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FOM en TU/e tekenen Memorandum of Understanding 

“TU/e zal FOM-instituut
niet inkapselen”
Rector Hans van Duijn en FOM-
directeur Wim van Saarloos on-
dertekenden dinsdag 6 juli een
Memorandum of Understan-
ding, waarin de TU/e en FOM de
afspraak formaliseren om het
FOM-instituut Rijnhuizen in
Eindhoven uit te bouwen tot
een nieuw instituut voor fun-
damenteel energieonderzoek.
Van Duijn nodigde hierbij de
FOM-medewerkers uit om in
het najaar de stad Eindhoven
en de campus te bezoeken.

FOM-directeur Wim van Saar-
loos zei dinsdag blij te zijn met
het constructieve overleg dat tot
nu toe met de TU/e gevoerd is
over de verhuizing van Rijnhuiz-
en naar Eindhoven. In het
memorandum staat onder meer
de toezegging dat de TU/e
binnen het nieuwe instituut een
extra afdeling gaat opzetten en
dat de TU/e die ook gaat finan-
cieren. De afdeling valt wel onder
de verantwoordelijkheid van de
directeur van het FOM-instituut
en krijgt een plaats naast de vier
al bestaande afdelingen. Het is
nog niet bekend waar die afde-
ling zich op gaat focussen. De
TU/e waarborgt ook de onafhan-
kelijke positie van het nieuwe 
instituut. Van Saarloos: “Het
instituut zal niet worden inge-
kapseld door de TU/e.”
In het memorandum wordt 
benadrukt dat Rijnhuizen een
belangrijk nationaal instituut is
en moet blijven. De TU/e 
beschouwt het instituut straks als
een extra faculteit. Dat betekent
onder meer dat de medewerkers
toegang hebben tot de clean-
rooms en de bibliotheek, maar
ook tot de sportfaciliteiten en de

kinderopvang van de univer-
siteit.
Rector Van Duijn sprak de mede-
werkers ook toe en zei dat de
TU/e, de stad Eindhoven en de
regio trots zijn op de komst van
Rijnhuizen. Volgens hem past
het instituut uitstekend in alle
initiatieven die er op dit moment
gaande zijn op energiegebied,
zoals de aanwijzing van de TU/e
als co-locatie voor de KIC Inno-
Energy door het EIT (European
Institute of Innovation and Tech-
nology). De werktitel voor het
nieuwe instituut wordt DIFFER,
een acroniem voor Dutch Institu-
te For Fundamental Energy
Research. 

In 2015 moet het nieuwe insti-
tuut, dat een eigen gebouw krijgt
in de buurt van N-laag, de deuren
openen. De bestaande onder-
zoekslijnen op het gebied van
fusie-energie en nanolagen voor
de computerchipindustrie
worden uitgebreid met nieuwe
groepen. De nationaal coördi-
nerende rol zal vervuld gaan
worden via focusgroepen (depen-
dances) aan verschillende
Nederlandse universiteiten. Ook
gaat het instituut nauw samen-
werken met bestaande energie-
onderzoeksinstellingen. 

De Raad van Bestuur van FOM
neemt de definitieve beslissing
over de voorgenomen verhuizing
wanneer de financiering van het
nieuwe laboratorium verzekerd
is, en de ondernemingsraad met
alle plannen heeft ingestemd.
(HK)/.

