EEeenn  bbiiddbbooeekk,,  nniieett  ttee  vveerrwwaarrrreenn  mmeett  eeeenn

ggeebbeeddeennbbooeekk,,  iiss  eeeenn  vveerrzzaammeelliinngg  ttooeezzeegg--

ggiinnggeenn,,  wwaaaarriinn  BBaallkkeenneennddee  eenn  LLeetteerrmmee  ddee

VVeerreenniiggddee  LLaaggee  LLaannddeenn  iinn  ddee  uuiittvveerrkkoooopp

ddooeenn..  EEeenn  kkaappiittaallee  kkoopp  iinn  NNRRCC

HHaannddeellssbbllaadd  lluuiiddddee  oonnllaannggss,,  ““NNeeddeerrllaanndd

iiss  vvoooorr  hheett  WWKK  bbeerreeiidd  vveeeell  ttee  ggeevveenn””..  HHeett

bbiiddbbooeekk  iiss  hheerrzziieenniinngg  vvaann  hheett  wweettbbooeekk

vvaann  ssttrraaffrreecchhtt,,  zzooddaanniigg  hheerrsscchhrreevveenn  ddaatt  

eerr  bbiinnnneenn  zziicchhttaaffssttaanndd  vvaann  ssttaaddiioonnss,,

vvlliieeggvveellddeenn,,  ssttaattiioonnss,,  ssnneellwweeggeenn  eenn  

bbuusshhaalltteess  aalllleeeenn  rreeccllaammee  ggeemmaaaakktt  mmaagg

wwoorrddeenn  ddoooorr  FFIIFFAA--ssppoonnssoorrss::  CCooccaa  CCoollaa,,

BBuuddwweeiisseerr,,  HHeeiinneekkeenn  eenn  BBiigg  MMaacc..

AAlllleemmaaaall  ssppuulllleenn  ddiiee  ssmmeerriigg  ssmmaakkeenn  eenn

oonnggeezzoonndd  zziijjnn  --  aannddeerrss  hhooeeff  jjee  eerr  ooookk  ggeeeenn

rreeccllaammee  vvoooorr  ttee  mmaakkeenn..  OOnnss  BBrraabbaannttssee

BBaavvaarriiaa  mmaagg  zzeess  wweekkeenn  nniieett  ggeesscchhoonnkkeenn

wwoorrddeenn  eenn  ddee  ‘‘bbaabbeess’’  mmooeetteenn  bbiinnnneenn

bblliijjvveenn..  BBeellggiiëë  eenn  NNeeddeerrllaanndd  mmooeetteenn  eerr  

eellkk  ddrriiee  ssttaaddiioonnss  bbiijjggeebboouuwweenn,,  hhooeewweell  

eerr  oopp  ggeeeenn  eennkkeell  mmoommeenntt  mmeeeerr  ddaann  

ddrriiee  ssttaaddiioonnss  tteeggeelliijjkk  nnooddiigg  zziijjnn..  

DDee  MMaajjeesstteeiitteenn  mmooggeenn  wweell  ttooeesscchhoouuwweenn,,

mmaaaarr  aalllleeeenn  iinn  ddoooorr  BBllaatttteerr  vvoooorrggeesscchhrreevveenn

uuiittmmoonnsstteerriinngg..

OOvveerr  mmoonnsstteerrss  ggeesspprrookkeenn,,  BBllaatttteerr  iiss  eeeenn

ZZwwiittsseerr,,  eenn  vvaann  JJoooopp  VViisssseerr,,  vvoollwwaasssseenn

aalltteerr  eeggoo  vvaann  JJaaaapp  FFiisscchheerr  ((ddee  mmoonnnniikkeenn,,

hheett  eeii))  wweetteenn  wwee  aalllleemmaaaall::  ““HHeett  ssttiinnkktt  iinn

ZZwwiittsseerrllaanndd,,  eenn  nniieett  aalllleeeenn  nnaaaarr  kkaaaass””..

OOookk  iinn  hheett  SScchhwwyyzzeerrddüüttsscchh::  ““EEss  ssttiinnkktt

jjoohh  iinn  ddeerr  SScchhwwooiittzz,,  uunndd  nniicchhtt  nnuurr  vvoonn  

ddiiee  KKäässee””..  HHeett  ssttiinnkktt  eerr  nnaaaarr  ggeelldd::  ““hheett

eeddeellwweeiissss  ggeesscchhooffffeelldd  eenn  ddee  ffrraannkkeenn  

zziijjnn  ggeewwiitt””..  DDee  ssttiinnkkeennddee  ffrraannkkeenn  dduuss::

wwiittggeewwaasssseenn!!

BBllaatttteerr  kkoommtt  sstteeeeddss  wweeeerr  oopp  dduubbiieeuuzzee

mmaanniieerr  aaaann  ddee  mmaacchhtt..  EErr  zziijjnn  113377  llaannddeenn  

oopp  ddee  wweerreelldd  mmeett  eeeenn  vvooeettbbaallbboonndd..

SSoommmmiiggee  vvaann  ddiiee  llaannddeenn  hheebbbbeenn  ggeeeenn  bbaall,,

ggeeeenn  vvooeettbbaallsscchhooeenn  eenn  ggeeeenn  vveelldd,,  mmaaaarr

wweell  eeeenn  bboonndd  eenn  dduuss  eeeenn  sstteemm  bbiijj  ddee  vveerr--

kkiieezziinnggeenn  vvoooorr  hheett  vvoooorrzziitttteerrsscchhaapp  vvaann  

ddee  FFIIFFAA..  DDiiee  sstteemmmmeenn  zziijjnn  nniieett  eecchhtt  dduuuurr,,

BBllaatttteerr  kkaann  zzee  mmaakkkkeelliijjkk  bbeettaalleenn..  DDee  KKRROO

zzoonndd  oonnllaannggss  eeeenn  rreeppoorrttaaggee  uuiitt  oovveerr  ddee

pprraakkttiijjkkeenn  vvaann  SSeepppp::  nniieett  ffrriiss;;  hhiijj  bblliijjkktt  

nnuu  ooookk  ddee  ZZuuiidd--AAffrriikkaaaannssee  hhootteellss  bbeellaazzeerrdd

ttee  hheebbbbeenn..

HHaalleenn  wwiijj  iinn  22001188  BBllaatttteerr  iinn  hhuuiiss??  NNeeee!!

FFrreedd  SStteeuutteell

Opinie TU/e
Vox Academici

Effe zeuren

WWaaaarr  mmooeett  ddee  TTUU//ee  iinn  22002200  ssttaaaann  iinn  ddee  rreeggiioo,,  nnaattiioonnaaaall  eenn  iinntteerrnnaattiioonnaaaall??

WWeekkeelliijjkkss  ggeeeefftt  iieemmaanndd  vvaann  bbiinnnneenn  ooff  bbuuiitteenn  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  oopp  ddeezzee  vvrraaaagg

zziijjnn  ooff  hhaaaarr  vviissiiee..

De TU/e in 2020

Prof.dr.Ben Schouten. Foto: Bart van Overbeeke
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Werk aan Dommel op campus in voorjaar 
Een extra bocht en een eiland
in de beek zijn twee van de
maatregelen die de Dommel op
het TU/e-terrein weer een na-
tuurlijkere uitstraling moeten
geven. De Dommel wordt vanaf
deze maand van het zuiden van
Eindhoven tot en met Son en
Breugel onder handen
genomen. De werkzaamheden
op het universiteitsterrein
vinden plaats in het voorjaar
van 2011. 

Waterschap De Dommel gaat,
samen met de gemeenten
Eindhoven, Nuenen en Son en
Breugel, over zeventien kilo-
meter de ernstig vervuilde
bodem van de beek schoner
maken en herstellen. Ook krijgt
de Dommel, zoals vroeger, meer
kronkels, minder steile -en
daarmee natuurvriendelijkere-
oevers en meer variatie in 
beplanting. 
Ook op het TU/e-terrein staan in
het voorjaar van 2011 werk-
zaamheden gepland. De bodem
van de Dommel wordt schoon-
gemaakt, de beek krijgt een extra
bocht (nabij de tennisvelden) en
ter hoogte van het Studenten-
sportcentrum wordt in het water
een eilandje aangelegd. De maat-
regelen moeten de omgeving de
uitstraling van een landgoed
geven. Op sommige plekken
wordt de beek smaller of on-
dieper gemaakt, om rustplaatsen

te creëren voor waterdieren.
Wanneer de werkzaamheden op
de campus precies beginnen, kan
ing. Thijs Mooren, coördinator
terreintechniek bij Dienst
Huisvesting van de TU/e, nog
niet zeggen.

Zondag 4 juli is het feestelijke
startsein van de werkzaamheden
tijdens de Doe de Dommeldag.
Lees meer hierover op pagina 17
in deze Cursor. (MvdV)/.
Zie ook www.dedommelnatuurlijk

schoon.nl en www.doededommel.nl. 

Bonden kondigen acties
aan voor betere cao
De vakbonden gaan na de
zomervakantie acties houden
als de Vereniging van Neder-
landse Universiteiten (VSNU)
geen loonsverbetering toezegt.
Dat hebben de werknemers-
organisaties deze week aange-
kondigd nadat het cao-overleg
met de VSNU is gestrand.

De bonden willen dat het univer-
siteitspersoneel op zijn minst
koopkracht behoudt en eisen
daarom een loonsverbetering
van 1,25 procent. Ook willen ze
garanties voor werkzekerheid en
vragen ze extra inzet van de uni-
versiteiten om werkgelegenheid
te scheppen voor groepen met
achterstand op de arbeidsmarkt. 
De VSNU houdt echter op alle
punten vast aan de nullijn en wil
de huidige cao met één jaar 
verlengen. De universiteiten 
verwachten namelijk grote
bezuinigingen op het weten-
schappelijk onderwijs. Een
stijging van de lonen zou volgens

hen zorgen voor (verdere) finan-
ciële problemen. 
De werknemersorganisaties
noemen de argumenten van de
VSNU ‘kortzichtig en onterecht’.
De loonsverbeteringen zijn 
bescheiden, aldus de bonden. Ze
zijn gericht op behoud van koop-
kracht en stroken met de cao’s
zoals die recent zijn overeen-
gekomen met gemeenten en 
waterschappen. 
De houding van de VSNU is voor
de bonden aanleiding om niet
alleen het cao-overleg, maar ook
de lokale overleggen binnen de
universiteiten te staken. De
werknemersorganisaties
beraden zich op acties bij de uni-
versiteiten. “Wij zullen ons in
eerste instantie richten op de
opening van het academisch jaar
in september. Dat is bij uitstek de
gelegenheid om onze eisen
onder de aandacht te brengen”,
aldus Abvakabo-bestuurder
Marieke van den Berg. (FvO)/.

NWO wil aardgasbaten
zelf verdelen
Onderzoeksfinancier NWO wil
meer geld, zo staat te lezen in
de strategienota voor de
komende drie jaar. Het regulie-
re budget dat voor 2010
uitkomt op 630 miljoen euro,
zou met een 500 miljoen
moeten stijgen. Ook wil NWO
het onderzoeksgeld uit de
aardgasbaten, de zogeheten
FES-gelden, gaan verdelen.
Volgens NWO is dat bedrag 
vergelijkbaar met het eigen
jaarbudget.

Nederland profiteert van het
aardgas dat hier gewonnen
wordt. Voor 2010 verwacht de
overheid een kleine tien miljard
euro aan aardgasbaten binnen te
halen. Vroeger werden met een
deel van de opbrengst wegen aan-
gelegd, maar sinds 2005 inves-
teert de staat middels het Fonds
Economische Structuurverster-
king (FES) ook in kennis en inno-
vatie. NWO wil graag het beheer
over de onderzoeksmiljoenen uit
de aardgasbaten.
Die claim komt niet uit de lucht
vallen. Er is al van het begin af
aan kritiek op de huidige gang
van zaken, waarin de departe-
menten van Economische Zaken

en Financiën het geld verdelen.
Het geld zou erdoorheen gejaagd
worden en niet altijd op de juiste
plek terechtkomen. “NWO is bij
uitstek toegerust om een sterkere
rol te vervullen in de coördinatie
van toewijzing en verant-
woording van deze middelen”,
aldus de onderzoeksfinancier.
NWO verdeelt het geld onder de
beste wetenschappers, die onder-
zoeksvoorstellen kunnen in-
dienen. Maar de subsidies zijn
bovenmatig in trek, alleen al
omdat ze steeds belangrijker
worden voor een wetenschap-
pelijke carrière. NWO spreekt 
intussen van “verontrustend lage
honoreringspercentages”. In het
talentenprogramma van NWO,
de zogeheten Vernieuwings-
impuls, zijn in 2009 slechts 272
van de 1.534 voorstellen gehono-
reerd. Dat is 17,7 procent. De 
organisatie zou liever op een 
honoreringspercentage van
dertig procent uitkomen. 
TU/e-collegelid mr. Jo van Ham
heeft begrip voor de beweeg-
redenen van NWO. Ook hij denkt
dat de verdeling van de FES-
gelden voor verbetering vatbaar
is. (HOP/HK)/.

Daling vooraanmeldingen TU’s
bij een groei van het totaal
Aan de TU’s zijn de vooraan-
meldingen gedaald ten op-
zichte van een jaar geleden.
Voor de technische opleidingen
van de Universiteit Twente
betreft het een daling van 17,7
procent. Aan de TU/e gaat het
om een teruggang van 8,8
procent. De TU Delft blijft
gelijk. Bij de algemene univer-
siteiten is gemiddeld sprake
van een groei van 3,5 procent. 

Niets is nog zeker, maar de groei
van het aantal eerstejaars valt
enigszins te voorspellen door de
vooraanmeldingen van vorig jaar
te vergelijken met die van nu. Op
grond van de laatste meting, die
dateert van zaterdag 26 juni,
houdt het wetenschappelijk 
onderwijs rekening met 2,7
procent meer eerstejaars dan
vorig jaar. De instroom van alge-
mene universiteiten groeit naar
verwachting met 3,5 procent,
terwijl die van de drie TU’s met
3,5 procent afneemt. Bij dit
laatste percentage zijn ook de

niet-technische opleidingen van
de Universiteit Twente mee-
genomen. Voor die opleidingen
geldt juist een stijging met 9,3
procent. Onder meer de popu-
laire studie Psychologie valt
hieronder.
Aan de TU/e is de daling het
sterkst bij de faculteit Industrial
Engineering & Innovation
Sciences (IE&IS). De opleiding
Technische Bedrijfskunde kent
een terugval van 34 procent en bij
Technische Innovatie Weten-
schappen is dat 35 procent. Vice-
decaan van IE&IS prof.dr.ir.
Anthonie Meijers noemt de
cijfers zorgwekkend, “maar het
verleden heeft ons geleerd dat we
op basis hiervan niet nu al
kunnen zeggen dat de instroom
straks in september ook met dit
percentage zal zijn afgenomen.
Er kan nog een inhaalslag plaats-
vinden. Voor wat betreft TIW
denken we dat we dit moment het
maximale gedaan hebben om
onze opleiding te promoten.”
Grootste stijger aan de TU/e is de

opleiding Technische Wiskunde
met een percentage van dertig. In
absolute aantallen gaat het dan
om 35 vooraanmeldingen.
Bouwkunde, dat jaarlijkse de
grootste instroom aan eerstejaars
kent, heeft 11 procent minder
vooraanmeldingen. De opleiding
die qua grootte daarop volgt, is
Werktuigbouwkunde, en daar is
sprake van een stijging met 12
procent. 

Vorig jaar groeide het aantal eer-
stejaars in Nederland opvallend
sterk. Dit jaar lijkt hun aantal
opnieuw toe te nemen, maar
minder spectaculair. Alleen
Groningen (13,3 procent in de
plus) vertoont een opzien-
barende groeispurt. Maar dat zou
ook aan kleine wijzigingen bij het
inschrijven kunnen liggen.
(HOP/HK)/.

Promovendus wint prijs outstanding paper
Ir.ing. Jasper Frunt, promoven-
dus bij Electrical Engineering,
heeft 24 juni de Outstanding
Ph.D. Paper Prize gewonnen.
Hij won deze prijs op de
International Conference on
the European Energy Market
die van 23 tot en met 25 juni in
Madrid is gehouden. 

In totaal waren er meer dan drie-
honderd papers ingezonden.
Frunt won de prijs met zijn paper

‘Impact of design variables on 
balancing markets’. De promo-
vendus licht toe: “Het onderwerp
zit op het grensvlak van techniek
en markteconomie en sluit aan
bij mijn promotieonderzoek.”
Frunt keek hoe keuzes voor han-
delsvoorwaarden invloed hebben
op de balans tussen vraag en
aanbod van elektriciteit. Hij keek
specifiek naar de minimale
periode waarover elektriciteit
tussen elektriciteitsmaat-

schappijen verhandeld kan
worden. Ook onderzocht hij het
effect van de keuze van het
moment tot waarop elektriciteit
‘gunstig’ verhandeld kan
worden.(JvG)/.

Slagboom geramd
Een cabrio heeft woensdagavond 23 juni één van de slagbomen bij
de campusuitgang aan de John F. Kennedylaan geramd. Volgens de
TU/e-beveiliging reed de Chrysler PT Cruiser met behoorlijke
snelheid tegen de slagboom, die daardoor een flinke knik opliep en
moest worden vervangen. De bestuurder, die er na de botsing
meteen vandoor ging, was waarschijnlijk geen student of mede-
werker, maar een bezoeker van de universiteit. (MvdV) 

UvT start lerarenopleiding
De Universiteit van Tilburg begint volgend jaar met een acade-
mische lerarenopleiding. Het doel is het aantal universitair ge-
schoolde leraren in de regio Noord-Brabant te vergroten. Studenten
worden opgeleid tot leraar in de vakken economie, wiskunde, ma-
nagement en organisatie, maatschappijleer, filosofie, Nederlands en
levensbeschouwing. De opleiding duurt één jaar en is bedoeld voor
studenten met een universitaire master in een van deze richtingen.
Afgestudeerden mogen les geven in alle klassen van het vmbo, havo
en vwo. De universiteit is niet van plan ook educatieve minoren op te
zetten. Met Tilburg erbij zijn er nu tien universiteiten met eigen 
lerarenopleidingen, waaronder de TU/e. (HOP)
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Het ene licht is het andere niet. Zonlicht
bevat alle kleuren van de regenboog, 
elk gekarakteriseerd door een specifieke
golflengte van grofweg 400 tot 2500
nanometer. Eigenlijk wil je al dit licht 
benutten in de zonnecel, vertelt de
Belgische promovendus Jan Gilot (28).
Maar dan stuit je op een probleem: “De
spanning over de zonnecel wordt beperkt
door de energie van het geabsorbeerde

licht met de langste golflengte. Hoe meer
je van het rode en infrarode deel van het
spectrum (met de laagste energie, red.)
wilt meepakken, hoe lager die spanning
wordt.” En omdat het vermogen van de
zonnecel evenredig is met de spanning,
heeft dat ongunstige effecten voor het
rendement van de cel.
Probleem is dus dat je het infrarode deel
van het spectrum moet weggooien, wil 
je met een zonnecel een hoge spanning
opwekken . Maar dat gaat ten koste van 
de totale stroom door de cel - je vangt
immers minder licht. Het vermogen van
de cel is het product van de stroom en 
de spanning. Je heb dus beide nodig.
Toch is er een manier om het vermogen 
te maximaliseren: neem twee zonnecellen
die elk een deel van het spectrum absor-
beren, en plak deze op zo’n manier op
elkaar dat spanningen optellen. Een 
lumineus, betrekkelijk simpel idee, maar
nog niet zo gemakkelijk gerealiseerd. 
Je moet de twee (of meer) zonnecellen 
namelijk via een speciale tussenlaag met
elkaar verbinden. 
In principe is ook dat niet zo moeilijk,
vertelt Gilot. “Die tussencontacten 
bestonden al, maar dat waren metaal-
laagjes die moeten worden opgedampt in
vacuüm.” En dat past niet in de filosofie
van Gilots promotor prof.dr.ir. René
Janssen. Zijn groep, Molecular Materials
and Nanosystems, richt zich op zonne-
cellen die goedkoop en snel in grote hoe-
veelheden geproduceerd kunnen worden.
Daarvoor heb je materialen nodig die je
vanuit oplossing kunt ‘printen’. Het 
opdampen van de verbindingslaag in de
tandemcel (zoals de dubbellaags cel is
gedoopt) zou veel te veel tijd kosten. 
Gilot gebruikte als verbindingslaag
daarom een laagje nanodeeltjes van 
zinkoxide met hierop aangebracht een 
flinterdun laagje plastic (enkele tientallen
nanometers). De nanodeeltjes zijn in
staat elektronen te transporteren, terwijl
de plasticlaag ‘gaten’(positief geladen 

Een tandemcel haalt meer  
Plastic zonnecellen hebben normaal slechts één actieve 

laag die het zonlicht absorbeert. Wil je alle kleuren licht

optimaal benutten, dan is één laag echter niet voldoende.