Meedoen langs de Dommel
SSttaapp  iinn  eeeenn  kkaannoo,,  bboouuww  eeeenn  bbiieerrkkrraattttoorreenn  ooff  kkiijjkk  rruussttiigg
nnaaaarr  ooppttrreeddeennss..  TTiijjddeennss  ddee  DDooee  ddee  DDoommmmeellddaagg  oopp  
44  jjuullii  wwaass  eerr  vvaann  aalllleess  ttee  bbeelleevveenn  oopp  hheett  TTUU//ee--tteerrrreeiinn..
EEeenn  kklleeiinnee  dduuiizzeenndd  ffiieettsseerrss  eenn  wwaannddeellaaaarrss  lliieett  zziicchh
vveerrlleeiiddeenn  ttoott  mmeeeeddooeenn  bbiijj  hheett  tteerrrraass  vvaann  ccaafféé  DDee
ZZwwaarrttee  DDooooss,,  bbiijj  ddee  DDoommmmeellbbrruugg  ooff  iieettss  nnoooorrddeelliijjkkeerr
bbiijj  hheett  SSttuuddeenntteennssppoorrttcceennttrruumm..  
DDee  hhoouutteenn  ddaannssvvllooeerr  ddiiee  vvoooorr  ddee  ggeelleeggeennhheeiidd  hheett  ggrraass
vvoooorr  DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss  bbeeddeekkttee,,  ggaaff  rruuiimmttee  aaaann  ssttuuddeenn--
tteennddaannssggrrooeepp  FFoooottlloooossee  eenn  ddee  ddaannssggrrooeepp  vvaann  ddee
AAssssoocciiaattiioonn  ooff  CChhiinneessee  SSttuuddeennttss  aanndd  SScchhoollaarrss
EEiinnddhhoovveenn..  ZZiijj  ddaannsstteenn  iinn  ddee  vvoollllee  zzoonn  iinn  zzeellffggeemmaaaakkttee
kklleeddiinngg  ttwweeee  ttrraaddiittiioonneellee  ddaannsseenn..  DDee  ddaannssvvoooorrsstteell--
lliinnggeenn  wweerrddeenn  aaffggeewwiisssseelldd  ddoooorr  ooppttrreeddeennss  vvaann  kkeeggeell--
kkuunnsstteennaaaarr  GGuuiiddoo  vvaann  HHoouutt..  AAll  iimmpprroovviisseerreenndd  ggooooiiddee
hhiijj  kkeeggeellss  ddee  lluucchhtt  iinn  eenn  vviinngg  zzee,,  ooff  lliieett  zzee  vvaalllleenn,,  nneett
wwaaaarr  hheett  ggiittaaaarrssppeell  vvaann  MMiirreekk  WWaallttoonn  ttooee  uuiittnnooddiiggddee..
EEvveenn  vveerrddeerroopp  wwaarreenn  7755  lleeggee  bbiieerrkkrraatttteenn  vvaann  vveerrsscchhiill--
lleennddee  mmeerrkkeenn,,  eenn  ddaaaarrddoooorr  vveerrsscchhiilllleennddee  ffoorrmmaatteenn,,  ttee
ggeebbrruuiikkeenn  vvoooorr  eeeenn  zzoo  hhoooogg  mmooggeelliijjkkee  ssttaappeell  ooff  eeeenn  zzoo
ffrraaaaii  mmooggeelliijjkk  bboouuwwwweerrkk..  SSttaannddaaaarrddpprroocceedduurree::
kkiinnddeerreenn  bbeeggiinnnneenn  rreeuuzzee  eenntthhoouussiiaasstt  eenn  vvaaddeerrss
nneemmeenn  hheett  ffaannaattiieekk  oovveerr  ttoott  zzee  bbiijjnnaa  nniieett  mmeeeerr  ttee
ssttooppppeenn  zziijjnn..  SSttuuddeenntteenn  vvaann  CCoommppoossiittuumm  ddeeeellddeenn
TTUU//ee--pprriijjssjjeess  uuiitt::  TT--sshhiirrttss  vvoooorr  ddee  ppaappaa’’ss  eenn  llaammppjjeess
vvoooorr  ddee  kklleeiinnttjjeess..  DDiiee  pprriijjssjjeess  kkrreeggeenn  ddee  aaqquuaarreelllliisstteenn
oopp  ddee  oouuddee  DDoommmmeellbbrruugg  ooookk..  DDoocceenntt  FFrraannss  FFrraannsssseenn
eenn  ssttuuddeenntteenn  BBoouuwwkkuunnddee  bbeeggeelleeiiddddeenn  ddee
DDooTThheeDDoommmmeellWWaatteerrWWaatteerrCCoolloouurr  ccoonntteesstt..  
IIeettss  ssttooeerrddeerree  aaccttiivviitteeiitteenn  vvoonnddeenn  ppllaaaattss  iinn  eenn  bboovveenn
ddee  DDoommmmeell  bbiijj  hheett  SSttuuddeenntteennssppoorrttcceennttrruumm..  DDee  kkaannoo’’ss
vvaann  ssttuuddeenntteennkkaannoovveerreenniiggiinngg  OOkkaawwaa  wwaarreenn  vvoooorrtt--
dduurreenndd  bbeezzeett..    WWiiee  dduurrffddee  ttee  rrooeettssjjeenn  oovveerr  ddee  ttookkkkeell--
bbaaaann  vvaann  bbuuiitteennssppoorrttvveerreenniiggiinngg  AAllll  TTeerrrraaiinn  mmeerrkkttee  ddaatt
hheett  ssuuppeerreenngg  wwaass  bbiijj  hheett  aaffzzeetttteenn  bboovveennoopp  ddee
kklliimmttoorreenn..  

DDee  vvrriijjwwiilllliiggeerrss  wwaarreenn  oopp  ddee  aaffsslluuiitteennddee  bbaarrbbeeccuuee
eeeennssggeezziinndd::  ““EEeenn  eerrgg  ggeessllaaaaggddee  ddaagg..  JJaammmmeerr  ddaatt  DDooee
ddee  DDoommmmeell  ppaass  oovveerr  ttwweeee  jjaaaarr  wweeeerr  iiss””..  ((NNSS))

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

TU/e houdt Spaanse taalles vooralsnog aan
TU/e-studenten kunnen nog
steeds Spaanse taalles volgen
aan de universiteit. Het College
van Bestuur besloot een jaar
geleden te focussen op Neder-
lands, Engels en interculturele
vaardigheden en ‘vreemde
talen’ als Italiaans, Duits,
Frans, Russisch en Spaans te
schrappen. De populaire laatst-
genoemde cursus blijft, zij het
met andere randvoorwaarden,
voorlopig echter in het aanbod.

Spaans behoort zeker níet tot de
focusgebieden van de TU/e,
benadrukt dr. Karen Ali, hoofd
van het Onderwijs en Studenten
Service Centrum (STU) waarvan
het Centrum voor Communica-

tie, Taal en Techniek (CTT) sinds
een klein jaar deel uitmaakt.
Hoofdtaken van het CTT zijn
volgens haar “het ondersteunen
van studenten en medewerkers
bij het leren van de Engelse
(wetenschappelijke) taal en het
zorgen voor integratie met de
Nederlandse populatie”, waar-
voor de vakken Nederlands en
interculturele communicatie
noodzakelijk zijn.
De gekozen focus leidde een jaar
geleden tot protest vanuit de
TU/e-gemeenschap. Vooral het
schrappen van de cursus Spaans,
met jaarlijks zo’n honderddertig
deelnemers, schoot onder meer
bij CTT-medewerkers in het ver-
keerde keelgat. “De keuze van het

College van Bestuur om de ‘niet-
focustalen’ te schrappen, is op
zich niet zo’n ramp”, zegt Vincent
Merk, voormalig docent Frans en
coördinator van het CTT. “Het
was een bevestiging van de
tendens die we al jaren zagen”,
zegt hij, doelend op de afnemen-
de belangstelling voor het Itali-
aans, Duits, Frans en Russisch.
Voor het behoud van het Spaans
maakte Merk zich wél nadruk-
kelijk hard. De uitkomst is
volgens hem “een lauw com-
promis, maar we zijn er ook weer
niet héél treurig om. De cursus
telt nog altijd genoeg studenten”.
Het compromis zit ‘m vooral in
de eigen bijdrage van honderd
euro die deelnemers voortaan

betalen. Cursisten die kunnen
aantonen het Spaans te hebben
gebruikt voor een studieverblijf
in een Spaanstalig land waar
ECTS-punten tegenover staan,
krijgen dit bedrag terug. 

Grijs gebied
Merk heeft zijn bedenkingen bij
die eigen bijdrage, die de univer-
siteit volgens hem “niet zoveel
oplevert. Misschien hoopt de
TU/e hiermee een duidelijke
scheiding te maken tussen
studenten die de taal voor hun
vakantie op een of andere
Spaanse playa willen gebruiken
en degenen die het écht voor hun
studie nodig hebben; prima.
Daartussenin zit echter wel een

groot grijs gebied van mensen
met een brede visie op de
toekomst; die nog geen defini-
tieve plannen ertoe hebben, maar
over twee jaar misschien wel iets
in een Spaanstalig land willen
gaan doen. Als die moeten gaan
betalen, zullen ze zich waar-
schijnlijk wel twee keer beden-
ken”. 