Promovendus Jan Gilot plakte verschillende plastics

op elkaar en wist zo het rendement flink op te krikken. 

Hij promoveert vandaag.

Promovendus Jan Gilot met een tandemzonnecel. Foto: Bart van Overbeeke

Zat licht eens ‘gevangen’ in een
gloeilamp; tegenwoordig kan het met
led-technologie overal en op de meest
uiteenlopende manieren worden 
toegepast. De consument is zich nog
amper bewust van de eindeloze moge-
lijkheden die dat biedt. Binnen het
Intelligent Lighting Institute bundelen
zes TU/e-faculteiten hun krachten op
het gebied van nieuwe intelligente toe-
passingen van licht. Op dinsdag 6 juli
wordt het instituut officieel geopend.

Het Intelligent Lighting Institute (ILI)
bouwt voort op ‘i-Lighting the World’, 
in mei 2009 uitgeroepen tot één van de
eerste High Potential Research Programs
van de TU/e. Binnen dit programma en
het daaruit ontstane instituut werken zes
faculteiten samen: Industrial Design,
Electrical Engineering, Wiskunde &
Informatica, Technische Natuurkunde,
Bouwkunde en Industrial Engineering &
Innovation Sciences. 
Samen, en in afstemming met een groot
aantal bedrijven, deelden de betrokken
faculteiten het beoogde onderzoek op 
in vier strategische programma’s: Road
Lighting 2015 (intelligente straatver-
lichting), No Switches Allowed (nieuwe
interactievormen tussen mens en licht),
Zero Flux Lighting (natuurlijke licht-
bronnen in de huiselijke omgeving) en
Sound Spaces (de effecten van licht op
welzijn en gezondheid). Daarnaast wordt
een vijfde, meer open en experimentele

lijn opgezet (Open Light).
Het instituut richt zich primair op de
ontwikkeling van nieuwe, intelligente
lichtapplicaties die mogelijk zijn 
geworden door de grootschalige 
invoering van led-technologie. Het
antwoord op de vraag hoe mensen licht
erváren, is volgens wetenschappelijk 
directeur prof.dr. Emile Aarts in onder-
zoek echter vaak onderbelicht. Doel van
het instituut, waarbinnen momenteel
zo’n vijftig TU/e-onderzoekers werkzaam
zijn, is dan ook het exploreren én 
valideren van nieuwe lichtconcepten. 
Het besluit om nu het Intelligent
Lighting Institute te lanceren, speelt in
op het strategisch plan van de univer-
siteit voor de komende tien jaar, vertelt
Aarts (tevens vicepresident van Philips
Research en deeltijdhoogleraar bij
Industrial Design). ‘Energy’, ‘health’ en
‘industrial innovation’ zijn de thema’s
die al worden genoemd als belangrijke
faculteitsoverschrijdende onderzoeks-
gebieden waarmee de universiteit zich
wil profileren. ‘Licht’ zou volgens Aarts
prima passen binnen de gebieden
‘energy’ en ‘health’, waarbij hij zelf een
voorkeur heeft voor het laatste. Dat wil
zeggen, als daarbij ook het onderwerp
welzijn wordt meegenomen: “Je kunt
ernaar streven verlichting vijftig procent
efficiënter en goedkoper te maken. Maar
veel uitdagender is het om te kijken of je
efficiëntere verlichting kunt maken die
mensen nog steeds het gevoel geven dat

ze veilig zijn op straat”.
‘Licht’ zou volgens Aarts ook prima een
op zichzelf staand strategisch thema
kunnen zijn, zo heeft hij het College 
van Bestuur dan ook al geopperd: “Het
onderwerp biedt daarvoor in elk geval
genoeg mogelijkheden. Er vindt aan de
TU/e al veel relevant onderzoek plaats 
op het gebied van licht, maar het wordt
nog niet op een gecoördineerde manier
georganiseerd”. 
Moeiteloos somt Aarts op wat volgens
hem de komende jaren de grootste uit-
dagingen in het lichtonderzoek zijn.
“Hoe kun je bijvoorbeeld daglicht
‘vangen’, opslaan en transporteren, om
het op een andere plek weer zichtbaar 
en bruikbaar te maken, zoals al gebeurt
met stroom? Hoe kan de mens een zo 
natuurlijk mogelijke interactie hebben
met licht, zonder alle knopjes die we nu
gebruiken? Hoe kan licht worden ingezet
ter voorkoming of vermindering van
stress? Kan licht helpen agressie bij
mensen te verminderen of de concen-
tratie van scholieren te verhogen?” Die
uitdagingen zijn volgens Aarts ook prima
te verkopen aan de belastingbetaler die
het onderzoek indirect meefinanciert:
“De vergrijzing, gezondheid en welzijn,
mobiliteit, straatverlichting en urbani-
satie zijn groeiende maatschappelijke
problemen waarmee iedereen vroeg of
laat te maken krijgt”.
Belangrijk in het onderzoek naar licht
zijn de zogeheten ‘testbeds’: realistische

testomgevingen waarin nieuwe concepten
en gebruikers zich in wisselwerking met
elkaar ontwikkelen. Dit kunnen contro-
leerbare laboratoriumachtige settings
zijn, lijkend op bijvoorbeeld huizen,
winkels en kantoren, maar ook oncontro-
leerbare realistische omgevingen zoals
straten, gezondheidscentra en andere 
publieke omgevingen. 

De grootste toegevoegde waarde van het
Intelligent Lighting Institute is volgens
Aarts de nadrukkelijke bundeling van
krachten van verschillende faculteiten.
“Door samen op te trekken, ontstaat er
een soort gemeenschappelijk ‘merk’ voor
onderzoek op het gebied van licht. Dat
trekt weer andere mogelijk interessante
partners, zoals bedrijven, aan. Bovendien
injecteert de overheid het liefst geld in
projecteren waarbinnen sterke spelers
elkaar al hebben gevonden.”
De afgelopen tijd werden subsidieaan-
vragen ingediend bij onder meer het 
ministerie van Economische Zaken
(Fonds Economische Structuurversterking)
en STW (Perspectief-programma). Het
instituut bouwt tevens voort op het
ENSURE-project, een groot project van
de TU/e en Philips op het gebied van
lichtapplicaties, dat middels de Kennis-
werkersregeling tot een vliegende start
voor het instituut heeft geleid.
Volgens Aarts bestaan er ‘heel veel kleine
ruifjes’ waaruit het instituut dankbaar
eet, maar eigenlijk hoopt ILI in één 

Faculteiten bundelen krachten in instituut voor intelligent licht
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Rat krijgt nieuwe long
AAmmeerriikkaaaannssee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  zziijjnn  eerriinn  ggeessllaaaaggdd  oomm  eeeenn  rraatttteennlloonngg  ttee  kkwweekkeenn..  DDaatt  sscchhrriijjvveenn

zzee  iinn  eeeenn  aarrttiikkeell  ddaatt  vvoorriiggee  wweeeekk  oopp  ddee  ssiittee  vvaann  SScciieennccee  iiss  ggeeppuubblliicceeeerrdd..  DDee  oonnddeerrzzooeekkeerrss

bbeeggoonnnneenn  nniieett  hheelleemmaaaall  vvaannaaff  nnuull::  aallss  mmaall  ggeebbrruuiikktteenn  zzee  eeeenn  oorriiggiinneellee  lloonngg,,  wwaaaarruuiitt  aallllee

lloonnggcceelllleenn  wwaarreenn  vveerrwwiijjddeerrdd..  VVeerrvvoollggeennss  bbrraacchhtteenn  zzee  aacchhtt  ooff  nneeggeenn  ttyyppeenn  cceelllleenn  oopp  ddee  mmaall

aaaann  eenn  wwaacchhtttteenn  rruuiimm  eeeenn  wweeeekk..  VVeerrrraasssseenndd  ggeennooeegg  bblleeeekk  ddee  nnaattuuuurrlliijjkkee  mmaall  eerrvvoooorr  ttee  zzoorrggeenn

ddaatt  aallllee  cceellttyyppeenn  oopp  pprreecciieess  ddee  jjuuiissttee  pplleekkkkeenn  tteerreecchhtt  kkwwaammeenn,,  rreessuulltteerreenndd  iinn  ffuunnccttiioonneerreenndd

lloonnggwweeeeffsseell..  DDee  lloonngg  wweerrdd  vveerrvvoollggeennss  iinn  eeeenn  lleevveennddee  rraatt  ggeeïïmmppllaanntteeeerrdd,,  wwaaaarr  ddiiee  eennkkeellee

uurreenn  nnaaaarr  bbeehhoorreenn  zzuuuurrssttooff  ooppnnaamm  eenn  kkoooollzzuuuurr  aaffggaaff..  DDee  ddoooorrbbrraaaakk  iiss  vvaann  bbeellaanngg  oommddaatt  

bbeesscchhaaddiiggdd  lloonnggwweeeeffsseell  zziicchhzzeellff  nniieett  hheerrsstteelltt  eenn  lloonnggttrraannssppllaannttaattiieess  oopp  llaannggee  tteerrmmiijjnn

zzeellddeenn  ssuucccceessvvooll  zziijjnn..  GGeevvrreeeessdd  wwoorrddtt  wweell  ddaatt  mmeennsseelliijjkkee  lloonnggcceelllleenn  nniieett  zzoo  ggooeedd  oopp  ttee

kkwweekkeenn  zziijjnn  aallss  rraatttteenncceelllleenn..  DDaann  mmooeett  eerr  ggeebbrruuiikk  wwoorrddeenn  ggeemmaaaakktt  vvaann  ssttaammcceelllleenn..  ((TTJJ))

Pil tegen oorsuizingen
OOoorrssuuiizzeenn  kkaann  mmooggeelliijjkk  wwoorrddeenn  bbeehhaannddeelldd  mmeett  sseerroottoonniinnee,,  eeeenn  ssttooffjjee  ddaatt  bbeettrrookkkkeenn  iiss  bbiijj

ddee  ccoommmmuunniiccaattiiee  iinn  oonnss  zzeennuuwwsstteellsseell..  DDaatt  sscchhrriijjfftt  ddee  oooorrssuuiisseexxppeerrtt  JJoosseeff  RRaauusscchheecckkeerr  iinn

eeeenn  oovveerrzziicchhttssaarrttiikkeell  iinn  NNeeuurroonn..  IInn  NNeeddeerrllaanndd  hhoooorrtt  oonnggeevveeeerr  ttiieenn  pprroocceenntt  vvaann  ddee  mmeennsseenn

eeeenn  ppiieepp  ooff  bbrroomm  ddiiee  eerr  nniieett  iiss..  DDeezzee  aaaannddooeenniinngg,,  ooffffiicciieeeell  ttiinnnniittuuss  ggeehheetteenn,,  iiss  hheett  ggeevvoollgg

vvaann  eeeenn  bbeesscchhaaddiiggiinngg  vvaann  hhaaaarrcceelllleenn  iinn  hheett  bbiinnnneennoooorr..  DDiitt  kkaann  kkoommeenn  ddoooorr  bblloooottsstteelllliinngg

aaaann  hhaarrddee  ggeelluuiiddeenn  ((bbiijj  eeeenn  ppooppccoonncceerrtt  ooff  ddoooorr  eeeenn  mmpp33--ssppeelleerr)),,  mmaaaarr  iiss  ssoommss  ooookk  ggeewwoooonn

eeeenn  oouuddeerrddoommssvveerrsscchhiijjnnsseell..  HHeett  eeffffeecctt  iiss  ttee  vveerrggeelliijjkkeenn  mmeett  ffaannttoooommppiijjnn::  ddoooorrddaatt  hheett  

ggeehhoooorrcceennttrruumm  iinn  ddee  hheerrsseenneenn  ggeeeenn  ssiiggnnaalleenn  mmeeeerr  oonnttvvaannggtt,,  wwoorrddtt  hheett  oovveerraaccttiieeff  eenn  ggaa  jjee

ggeelluuiiddeenn  hhoorreenn  ddiiee  eerr  nniieett  zziijjnn..  NNoorrmmaaaall  ggeesspprrookkeenn  zzoorrggtt  eeeenn  tteerruuggkkooppppeelliinnggssmmeecchhaanniissmmee

eerrvvoooorr  ddaatt  ddee  oooorrssuuiizziinnggeenn  oonnddeerrddrruukktt  wwoorrddeenn..  BBiijj  ttiinnnniittuussppaattiiëënntteenn  zzoouu  eeeenn  ggeebbrreekk  aaaann

sseerroottoonniinnee  ddiiee  tteerruuggkkooppppeelliinngg  ffrruussttrreerreenn..  AAllss  ddiiee  ddaaaaddwweerrkkeelliijjkk  hheett  ggeevvaall  iiss,,  bbeehhoooorrtt  eeeenn

bbeehhaannddeelliinngg  mmeett  mmeeddiicciijjnneenn  ttoott  ddee  mmooggeelliijjkkhheeddeenn..  ((TTJJ))

SSnnootttteebbeelllleenn,,  hhooeesstteenn  eenn  hhooooffddppiijjnn  kkuunnnneenn

ssyymmppttoommeenn  zziijjnn  vvaann  eeeenn  bbeessmmeettttiinngg  mmeett  eeeenn

lleevveennssggeevvaaaarrlliijjkk  ggrriieeppvviirruuss..  MMaaaarr  hheett  hhooeefftt

nnaattuuuurrlliijjkk  nniieett..  DDee  ggrriieeppmmeetteerr  vvaann  JJaann  vvaann  

ddeerr  AAssddoonnkk  ggeeeefftt  bbiinnnneenn  vviijjffttiieenn  mmiinnuutteenn  

dduuiiddeelliijjkkhheeiidd  ddaannkkzziijj  lliicchhttggeevveennddee  bbaacctteerriiëënn..  

““HHeett  lleeeekk  mmee  mmooooii  aallss  lliicchhttggeevveennddee  oorrggaa--

nniissmmeenn  iieettss  vviissuuaalliisseerreenn  wwaatt  wwiijj  nniieett  kkuunnnneenn

wwaaaarrnneemmeenn””,,  zzeeggtt  VVaann  ddeerr  AAssddoonnkk,,  nneett  aaffggee--

ssttuuddeeeerrdd  aaaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn..

““IIkk  bbeeggoonn  mmiijjnn  aaffssttuuddeeeerrpprroojjeecctt  iinn  ddee

nnaaddaaggeenn  vvaann  ddee  llaaaattssttee  ggrriieeppppaannddeemmiiee..  IIkk

wwiillddee  wweetteenn  ooff  hheett  mmooggeelliijjkk  iiss  lliicchhttggeevveennddee

bbaacctteerriiëënn  ttee  llaatteenn  rreeaaggeerreenn  oopp  eeeenn

ggrriieeppvviirruuss..””

ZZiijjnn  ggrriieeppmmeetteerr  bbeessttaaaatt  nnoogg  nniieett  eecchhtt..  EEeenn

nniieett--wweerrkkeenndd  sshhoowwmmooddeell  ttoooonntt  wweell  aall  hhooee

zzoo’’nn  ddiinngg  zzoouu  ffuunnccttiioonneerreenn..  HHeett  iiss  eeeenn  ppoottjjee

zzoo  ggrroooott  aallss  eeeenn  ddeeoo--rroolllleerr..  EErr  ppaasstt  eeeenn

ccaappssuullee  iinn  mmeett  lliicchhttggeevveennddee  bbaacctteerriiëënn..  WWiiee

zziicchhzzeellff  wwiill  tteesstteenn  oopp  eeeenn  ggrriieeppssoooorrtt,,  lliikktt  aaaann

eeeenn  ggllaazzeenn  ssttaaaaffjjee  ddaatt  aaaann  ddee  ddoopp  vvaassttzziitt..  

DDee  ccaappssuullee  kknnaapptt  zzooddrraa  ddee  ddoopp  wweeeerr  oopp  hheett

ppoottjjee  ggaaaatt..  EEeenn  ddeeeell  vvaann  ddee  bbaacctteerriiëënn  kkoommtt  zzoo

iinn  ccoonnttaacctt  mmeett  hheett  ggllaazzeenn  ssttaaaaffjjee,,  hheett  aannddeerree

ddeeeell  nniieett..  WWaannnneeeerr  hheett  ssppeeeekksseell  hheett  vviirruuss

bbeevvaatt  wwaaaarr  ddee  bbaacctteerriiëënn  ggeevvooeelliigg  vvoooorr  zziijjnn,,

sstteerrfftt  hheett  eeeerrssttee  ddeeeell  vvaann  ddee  bbaacctteerriiëënn  nnaa  eeeenn

kkwwaarrttiieerr  aaff..  HHeett  aannddeerree  ddeeeell  bblliijjfftt  lliicchhtt  ggeevveenn..

HHeett  vveerrsscchhiill  iiss  dduuiiddeelliijjkk  ttee  zziieenn  vvaannuuiitt  eeeenn

ggllaazzeenn  rraaaammppjjee  oonnddeerraaaann  ddee  ggrriieeppmmeetteerr..  

HHeett  zziieett  eerr  pprraacchhttiigg  uuiitt,,  mmaaaarr  wwaaaarroomm  ggaaaann

ddiiee  bbaacctteerriiëënn  ddoooodd??  EEeenn  vvoooorr  mmeennsseenn  

ggeevvaaaarrlliijjkk  vviirruuss  bbeessmmeett  iimmmmeerrss  ggeeeenn  

eeeenncceelllliiggeenn..  VVaann  ddeerr  AAssddoonnkk::  ““HHeett  vviirruuss  

hhóóeefftt  ddee  bbaacctteerriiëënn  ooookk  nniieett  ttee  bbeessmmeetttteenn..  

DDee  bbaacctteerriiëënn  kkuunnnneenn  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  eeeenn  ssttooffjjee

bbeevvaatttteenn  ddaatt  rreeaaggeeeerrtt  mmeett  hheett  ssppeecciiffiieekkee

vviirruuss..  NNaattuuuurrlliijjkk  iiss  ddaatt  eeeenn  ggrroottee  uuiittddaaggiinngg,,

ooookk  oommddaatt  eerr  zzoovveeeell  vveerrsscchhiilllleennddee  ggrriieepp--

vvaarriiaanntteenn  zziijjnn..  MMaaaarr  eerr  zziijjnn  tteeggeennwwoooorrddiigg  

bbeeddrriijjvveenn  ddiiee  bbaacctteerriiëënn  kkwweekkeenn  mmeett  eellkkee  

ggeewweennssttee  eeiiggeennsscchhaapp..””

VVaann  ddeerr  AAssddoonnkk  lleeggddee  zziijjnn  iiddeeeeëënn  vvoooorr  aaaann

ttwwiinnttiigg  eexxppeerrttss  uuiitt  ddee  mmiiccrroobbiioollooggiiee  eenn  ddee  

ggeenneettiisscchhee  vviirroollooggiiee..  VVaann  ddee  aacchhtt  ddiiee  

rreeaaggeeeerrddeenn,,  zzeeiiddeenn  eerr  zzeess  ddaatt  hheett  ccoonncceepptt  

iinnddeerrddaaaadd  uuiittvvooeerrbbaaaarr  iiss..  HHeett  zzaall  wweell  

mmiilljjooeenneenn  eeuurroo’’ss  kkoosstteenn..  

SStteell  jjee  vvoooorr  ddaatt  eerr  ggrriieeppmmeetteerrss  kkoommeenn  ddiiee

ppaannddeemmiieevviirruusssseenn  hheerrkkeennnneenn..  EEnn  ddaatt  eellkkee

ggrriieeppmmeetteerr  vviiaa  iinntteerrnneett  aaaann  eeeenn  cceennttrraallee  

ddaattaabbaannkk  wwoorrddtt  ggeekkooppppeelldd..  ““ZZoo  zzoouu  jjee  eeeenn

ppaannddeemmiiee  kkuunnnneenn  vvoooorrkkoommeenn””,,  ddeennkktt  VVaann  

ddeerr  AAssddoonnkk..  ““DDaatt  zzoouu  mmooooii  zziijjnn  vvoooorr  ddee

mmeennsshheeiidd..””  

OOookk  nnuu  hhiijj  eeeenn  ccrreeaattiieeff  oonnttwweerrppbbuurreeaauu  hheeeefftt,,

hheecchhtt  hhiijj  vveeeell  wwaaaarrddee  aaaann  ddaatt  aallggeemmeennee

bbeellaanngg..  ““VVeeeell  pprroodduucctteenn  wwoorrddeenn  ggeemmaaaakktt  oomm

ssnneell  wweeeerr  wweegg  ttee  ggooooiieenn””,,  zzeeggtt  hhiijj..  ““IIkk  wwiill

ggrraaaagg  pprroodduucctteenn  oonnttwweerrppeenn  ddiiee  

jjee  llaanngg  bbiijj  jjee  hhoouuddtt..  PPrroodduucctteenn  ddiiee  eecchhtt  nnuutt

hheebbbbeenn..””