Volgens STU-hoofd Karen Ali
wordt een eventuele voortzetting
van de cursus Spaans volgend
jaar opnieuw besproken.
(MvdV)/.
Lees meer over de vreemde talen aan de
TU/e op de pagina’s 8 en 9.

vakantie
Vakantie, ook voor Cursor

DDiitt  iiss  ddee  llaaaattssttee  ppaappiieerreenn  CCuurrssoorr  vvoooorr  ddee  zzoommeerrvvaakkaannttiiee,,  mmaaaarr  oopp  wwwwww..ttuuee..nnll//ccuurrssoorr  bblliijjvveenn  wwee

ddee  hheellee  zzoommeerr  aaccttiieeff  mmeett  hheett  llaaaattssttee  nniieeuuwwss..  

UU  kkuunntt  ddee  rreeddaaccttiiee  iinn  ddee  zzoommeerrppeerriiooddee  hheett  bbeessttee  bbeerreeiikkeenn  vviiaa  mmaaiill::  ccuurrssoorr@@ttuuee..nnll..  

TTiijjddeennss  ddee  IInnttrroo,,  vvaann  1166  ttoott  eenn  mmeett  2200  aauugguussttuuss,,  mmaaaakktt  ddee  rreeddaaccttiiee  ddaaggeelliijjkkss  eeeenn  IInnttrrookkrraanntt..

OOpp  ddoonnddeerrddaagg  99  sseepptteemmbbeerr  vveerrsscchhiijjnntt  ddee  eeeerrssttee  ppaappiieerreenn  CCuurrssoorr  vvaann  ddee  nniieeuuwwee  jjaaaarrggaanngg..

WWee  wweennsseenn  iieeddeerreeeenn  eeeenn  ssuuppeerrmmooooiiee  vvaakkaannttiiee  ttooee!!  
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Rustig en beheerst draait Ad
Waterschoot een glazen buis
snel tussen zijn vingers heen 
en weer in de vlam van een gas-
brander. Zodra het midden van
de buis voldoende gesmolten is,
draait hij de uiteinden een
kwartslag in tegengestelde

richting zodat een zandloper-
vorm ontstaat. Vervolgens trekt
hij de twee helften soepel uit
elkaar. Het rechterdeel gaat aan
de kant, het linkerdeel houdt hij
met de dichtgesmolten kant
opnieuw in de vlam. Hij draait
hem snel en regelmatig rond. 
Al draaiend haalt hij de buis uit
de vlam en blaast er voorzichtig
een kleine hoeveelheid lucht in,
zodat het half gesmolten uiteinde
zich tot een perfect ronde bol
vormt. Even afkoelen en de
rondbodemkolf is klaar.
Het is fascinerend om te zien
hoe ambacht en technologie 
samensmelten in deze werk-
plaats. Zonder de hand van de
glasinstrumentmaker geen gas-
menginstallatie voor de faculteit
Scheikundige Technologie en
geen speciaal geslepen glas-
plaatje voor Werktuigbouwkunde.
Henri van der Schoot strijkt met
zijn vinger over de schuin 
geslepen vlakken van zo’n
plaatje: “Dit willen ze precies
onder een bepaalde hoek, om

lichtstralen af te buigen.” De
mannen van de glasinstrument-
makerij lijken alles te doen met
uiterste precisie en veel liefde
voor het vak, of het nu een klein
glasplaatje is of een glazen motor
als afscheidscadeau voor een
collega.
“Als het vak je niet écht interes-
seert, dan lukt het ook niet.”
Volgens groepsleider Frans
Kuijpers moet de liefde voor
glasbewerken in je bloed zitten.
Waterschoot vult aan: “Je ziet dat
het beste als er een groep mensen
komt kijken, zoals laatst een groep
studenten van Scheikunde. Er
zitten er altijd één of twee bij die
er helemaal in opgaan.” Frans:
“En dat komt pas echt als ze zelf
even achter die brander mogen
zitten. Dan zien ze ook hoe
moeilijk het eigenlijk is.”
Samen hebben Frans, Henri en
Ad al zo’n honderdtwintig jaar
ervaring als glasinstrumentmaker.
Alledrie leerden ze het vak eind
jaren zestig, begin jaren zeventig
aan de Jongeren Nijverheids