TTeekksstt::  EEnniitthh  VVlloooosswwiijjkk

FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

gebiedjes waar een elektron ontbreekt)
collecteert. Samen zorgen ze voor een 
gesloten stroomkring. “We hebben cellen
gemaakt met wel zes actieve lagen. 
Dat betekent dat je in totaal, exclusief
elektrodes, 
zeventien
lagen vanuit
oplossing
moet aan-
brengen. 
Dat lukt ons
in twintig minuutjes. Met die zonnecel
hebben we spanningen bereikt van 3,6
volt.” Dat is veel meer dan de spanning
over een enkele laag, maar de rendements-
verhoging viel voor deze multilaags cel
relatief laag uit. “Dat komt doordat we
voor elke laag hetzelfde materiaal hadden
gebruikt en je dus nog steeds een beperkt
deel van het spectrum benut.” 
De volgende stap was daarom om eens te
kijken naar twee verschillende plastics
die elkaar goed aanvullen. En vervolgens
de juiste verhouding tussen de diktes van
deze lagen te bepalen. Daarvoor stelde
Gilot een model op met een voor het 
zonnecelwereldje verrassend resultaat 
tot gevolg:
“Men dacht
altijd dat bij
de optimale
laagdikte de
cellen elk 
dezelfde
stroom leveren. Maar uit mijn model
bleek dat niet zo te zijn. Je kunt het zo
ontwerpen dat de laag die de meeste
stroom genereert, de andere als het 
ware helpt.” 
Uiteindelijk viel de keuze op een 
tandemcel met een 180 nanometer 
dikke laag die het blauwe en groene licht
absorbeert (tot 650 nanometer), met
daaronder een laag van 125 nanometer
die het overgebleven rode en infrarode
licht opneemt (tot 900 nanometer). 
Het totale rendement is vijf procent.

Beduidend meer dan de drieënhalf tot
vier procent van elke cel afzonderlijk.
Maar lang niet de som van beide rende-
menten, geeft Gilot toe. “Je kunt het 
rendement van de tandemcel ook niet

eenvoudig 
afleiden uit de
rendementen
van de indivi-
duele cellen.
Ik heb in mijn
model zowel

de elektrische als de optische eigenschap-
pen van de tandemcel voor alle mogelijke
combinaties van laagdiktes moeten door-
rekenen om tot het optimale rendement
te komen.”
De genoemde rendementen gelden overi-
gens voor standaardlicht (aangeduid met
de code AM1.5G), vergelijkbaar met het
licht dat de cel in een realistische praktijk-
situatie ontvangt, inclusief de absorptie
door de atmosfeer bij een invalshoek van
48 graden. Daarnaast mat Gilot met een
speciale laser de absorptie-efficiency van
de tandemcel iedere golflengte( kleur)
van het  licht afzonderlijk.
Er zijn tegenwoordig zonnecellen gemaakt

van nieuwe
plastics die
wel acht
procent ren-
dement halen,
beduidend
meer dan de 

tandemcel van Gilot en zijn collega’s. Hij
geeft de snelle vooruitgang in het veld als
verklaring. “Toen wij hier tweeënhalf jaar
geleden aan begonnen, hebben we de
plastics gekozen die op dat moment het
beste rendement gaven. Sindsdien zijn er
nieuwe materialen gekomen met hogere
rendementen. Maar de methode die we
hebben ontwikkeld is ook toepasbaar op
nieuwe materialen.” De plastic tandem-
zonnecel gaat in zijn ogen dan ook een
zonnige toekomst tegemoet. (TJ)/.

 uit de zon

Gilot maakte 

zonnecellen met

wel zes actieve lagen

De cellen zijn 

via een speciale 

tussenlaag verbonden

beweging een aanzienlijk grotere vis
binnen te halen via ‘Waarde van creatie’,
een beleidsprogramma waarmee de 
ministeries van Economische Zaken en
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de
positie van de creatieve industrie willen
helpen versterken. De contouren voor dat
programma worden momenteel bepaald.
“Als het ons lukt om ‘licht’ als gecoördi-
neerd programmaonderdeel in te brengen,
heb je het over financieringen van tien-

tallen miljoenen euro’s; dat zou voor een
periode van zo’n tien jaar de financiële
ruggengraat van het ILI kunnen zijn”. 
De deeltijdhoogleraar verwacht hierover
voor het einde van het jaar meer duide-
lijkheid te hebben. (MvdV)/.
Zie www.tue.nl/ILI.

Beeld van een project van promovendus ir. Remco

Magielse, die onderzoekt hoe licht positieve

invloed kan hebben op sociale activiteiten, 

zoals dineren. Foto: Bart van Overbeeke
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Wherever I lay my  

Tekst/Judith van Gaal
Wat betekent ‘thuis’ voor jou en welke gevoelens roept

het bij je op? Studium Generale vraagt medewerkers en 

studenten hierover na te denken en hun gevoel hierover 

in een kunstwerk of filmpje te verwerken. Cursor vroeg 

vier internationale medewerkers en studenten naar hun 

‘thuisgevoel’.

Als hij zegt dat hij naar huis gaat,
bedoelt Evert Cornelissen (23) dat hij
naar zijn ouders in het Belgische Genk
gaat. Wat niet wil niet zeggen dat hij
zich meer thuis voelt in België dan in
Nederland. Het is eerder uit Belgische
gewoonte dat de student Scheikundige
Technologie met ‘thuis’ refereert aan 
de plek waar zijn ouders wonen. 

“Nederlanders wónen op kamers, en in
België zítten we ‘op kot’. Belgische stu-
denten gaan wekelijks naar hun ouders.”
Het is maar één van de vele cultuur-
verschillen die Evert tussen Neder-
landers en Belgen heeft ontdekt, sinds
hij in september 2007 de zestig kilo-
meter overbrugde tussen Genk en Eind-
hoven. Evert had zijn bachelor in de
Scheikunde in Hasselt afgerond en wilde
meer met zijn bovenmatige interesse
voor stromend water doen. De TU/e zou
daar de juiste universiteit voor zijn,
dacht hij. Bovendien wilde hij wel eens
zien ‘hoe groen het gras aan de overkant
is’. Hij heeft amper aanpassingsproble-
men gehad, maar ziet wel allerlei ver-
schillen tussen de buurlanden. “De indi-
viduele vrijheid die je in Nederland hebt
is ‘mind dazzling’. Dat je hier een jaar 
lang bestuur kunt doen en niet hoeft 
te studeren. Ik moest aan de vrijheid
wennen, maar ben er nu voorstander
van.” 

Gevraagd naar wat hij het meest mist van
zijn geboorteland, hoeft Evert niet lang na
te denken. “De mate van belangrijkheid
die mensen hechten aan smaak.” Hij 
verduidelijkt: “In Nederland zeggen ze
dat ze luxe hebben gegeten, in België dat
ze lekker hebben gegeten. Nederlanders
lijken het belangrijker te vinden of ze
waar voor hun geld hebben gekregen dan
of het kwalitatief goed was.” Wat hij hier
in Nederland en dan met name op het
Stratumseind vindt ontbreken zijn 
‘gezellige’ bruine cafés. “Alleen in 
De Bierprofessor voel ik me prima thuis.
Daar gaat het niet alleen om liters bier
drinken, maar juist om gezellig samen
zijn met vrienden. In België vind je 
veel meer van dat soort kroegen.” 
Op zijn kamer hangen een grote
Belgische vlag en een Vlaamse en
Limburgse leeuw - “Belgen hebben een
gelaagde persoonlijkheid”. Een oranje
shirt aandoen kost hem echter ook geen
probleem. Al met al voelt hij zich een
mengeling tussen twee nationaliteiten.
Maar bovenal is hij Limburger. “Ik loop
liever in Maastricht dan in Brugge. 
Ik houd van de gemoedelijkheid en 
gastvrijheid van de Limburgers. Je hebt
er alles wat nodig is om goed te leven.
Mooie natuur, lekker bier…” Met voetbal,
dan is hij voor de Rode Duivels. Dat dan
weer wel.

“De mate van individuele vrijheid 

in Nederland is ‘mind dazzling’’

Eric Okyere (33), postgraduate Design
Engineer bij Wiskunde & Informatica,
mist Ghana. Hij mist de feesten met zijn
vrienden. De gezellige momenten aan
de bar. De gesprekken met zijn familie,
met zijn zus Dorothy wisselde hij altijd
de laatste nieuwtjes uit. Ook mist hij
het eten. 

Zijn ogen glanzen als hij het heeft over
fufu (puree gemaakt van bakbanaan of
cassave) met geitensoep of plantain 
(type banaan) met yam (wortelknol). 
In de Afrikaanse winkel in Eindhoven
kan hij de ingrediënten kopen, maar dan
smaakt het tóch anders. Het feit dat hij
niet voor een taxi hoeft te bellen, maar 
er gewoon één op straat kan aanhouden.
Een cultuur die hij helemaal begrijpt 
en waarin hij volledig kan participeren.
Thuis is nog altijd Ghana, zijn geboor-
teland. Hij heeft er mooie herinneringen
aan. Eric ziet zichzelf nog zo rondlopen
op de cacaoplantages in zijn geboorte-
plaats Sunyani, Brong Ahafo. Als kind
keek hij graag naar voetbal, maar
studeren kreeg altijd voorrang. “Je moet
een balans vinden tussen leuke dingen
doen en met je neus in de boeken zitten.”
In zijn jeugd zocht hij bewust naar een
goed rolmodel, dat hij vond in een oudere
jongen die een nationale quiz op tv won.
Jaren later won Eric dezelfde quiz. Hij is

nog altijd bevriend met zijn ‘rolmodel’.
Hij is blij met Skype, waarmee hij via het
internet contact kan onderhouden met
deze en andere vrienden, en vooral ook
met zijn familie.
Hij vertrok uit Ghana om zijn cv een boost
te geven en kwam via het Erasmus
Mundus-programma in 2007 in
Nederland terecht. En in Nederland is hij
allesbehalve ongelukkig. Voor het eerst
van zijn leven zag Eric in de winter van
2007/2008 sneeuw - een bijzondere 
ervaring. Sommige cultuurverschillen
verbijsterden hem. Dat mannen niet 
alles voor vrouwen betalen bijvoorbeeld.
“Maar dat is in feite beter”, vindt hij. 
“Het zorgt er ook voor dat vrouwen 
zelfstandiger zijn.” Eric vindt het fijn 
dat het contact aan de universiteit zo 
laagdrempelig is. “Je kunt een professor
met de voornaam aanspreken en gemakke-
lijk een afspraak maken.” Hij ziet het als
voordeel dat hij allerlei mensen ontmoet
en onderstreept het belang om je aan te
passen. “You have to bridge the gap”, en
“you have to make yourself at home”, 
verklaart hij.

“You have to make 

yourself at home”

Evert Cornelissen voelt zich zowel in België als in Nederland thuis. Hier staat hij in De Bierprofessor. 

Foto: Bart van Overbeeke

Eric Okyere zag in de winter van 2007/2008 voor het eerst van zijn leven sneeuw. 

TThhee  EEnngglliisshh  vveerrssiioonn  ooff  tthhiiss

aarrttiiccllee  ccaann  bbee  rreeaadd  aatt

wwwwww..ttuuee..nnll//ccuurrssoorr..  
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  hat, that’s my home

Welke associaties heb jij met ‘thuis’? 
Wat voor gevoelens krijg je daarbij?
Studium Generale (SG) roept mede-
werkers en studenten op om een filmpje,
een tekening, schilderij of foto’s te maken
waarin ze hun thuisgevoel visualiseren.
Voor de beste drie creaties ligt 250, 100
en 50 euro klaar. Volgens dr. Lucas
Asselbergs, hoofd SG, is de wedstrijd
Back Home goed in het kader van 
internationalisering. “Het is een uitnodi-

ging om van elkaar te kunnen leren. De
versmelting van kennis en achtergronden
is boeiend. Wat mij betreft mogen er 
inzendingen van mensen uit Ohé en Laak
komen of van de andere kant van de
wereld. Het kleine heimwee is net zo 
interessant als het grote.” Joost van Esch,
student Industrial Design, is van plan om
aan de wedstrijd mee te doen. “Ik kom uit
Schijndel en zit in Eindhoven op kamers.
Thuis is in principe bij mijn ouders, maar

mijn kamer in Eindhoven is ook een
thuis. Ik wil iets maken waarin ik de 
samenhang tussen bij mijn ouders zijn,
op kamers zijn en studeren verbeeld.”/.
De inzendingen moeten voor 10 september binnen

zijn bij SG. Voor meer informatie en aanmelden, 

zie www.tue.nl/sg. In november worden de 

inzendingen tentoongesteld. 

Wedstrijd Back Home, Studium Generale

Hoe huur je een auto? Hoe werkt de gas-
installatie? Wat bedoelen Nederlanders
met ‘twee halen, één betalen’? Waarom
moet je naar de huisarts toe en komt hij
niet bij je thuis? Over duizend-en-één
Nederlandse gewoontes heeft de
Russische Elena Lomonova (50) zich 
al verwonderd. “Ik moest helemaal
vanaf nul beginnen.”

Prof.dr. Elena Lomonova, hoogleraar bij
Electrical Engineering, kwam in 1994
voor het eerst naar Nederland. In haar
moederland zag ze geen mogelijkheid
meer om op academisch niveau te
werken. In 1998 kwam ze met haar 
zoon naar Nederland. Pas in 2000 
werd de familie weer herenigd, toen haar
man ook overkwam. Uit Moskou nam ze
weinig mee, haar huisraad gaf ze weg.
“Russen hechten niet zozeer aan 
materiële zaken”, verklaart de Russin
nuchter. In Nederland moest ze alles
opnieuw leren. Maar, zegt ze met een
glimlach: “there are only challenges, 
no difficulties”. 

Waar ze zich nog altijd over verbaast, is
dat Nederlanders niet als vanzelfsprekend
hulp aanbieden. “Dan zie ik iemand op
het station met koffers zeulen. Dat zou 
in Rusland nooit gebeuren.” Lomonova
heeft ook aan het individualisme moeten
wennen. “In Rusland zijn de sociale 
bindingen erg sterk, ook tussen vrienden.
Privacy, dat kennen we niet.” 
Nog zoiets geks voor Lomonova: “In
Nederland moet je afspraken maanden
van tevoren inplannen. In Rusland kun je
iemand ’s ochtends bellen om te vragen
of ie ’s middags op je feest komt.” Hoewel
Nederlanders er vaak van beticht worden
te direct te zijn, vindt Lomonova juist dat
ze wel wat meer open kaart mogen spelen.
“Nederlanders vermijden conflicten.
Russen zijn explosiever, zeggen alles 
wat ze vinden.”
Ondanks alle verschillen is Lomonova
zich steeds meer thuis gaan voelen in
Nederland. “Naarmate ik ouder word, 
mis ik steeds minder van Rusland. Een
paar jaar geleden kon ik bijvoorbeeld nog
verlangen naar een typisch Russische

barbecue met gitaren en
muziek. Nu heb ik dat
niet meer.” In Moskou
voelt ze zich inmiddels
een vreemde. “Er is veel
veranderd. Het is een
heel drukke en snelle
stad geworden. Ik mis
de stilte van Nederland
als ik er ben.” 
Wat moeilijk blijft, is 
het feit dat haar vader 
zo ver weg woont. “Onze
zielen zijn sterk met
elkaar verbonden. Ik
ben net als hij professor
geworden. Ik geloof dat
hij trots op me is. We
hebben ermee moeten
leren omgaan dat we
elkaar weinig zien.” 
Ze draagt haar afkomst
nog altijd met zich mee,
maar draagt Nederland
een warm hart toe.
“Weet je, ik hou van
Nederland. Rusland is
mijn moederland en
Nederland mijn vader-
land.” 

“There are only challenges, 

no difficulties”

Ze moest er haar geboorteland voor
verlaten om het zich te realiseren:
Indonesië is toch wel erg mooi en 
heel divers. Windi Winasti (24), 
masterstudent Operations
Management and Logistics, is nu 
een jaar in Nederland. Ondanks het
gemis van familie, heeft ze nog lang
niet genoeg van ons kikkerlandje. 

“Ik realiseer me nu pas hoe rijk onze
cultuur is”, vertelt de op Sumatra
geboren Windi. “Ik had altijd een hekel
aan de plek waar ik ben opgegroeid. 
Riau is een echte industriestad. Nu zie 
ik pas hoe gezellig het daar was.” Licht
weemoedig vertelt ze over de speelplek
die haar vader in de tuin creëerde. Van de
plek waar ze later woonden, kan ze zich
nog goed herinneren hoe ze wakker werd
van het geluid van apen. Niet voor niets
heeft ze tegen haar jongere zus Dilla
gezegd dat ze enorm van Indonesië moet
genieten. Windi liet zichzelf altijd op de
foto zetten, nu wilde ze dat ze meer foto’s
van de omgeving had. “Ik heb aan een
vriendin gevraagd om foto’s van een
tempel te sturen bij een toeristische 
plek waar ik geweest ben. Nu besef ik 
pas hoe mooi die plek is.”
Windi moest erg wennen aan de eet-
cultuur in Nederland. “Ik heb er nog
altijd moeite mee om ’s middags brood 

te eten. Soms zijn er geen andere 
mogelijkheden, maar als het even kan,
eet ik rijst.” Via het internet vond ze 
uiteindelijk Engelse en Nederlandse 
benamingen voor typisch Indonesische
ingrediënten, zodat ze ze in Nederland
kon zoeken. Vooral het fruit mist de
Indonesische enorm. Ze kijkt genietend
als ze de Durian beschrijft, een
smaakvolle en zoete fruitsoort. Helaas
heeft ze die hier nog niet gevonden.
Eind vorig jaar zag ze haar familie weer
even, toen haar oudere zus Dhini
trouwde in Indonesië. In oktober gaat 
ze er weer heen, om haar neefje of
nichtje te zien. Via e-mail, sms en 
telefoon houdt ze volop contact met haar
familie. “Ik houd van ze, meer dan wat
ook in de wereld. Maar ik mis ze niet
constant, want ze zijn er altijd. Familie
gaat nooit weg, de band blijft.”
Ze vindt het heerlijk om in Nederland 
in de frisse buitenlucht te fietsen. “In
Indonesië is er veel luchtverontreiniging.
Ik heb hier stukken minder last van mijn
astma.” Een ander positief punt: “Ik kan
helemaal mezelf zijn. In Indonesië is
meer sociale controle.” Voorlopig blijft
ze nog, want ze is hier nog lang niet 
uitgekeken. 

“Nu zie ik pas hoe 

rijk onze cultuur is”

Windi (linksboven) bij de bruiloft van haar zus Dhini. 

Elena met haar vader bij het historisch museum in Moskou
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Voordat we beginnen over nut en noodzaak
van energiebesparing, eerst wat korte
feiten. Metingen begin dit jaar wezen uit
dat in het gebouw Potentiaal de helft van
de desktops altijd aanstaat. En dat in 
hetzelfde gebouw op maandagochtend
tussen tien en twaalf uur vijftig procent
van de verlichting brandt achter gesloten
deuren waar niemand aanwezig is. De 
faculteit Electrical Engineering is hierin
niet uniek. De energieverspilling in
Potentiaal is illu-
stratief voor de
gehele universiteit
in Eindhoven.
Iedereen kan op de
achterkant van een
bierviltje de kosten
uitrekenen. Neem
bijvoorbeeld de
desktops. Gemiddeld gebruikt een dual-
core pc met een 19 inch lcd-scherm 100
Watt per uur. Dat verbruik is met Power
Options van Windows eenvoudig terug 
te brengen. Het programma zorgt dat 
een pc automatisch in de stand-by modus
komt (8 Watt per uur) wanneer er 
bepaalde tijd niet aan wordt gewerkt. Als
een computer dagelijks zes uur effectief
wordt gebruikt, kan hij dus twee uur in
stand-by staan. De besparing is dan 2 x
0,092 kWh = 0,184 kWh per dag.
Uitgaande van 225 werkdagen is de 
besparing 225 x 0,184 = 41,4 kWh per
computer. Vermenigvuldigd met de 
drieduizend vaste werkplekken op de
TU/e, komt dat neer op 124.200 kWh; 
het jaarlijks stroomverbruik van ongeveer
twaalf tot dertien huishoudens.
Weggegooid geld. Daarom stelt de Dienst
ICT voortaan bij het uitgeven van een
computer standaard Power Options in.
De maatregel kost niets extra, maar levert
wel een aardige besparing op.
Het is slechts een van de oplossingen om
het energieverbruik terug te dringen op
de campus. “Wanneer het ons lukt om
met gedragsverandering drie procent
energie te besparen op de TU/e, dringen
we de kosten flink terug. Drie procent op
een jaarverbruik van 51.000.000 kWh is
1.530.000 kWh. Dat komt overeen met

het verbruik van driehonderd gezinnen
op jaarbasis”, zegt Thijs Meulen. De 
beleidsmedewerker gebouwenautomati-
sering en energiemanagement van de
Dienst Huisvesting geeft geregeld presen-
taties aan de TU/e over energiebesparing.
“Aan het begin vraag ik altijd wie zijn
licht op de werkkamer heeft uitgedaan
voordat hij naar de presentatie kwam. 
Ik zie dan een paar handen omhooggaan.
Mensen die een tweede presentatie van

mij bezoeken,
steken vrijwel 
allemaal hun 
hand op. 
Dat resultaat is 
verbluffend.”
Hoewel het ener-
gieverbruik van de
TU/e dat van een

middelgrote Nederlandse gemeente over-
stijgt, gaat een verdere vergelijking mank.
De campus is nu eenmaal geen doorsnee
huishouden. Als een gezin op vakantie
gaat, zal er hooguit nog een koelkast of
diepvries zachtjes blijven brommen. 
Aan de TU/e is dat allerminst het geval.