Opleiding van Philips, destijds
een grote opleiding. Ze weten
nog goed hoe ze de basisvaar-
digheden leerden, zoals een
glasstaafje tussen de vingers
laten rollen, terwijl het uiteinde
op hetzelfde punt in de gasvlam
blijft. “Dat was een week droog
oefenen met een glasbuis, daar
kwam geen vlam aan te pas.”
De mannen hebben alledrie 
niet meer zolang te gaan tot hun
pensioen. Ze maken zich zorgen
over het vinden van geschikte
opvolgers voor de werkplaats.
Ad: “Ik ben al 39 jaar de jongste
op elke afdeling waar ik gewerkt
heb. Na mij komt er niet veel
meer, hoor. Ik kan er in Neder-
land geen tien opnoemen die
jonger zijn dan ik. Ik zie het
somber in. Iemand die ons gaat
opvolgen zou hier eigenlijk nu al
moeten zijn. Het duurt tien jaar
voordat iemand meedraait zoals
wij.” Hoewel Frans en Henri iets
optimistischer zijn, beamen ze
dat het niet makkelijk zal zijn
om goede opvolging te vinden.

In Nederland bestaat momenteel
nog slechts één opleiding tot
glasinstrumentmaker, de Leidse
Instrumentmakers School. 
Daar studeren per jaar gemiddeld
een à twee mensen af, en die
kiezen vaak voor een hbo-ver-
volgtraject. 
Een ander ‘probleem’ is dat
steeds meer machinaal gemaakt
wordt of geïmporteerd uit Oost-
Europa. Toch zal er volgens de
mannen aan de TU/e altijd 
behoefte blijven aan bekwame
glasinstrumentmakers. “Je kunt
nu eenmaal niet alles met 
machines maken.” En over de
kwaliteit van het Oost-Europese
glaswerk is in ieder geval Ad 
niet te spreken. “Daar kijken 
ze niet op een paar centimeter,
verschrikkelijk.” Maar het 
belangrijkste is misschien wel
de service. “Wij kunnen hier
bijna alles maken. En als een
student bij ons binnenkomt die
dezelfde middag iets nodig heeft,
dan ligt het er meestal.”/.

Interview: Sjoukje Kastelein
Foto: Bart van Overbeeke

Je ziet het niet meteen aan 
de nieuw ogende werkplaats

in het TNO-gebouw, maar 
hier wordt ambachtelijk werk
gedaan. De glasinstrument-

makers van de Gemeen-
schappelijke Technische

Dienst van de TU/e maken en
repareren er met de hand 
alle mogelijke technische 

toepassingen van glas, vooral
glas voor de laboratoria van
Scheikundige Technologie.

Maar over een jaar of zes gaan
twee van de drie met pensioen
en dat baart hen zorgen. Want
goede, jonge glasinstrument-

makers zijn dun gezaaid.

Een stukje ambacht op de campus, maar hoelang nog?

Henri van der Schoot, Frans Kuijpers en Ad Waterschoot

In de vijver van het Paviljoen treffen we
tientallen, misschien wel honderden
vissen. Ze gedragen zich alsof ze honger
hebben.

Wie brood in de vijver (1957) van het
Paviljoen gooit, krijgt een spektakel te
zien van happende en bijna vliegende
vissen. Het zijn voornamelijk karpers, en
het zijn er niet weinig. Vijfentwintig heel
grote, evenveel middelmatige en ontelbaar
veel kleintjes. De allergrootste is naar

schatting 55 cm lang. De enige oranje vis
is een koikarper. Hij is een opvaller en een
van de oudsten van de poel. Al dertien jaar
zwemt hij hier zijn rondjes en eet hij zijn
buik vol. Soms met jonge visjes, soms met
broodjes van Albron.
Zo’n zeven jaar geleden kregen hij en 
zijn watergenoten opeens wel heel veel 
gezelschap. Een persoon die voor zijn
werk een vijver in Blixembosch moest
leeghalen en wel eens in het Paviljoen
kwam om koffie te drinken, kon de
Blixembosche vissen hier loslaten. Om
aan te geven hoe groot de dertig grootste
graskarpers waren die toen asiel verleend
kregen, moet je je handen toch al gauw
verder spreiden dan schouderbreedte.
Tegelijk bracht die persoon ook nog
kleinere graskarpers.
Er loopt bij Technische Bedrijfskunde een
student rond die een mooi bussinesplan
voor zich zag: kleine koikarpers uitzetten
en deze verkopen op het moment dat hij
afstudeert. Een startende ondernemer ziet
overal winst. Maar het bleef bij praatjes.