Meulen: “De kerstdagen zijn heel goede
ijkpunten. Er is niemand aan de TU/e en
er draait alleen wat moet draaien. Je ziet
dan dat de nullast uitkomt op vijftig
procent van het normale verbruik. Dat is
erg hoog. Dat komt voornamelijk door 
de labgebouwen die continu lopen. Het
scheikundegebouw, Spectrum, TNO en
Cyclotron hebben gigantisch veel energie
nodig om de processen die daar lopen 
op een veilige manier uit te voeren.” 
De Dienst Huisvesting (DH) begon in
1996 aan een meerjarenplan om het
energieverbruik aan de universiteit te 
verminderen. Het streven was om het
binnen tien jaar met veertien procent te
verlagen. Meulen: “Omdat we destijds
een heleboel dingen niet goed voor elkaar
hadden, lukte dat aanvankelijk vrij 
gemakkelijk. Het Ketelhuis is afgebouwd,
er zijn decentrale ketels geplaatst en we
hebben een centraal warmte- en koude-
opslagsysteem gebouwd. Met die tech-
nische maatregelen scoorden we goed
zonder dat iemand daar iets van merkte.”
Het gasverbruik nam in die periode 
inderdaad met 26 procent af. Het 
positieve effect werd echter teniet gedaan
omdat het elektriciteitsverbruik met 11
procent toenam. Deels te verklaren door
ruimere openingstijden van de universi-
teit en de realisatie van de labgebouwen
Spectrum, Cyclotron en Helix, ware 
energieslokkers. De totale energie-
besparing tussen 1996 en 2006 bleef
hierdoor steken op zes procent.
Intussen is met enige tussenstappen een
nieuwe meerjarenafspraak (MJA) gemaakt.
Daarin zijn de doelstellingen van 2009
tot 2020 vastgelegd. Ze zijn gestoeld op
drie pijlers: Energie Efficiency Plannen
(EEP), Energiezorg en Monitoring.
Meulen: “De EEP moet je iedere vier jaar
schrijven om de faciliteiten te krijgen 
van Economische Zaken en de VSNU. 
Je geeft aan waar je energie gaat besparen
en welke maatregelen je neemt. 
De Milieudienst Regio Eindhoven toetst
of wij voldoen aan wat wij opschrijven.
Elk jaar vul je een elektronisch milieu-
jaarverslag in met alle energiegegevens.
Voldoe je aan de verplichtingen, dan krijg
je vrijstelling van
energiebelasting
voor zakelijk
verbruik boven 
10 miljoen kWh. 
In ons geval is dat
veertigduizend
euro.” 
De doelstelling 
van de MJA is om
tussen 2005-2020
een energie-
efficiëntiever-
betering te bereiken van dertig procent.
Daarvan moet twintig procent binnen 
de instelling en tien procent buiten de 
instelling worden gehaald. “In dat laatste
geval gaat het onder meer om mobiliteit.
Kunnen we onze werknemers uit de auto
krijgen en ze met openbaar vervoer of 
de fiets naar het werk lokken? Op welke
manier regelen we dienstreizen? Maar
het gaat bijvoorbeeld ook om duurzaam
inkopen. Van catering tot gasflessen. 
Met dit soort verbredingthema’s 
beginnen we in 2011”, aldus Meulen.

De energiebesparing van twintig procent
binnen de instelling is opgedeeld in twee
blokken. De grootste slag, vijftien procent,
verwacht de Dienst Huisvesting (DH) te
halen met Campus 2020. 
Met renovatie en nieuwbouw van TU/e-
gebouwen wordt maximale inzet van
WKO en slimmer gebouwenbeheer 
mogelijk. Daar bovenop komt het 

inkrimpen van 
de werk- en 
onderwijsvloer
van 330.000 
naar 270.000
vierkante meter.
Meulen: “Door de
combinatie van 15
procent efficiëntie
per vierkante
meter en het 
verkleinen van 
de oppervlakte,

kan een totale efficiëntie bereikt worden
van 31 procent. Als je dat omslaat naar 
de totale TU/e-energiebegroting, kom je 
uit op een besparing van 2,3 miljoen euro 
per jaar.”
Het resterende vijf procent dat binnen 
de instelling moet worden gehaald, komt
uit de bestaande gebouwen. Dat moet 
gebeuren met technische maatregelen 
en door gedragsbeïnvloeding en bewust-
wording van gebruikers. Bij de technische
investeringen telt vooral de terugverdien-
termijn. Sommige gebouwen zijn 

Jacht op de gloeilamp

IInn  sseepptteemmbbeerr  ssttaarrtt  aaaann  ddee  TTUU//ee  ddee  ccaammppaaggnnee  ‘‘TThhee  EEnneerrggyy  MMaann’’  oomm  mmeeddeewweerrkkeerrss  eenn

ssttuuddeenntteenn  bbeewwuusstteerr  ttee  mmaakkeenn  vvaann  hheett  eenneerrggiieevveerrbbrruuiikk  aaaann  ddee  TTUU//ee..  DDaatt  ggeebbeeuurrtt  mmeett

lluuddiieekkee,,  pprriikkkkeelleennddee  aaccttiieess,,  kkoonnddiiggtt  IInnggrriidd  ddee  KKoorrtt  vvaann  hheett  CCoommmmuunniiccaattiiee  EExxppeerrttiissee

CCeennttrruumm  ((CCEECC))  aaaann..  ZZee  wwiill  nnoogg  nniieett  aalllleess  pprriijjssggeevveenn,,  wwaanntt  eeeenn  ddeeeell  vvaann  ddee  ccaammppaaggnnee

bbeerruusstt  oopp  eeeenn  vveerrrraassssiinnggsseeffffeecctt..  EEeenn  aaccttiiee  wwiill  zzee  wweell  kkwwiijjtt::  ddee  jjaacchhtt  oopp  ddee  ggllooeeiillaammpp..

WWiiee  eeeenn  ggllooeeiillaammpp  oonnttddeekktt,,  kkaann  hheett  ppeeeerrttjjee  mmeellddeenn  bbiijj  ddee  DDiieennsstt  HHuuiissvveessttiinngg  eenn  kkrriijjggtt

aallss  bbeelloonniinngg  eeeenn  pprreesseennttjjee..  DDee  KKoorrtt::  ““HHeett  iiss  eeiiggeennlliijjkk  eeeenn  vvaann  ddee  wweeiinniiggee  ccoommmmuunnii--

ccaattiieeccaammppaaggnneess  ddiiee  eexxaacctt  ttee  mmeetteenn  zziijjnn..  VVoooorraaff  hhoouuddeenn  wwee  eeeenn  nnuullmmeettiinngg  eenn  kkiijjkkeenn

wwee  nnaaaarr  hheett  eenneerrggiieevveerrbbrruuiikk..  AAllss  ddee  ccaammppaaggnnee  eeiinndd  22001111  ssttoopptt,,  kkiijjkkeenn  wwee  ooppnniieeuuww

nnaaaarr  ddee  eenneerrggiieemmeetteerr  eenn  wweetteenn  wwee  wwaatt  ‘‘TThhee  EEnneerrggyy  MMaann’’  hheeeefftt  ooppggeelleevveerrdd..””  

Studenten en medewerkers kunnen met

De laatste doe
Tekst/Frits v

Foto’s/Bart va
Hoewel de TU/e een kleine gem

overdag de campus bevolkt, ove

de universiteit dat van een geme

dertigduizend inwoners. Jaarlij

acht miljoen euro aan gas, water

met computers, verlichting, ve

bij aan die hoge rekening. Daa

studenten en medewerkers kom

van hun gedrag. Ook worden
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namelijk over enkele jaren afgeschreven.
Meulen: “Het vervangen van de oude 
tl-buizen door nieuwe exemplaren die
minder energie verbruiken, is een goed
voorbeeld. Doordat we groot inkopen, is
de prijs nagenoeg gelijk, maar de nieuwe
verlichting gaat twee keer zo lang mee.
De nieuwe buizen passen bovendien 
in de bestaande armaturen. Je bespaart
vrijwel direct tien procent.” 
Een ander technisch snufje is de zogeheten
Energy Manager (EM), een software-
pakket waarmee in één oogopslag het

energieverbruik per gebouw zichtbaar
wordt. De EM kan ook een gebouw
slimmer warm stoken of afkoelen.
Meulen: “Als je een gebouw opwarmt, 
doe je dat op een gemiddelde buiten-
temperatuur van de laatste dagen. Daar
wordt de stooklijn op berekend voor de
volgende dag. Zijn er sterke temperatuur-
wisselingen, dan kan die verwarming
flink doorslaan en wordt een gebouw 
veel te warm gestookt.” De EM moduleert
de stooklijn op basis van actuele KNMI-
cijfers. Het Atriumziekenhuis in Heerlen,
dat al langer gebruikmaakt van de EM, 
bespaart hierdoor jaarlijks zeven procent
op de stookkosten.”

Een interessant aspect van energiezorg 
is de gedragsbeïnvloeding en bewust-
wording van de studenten en mede-
werkers. Het is in feite de eerste stap om
energieverspilling door gebruikers te
voorkomen. Want hoeveel spaarlampen
er ook worden gemonteerd, als niemand
ze op tijd uitschakelt, heeft het weinig
zin. Uit onderzoeken blijkt dat met een
gedragscampagne het energieverbruik 
3 tot 5 procent afneemt. De Dienst
Huisvesting start daarom in samen-
werking met het Communicatie Expertise
Centrum (CEC) in september de
campagne ‘ The Energy Man’ (zie kader
op linkerpagina). Meulen is optimistisch.
“We hebben de mindset aan de TU/e mee.
Iedereen wil zuiniger omgaan met energie.
Helaas vallen mensen snel terug op hun
oude gewoonten. Om structureel
draagvlak te creëren, gaan we binnen
iedere faculteit en dienst een ‘Energie
Verbeterteam’ opzetten. De directeuren
en hoofden richten de teams in. Ze kijken
in hun eigen keuken welke mensen 
geschikt zijn. We willen zo het deel waar
we geen invloed op hebben verleggen
naar de teams zodat de oplossingen van
binnenuit worden aangereikt.”
“Twee maanden geleden zijn als pilot
twee verbeterteams opgericht voor de 
faculteiten Electrical Engineering (zes
mensen) en Technische Scheikunde 
(vijf mensen). Voor het einde van dit jaar
volgen de andere faculteiten en diensten.
Meulen: “Bij de samenstelling van het
team voor Scheikunde hebben we vooral
op de labs ingezoomd. Hoe zit het met
jullie openingstijden? Welk labs worden

wanneer gebruikt? Dan kom je samen 
wel tot spectaculaire ontdekkingen. 
In zes van de acht labs bleken lampen 
te branden terwijl er niemand verbleef.
Onze eerste gedachte was om dat op 
te lossen met bewegingsmelders. 
Maar na een gesprek met de veiligheids-
coördinator van Scheikunde bleek dat dit 
wettelijk niet is toegestaan. Als iemand
bij een zuurkast
werkt en 
niet wordt 
opgemerkt 
door de 
bewegings-
melder,
springen 
de lampen uit en kan dat een schrikactie
tot gevolg hebben waarbij chemicaliën
worden gemorst. Daarom is het belang-
rijk om mensen bij het team te betrekken
die de bedrijfsvoering binnen de faculteit
kennen. En er moet altijd een medewerker
van ict in dat team zitten, want er blijven
te vaak computers doordraaien.”

Meulen: “We weten bijvoorbeeld dat de
zuurkasten in de labs handmatig gesloten
moeten worden. Dat gebeurt uit oogpunt
van veiligheid, maar tegelijkertijd wordt
er dan ook veel minder lucht afgezogen.
Als iedereen zich aan deze regel houdt,
zouden we op jaarbasis 250.000 euro 
besparen. Natuurlijk, je kunt het sluiten
van de ramen automatiseren. Dat kost

één miljoen euro.
Een bedrag dat je 
na vier jaar hebt 
terugverdiend. 
Maar we willen 
juist het gedrag 
van de gebruikers
van de zuurkasten 

veranderen. Waarom doen ze die kasten
niet dicht? Als hulpmiddel gaan we 
roadshows houden met filmpjes die
studenten wijzen op de effecten van 
hun gedrag. In de trant van ‘Hé, dit kun 
je besparen als je meewerkt’./.

Traverse

DDee  ffooyyeerr  vvoooorrzziieenn  vvaann  aaaannwweezziigghheeiiddss--

ddeetteeccttiiee..  NNuu  ddrraaaaiitt  ddee  kklliimmaaaattrreeggeelliinngg

ccoonnssttaanntt  ddoooorr  aallss  hheett  ggeebboouuww  ooppeenn  iiss..

BBeessppaarriinngg  aaaann  eenneerrggiiee  44000000  kkWWhh  eelleekkttrraa

eenn  113300  kkuubbiieekkee  mmeetteerr  ggaass..  IInnvveesstteerriinngg

22..550000  eeuurroo,,  tteerruuggvveerrddiieenndd  bbiinnnneenn  vviieerr  jjaaaarr..

VVeerrmmeeddeenn  CCOO22--eemmiissssiiee  iiss  2299  ttoonn  ppeerr  jjaaaarr..

NNeettttoo  ccoonnttaannttee  wwaaaarrddee  44..330000  eeuurroo..  

W-hoog

SSppaannnniinnggssvveerrllaaggiinngg  ttll--vveerrlliicchhttiinngg,,  zzaalleenn

NNoooorrdd..  BBeessppaarriinngg  aaaann  eenneerrggiiee  3377..550000  kkWWhh

eelleekkttrraa  oopp  jjaaaarrbbaassiiss..  IInnvveesstteerriinngg  1166..770000

eeuurroo,,  tteerruuggvveerrddiieenndd  iinn  vviieerr  jjaaaarr..  

DDee  vveerrmmeeddeenn  CCOO22--eemmiissssiiee  iiss  2255  ttoonn  ppeerr

jjaaaarr..  NNeettttoo  ccoonnttaannttee  wwaaaarrddee  2233..550000  eeuurroo..  

W-laag

AAaannbbrreennggeenn  bbeewweeggiinnggssmmeellddeerrss  kkeellddeerrss..

BBeessppaarriinngg  aaaann  eenneerrggiiee  1177..550000  kkWWhh  eelleekkttrraa

oopp  jjaaaarrbbaassiiss..  IInnvveesstteerriinngg  11..775500  eeuurroo,,  

tteerruuggvveerrddiieenndd  nnaa  ttwweeee  jjaaaarr..  DDee  vveerrmmeeddeenn

CCOO22--eemmiissssiiee  iiss  1111,,77  ttoonn  ppeerr  jjaaaarr..  NNeettttoo

ccoonnttaannttee  wwaaaarrddee  1144..000000  eeuurroo..  

Zwarte Doos

GGllooeeiillaammppeenn  ((117755  xx  6600  WWaatttt))  vveerrvvaannggeenn

ddoooorr  ssppaaaarrllaammppeenn..  BBeessppaarriinngg  aaaann  eenneerrggiiee

3344..665500  kkWWhh  eelleekkttrraa  oopp  jjaaaarrbbaassiiss..

IInnvveesstteerriinngg  11..550000  eeuurroo,,  tteerruuggvveerrddiieenndd  nnaa

vviieerr  mmaaaannddeenn..  DDee  vveerrmmeeddeenn  CCOO22--eemmiissssiiee

iiss  2233,,22  ttoonn  ppeerr  jjaaaarr..  NNeettttoo  ccoonnttaannttee  wwaaaarrddee

22..330000  eeuurroo..  
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Energiebesparende maatregelen op de campus



Dat het contact tussen internationale en
Nederlandse studenten verbeterd moet
worden, is een van de belangrijkste aan-
bevelingen die dit jaar voortkomen uit het

onafhankelijke, internationale onderzoek
International Student Barometer. Ruim
driehonderd internationale TU/e-studen-
ten vulden de vragenlijst in. De tevreden-
heid over het contact met Nederlanders is
57 procent, tegen 89 procent tevredenheid
over sociale contacten met andere nationa-
liteiten. Als het gaat om echt vriendschap-
pelijk contact is de score nog lager: 
49 procent tevredenheid.
De TU/e onderzocht ook zelf de ervaringen
van internationale studenten. Van de 
88 deelnemers aan een enquête van het
Onderwijs en Studenten Service Centrum
(STU) gaf 79 procent
aan dat er harder
gewerkt moet worden
aan het intercultureel
bewustzijn aan de
TU/e. Twintig procent
antwoordde neutraal
en slechts één student
vond dat niet nodig.
Het eigen inter-
cultureel bewustzijn
werd beduidend hoger ingeschat dan dat
van Nederlandse medestudenten.
Op de vraag hoe hoog de sociale integratie
van niet-Nederlandse en Nederlandse 
studenten op de agenda staat van het
STU, wijst projectmanager Internationa-
lisering Inge Adriaans naar een punt
hoog boven haar hoofd: “Zo hoog!”. Ze
benadrukt dat er al veel gedaan wordt om
studenten uit het buitenland zo goed 

mogelijk wegwijs te maken in de Neder
landse studiecultuur. Sinds drie jaar is er
een speciaal introductieprogramma.
Daarin zijn vier dagdelen ingericht voor
de training Dutch Culture and Coopera-
tion, waarbij wordt ingegaan op de Neder-
landse cultuur, sociale vaardigheden en
het werken in projectgroepen.
Ook voordat studenten vanuit het buiten-
land naar Nederland komen, is er al veel
aandacht voor ze. Vanuit STU wordt in
een telefonisch gesprek bekeken of een
student de juiste instelling en sociale
vaardigheden heeft om in Nederland te
studeren. Via de Facebook-pagina TU/e
International Student Team kunnen ze
alvast contact leggen met hun mede-
studenten en allerlei vragen stellen. 
In zowel de International Student
Barometer als het eigen onderzoek door
STU geven de internationale studenten
aan dat ze zeer tevreden zijn over het
voorbereidingstraject, de ontvangst in
Nederland en het introductieprogramma.
Zaak is nu dat er ook in het vervolgtraject
meer aandacht is voor de sociale integratie
tussen Nederlandse en buitenlandse 
studenten. Een project waar Inge Adriaans
veel van verwacht, is een gemeenschappe-
lijke ontmoetingsruimte in de Bunker, de

common room. “We
hopen dat de 
verenigingen die al 
in de Bunker zitten
(cultuur- en studen-
tenverenigingen, red.)
gestimuleerd worden
om zich wat meer te
richten op de inter-
nationale studenten,
en dat er wat meer ge-

mengde activiteiten zullen ontstaan.” De
common room wordt naar verwachting in
september of oktober geopend. Verder is
STU bezig met het opzetten van een bud-
dyproject aan de faculteiten. De bedoeling
is dat een buitenlandse en een Nederland-
se student aan elkaar gekoppeld worden.
Binnenkort zullen gesprekken van start
gaan over de precieze invulling hiervan.
Bij Scheikundige Technologie heeft al 

een pilot voor het buddyproject plaats-
gevonden.
De integratie van TU/e-medewerkers 
is tot nu toe nog niet onderzocht. Maar
volgens Willem van Hoorn, die zich voor
de Dienst Personeel en Organisatie
(DPO) bezighoudt met opvang en bege-
leiding van internationale medewerkers,
zijn er voldoende signalen dat er werk aan 
de winkel is. Er is al een speciale intro-
ductiedag voor nieuwe buitenlandse 
medewerkers. Voor zowel medewerkers
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Internationale gemeenschap: intercul  
Tekst/Sjoukje Kastelein

Foto’s/Bart van Overbeeke
Illustraties/Jeannette Bos

De TU/e heeft een grote, snel groeiende internationale 

gemeenschap. Ruim een vijfde van de masterstudenten is

niet-Nederlands. Bij de werknemers is dat bijna één op drie

en onder wetenschappelijk personeel maar liefst bijna één op

twee. De samenwerking met Nederlanders in werk en studie

gaat goed. Qua sociale contacten wil het echter nog niet zo

vlotten, zo blijkt uit de International Student Barometer.

Catarina Esteves, Portugal
UD bij Scheikundige Technologie 

DDrr..  CCaattaarriinnaa  EEsstteevveess  kkwwaamm  iinn  22000066  nnaaaarr

EEiinnddhhoovveenn  vvoooorr  eeeenn  ppoossttddoocc--ttrraajjeecctt..  ZZee  lliieett

hhaaaarr  mmaann  aacchhtteerr  iinn  PPoorrttuuggaall  mmeett  hheett  iiddeeee  

ddaatt  zzee  nnaa  ttwweeee  jjaaaarr  wweeeerr  tteerruugg  zzoouu  kkeerreenn..

MMaaaarr  vviieerr  jjaaaarr  llaatteerr  wweerrkktt  zzee  mmeett  vveeeell  pplleezziieerr

aallss  uunniivveerrssiittaaiirr  ddoocceennttee  MMaatteerriiaaaall--  eenn

GGrreennssvvllaakkcchheemmiiee  aaaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt

SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee  eenn  wwoooonntt  zzee

ssaammeenn  mmeett  hhaaaarr  mmaann  iinn  EEiinnddhhoovveenn..  

““IIkk  kkaann  aalllleeeenn  mmaaaarr  ppoossiittiieeff  zziijjnn  oovveerr  mmiijjnn

ssoocciiaallee  lleevveenn  hhiieerr..  OOmmddaatt  hheett  iinn  eeeerrssttee  

iinnssttaannttiiee  ttiijjddeelliijjkk  zzoouu  zziijjnn,,  kkwwaamm  iikk  hhiieerr  mmeett

eeeenn  ooppeenn  mmiinndd  eenn  eeeenn  ggeevvooeell  vvaann  aavvoonnttuuuurr..

DDaatt  bbeeppaaaalltt  jjee  iinnsstteelllliinngg  eenn  hheett  hheellpptt  jjee  oomm

ooppeenn  ttee  ssttaaaann  vvoooorr  eeeenn  nniieeuuwwee  ccuullttuuuurr  eenn  eeeenn

nniieeuuwwee  bbaaaann..  IIkk  wweerrdd  mmaakkkkeelliijjkk  ooppggeennoommeenn

ddoooorr  mmiijjnn  NNeeddeerrllaannddssee  ccoolllleeggaa’’ss  eenn

vvrriieennddeenn,,  ooookk  bbuuiitteenn  hheett  wweerrkk..  AAllss  jjee  eerr  iieettss

vvoooorr  ddooeett,,  ggaaaann  ddeeuurreenn  mmaakkkkeelliijjkk  ooppeenn..

MMaaaarr  hheett  mmooeett  wweell  vvaann  jjoouu  uuiittggaaaann..””

AAllss  ddoocceennttee  mmeerrkktt  EEsstteevveess  ddaatt  ssttuuddeenntteenn  

mmeett  vveerrsscchhiilllleennddee  aacchhtteerrggrroonnddeenn  aalllleemmaaaall

oopp  eeeenn  aannddeerree  mmaanniieerr  ssttuuddeerreenn  eenn  vveerrsscchhiill--

lleenndd  oommggaaaann  mmeett  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ssoocciiaallee  ssiittuuaa--

ttiieess..  VVoollggeennss  hhaaaarr  hhooeefftt  ddaatt  eeeenn  ssooeeppeellee

oommggaanngg  hheelleemmaaaall  nniieett  iinn  ddee  wweegg  ttee  ssttaaaann..

HHaaaarr  mmoottttoo  iiss::  ““LLeeeerr  eerrmmeeee  lleevveenn..  DDee  eennee

mmaanniieerr  iiss  nniieett  bbeetteerr  ddaann  ddee  aannddeerree..  IIkk  zzoouu

zzeellff  nniieett  wwiilllleenn  ddaatt  eellkkee  ssttuuddeenntt  hheettzzeellffddee

wwaass..  DDaatt  zzoouu  ddiinnggeenn  mmaakkkkeelliijjkkeerr  mmaakkeenn,,

mmaaaarr  nniieett  iinntteerreessssaanntteerr..””  DDaatt  pprriinncciippee  ggaaaatt

vvoollggeennss  hhaaaarr  ooookk  oopp  bbiijj  vvrriieennddsscchhaappppeenn..  ““IIkk

hheebb  zzoowweell  NNeeddeerrllaannddssee  aallss  bbuuiitteennllaannddssee

vvrriieennddeenn..  MMaaaarr  iikk  vvooeell  ggeeeenn  vveerrsscchhiill..  

HHeett  ggaaaatt  oomm  hheett  aacccceeppttéérreenn  vvaann  ddee  vveerrsscchhiill--

lleenn.. EEnn  ddaaaarrvvoooorr  hhooeeff  jjee  ggeeeenn  ddrreemmppeell  oovveerr..””

Nederlandse 

studenten 

hebben een laag 

intercultureel

bewustzijn

Peter van de Lageweg, Nederland
Masterstudent Bouwkunde

PPeetteerr  vvaann  ddee  LLaaggeewweegg  iiss  mmaasstteerrssttuuddeenntt

BBoouuwwkkuunnddee  eenn  tteevveennss  ppeennnniinnggmmeeeesstteerr  vvaann

ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  CCHHEEOOPPSS..  IInn  hheett  eeeerrssttee  jjaaaarr

vvaann  zziijjnn  mmaasstteerr  wweerrkkttee  hhiijj  ssaammeenn  mmeett  bbuuiitteenn--

llaannddssee  ssttuuddeenntteenn  iinn  eeeenn  ssppeecciiaaaall  iinntteerrnnaa--

ttiioonnaaaall  pprroojjeecctt..  IIeeddeerreeeenn  wwaass  vveerrpplliicchhtt  oomm

ssaammeenn  ttee  wweerrkkeenn  iinn  eeeenn  dduuoo  mmeett  iieemmaanndd  

vvaann  eeeenn  aannddeerree  nnaattiioonnaalliitteeiitt..  HHooee  ggiinngg  ddiiee

ssaammeennwweerrkkiinngg??  ““BBeeppaaaallddee  ddiinnggeenn  zziijjnn  aannddeerrss

ddaann  mmeett  NNeeddeerrllaannddeerrss..  HHeett  hhaannggtt  sstteerrkk  vvaann

ddee  nnaattiioonnaalliitteeiitt  aaff..  AAllss  jjee  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  

aaffsspprraakkeenn  wwiilltt  mmaakkeenn  mmooeett  jjee  ssoommss  hheeeell  

dduuiiddeelliijjkk  zziijjnn  oovveerr  hhooee  llaaaatt  jjee  eellkkaaaarr  ttrreefftt  eenn

wwaatt  jjee  pprreecciieess  mmooeett  mmeeeenneemmeenn..  SSoommmmiiggee

bbuuiitteennllaannddssee  ssttuuddeenntteenn  zziijjnn  ddaaaarr  vveeeell  lloosssseerr

iinn..  IIkk  vviinndd  ddaatt  nniieett  eerrgg,,  iikk  mmeerrkk  ddaatt  iikk  ddee

nneeiiggiinngg  hheebb  oomm  mmee  aaaann  ttee  ppaasssseenn  eenn  zzeellff  

dduuss  ooookk  wwaatt  mmaakkkkeelliijjkkeerr  ttee  zziijjnn..  VVeerrddeerr  vviinndd

iikk  hheett  lleeuukk  oomm  ttee  zziieenn  ddaatt  bbuuiitteennllaannddssee  

ssttuuddeenntteenn  eerrgg  ggeeïïnntteerreesssseeeerrdd  zziijjnn  iinn  ddee

NNeeddeerrllaannddssee  aarrcchhiitteeccttuuuurr..  ZZee  wweetteenn  eerr  

hheeeell  vveeeell  oovveerr..””  

PPeetteerr  zziieett  eeiiggeennlliijjkk  ggeeeenn  nnaaddeelleenn  iinn  ddee  

ssaammeennwweerrkkiinngg  mmeett  nniieett--NNeeddeerrllaannddeerrss..  

““HHeett  bbeetteekkeenntt  eeeenn  vveerrbbrreeddiinngg  vvaann  jjee  eeiiggeenn

kkiijjkk  oopp  ddiinnggeenn..  HHeett  iiss  nniieett  zzoozzeeeerr  ddaatt  jjee  

mmeeeerr  lleeeerrtt  oovveerr  jjee  vvaakkggeebbiieedd,,  mmaaaarr  hheett  iiss  wweell

hheeeell  ggooeedd  vvoooorr  jjee  aallggeemmeennee  oonnttwwiikkkkeelliinngg..””  

BBuuiitteenn  zziijjnn  ssttuuddiiee  oomm  hheeeefftt  PPeetteerr  ggeeeenn

ssoocciiaaaall  ccoonnttaacctt  mmeett  bbuuiitteennllaannddssee  ssttuuddeenntteenn..

MMaaaarr  ddaatt  kkoommtt  vvoooorraall  ddoooorrddaatt  ddiitt  ppaass  hheett

eeeerrssttee  jjaaaarr  iiss  ddaatt  zziijjnn  ffaaccuulltteeiitt  ooffffiicciieeeell  

mmaasstteerrpprrooggrraammmmaa’’ss  iinn  hheett  EEnnggeellss  aaaannbbiieeddtt..

OOmmddaatt  hhiijj  nnuu  zzeellff  eeeenn  bbeessttuuuurrssjjaaaarr  ddooeett,,

vvoollggtt  hhiijj  ggeeeenn  oonnddeerrwwiijjss  eenn  kkeenntt  hhiijj  dduuss  ggeeeenn

iinntteerrnnaattiioonnaallee  mmeeddeessttuuddeenntteenn..  ““DDee  bbuuiitteenn--

llaannddssee  ssttuuddeenntteenn  wwaaaarrmmeeee  iikk  ccoonnttaacctt  hhaadd

wwaarreenn  EErraassmmuussssttuuddeenntteenn,,  eenn  ddiiee  zziijjnn  eerr  

dduuss  mmaaaarr  kkoorrtt..  WWaatt  ddaatt  bbeettrreefftt  mmooeett  hheett  

iinntteerrnnaattiioonnaallee  hhiieerr  nnoogg  eeeenn  bbeeeettjjee  vvaann  ddee

ggrroonndd  kkoommeenn..””

Peter van de Lageweg (23) Catarina Esteves (33)



als studenten is er de online ‘TU/e
Meeting Place’. Van Hoorn weet verder te
vertellen dat ook de personeelsvereniging
bezig is om zich meer te richten op haar
internationale doelgroep. Maar hij
constateert ook: “Nu hébben we een inter-
nationale gemeenschap. Het zou leuk
zijn als we er over vijf jaar eentje zíjn.”
De vraag is inderdaad of al die aandacht
voor ‘de internationale gemeenschap’
daadwerkelijk resulteert in een betere 
integratie zolang er niet actief wordt

ingezet op vermenging. Om het contact
tussen de internationale en de Neder-
landse TU/e-populatie te verbeteren, zal 
er ook aan de Nederlandse kant iets
moeten gebeuren./.
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 tureel bewustzijn aan TU/e kan beter

Oorzaken voor 
gering sociaal contact

Yili Hu, China 
Masterstudente Electrical Engineering

YYiillii  HHuu  kkwwaamm  iinn  ddee  zzoommeerr  vvaann  22000088  vvaannuuiitt

CChhiinnaa  nnaaaarr  NNeeddeerrllaanndd  vvoooorr  ddee  mmaasstteerr--

oopplleeiiddiinngg  EElleeccttrriiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg..  TTooeenn  CCuurrssoorr

hhaaaarr  ddeessttiijjddss  ttiijjddeennss  ddee  IInnttrroodduuccttiieewweeeekk  

ddaaggeelliijjkkss  iinntteerrvviieewwddee,,  wwaass  YYiillii  nnoogg  eeeenn  

bbeesscchheeiiddeenn  mmeeiissjjee  ddaatt  zziicchh  wwaatt  aaffwwaacchhtteenndd

ooppsstteellddee..  ““IIkk  wwaass  eerrgg  vveerrlleeggeenn,,  vvoooorraall  oovveerr

mmiijjnn  EEnnggeellss..  TTooeenn  iikk  eeeenn  kkeeeerr  mmeett  eeeenn  ppaaaarr

mmeeddeessttuuddeenntteenn  nnaaaarr  ddee  MMccDDoonnaallddss  ggiinngg,,

wwiisstt  iikk  nniieett  eeeennss  hhooee  iikk  mmooeesstt  bbeesstteelllleenn..  

DDuuss  iikk  wweeeess  nnaaaarr  ddee  jjoonnggeenn  ddiiee  vvóóóórr  mmiijj  hhaadd

bbeesstteelldd  eenn  zzeeii  oopp  ggooeedd  ggeelluukk::  ‘‘TThhee  ssaammee..’’  

EEnn  ttooeenn  bblleeeekk  ddaatt  hhiijj  eecchhtt  eeeenn  ggiiggaannttiisscchh

mmeennuu  hhaadd  bbeesstteelldd””,,  vveerrtteelltt  YYiillii  llaacchheenndd..  

IInnmmiiddddeellss  rreeddtt  zzee  zziicchh  pprriimmaa  iinn  NNeeddeerrllaanndd..  

““IIkk  bbeenn  ddiirreecctteerr,,  nnaaaarr  aannddeerreenn  mmaaaarr  ooookk  nnaaaarr

mmeezzeellff..  IIkk  wweeeett  bbeetteerr  wwaatt  iikk  wwiill..  IInn  CChhiinnaa  kkiieess

jjee  eeeenn  ssttuuddiiee  wwaaaarrmmeeee  jjee  vveeeell  ggeelldd  kkuunntt  

vveerrddiieenneenn  eenn  dduuss  eeeenn  bbeetteerr  lleevveenn  kkuunntt

lleeiiddeenn..  HHiieerr  kkiieess  jjee  jjee  ssttuuddiiee  oommddaatt  jjee  hheett

lleeuukk  vviinnddtt,,  eenn  hheett  iiss  jjee  eeiiggeenn  vveerraannttwwoooorrddee--

lliijjkkhheeiidd..  

DDee  ddrruukk  iiss  mmiinnddeerr  ggrroooott  eenn  jjee  wwoorrddtt  ggooeedd  

bbeeggeelleeiidd..  DDaatt  wwaaaarrddeeeerr  iikk  hhiieerr  hheeeell  eerrgg..””  

HHooeewweell  zzee  hheett  pprriimmaa  nnaaaarr  hhaaaarr  zziinn  hheeeefftt  eenn

ggrraaaagg  iinn  NNeeddeerrllaanndd  wwiill  bblliijjvveenn  oomm  ttee  wweerrkkeenn,,

iiss  YYiillii  nnoogg  nniieett  hheelleemmaaaall  tteevvrreeddeenn  oovveerr  hheett

ccoonnttaacctt  ddaatt  zzee  hheeeefftt  mmeett  NNeeddeerrllaannddeerrss..  

““IIkk  wwoooonn  iinn  eeeenn  hhuuiiss  mmeett  CChhiinneessee  vvrriieennddeenn,,

ddaaaarr  bbrreenngg  iikk  ooookk  mmeeeessttaall  mmiijjnn  vvrriijjee  ttiijjdd  mmeeee

ddoooorr..  AAllss  iikk  mmeett  NNeeddeerrllaannddssee  ccoolllleeggaa’’ss  pprraaaatt,,

mmeerrkk  iikk  ddaatt  zzee  vvaaaakk  nniieett  vveerrddeerr  kkoommeenn  ddaann  ddee

ssttaannddaaaarrddvvrraaggeenn::  hhooee  ggaaaatt  hheett  mmeett  jjee  ssttaaggee??

VViinndd  jjee  hheett  lleeuukk  hhiieerr??  WWaatt  vviinndd  jjee  vvaann  hheett

NNeeddeerrllaannddssee  eetteenn??  WWaatt  vviinndd  jjee  vvaann  hheett  wweeeerr??

DDaatt  vviinndd  iikk  jjaammmmeerr..””

UUiitt  ggeesspprreekkkkeenn  mmeett  ddee  DDiieennsstt  PPeerrssoonneeeell  eenn  OOrrggaanniissaattiiee,,  hheett  OOnnddeerrwwiijjss  eenn  SSttuuddeenntteenn

SSeerrvviiccee  CCeennttrruumm,,  ssttuuddiieevveerreenniiggiinnggeenn,,  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssttuuddeenntteenn  eenn  mmeeddeewweerrkkeerrss  

kkoommeenn  eeeenn  aaaannttaall  oooorrzzaakkeenn  nnaaaarr  vvoorreenn  vvoooorr  hheett  ggeerriinnggee  ssoocciiaallee  ccoonnttaacctt::

NNeeddeerrllaannddeerrss  hheebbbbeenn  vvaaaakk  aall  hhuunn  eeiiggeenn  ssoocciiaallee  nneettwweerrkk  oopp  hheett  mmoommeenntt  ddaatt  zzee  

iinntteerrnnaattiioonnaallee  ccoolllleeggaa’’ss  ooff  mmeeddeessttuuddeenntteenn  kkrriijjggeenn..  DDee  bbeehhooeeffttee  oomm  nniieeuuwwee  

vvrriieennddeenn  ttee  mmaakkeenn  iiss  bbiijj  ddee  bbuuiitteennllaannddssee  nniieeuuwwkkoommeerrss  mmeeeessttaall  ggrrootteerr..

MMeett  nnaammee  nniieett--wweesstteerrssee  nniieeuuwwkkoommeerrss  mmooeetteenn,,  zzeekkeerr  iinn  hheett  bbeeggiinn,,  fflliinnkk  wweennnneenn  

aaaann  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  oommggaannggssvvoorrmmeenn  zzooaallss  ddee  bbeerruucchhttee,,  aaaann  bbootthheeiidd  ggrreennzzeennddee  

ddiirreecctthheeiidd  eenn  hheett  iinnffoorrmmeellee  ccoonnttaacctt//ggeebbrreekk  aaaann  hhiiëërraarrcchhiiee  ttuusssseenn  ssttuuddeenntteenn  eenn  

ddoocceenntteenn  ooff    bbaaaass  eenn  mmeeddeewweerrkkeerrss..  

BBuuiitteennllaannddssee  ssttuuddeenntteenn  kkoommeenn  hhiieerr  vvaaaakk  mmeett  eeeenn  bbeeuurrss  wwaaaarraaaann  ddee  vvoooorrwwaaaarrddee

vveerrbboonnddeenn  iiss  ddaatt  zzee  hhuunn  pprrooggrraammmmaa  nnoommiinnaaaall  aaffrroonnddeenn..  OOmm  aalllleess  oopp  ttiijjdd  ttee  hhaalleenn,,  

zziijjnn  zzee  mmeeeerr  ttiijjdd  kkwwiijjtt  aaaann  hhuunn  ssttuuddiiee  ddaann  NNeeddeerrllaannddssee  ssttuuddeenntteenn..  

IInn  NNeeddeerrllaanndd  bbeessttaaaatt  eeeenn  sstteerrkkee  sscchheeiiddiinngg  ttuusssseenn  wweerrkk  eenn  pprriivvéé..  DDaaaarrddoooorr  zziijjnn  

ccoolllleeggaa’’ss//mmeeddeessttuuddeenntteenn  hhiieerr  nniieett  aauuttoommaattiisscchh  vvrriieennddeenn..

BBiijj  vveeeell  aaccttiivviitteeiitteenn  lliiggtt  ddee  ffooccuuss  oopp  bbuuiitteennllaannddssee  ssttuuddeenntteenn  óóff  oopp  NNeeddeerrllaannddssee  

ssttuuddeenntteenn..  BBiijj  aaccttiivviitteeiitteenn  ddoooorr  NNeeddeerrllaannddssee  iinniittiiaattiieeffnneemmeerrss  wweetteenn  bbuuiitteennllaannddssee  

ssttuuddeenntteenn  bboovveennddiieenn  vvaaaakk  nniieett  ddaatt  zziijj  ddaaaarr  ooookk  wweellkkoomm  zziijjnn,,  ooff  zzee  vvooeelleenn  aallss  

bbuuiitteennllaannddeerr  eeeenn  ddrreemmppeell  oomm  mmeeee  ttee  ddooeenn..  

NNeeddeerrllaannddssee  ssttuuddeenntteenn  kkoommeenn  vvaaaakk  vviiaa  kkiijjkkaavvoonnddeenn  iinn  ‘‘NNeeddeerrllaannddssee’’  ssttuuddeenntteennhhuuiizzeenn

tteerreecchhtt..  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ssttuuddeenntteenn  wwoorrddeenn  vvoooorrnnaammeelliijjkk  ddoooorr  ddee  TTUU//ee  ggeehhuuiissvveesstt  iinn

aappaarrttee  wwoooonnvvoooorrzziieenniinnggeenn..  ((VVoollggeennss  IInnggee  AAddrriiaaaannss  vvaann  SSTTUU  ggaaaatt  ddiitt  iinn  ddee  ttooeekkoommsstt  vveerr--

aannddeerreenn..  EErr  wwoorrddtt  nnaaggeeddaacchhtt  oovveerr  eeeenn  fflliinnkkee  uuiittbbrreeiiddiinngg  vvaann  ddee  wwoooonnrruuiimmttee  oopp  ddee

ccaammppuuss  eenn  hheett  ccrreeëërreenn  vvaann  eeeenn  wwoooonnvvrriieennddeelliijjkkeerree  ssffeeeerr  ddiiee  ooookk  NNeeddeerrllaannddssee  ssttuuddeenntteenn

mmooeett  aaaannttrreekkkkeenn,,  oonnddeerr  aannddeerree  ddoooorr  ddee  vveessttiiggiinngg  vvaann  wwiinnkkeellttjjeess  eenn  rreessttaauurraannttjjeess  eenn  bbiijj--

vvoooorrbbeeeelldd  llaannggeerree  ooppeenniinnggssttiijjddeenn  vvaann  ddee  bbiibblliiootthheeeekk..))  

PPrroojjeeccttggrrooeeppeenn::  bbiijj  ssoommmmiiggee  ffaaccuulltteeiitteenn  mmooggeenn  ssttuuddeenntteenn  zzeellff  hhuunn  ggrrooeepp  

ssaammeennsstteelllleenn..  IInn  ddee  pprraakkttiijjkk  ttrreekkkkeenn  ddaann  ddee  NNeeddeerrllaannddeerrss  nnaaaarr  eellkkaaaarr  ttooee  eenn  

ddee  iinntteerrnnaattiioonnaalleenn  eevveenneeeennss..  VVrriijjwweell  aallllee  ssttuuddeenntteenn  ((zzoowweell  NNeeddeerrllaannddssee  aallss  

iinntteerrnnaattiioonnaallee))  ggeevveenn  ddeessggeevvrraaaaggdd  aaaann  ddaatt  hheett  ddee  iinntteeggrraattiiee  zzoouu  bbeevvoorrddeerreenn  

aallss  ddee  ddoocceenntt  ddee  pprroojjeeccttggrrooeeppeenn  iinnddeeeelltt..

HHeett  bblliijjkktt  iinn  vveeeell  ggeevvaalllleenn  llaassttiigg  oomm  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssttuuddeenntteenn  ttee  bbeewweeggeenn  oomm  

zziicchh  aaccttiieeff  iinn  ttee  zzeetttteenn  vvoooorr  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  hhuunn  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg..  BBiijj  CCHHEEOOPPSS  

((BBoouuwwkkuunnddee))  eenn  GGEEWWIISS  ((WWiisskkuunnddee  &&  IInnffoorrmmaattiiccaa))  iiss  hheett  aaffggeellooppeenn  jjaaaarr  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  

ggeepprroobbeeeerrdd  oomm  eeeenn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ccoommmmiissssiiee  oopp  ttee  zzeetttteenn..  BBiijj  aalllleebbeeii  iiss  ddiitt  mmiisslluukktt

wweeggeennss  ggeebbrreekk  aaaann  bbeellaannggsstteelllliinngg  oonnddeerr  bbuuiitteennllaannddssee  ssttuuddeenntteenn..

IInn  ssoommmmiiggee  vvaakkggrrooeeppeenn  ooff  oopplleeiiddiinnggeenn  zziitttteenn  ddoommwweegg  ggeeeenn  ooff  hheeeell  wweeiinniigg

NNeeddeerrllaannddeerrss..  BBiijj  ddee  ppoosstt  mmaasstteerroopplleeiiddiinngg  PPrroocceessss  &&  PPrroodduucctt  DDeessiiggnn  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  

zziitt  nniieett  éééénn  NNeeddeerrllaannddssee  ssttuuddeenntt..

Yili Hu (23)

TThhee  EEnngglliisshh  vveerrssiioonn  ooff  tthhiiss

aarrttiiccllee  ccaann  bbee  rreeaadd  aatt

wwwwww..ttuuee..nnll//ccuurrssoorr..  
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Doe de Dommel
DDuurriinngg  tthhiiss  eevveenntt  ppaarrttiicciippaannttss  wwaallkk,,  rroolllleerrbbllaaddee  rraaccee  oorr  ccyyccllee  

aa  ssiixxtteeeenn--kkiilloommeetteerr--lloonngg  rroouuttee  aalloonngg  tthhee  rriivveerr  DDoommmmeell..  IInn  tthhee

TTUU//ee  ggrroouunnddss  tthheerree  iiss  mmuussiicc,,  CChhiinneessee  ddaanncciinngg,,  aaccttss,,  aa  bbeeeerr  

ccrraattee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ccoonntteesstt  aanndd  vvaarriioouuss  ssppoorrttss  aaccttiivviittiieess..  

SSuunnddaayy  44tthh  JJuullyy,,  1111..0000--1177..0000  hhoouurrss,,  TTUU//ee  ggrroouunnddss,,  aaddmmiissssiioonn  ffrreeee..

wwwwww..ddooeeddeeddoommmmeell..nnll  

Brightlight
TThhiiss  yyeeaarr  wwiillll  bbee  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee  ffoorr  tthhee  BBrriigghhttlliigghhtt  ffeessttiivvaall  ttoo  ttaakkee

ppllaaccee  aatt  SSttrriijjpp--SS..  TThhee  ffeessttiivvaall  ffeeaattuurreess  aa  mmuullttiiccoolloorreedd  ppaalleettttee

ccoonnssiissttiinngg  ooff  mmooddeerrnn  aanndd  ttrraaddiittiioonnaall  mmuussiicc,,  wwiitthh  rroooottss,,  bblluueess

aanndd  jjaazzzzyy  mmuussiicc  aass  tthhee  mmaaiinn  iitteemmss..  

FFrriiddaayy  22nndd,,  SSaattuurrddaayy  33rrdd  aanndd  SSuunnddaayy  44tthh  JJuullyy,,  SSttrriijjpp--SS

wwwwww..bbrriigghhttlliigghhttffeessttiivvaall..nnll  

The Mahones
TThhee  MMaahhoonneess  aarree  aann  IIrriisshh  ppuunnkk--rroocckkeerrss  bbaanndd  ffrroomm  CCaannaaddaa..  

TThheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  mmaakkiinngg  mmuussiicc  ssiinnccee  11999900,,  iinnfflluueenncceedd  bbyy  TThhee

CCllaasshh,,  TThhee  PPoogguueess  aanndd  TThhee  WWaatteerrbbooyyss  aammoonngg  ootthheerrss..  

WWeeddnneessddaayy  77tthh  JJuullyy,,  2211..3300  hhoouurrss,,  ccaafféé  TThhee  RRaammbblleerr,,

SSttaattiioonnsspplleeiinn  EEiinnddhhoovveenn,,  aaddmmiissssiioonn  pprriiccee  EEUURR  eeiigghhtt

wwwwww..tthheerraammbblleerr..nnll  

On the banks of the river
Dommel, between Nederwetten
and the High Tech Campus, the
biennial Doe de Dommeldag
will be held again on Sunday
4th July. Along the sixteen-
kilometer-long route the muni-
cipality and various other orga-
nizations will do their best to
attract cyclists, skaters and
pedestrians from the tracks.
TU/e will also join in again 
and has therefore organized
activities and performances.

Depending on weather condi-
tions, five to ten thousand visi-
tors are expected. The activities
are not aimed at research or 
education, but rather at fun and
amusement. For this purpose a
podium will be erected near the
Zwarte Doos, together with a
dance floor in front of it. On this
floor a traditional Chinese dance
group will present two different
folk dances in full regalia. 
Forty-five minutes have been
scheduled for the group to
change their attire.

Near the old bridge between
Kennispoort and the Auditorium
works of art are on display made
by Industrial Design students.

Tom Kölker has created work 
out of the contrast between the
organic shapes of ripples in the
river Dommel and the angular
shapes he has cut from fine-
meshed polystyrene foam. 

“I want to surprise the public with
planes located in perspective
that would normally float apart.
By means of connections between
the planes I prevent this.” Thus,
Kölker is floating a cube, a pyra-
mid and a prism with a hexagon
as a base. Alice van Beukering
and Ken Giang have built a Fake

Whale. The idea is for this big
whale to spout Dommel water. 
Compositum will allow the public
to play around with empty beer
crates on the field between the
Limbopad and the bicycle track,
not far from the Auditorium.
They have come up with two
contests for this: who can build
the highest tower and who can
build the most beautiful con-
struction.

At the Student Sports Center
three sports clubs will give the
public an opportunity to do 
something entirely different
from the usual Sunday activities.
Visitors can board a canoe,
swish down in a zip line or try to
cross the river Dommel via a
Red Indian bridge. If you want
to stay dry in any case, you can
also turn to archery club Da Vinci.
Outdoor sports club All Terrain
will construct a Red Indian
bridge of two ropes, one for the
feet and one for the hands. One
by one the brave-hearted can
attempt to get to the other side
of the river Dommel. A tad less
risky may be the zip line, where
gravity combined with a good
push-off will do half the job.
(NS)/.

Look Who’s Talking

The Brabant Center of Entre-
preneurship (BCE) offers
university classes, workshops
and lectures with one purpose:
teach students entrepreneurial
skills. The program is intended
for anyone interested in
learning more about entre-
preneurship. 

The BCE Master’s program is
followed as an add-on to the
Master study. It does not matter
which Master you follow: if you
study at TU/e you can participate
in the program. Subjects you
study include entrepreneurial
finance, entrepreneurial marke-
ting, social law and business
ethics. Apart from lectures the
program features various

practical training sessions in
presenting, writing, selling, 
negotiating and networking. All
subjects and training sessions
are presented in English. If you
pass the program successfully,
you will be issued with a certi-
ficate. 
Ivo George works as Master
Controller at the BCE. George:
“Apart from time, the program
will cost students nothing. It is a
nice supplement to a regular
study. You will be given ample
opportunities to develop skills
that do not come up in the usual
study. Regardless whether or not
you decide to start your own 
enterprise in the end, subjects
like negotiating and presenting
will always be useful.”

The most important component
of the program is the final
project, according to George.
“That is when students get
cracking on their own ideas or an
idea proffered by the university,
and set up an enterprise based
on this idea. The final product is
a business plan that must really
be feasible.” For the most pro-
mising projects the BCE will pay
for a coach from the business
community. 
In order to follow the BCE
program, you do not need to be
certain that you are in fact going
to start an enterprise of your
own. It is intended first and 
foremost as guidance. Beside
the formal classes the BCE will
also provide workshops, lectures
and summer courses. These are
open to everybody, so you do not
even have to be a participant in
the BCE program. (HB)/.

Ivo George. 

Photo: Bart van Overbeeke

All information about the meetings

can be found on www.bc-e.nl. 

On Thursday 15th July next there will

be an informative meeting about

the BCE program in the MultiMedia

Pavilion in the TU/e ground at 15.00

hours. For more information you can

e-mail to: i.g.j.george@tue.nl. 

Start Campus 2020
postponed several
months due to asbestos
Expectations are that the con-
version of the W-hall will be
postponed several months,
due to the recent discovery of
carcinogenic asbestos fibers
on the floor of the crawl space
of the W-hall. Approximately
seventeen to eighteen emplo-
yees of construction compa-
nies and two or three TU/e 
employees have been inside
the crawl space. They have
been notified. It is being
examined what health risks
they have incurred.

The asbestos fibers were dis-
covered during a soil survey that
is conducted routinely during
construction projects. This dis-
covery is all the more remarkable
when you consider that the 
asbestos removal was wound up
in March and the building had
been declared free of asbestos
after various inspections.
The Executive Board (CvB) is
launching an investigation into
the amount and the spread of the
asbestos. In addition, it is being
examined what health risks have
been incurred by employees of
construction companies and of
TU/e. “Our impression is that

most of these people have been in
the crawl space for short
periods”, says CvB spokesman
Peter van Dam. He states that all
employees have been notified
and all bodies involved have also
been informed.
The CvB is also going to find out
who exactly is responsible for the
course of affairs and will see if
there are any legal consequences. 
For the time being the W-hall will
be closed and all construction 
activities have been ceased. The
start of the renovation is expected
to be postponed for at least two to
three months. And the festive
kick-off by the CvB on 30th June
has been cancelled. “It stands to
reason that we regret the post-
ponement of the kick-off 
ceremony, but we would not want
to run any risk – however small –
with the health of the visitors”,
university secretary Harry
Roumen explains.

The renovation of the W-hall is
the first project within the 
framework of Campus 2020.
New construction and reno-
vation are intended to give the
university campus a new look.
(FvO)/.

You can take all your
questions about the
potential of your
finding to the TU/e
Innovation Lab,
which is located in

the MultiMedia Pavilion (MMP)
on the TU/e campus. Here they
will find out in consultation
with you whether your finding
has sufficient potential to start

up an enterprise of your own. If
it does, you start writing a 
business plan, whereby you can
also ask for assistance. When
you have completed your busi-
ness plan, you can turn to the
Incubator3+ foundation for
financing, coaching, accommo-
dation and an important network.
Before becoming a member of
the foundation, you present

your plan. On the basis of that
plan the foundation decides
whether you will be admitted,
and whether it wants to back you
up financially. In the Nether-
lands the formal way of setting
up an enterprise runs via the
Chamber of Commerce, which
is located in the Kennispoort
building on the TU/e campus.
(HB)

????
During your final research or PhD
project you may not be dwelling so
often on the question whether your
finding has any market value.
Nevertheless it can be interesting to
look into this question in more detail.
TU/e provides opportunities galore 
to assist you in this effort. 

Eindhoven university town via Dommel student flow
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Met haar interactieve lezingen wil Prins,
lid van de wetenschappelijke raad voor 
regeringsbeleid (WRR) en hoogleraar
Recht en Informatisering aan de
Universiteit van Tilburg, studenten
inzicht wil geven in maatschappelijke 
implicaties van de introductie van nieuwe
technologie, op het gebied van ict, 
bio- en nanotechnologie en ambiënte 
omgevingen, waarbij virtuele informatie
op de omgeving wordt geprojecteerd.
Prins: “Bij nieuwe technologie, waaronder
internet en in het bijzonder sociale media,
zoals YouTube en Hyves, lijkt het of indi-
viduen meer controle krijgen doordat ze
zelf informatie kunnen publiceren en zelf
kunnen bepalen welke informatie ze 
bekijken. Aan de andere kant zie je dat 
individuen juist de controle verliezen.
Denk alleen al aan de toename van online
identiteitsdiefstal.”
Een van de
ontwikke-
lingen 
die Prins 
bespreekt,
zijn nieuwe
technolo-
gische 
mechanis-
men die
worden gebruikt om rechtsregels te
handhaven en wat voor invloed dat 
heeft op de mate van controle die je 
als individu hebt. “Een voorbeeld daarvan
zijn Privacy Enhancing Technologies
(PET). Hierbij worden rechtsregels als het
ware rechtstreeks in de technologie 
ingebouwd. Je maakt een browser bij-
voorbeeld zo dat niet automatisch je IP-
adres wordt afgegeven. Toezichthouder
College Bescherming Persoonsgegevens
(CBP) pleit voor PET.” Een ander
voorbeeld is de kopieerbeveiliging,
waarbij aanbieders via een softwareslot
het illegaal kopiëren van auteursrechtelijk
beschermd materiaal met technische
middelen afdwingen.
Het doel van zulke nieuwe mechanismen
is om de wet te handhaven. De wet vind je
in het wetboek, een openbaar document.
Ook in een contract of licentievoorwaarden
kun je lezen wat er wel en niet is toegestaan.
“Maar hoe transparant en controleerbaar
is een kopieerbeveiliging eigenlijk? En
hoe weet je welke keuzes daarachter
zitten?”, vraagt Prins zich af.

Prins nodigt studenten uit na te denken
over het controlevraagstuk op allerlei 
gebieden. Bijvoorbeeld als het gaat om 
dna-onderzoek. “Veel Nederlanders
weten niet dat op het moment dat je
bloeddonor bent of dat je als vrouw een

uitstrijkje laat
maken, of
wanneer je een
stukje huid laat
onderzoeken,
dat dit lichaams-
materiaal wordt
bewaard en het
in een databank
terecht komt.

Deze bio-banken worden in toenemende
mate gekoppeld, het zogenoemde Parel-
snoerproject. Uit die gekoppelde data-
banken kan allerlei informatie worden 
gegenereerd. Uit dat materiaal is bijvoor-
beeld genetische informatie af te leiden.
Maar wie is eigenlijk eigenaar van dat 
lichaamsmateriaal, van die stukjes huid,
van dat bloed? En wie zit er op de contro-
lerende stoel?”
Prins:“Niemand weet dat politie en
justitie wettelijke bevoegdheid hebben
om aan te kloppen bij een bio-bank met
een opsporingsverzoek. We discussiëren
over dna-databanken en vingerafdrukken,
maar aan de achterkant, bij de medische
bio-banken, staat de deur wagenwijd
open.”
Als crimineel kun je dus maar beter niet
meer naar de dokter gaan? Prins: “Als 
je het heel strikt bekijkt, kun je als 
onschuldige burger ook maar beter de
dokter mijden als je niet in een politie-
dossier terecht wilt komen. Tijdens een 
opsporingsonderzoek begint de politie
met een brede populatie om de crimineel

te vinden. Ik denk dat daarom wel tachtig
procent van de Nederlanders ergens in
een politiedossier vermeld wordt als 
onderdeel van een zoektraject. Die 
gegevens worden soms ook langer
bewaard.” 
Het controlevraagstuk komt ook terug in
de nanotechnologie, aldus Prins, “vooral
omdat we het niet zien. Kledingfabrikant
Benetton was bijvoorbeeld van plan om
technologie in kleren toe te passen zodat
ze konden zien hoe intensief een jurk
wordt gedragen. Ze gingen nog niet zo
ver dat ze met geodata wilden volgen waar
de jurk wordt gedragen. Dertig jaar geleden
zou ik zeggen, u bent paranoïde. Dat gaat
niet gebeuren. Maar technisch is dit 
mogelijk. Sterker nog, ik beschrijf een
eenvoudige variant. En heb je eigenlijk 
de keuze om je eraan te onttrekken als je
niets met nanotechnologie te maken wilt
hebben?”
Het vraagstuk ‘Who’s in control?’ zie je
volgens Prins tenslotte in zogenoemde
smart envi-
ronments .
“Mensen
hebben niet
alleen een
mobiel, maar
ook een porte-
monnee op
zak. In toe-
nemende
mate heb ik daar kaartjes in zitten. Stop
daar een RFID-chip in en mijn gangen
zijn constant na te gaan.”

Prins wil studenten actief mee laten doen
tijdens ‘Who’s in control?’. “Ik ga ze 
bijvoorbeeld de opdracht geven om op 
het gemeentehuis inzage in hun 

gegevens te vragen.
Het antwoord
krijgen ze waar-
schijnlijk niet omdat
ambtenaren het zelf
ook niet weten. Of ik
laat ze een inzage-
verzoek doen bij
Google. Ik wil ze zelf
laten ervaren of ze al
dan niet ‘in control’
zijn over hun per-
soonsgegevens.”

Prins: “Ik heb het altijd al een uitdaging
gevonden om op het snijvlak van twee 
disciplines te werken, zowel in onderzoek
als onderwijs. Ik wil studenten overtuigen
dat het recht niet saai is en dat je er als het
ware mee kunt spelen. We hebben dagelijks
met recht te maken en de techniek wordt
er voor een deel door gedicteerd. Zo heeft
Facebook allerlei contractuele regels wat
zij wel en niet met onze persoonsgegevens
mogen doen. Het is allemaal recht.”
Dus voor technici is recht niet alleen 
belangrijk als het om patenten gaat? 
“Een belangrijk deel van ict-vindingen is
helemaal niet patenteerbaar, omdat de
meeste vindingen onvoldoende nieuw
zijn”, legt Prins uit. ‘Nieuwheid’ in het 
octrooirecht wil zeggen dat je iets bij-
draagt aan de mondiale stand van de 
technologie. Dat is een strenge toets. Bij
software gaat het echter vaak om variaties
op bestaande softwareprogramma's.
Daarbij probeer je juist ook bij eerdere 
applicaties aan te sluiten zodat een 
eindgebruiker makkelijker met het 
programma om kan gaan. Je springt in 
op het succes van je voorganger. Binnen
de ict ontleen je daarom veel meer 
bescherming aan het auteursrecht.”
Prins: “En bij auteursrecht denken stu-
denten weer eerder aan het downloaden
van muziek. Het is overigens een mis-
verstand dat je geen muziek of tekst mag
downloaden. Dat mag wel. Je mag alleen
geen muziek zonder toestemming van de
rechthebbende úploaden. Software vormt
een uitzondering, dat mag je ook niet
downloaden. Voor allerhande technische
handelingen met verschillende media en 

auteursrechte-
lijk beschermde
werken, gelden
dus verschil-
lende juridische
regimes. En
daarmee ook
weer heel ver-
schillende 
manieren van

wettelijke controle. Maar de vraag is na-
tuurlijk of er op internet überhaupt nog
wel feitelijke controle op het kopieer-
gedrag mogelijk is. Wellicht is het
auteursrecht ten dode opgeschreven.”

Prins heeft een indrukwekkend curricu-
lum vitae. Ze bekleedt vele bestuurlijke
functies die min of meer zijdelings met
haar vakgebied te maken hebben. “Ik 
vind dat we als wetenschappers een maat-
schappelijke opdracht hebben”, legt Prins
uit. Daarbij wil ik mijn bijdrage niet 
beperken tot het publiceren van Engels-
talige artikelen. Al kan ik maar tien
burgers of studenten ervan overtuigen dat
ze alerter moeten zijn als het gaat om hun
persoonsgegevens. En dat ze daarin zelf
een rol spelen.”/.

Lezingenreeks UvT-hoogleraar Corien Prins ‘Who’s in control?’

Baas over je eigen gegevens
Interview/Ingrid Magilsen

Foto/Ton Toemen
Sensoren die Benetton in kleding aanbrengt, om bij te

houden hoe vaak en waar een jurk gedragen wordt. Een 

politieonderzoek dat start bij de bio-bank van het AMC. Of

criminelen die met je persoonsgegevens aan de haal gaan.

Het zijn geen paranoïde overpeinzingen, maar voorbeelden

uit de lezingenreeks ‘Who’s in control?’ die prof.dr. Corien

Prins dit najaar aan de TU/e geeft.

“Ik wil studenten laten

ervaren of ze al dan niet

‘in control’ zijn over hun

persoonsgegevens”

“Wie is eigenaar van 

dat lichaamsmateriaal,

van die stukjes huid, 

van dat bloed?”

Lezingenreeks

Who’s in Control?

EEiinnddhhoovveenn  UUnniivveerrssiittyy  LLeeccttuurreess::  ‘‘TTeecchhnnoollooggiiccaall  CChhaannggee::  

WWhhoo  iiss  iinn  ccoonnttrrooll??’’  ddoooorr  pprrooff..mmrr..  CCoorriieenn  PPrriinnss  iinn  nnaajjaaaarr  22001100..  

DDee  ccoolllleeggeerreeeekkss  wwoorrddtt  aaffggeessllootteenn  mmeett  eeeenn  lleezziinngg  bbiijj  SSttuuddiiuumm  GGeenneerraallee..

DDee  lleezziinnggeennrreeeekkss  iiss  oonnddeerrddeeeell  vvaann  ddee  aaccaaddeemmiisscchh  vvoorrmmeennddee  

uunniivveerrssiitteeiittssbbrreeddee  vvaakkkkeenn  wwaaaarruuiitt  ddeerrddeejjaaaarrss  bbaacchheelloorrssttuuddeenntteenn  

vvaann  aallllee  TTUU//ee--ddiisscciipplliinneess  kkuunnnneenn  kkiieezzeenn  iinn  hhuunn  mmiinnoorr..

VVaann  ddee  eeeerrssttee  lleezziinnggeennrreeeekkss  vvaann  TTiijjss  GGoollddsscchhmmiiddtt  ddiiee  ddiitt  jjaaaarr  wweerrdd  

aaaannggeebbooddeenn,,  iiss  oonnllaannggss  eeeenn  bbooeekkjjee  vveerrsscchheenneenn  mmeett  ddvvdd..  
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Studium Generale
SG zoekt student-assistenten
Het bureau Studium Generale heeft tot taak de
maatschappelijk, intellectuele en culturele vorming
van studenten te bevorderen. In samenwerking 
met studenten organiseert SG lezingen, discussies,
concerten, theater- en filmvoorstellingen en works-
hops voor studenten.
We zijn op zoek naar 2 student-assistenten (2 x 6 uur)
1. Voor het Gaslab, waar o.a. concerten worden geor-
ganiseerd op donderdagen (en soms woensdagen),
zijn we op zoek naar een s.a. voor techniek en 
productie. Voornaamste taken zijn bediening licht,
opbouwen podium, assisteren van de SG-programma-
maker. Het leuke is dat je, naast het leren van 
techniekdingen, ook veel concerten en theatervoor-
stellingen kunt zien. De aanstelling loopt van medio
augustus 2010 tot begin juni 2011 en bedraagt 6 uur
per week. 

2. Vanaf september begint SG in het Gaslab met
betalen voor cultuur. Niet-studenten betalen dan
entree voor de programma’s. Daartoe hebben we
een kassamedewerker nodig. De aanstelling loopt
van medio augustus 2010 tot begin juni 2011 en
bedraagt gemiddeld 3 uur per week. Deze functie
wordt voor de periode tot half januari 2011 aange-
vuld met het ophangen van programmaposters in 
de diverse kasten op de campus op de vrijdagmiddag
(eveneens 3 uur per week). 

Voor meer info: d.a.c.ernst@tue.nl of 
studium.generale@tue.nl of c.j.c.b.bolwerk@tue.nl
of c.n.snellink@tue.nl.

TEACH: 
teaching support of TU/e Staff
Workshop TRD16 ‘Voice training’
Do you have a sore throat or a hoarse voice after
giving a lecture or presentation? Would you like to

improve your audibility in the lecture hall? In that
case you might want to participate in the workshop
‘Voice training’.
The workshop aims at improving the use of your
voice in lectures, presentations and instructions, 
and at the prevention of a strained voice.
During the workshop a teacher of speech therapy
will give you information. Your performance is
recorded on camera. You will be given advice based
on that recording. 
The workshop consists of two sessions that will take
place on Thursday 30 September from 13.30 - 16.00
hours and on Thursday 21 October 2010 from 13.30
- 16.30 hours. This course is also a part of the TU/e
BKO training program.
More information can be obtained from Esther
Vinken (phone 3117; email e.vinken@tue.nl ). 
You can register for the course by Internet at
Studyweb.tue.nl.

Course TRD52 ‘Supervising master 
students’
The course ‘Supervising master students’ for
teachers and PhD students (experienced and 
inexperienced supervisors) will be offered on
Monday 27 September and Wednesday 29
September 2010 from 13.30 - 17.00 hours. The 
course is aimed to improve and systemize the way
in which supervisors guide their students during
their graduation projects. The course consists of
short introductions, exercises and discussions.
Participants will have an active role during the course.
Participation by teaching staff of the TU/e is free of
charge.
More information can be obtained from Janneke 
van der Loo (phone 3117; email j.m.v.d.loo@tue.nl ).
You can register for the course by Internet at
Studyweb.tue.nl.

Workshop Skills Lab: ‘Use of Media’
The workshop ‘Use of Media’ will be offered on 
21 September  2010 from 13.30 - 17.00 hours. 
In this workshop participants will get started in a

practical manner with using several IT applications
in teaching.
This workshop discusses a number of good practices
in the area of using IT resources during the lessons.
The advantages and disadvantages of various IT
applications are discussed. Each teacher presents 
a plan to the other teachers of how he/she will
implement the IT application of his/her choice. 
Participation by teaching staff of the TU/e is free 
of charge. This course is also part of the BKO 
training program.
More information can be obtained from Janneke 
van der Loo (phone 3117; email j.m.v.d.loo@tue.nl ).
You can register for the course by Internet at
Studyweb.tue.nl  

Mensen

Promotie
L. Baggetto MSc verdedigt op maandag 5 juli 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 ‘Negative electrode materials for lithium-ion
solid-state microbatteries’. Baggetto promoveert 

aan de faculteit Scheikundige Technologie. 
De promotoren zijn prof.dr. P.H.L. Notten en
prof.dr. F. Roozeboom.

Bedankt
De belangstelling en attenties bij de viering van mijn
veertigjarig dienstjubileum waren overweldigend.
De receptie was zeer druk bezocht en daarnaast heb
ik ook nog tientallen gelukwensen via kaarten en per
mail ontvangen. Het is hierdoor voor mij en mijn
gezin een onvergetelijke dag geworden. 

Bedankt daarvoor, Martin van Gessel.

Vacatures

2 PhD students: Nanowire solar cells Faculteit TN
V34.1181 1,0 4 years Schaal 27 CAO Nederlandse
Universiteiten Promovendus.

Assistant (tenure-track) professor in Operations
Management - Finance Faculteit IE&IS V39.1180 1,0
6 years Schaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten.

Ga voor meer informatie naar http://jobs.tue.nl.

(Advertentie)

Webspace nodig?
Gratis Windows Server 2008  web hosting

en .nl domeinnaam
Ga naar: http://www.gratiswindowshosting.nl

TU/e-alumna Zineb Seghrouchni heeft
een eervolle vermelding gekregen in 
de verkiezing Archiprix NL 2010. Deze
jaarlijkse prijs voor afstudeerders in 
de architectuur en stedenbouw werd 
afgelopen weekend uitgereikt in
Groningen. 

De Stichting Archiprix is een samenwer-
kingsverband van negen Nederlandse
hoger-onderwijsinstellingen, waaronder
de TU/e, op het gebied van architectuur,
stedenbouw en landschapsarchitectuur.
De TU/e stuurde dit jaar het afstudeerwerk
‘Urban Tactics’ van Zineb Seghrouchni in.
Ze deed onderzoek naar de vervallen wijk
São Cristóvão in Rio de Janeiro: voorbeeld
van een stad waar megaplannen domineren,
waardoor sommige plekken uit beeld
raken en worden gezien als locaties zonder
potentie. De genoemde wijk wordt sinds
1990 doorsneden door een gigantische
tweelaags snelweg op poten. Toch kunnen
dergelijke plekken, ondanks de grootste
plannenmakerij van bovenaf, broeien van
activiteiten en initiatieven door mensen
uit de omgeving, constateert Seghrouchni.

Haar afstudeerplan onderzoekt hoe je die
zelforganisatie met ontwerpinstrumenten
kunt faciliteren.
De jury roemt de ‘bottom-up benadering
en overtuigende analyse’ van Seghrouchni:
‘De ambitie om een aanzet te leveren tot
een discussie over het stimuleren van een
zelfgeorganiseerde stadscultuur is goed
geslaagd’. De TU/e-alumna, in 2008 afge-
studeerd, werkt tegenwoordig als steden-
bouwkundige bij OKRA Landschaps-
architectecten. 

De Archiprix-jury kende de eerste prijs toe
aan Jeroen Atteveld (Academie van Bouw-
kunst Amsterdam), die in zijn ontwerp
‘Thermen Westpoort’ een thermencomplex
en een afvalverbrandingsgebouw in het
Amsterdamse havengebied combineerde.
De tweede en derde prijs gingen naar
Monique Sperling (Wageningen), die een
multifunctionele Afsluitdijk ontwierp, en
naar Fleur Muris (Maastricht), die afstu-
deerde op een ontwerp voor een hotel dat
bijdraagt aan de profilering van Limburg
als ‘wellness-provincie’. (MvdV)/.

Eervolle vermelding voor 
TU/e-alumna bij Archiprix

Promovendus Mohammad Al Fiad, werk-
zaam in de vakgroep Electro-Optical
Communication Systems, heeft op 10 juni
de Telecommunicatieprijs 2010 van inge-
nieursvereniging KIVI NIRIA ontvangen.
Al Fiads werk werd beoordeeld als het
beste promotieonderzoek op het vlak van

de telecommunicatie in Nederland. Hij
ontwikkelde efficiënte signaalcodeertech-
nieken voor hogere transmissiesnelheden
in bestaande optische netwerken. Al Fiad
bereikte zo snelheden van 200 Gigabit per
seconde in glasvezelnetwerken ontworpen
voor slechts 10 Gb/s. (TJ)/.

Prijs voor snelle datatransmissie

De TU/e zoekt duizend vrijwilligers voor
een rampenoefening met ontruiming en
evacuatie. Het betreft een grootschalige
rampenoefening die de TU/e organiseert
samen met de gemeente Eindhoven en
de Koninklijke Landmacht. ‘WAKE UP’ 
is de werktitel voor deze oefening die
gehouden wordt op vrijdag 24 en 
zaterdag 25 september. De vrijwilligers
worden gezocht onder studenten en 
medewerkers van de TU/e. 

Het is voor het eerst dat er een oefening
wordt gehouden op het TU/e-terrein
waarbij zo’n duizend mensen zijn be-
trokken. 
Bij de TU/e en de betrokken instanties
staat veiligheid hoog in het vaandel. Ook
binnen de TU/e bestaat het risico van een
calamiteit, denk aan brand in één van de

TU/e-gebouwen. Maar ook een ongeluk
buiten de campus kan zorgen voor gevaar-
lijke situaties op het TU/e-terrein. De uni-
versiteit, de gemeente Eindhoven en de
Koninklijke Landmacht willen goed voor-
bereid zijn op rampen, vandaar deze 
oefening.
De oefening bestaat uit een grootschalige
ontruiming gevolgd door een evacuatie.
De ontruiming is vrijdagmiddag 24 sep-
tember op de TU/e-campus. Daarvoor is de
TU/e op zoek naar duizend vrijwilligers.
Na de ontruiming wordt ook een evacuatie
geoefend. Daarvoor reist de helft van de
duizend vrijwilligers af naar één van de
Landmacht-kazernes in deze regio. Dit 
onderdeel van de oefening duurt tot 
zaterdagochtend 25 september. (CvK)/.
Kijk voor meer informatie op www.tue.nl/wakeup.

Duizend vrijwilligers gezocht
voor oefening ontruiming TU/e

Sorama, high-tech startup van de 
faculteit Werktuigbouwkunde, is door
New Venture verkozen tot een van de
drie meest innovatieve en veelbelovende
startende ondernemingen in Nederland.
De startup kreeg afgelopen donderdag
in de finaleronde 25.000 euro overhan-
digd door oud-staatssecretaris en huidig
ABN-AMRO-bestuurslid Joop Wijn. 

Sorama is voortgekomen uit het promotie-
onderzoek van mede-oprichter dr.ir. Rick
Scholte. Hij ontwikkelde een geluids-
camera waarmee geluidsbronnen nauw-
keurig gelokaliseerd en gevisualiseerd

kunnen worden. Belangrijke toepassing
van de geluidscamera is geluidsreductie
van nieuwe apparaten. De vinding heeft al
geleid tot aanpassingen aan een ventilatie-
systeem en een beademingsapparaat.
Sorama won eerder al duizend euro in de
tweede ronde van New Venture. In oktober
2009 kreeg Scholte de Simon Steven
Gezelprijs voor zijn onderzoek naar sound
imaging. 
Maar liefst honderdzeventig beginnende
ondernemingen dienden dit jaar een 
businessplan in bij New Venture, een 
initiatief van McKinsey en het Ministerie
van Economische Zaken. (TJ)/.

Startup Werktuigbouw opnieuw succesvol



Voor het derde jaar op rij is
er een speciale ‘TU/e-
voorstelling’ van het
Kerstwintercircus in het
Parktheater. Het College van
Bestuur heeft alle kaartjes
voor de voorstelling van 
12.30 uur op 30 december 
opgekocht. Wie de spreek-
stalmeester is, is nog de
vraag, maar misschien is
het wel een collega. Het
Parktheater nodigt iedereen
uit om audities te doen voor
deze bijzondere rol.

Voorgaande jaren werd de
TU/e-editie van het Kerst-
wintercircus spectaculair
geopend: universiteitssectre-
taris Harry Roumen mocht op

een olifant de piste binnengaan
en het publiek welkom heten.
“Het is een enorme hoogte, dat
kan ik verzekeren. De eerste
keer was het extra spannend
omdat de olifant zenuwachtig
was van de rookmachine die
achter ons stond. De tweede
keer moest de olifant waarop ik
zat begeleid worden door een
andere olifant omdat hij in zijn
eentje te onrustig zou zijn”, 
herinnert Roumen zich. 
Hij weet niet of hij dit jaar weer
mag opstappen, wel dat hij niet
de spreekstalmeester zal zijn
omdat hij zich beslist niet zal
opgeven voor de audities. Voor
wie wel droomt van een rol
middenin de piste heeft het
parktheater ‘So you think you

can talk’ uitgeschreven. De 
audities passen in het thema
van het nieuwe theaterseizoen:
‘Tell me’. Tijdens de open dag
van het Parktheater op 5 sep-
tember zal een jury beslissen

wie de presentator van alle 
voorstellingen van het
Kerstwintercircus mag zijn. 
Het publiek van de open dag

heeft ook een jurystem.
“De auditanten moeten drie
acts doen”, zegt Loes Barkema,
communicatiemedewerker van
het Parktheater. “Eerst geven zij
commentaar bij een zelfgekozen
YouTube-fragment van een 
circusact. Daarna moeten ze
improviseren met een clown 
en tenslotte mogen ze een 
afkondiging doen met een door
het Parktheater geschreven
tekst.” Na twee voorrondes
wordt er uit drie kandidaten een
winnaar gekozen. Of wordt er
een nieuwe procedure gestart
om de beste spreekstalmeester
te vinden. “Uit het hele land
zijn al aanmeldingen binnen-
gekomen. Tot 3 juli kunnen
mensen zich nog opgeven via

communicatie@parktheater.nl
Wanneer de motivatie verwach-
tingen wekt, sturen we een 
persoonlijke uitnodiging met
tips voor een perfecte voor-
bereiding”, aldus Barkema.
(NS)/.
Er zijn dertien openbare en drie 

besloten voorstellingen, waaronder 

die voor TU/e-medewerkers. Wie een

kaartje voor de voorstelling van 30 

december (12.30 uur) wil bestellen, 

zal de website van de personeels-

vereniging in de gaten moeten houden.

Op dit moment is nog niet duidelijk

hoe de procedure verloopt. De TU/e-

middagvoorstelling wordt mogelijk

gemaakt door het College van Bestuur

in samenwerking met de vakbonden.
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Aan de oevers van de Dommel,
tussen Nederwetten en de
High Tech Campus, wordt op
zondag 4 juli opnieuw de
tweejaarlijkse Doe de
Dommeldag gehouden. Op de
zestien kilometer lange route
doen de gemeente en allerlei
andere organisaties hun best
fietsers, skaters en wande-
laars van de paden te trekken.
Ook de TU/e doet weer mee 
en heeft activiteiten en 
optredens georganiseerd.

Volgens coördinator Joep
Huiskamp is de TU/e-deelname
aan de Doe de Dommeldag
beslist niet bedoeld om de
Publieksdag te kopiëren. 
De vrijwilligers lopen dan ook
niet rond in TU/e-poloshirts,
hooguit in een verenigings-
shirt. Het is een kans om de
studentenkant van Eindhoven
te tonen. Afhankelijk van het
weer worden vijf- tot tien-
duizend bezoekers verwacht.
De activiteiten zijn niet gericht
op onderzoek of onderwijs,
maar op lol en vermaak.
Daarvoor komt er onder meer
een podium nabij de Zwarte
Doos, met een dansvloer ervoor.
Daarop zal een traditionele
Chinese dansgroep in vol
ornaat twee verschillende 
volksdansen presenteren. 
Voor het omkleden is drie
kwartier tijd ingepland.

Kunst
Bij de oude brug tussen
Kennispoort en het Auditorium
zijn kunstwerken te zien van
studenten Industrial Design.
Tom Kölker maakt werk van
contrast tussen de organische
vormen van Dommelse water-
golfjes en de hoekige vormen
die hij sneed uit heel fijnmazig
piepschuim. “Ik wil het publiek
verrassen met vlakken die 
in perspectief liggen en die 
normaliter uit elkaar zouden
drijven. Door verbindingen
tussen de vlakken voorkom ik
dat.” Kölker laat zodoende een

kubus, een piramide en een
prisma met als grondvlak een
zeshoek drijven. Alice van
Beukering en Ken Giang
bouwden een Fake Whale. 
Het is de bedoeling dat deze
grote walvis Dommelwater 
gaat spuiten wat dan weer te 
gebruiken is voor de aquarel-
wedstrijd Do the Dommel-
WaterWatercolour Contest  die
de vorige editie ook werd 
gehouden.

Actie
Compositum zal het publiek
met lege bierkratten laten
spelen op het veldje tussen het
Limbopad en het fietspad, in 
de buurt van het Auditorium.
Daarvoor hebben zij twee wed-
strijden bedacht: wie maakt de
hoogste toren en wie maakt het
mooiste bouwwerk. Marloes
Elkink, penningmeester van
Compositum en vierdejaars
Bouwkundestudent, hoopt dat
het publiek spontaan meedoet
aan deze laagdrempelige activi-
teiten. “Misschien kunnen we
wedstrijdjes tussen ouders en
kinderen organiseren, dat zien
we ter plekke wel. We weten nu
ook nog niet hoe druk het zal
worden.” Een stuk of zes bege-
leiders gaan aanwijzingen
geven voor mooie bouwsels. 
De winnaar wordt na ieder 
wedstrijdje bepaald, dan
kunnen de deelnemers weer
door naar andere programma-
onderdelen. Bijvoorbeeld naar
de sportactiviteiten.

Slingeren, roetsjen 
en prijsschieten
Bij het Studentensportcentrum
zullen drie sportverenigingen
het publiek de kans geven eens
iets heel anders te doen dan wat
je op een gewone zondag doet.
Bezoekers kunnen in een kano
stappen, via een tokkelbaan
naar beneden roetsjen of
proberen via een indianenbrug
de Dommel over te steken. Wie
gegarandeerd droog wil blijven,
kan ook terecht bij de hand-

boogschietvereniging Da Vinci.
Buitensportvereniging All
Terrain bouwt een indianen-
brug van twee touwen, een voor
het voetenwerk en een voor de

handen. Eén voor één kunnen
dapperen proberen aan de
overkant van de Brabantse
rivier te komen. Iets minder
riskant is misschien de tokkel-

baan, daar doet de zwaarte-
kracht, met een beetje goede
afzet, het halve werk. (NS)/.
Foto’s: Bart van Overbeeke

Eindhoven studentenstad via Dommel studentenstroom

Kerstwintercircus speciaal voor de TU/e
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En hoe is het in Kingston?

Na de eerste paar jaar in
Eindhoven te hebben 
gestudeerd, werd het tijd
om even over de oceaan 
te gaan kijken. Ik kan je
zeggen; hier is bijna alles
hetzelfde, maar dan net
even anders.

Zoals veel mensen weten,
heeft ook Canada een
westerse cultuur. Alleen
hebben ze een aantal
dingen die wél duidelijk
anders zijn. Ze zijn 
bijvoorbeeld heel erg trots
op hun ‘achtertuin’. In
Canada is alleen de zuide-
lijkste honderdvijftig 
kilometer van het land
bebouwd, de rest is erg
dun bevolkt. In deze
‘tuin’ kun je allerlei
dingen doen. Zo heb ik 
de afgelopen weken in 
de buurt van Kingston 
in een kano een zons-
ondergang meegemaakt;
door de bossen en langs
meren gekomen waar
geen vliegtuig, auto of
boot te zien is; een aantal
kilometers de prachtige
natuur bewonderd op een
mountainbike; van de

berg afgereden met een
mountainboard en nog
veel andere dingen.
Kortom, voor de natuur-
liefhebber en sportie-
veling een must. Op de
planning staan daarom
ook een backpacktrip en
bezoek aan de grote 
omliggende steden
(Toronto, Montreal en
Ottowa) om wat meer
cultuur op te snuiven.
Natuurlijk heeft Canada
meer te bieden dan alleen
een prachtige natuur. 
Ze hebben er ook bars en
pubs. Deze kroegen zijn
niet hetzelfde als die op
Stratumseind. Je kunt
hier overal zitten in de 
typische (Amerikaanse)
booth: een soort van 
gescheiden hokje met
twee banken met hoge
rugleuning tegenover

elkaar en een tafel in het
midden. In de discotheken
vind je deze booth’s weer
terug en er is ook een 
mogelijkheid tot dansen
op de dansvloer, met
veelal dezelfde top 40-
muziek als wij kennen.
Behalve uitgaan en van 

de natuur genieten, ben
ik natuurlijk met een
reden naar Canada
gegaan. Tijdens mijn
vorige half jaar ontmoette
ik een professor van de
Queens University,
School of Computing,
tijdens zijn lezing over

een nieuw paradigma
genaamd ‘Organic 
User Interfaces’. Deze
theorieën bestaan uit de
notie dat een computer
elk mogelijk object kan
zijn en de input zou
moeten zijn waar de
output is. Om een lang
verhaal kort te maken,
werk ik nu voor deze 
professor in het ‘Human
Media Lab’, één van de
toonaangevende labs 
betreffende ‘Human
Computer Interaction’.
Zo kan ik mijn steentje
bijdragen aan de toekomst
van dit paradigma en
mijn eigen ontwikkeling.

Rob Dijkstra, derdejaars
student Industrial Design

Studenten van de TU/e gaan

steeds vaker voor hun

studie naar het buitenland.

Voor stage of voor het

verrichten van onderzoek,

omdat het verplicht is of

omdat ze het leuk vinden.

Cursorlezers kunnen iedere

week over de schouder van

een TU/e-student in het

buitenland meekijken.

Oranje leeuwen genieten volop

De jongens, die zich pre-
senteren als Oranje
leeuwen, zijn van mijlen-
ver te herkennen aan de
feloranje leeuwenpakken
en geschminkte gezicht-
en. Met hun oranje Land
Rover hebben ze al

duizenden kilometers
gemaakt. Ook in Zuid-
Afrika blijven ze rond-
reizen, om zo min moge-
lijk van de wedstrijden te
missen. De Oranje
leeuwen hebben de
groepswedstrijden in
Johannesburg en Durban
bezocht. De kwartfinale in
Port Elizabeth, de halve
finale in Kaapstad en de
finale in Johannesburg
staan nog op het program-
ma. Volgens Van Herten is
het tot nu toe niet moeilijk
geweest aan kaartjes te
komen. “Opmerkelijk
genoeg is het nog steeds
mogelijk om via de offi-
ciële weg kaarten voor de
kwartfinale van Nederland
tegen Brazilië te kopen.”
Stefan is te spreken over
de sfeer. “De sfeer is hier
top! Zeker bij de groeps-
wedstrijden kleurden de
speelsteden oranje.”
En hebben ze de afgelopen
tijd nog wat bijzonders
meegemaakt? Stefan: “Dat
valt wel mee, maar na 75

dagen door Afrika reizen is
niet snel iets nog bij-
zonder.”(JvG)/.

Gezellig kijken naar Oranje
DDee  ssppaannnniinngg  wwaass  wweeeerr  ttee  ssnniijjddeenn  iinn

NNeeddeerrllaanndd,,  ttooeenn  ‘‘oonnzzee  jjoonnggeennss’’  mmaaaannddaagg

tteeggeenn  SSlloowwaakkiijjee  ssppeeeellddeenn..  HHeerr  eenn  ddeerr  wweerrdd

wweeeerr  vvooeettbbaall  ggeekkeekkeenn  oopp  ddee  ccaammppuuss..  ZZoo

ooookk  iinn  FF..OO..RR..TT..,,  ddee  bboorrrreellrruuiimmttee  vvaann  JJaappiiee,,

ddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  vvaann  SScchheeiikkuunnddiiggee

TTeecchhnnoollooggiiee  ((SSTT))..  MMeeeerr  ddaann  ddeerrttiigg

SScchheeiikkuunnddeessttuuddeenntteenn  bbeekkeekkeenn  ddee  wweedd--

ssttrriijjdd  iinn  oorraannjjeetteennuuee..  VVoollggeennss  SSTT--ssttuuddeenntt

NNiicckk  OOppppeerrss  wwaass  hheett  vvoooorraall  ggeezzeelllliigg..  ““HHeett

wwaass  nniieett  hhooooggssttaaaanndd..  TTooeenn  ddee  eeeerrssttee  ggooaall

wwaass  ggeemmaaaakktt,,  wwaass  ddee  ssppaannnniinngg  wwaatt

mmiinnddeerr..””  NNaa  ddee  wweeddssttrriijjdd  ggiinngg  hhiijj  nneett  aallss

eennkkeellee  aannddeerree  ssttuuddeenntteenn  lliinneeaa  rreeccttaa  nnaaaarr

hhuuiiss,,  oomm  ttee  lleerreenn  vvoooorr  hheett  vvoollggeennddee

tteennttaammeenn..  

FFoottoo::  PPaauull  BBllooeemmeenn

De Oranje leeuwen op de wedstrijddag Nederland-Slowakije in Durban.

Ze hebben de afgelopen weken 21 landen gezien en
genieten nu volop in Zuid-Afrika van de wedstrijden
die Oranje speelt. Bouwkundestudent Stefan van
Herten vertrok in april met zijn vrienden Jeroen Peters,
Laurens Ultee en Frank Daamen vanuit Nederland om
op tijd bij het WK te kunnen zijn. TU/e-student Marcel
Bemelmans heeft zich inmiddels bij de groep gevoegd.
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““LLaaaattssttee  rroonnddee!!””,,  rrooeepptt  ddee

bbaarrmmaann..  HHiieerr  bbeenn  iikk  nnooooiitt

ggooeedd  iinn  ggeewweeeesstt..  ““JJee  mmooeett

nnaaaarr  hhuuiiss..””  ““WWiiee  zzeeii  ddaatt??””

VVeerrwwaarrdd  kkiijjkk  iikk  oomm  mmee

hheeeenn  tteerrwwiijjll  iikk  wwoorrdd  mmeeee--

ggeezzooggeenn  iinn  ddee  ssttooeett  nnaaaarr

bbuuiitteenn..  ““NNaaaarr  hhuuiiss””,,

fflluuiisstteerrtt  ddee  sstteemm  wweeeerr..

““WWiiee  iiss  ddaatt??””,,  rrooeepp  iikk,,  

iinnmmiiddddeellss  ggeeïïrrrriitteeeerrdd..

““LLooggiiccaa””,,  fflluuiisstteerrtt  ddee

sstteemm,,  vvoooorr  ddee  vveerraannddeerriinngg

iinn  mmiijjnn  aannddeerree  oooorr,,  ““ddee

kkrrooeeggeenn  zziijjnn  ggeessllootteenn,,  dduuss

mmooeett  jjee  nnaaaarr  hhuuiiss..””  MMaaaarr

iikk  hheebb  hheelleemmaaaall  ggeeeenn  zziinn

oomm  nnaaaarr  hhuuiiss  ttee  ggaaaann,,  hheett

iiss  hhiieerr  ggeezzeelllliigg..  

IIkk  hhoooorr  wwaatt  ggeessttoommmmeell,,

eeeenn  ttwweeeeddee  sstteemm,,  zzee  oovveerr--

lleeggggeenn  eevveenn..  DDaann  sscchhrraaaapptt

ddee  ttwweeeeddee  sstteemm  zziijjnn  kkeeeell::

““HHaalllloo,,  CCoonnffoorrmmiissmmee  hhiieerr,,

aallss  jjee  nnuu  nniieett  nnaaaarr  hhuuiiss

ggaaaatt  ddaann  kkrriijjggeenn  wwee  pprroo--

bblleemmeenn..””  OOhh  jjaa,,  kkoomm  mmaaaarr

oopp  ddaann””,,  rrooeepp  iikk  bbaallddaaddiigg..

””IIkk  ddeennkk  ddaatt  wwee  BBeessttwwiill

mmooeetteenn  iinnsscchhaakkeelleenn””,,

hhoooorr  iikk  ddee  ttwweeeeddee  sstteemm

tteeggeenn  ddee  eeeerrssttee  zzeeggggeenn,,

““hhiieerr  bbeenn  iikk  ooookk  nniieett  tteeggeenn

ooppggeewwaasssseenn..””  WWeeeerr  

ggeessttoommmmeell..  EEvveenn  llaatteerr  eeeenn

ddeerrddee  sstteemm::  ““HHeett  iiss  vvoooorr  jjee

eeiiggeenn  bbeessttwwiill..””  EEeenn  dduuww  iinn

mmiijjnn  rruugg,,  nnoogg  eeeenn..  OOnnddeerr

lluuiidd  pprrootteesstt  bbeeggeeeeff  iikk  mmiijj

nnaaaarr  hhuuiiss..  BBiijj  wwiijjzzee  vvaann

llaaaattssttee  vveerrzzeett  vvaall  iikk  mmeett  ddee

ttvv  aaaann  iinn  ssllaaaapp  oopp  ddee  bbaannkk..  

AAllss  iikk  eeeenn  ppaaaarr  uuuurr  llaatteerr

ddoooorr  DDoorraa  tthhee  EExxpplloorreerr

wwoorrdd  ggeewweekktt,,  wweeeett  iikk  ddaatt

iikk  nnaaaarr  LLooggiiccaa,,

CCoonnffoorrmmiissmmee  eenn  BBeessttwwiill

hhaadd  mmooeetteenn  lluuiisstteerreenn..  HHeett

iiss  ggeewwoooonn  pprraakkttiisscchheerr  oomm

mmeetteeeenn  iinn  jjee  bbeedd  ttee  ggaaaann

lliiggggeenn..  TToocchh  kknnaaaaggtt  eerr

iieettss..  DDee  vvoollggeennddee  oocchhtteenndd

ddooee  iikk  vveerrwwooeeddee  ppooggiinnggeenn

oomm  LLooggiiccaa,,  CCoonnffoorrmmiissmmee

eenn  BBeessttwwiill  ttee  ttaarrtteenn..  

IIkk  ttrreekk  mmiijjnn  lliinnkkeerrsscchhooeenn

aaaann  mmiijjnn  rreecchhtteerrvvooeett,,

ffrriittuuuurr  mmiijjnn  oonnttbbiijjtt  eenn  ssttoopp

eeeenn  ssppiijjkkeerrbbrrooeekk  iinn  mmiijjnn

ssppoorrttttaass..  AAllss  iikk  eerr  llaatteerr  ddiiee

ddaagg,,  mmeett  ppiijjnnlliijjkkee  vvooeetteenn,,

bboorrrreelleenndd  mmaaaaggzzuuuurr,,  eeeenn

ggeesscchheeuurrddee  ssppiijjkkeerrbbrrooeekk

eenn  eeeenn  hheevviiggee  kkaatteerr  aacchhtteerr

kkoomm  ddaatt  hheett  ttoocchh  eecchhtt  vveeeell

mmaakkkkeelliijjkkeerr  iiss  oomm  eeeenn

ppoottjjee  ssqquuaasshh  ttee  wwiinnnneenn  aallss

jjee  hheett  rraacckkeett  ggeewwoooonn  bbiijj

hheett  hhaannddvvaatt  vvaasstthhoouuddtt,,

ggeeeeff  iikk  mmiijj  ggeewwoonnnneenn..  

DDiitt  iiss  mmiijjnn  llaaaattssttee  ccoolluummnn..

IIkk  mmooeett  oopp  zzooeekk  nnaaaarr  eeeenn

bbaaaann..  HHeett  iiss  vvoooorr  mmiijjnn

eeiiggeenn  bbeessttwwiill..

MMoonniiqquuee  HHeennddrriikkss  iiss
ssttuuddeennttee  TTeecchhnniisscchhee
IInnffoorrmmaattiiccaa..  DDiitt  iiss  hhaaaarr
llaaaattssttee  ccoolluummnn  vvoooorr
CCuurrssoorr..

WWoouutteerr  vviinnddtt  ddeezzee  ffrriieett  ‘‘eerrgg

ssttaannddaaaarrdd’’;;  jjee  kkuunntt  ggeewwoooonn

pprrooeevveenn  ddaatt  ddiitt  mmaassssaapprroodduuccttiiee  iiss..

BBoovveennddiieenn  lliiggtt  ddee  mmaayyoo  eerr  aallss  zzoo’’nn

ddiikkkkee  llaaaagg  bboovveennoopp  aallss  ddaatt  AAllbbeerrtt

VVeerrlliinnddee  hhoommoosseekkssuueeeell  iiss..  JJeerrooeenn

mmooeett  eecchhtteerr  ccoonncclluuddeerreenn  ddaatt  ooookk

zzoonnddeerr  ddee  mmaayyoo  ddeezzee  ffrriieetteenn

ggeewwoooonn  nnooooiitt  kkrrookkaanntt  zziijjnn

ggeewweeeesstt..  OOookk  vviinnddtt  hhiijj  ddaatt  eerr  ttee

wweeiinniigg  zzoouutt  oopp  zziitt..  LLoorreennzz  vviinnddtt  ddiitt

eecchhtteerr  pprriimmaa  ffrriieett::  aaaann  ttee  rraaddeenn  oomm

ttee  eetteenn  nnaa  hheett  zzwweemmmmeenn  ((ooff  nnaa  hheett

ssttaappppeenn  nnaattuuuurrlliijjkk))..

WWaatt  eeeenn  kklleeffffee  bbooeell  iiss  ddiitt,,  vviinnddtt

JJeerrooeenn..  MMiisssscchhiieenn  ddaatt  ddee  ffrriieett

lleekkkkeerr  iiss  aallss  jjee  hheett  mmeetteeeenn  ooppeeeett,,

mmaaaarr  aallss  iiee  ooookk  mmaaaarr  vviijjff  mmiinnuutteenn  iinn

eeeenn  zzaakkjjee  hheeeefftt  ggeezzeetteenn,,  iiss  hheett

mmeetteeeenn  eeeenn  nnaattttee  ttrrooeepp..  HHeett  eenniiggee

pplluussppuunntt  wwaatt  WWoouutteerr  kkaann  ooppnnooeemm--

eenn  iiss  ddaatt  ddee  mmaayyoo  bbeesstt  ttee  eetteenn  iiss..

NNaa  eeeenn  ppoooossjjee  mmooeett  JJeerrooeenn  ttoocchh

ttooeeggeevveenn  ddaatt  jjee  ddeezzee  ffrriieett  bbeesstt  wweell

lleekkkkeerr  ddoooorr  kkaann  eetteenn..  JJaa  mmaaaarr,,  ddaatt

iiss  ddee  nnaattuuuurrlliijjkkee  eeiiggeennsscchhaapp  vvaann

ffrriieett,,  vvooeeggtt  WWoouutteerr  ddaaaarr  aaaann  ttooee……

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 ‘van aardappelen
valt nog best wat te maken’: het lekkerste frietje-met van
Eindhoven.

LLoorreennzz  vviinnddtt  ddeezzee  ffrriieett  ppeerrffeecctt  vvaann

ssttrruuccttuuuurr;;  jjee  pprrooeefftt  ggeewwoooonn  ddaatt  ddiitt

hhuuiissggeemmaaaakkttee  ffrriieetteenn  zziijjnn..

WWeeddeerroomm  eeeenn  ssllaappppee  hhaapp,,  vviinnddtt

JJeerrooeenn,,  hhiijj  hhoouuddtt  bblliijjkkbbaaaarr  mmeeeerr

vvaann  sstteevviiggeerree  ffrriieett..  OOookk  ddee  mmaayyoo

kkaann  hheemm  nniieett  eecchhtt  bbooeeiieenn..  HHeett

eenniiggee  eecchhttee  pplluussppuunntt  vvaann  ddeezzee  ffrriieett

iiss  ddaatt  zzee  iinn  hheett  mmeeeesstt  aauutthheennttiieekkee
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eecchhttee  BBeellggiisscchhee  mmaayyoo  bbiijj  ddeezzee

ffrriieetttteenntt..  HHeett  eenniiggee  nnaaddeeeell  ddaatt  ddee

mmaannnneenn  kkuunnnneenn  bbeeddeennkkeenn  iiss  hheett
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BESTE
KEUS

De laatste loodjes...
De meeste studenten
moeten nog heel even
doorbikkelen en dan
zitten de tentamens
erop. In de bibliotheek,
op het grasveld, in het
Auditorium; overal zit wel
een student met z’n neus
in de boeken of achter
een laptop. We spraken
enkele harde zwoegers. 

Marijn van Aerle (24) zit
uiterst geconcentreerd
buiten op een bankje bij
het Auditorium te studeren
(zie linkerfoto). De master-
student Bouwkunde is
lichtelijk verbaasd dat
maar weinig studenten
buiten in het zonnetje
zitten. “Op andere plekken
vind ik het te rumoerig.
Buiten is het tenminste

lekker rustig.” Marijn was
’s ochtends al met de trein
gekomen vanuit Den
Bosch, voor het geval hij
vertraging zou hebben. Hij
kijkt nog even de samen-
vatting met antwoorden op
proeftentamens door. “Een
paar jaar geleden was ik op
het laatst nog flink aan het
leren. Nu doe ik dat niet
meer. Ik breng de dag
rustig door. Wat je het laatst
snel hebt geleerd, ver-
dringt soms de eerdere
stof.” Als het meezit, is dit
tentamen over onder-
zoekstechnieken zijn aller-
laatste tentamen ooit.
Hierna studeert hij af.
Meestal is hij niet zenuw-
achtig, maar nu toch wel
een beetje. Aan de voorbe-
reiding zal het niet liggen;

Marijn heeft alle colleges
gevolgd en een hoop voor-
beeldvragen gemaakt. Na
het tentamen gaat hij uit
eten om de vakantie alvast
in te luiden. Binnenkort
verruilt hij de Nederlandse
zon voor die op Mallorca.

Ook in het Auditorium
wordt volop gestudeerd.
Erwin Raasveld (26) (op
rechterfoto met geruite
blouse), student Techni-
sche Informatica, heeft een
hoop codes op zijn scherm.
Hij oefent in het program-
meren van een dynami-
sche website. Donderdag
heeft hij een praktijk-
tentamen. Hij ziet de test
met vertrouwen tegemoet.
“Ik ben er goed in. Privé
bouw ik ook wel eens

websites voor klanten.” Hij
is bewust naar de TU/e
gekomen om te studeren,
want thuis in Veenendaal
kan Erwin zich minder
goed concentreren. “Dan
staat de Playstation zo weer
aan”, lacht hij. In de zomer
gaat hij dadelijk een paar
weken geld verdienen als
voorman bij een school-
boekenmagazijn.
Ontspannen doet hij in
Friesland op de camping. 

Luc Raijmakers (24) (op
rechterfoto met groene 
T-shirt) is aan vakantie toe.
Hij zit op het einde van zijn
schakeljaar van Automa-
tive Technology (Werktuig-
bouwkunde) en heeft een
pittig jaar gehad. “Ik had
wat opstartproblemen. Ik

moest mijn wiskunde bij-
spijkeren en heb wat extra
lessen moeten volgen.” Luc
bereidde zich voor op het
tentamen ‘Eindige elemen-
ten methode’ door oude
tentamens te maken en
door ‘een dictaatje door te
bladeren’. “Ik hoefde nu
slechts twee tentamens te
doen, waardoor ik me goed
heb kunnen voorberei-
den.” Luc gaat dadelijk aan
de slag met zijn bijbaan,
waarbij hij verbrandings-
motoren reviseert. 

De laatste tentamens
worden op vrijdag 2 juli 
gehouden. (JvG)/.
Foto’s: Bart van Overbeeke
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