De vissen die nu zo graag brood vangen
van lunchende studenten (op zomerse
dagen is de deur naar de vijver open)
worden echt niet verkocht. (NS)
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Ach en Wee

Voorlopige beoordeling
opleiding Electrical
Engineering positief
De opleiding Electrical
Engineering is ‘een mooie,
sterke opleiding met een
nadruk op ontwerpen en creati-
viteit’, zo beoordeelde de visi-
tatiecommissie van de QANU
vorige week vrijdag tijdens het
voorlopige eindoordeel.
Zorgpunten zijn het lage ren-
dement in de bachelorfase en
de wat lichte beoordeling van
het eindproject van de
bachelors.

Dat laat ir. Rein van Asten, secre-
taris van de opleidingscommisie
van EE, weten naar aanleiding
van de informele conclusies. De
visitatiecommissie komt naar
verwachting in de tweede helft
van oktober met een voorlopig
eindrapport, dat de faculteit nog
mag controleren op feitelijke 
onjuistheden. In dat rapport
krijgt de opleiding op 21 verschil-
lende punten een beoordeling,
aan de hand waarvan wordt
bepaald of EE een nieuwe
accreditatie krijgt voor zes jaar.
Die cijfers zijn op dit moment
nog niet bekend. De visitatie
vindt plaats in 3TU-verband. De
commissie is al in Twente
geweest en gaat later nog op
bezoek in Delft.
Volgens Van Asten vindt de com-
missie de opleiding goed aan-
sluiten op de beroepspraktijk en
is er een goede koppeling met het
bedrijfsleven. De nieuwe opzet
van de masterthesis, in de vorm
van een paper dat wordt gepre-

senteerd op een symposium, valt
ook in goede aarde. De kwaliteit
van de afgestudeerde ingenieurs
is ook prima, maar ze zijn wel erg
technisch van aard. Iets meer
aandacht voor juridische en
maatschappelijke aspecten in de
opleiding zou dan ook een goede
zaak zijn, aldus de commissie.
De studie is pittig, maar te doen.
Dat de studenten gemiddeld
ruim zeven jaar over hun studie
doen, komt dan ook voorna-
melijk door bijbaantjes. De stu-
denten zouden iets meer aan
‘time-management’ moeten
doen. De faculteit zou nog
kunnen bijdragen aan het studie-
rendement door rustperiodes in
de bachelor aan te brengen en de
tentamens beter te spreiden. Een
groot probleem is de geringe in-
stroom, maar dat is een probleem
dat op Europees niveau speelt.
Wel verwacht de commissie ver-
beteringen aan de beoordeling
van het eindproject van de bache-
lorfase. De criteria hiervoor
zouden moeten worden aange-
scherpt, met meer aandacht voor
de persoonlijke bijdrage van de
student. Ook zou het onderwijs
een belangrijkere rol moeten
spelen in de functionerings-
gesprekken met het personeel.
(TJ)/.

Perspex capsule rondom 

Boeddha spat uit elkaar

De perspex capsule die midden-
in de vijver van het vier jaar
oude kunstwerk ‘SOH19 States
of Nature’ stond, is donderdag-
ochtend 1 juli spontaan uit
elkaar gespat. Het omvangrijke
kunstwerk ligt aan het Limbo-
pad naast de Zwarte Doos. De
Gemeenschappelijke
Technische Dienst (GTD) gaat
op zoek naar de oorzaak. Het
College van Bestuur is voor-
nemens het kunstwerk in de
oorspronkelijke staat te 
herstellen.

Iedereen die via het Limbopad
het TU/e-terrein betreedt, kent de
vijver met de zwarte eieren en de
Boeddha; de bijnaam voor het
zwarte beeld dat middenin de
vijver gevangen zit in een perspex
capsule. De 88 eieren zijn voor-
zien van zonnepanelen en moeten
ervoor zorgen dat het beeld op
zonnige dagen omhoog wordt

geduwd. Om het beeld zit in een
langwerpige, vierhonderd kilo
zware perspex capsule, die een
dikte heeft van tweeënhalve centi-
meter. Videobeelden hebben uit-
gewezen dat donderdagochtend
vijf voor zes de capsule spontaan
in stukken uit elkaar is gespat.

“Onverwacht, naar en lastig”,
zijn de kernwoorden van de
reactie van de voorzitter van
Stichting Natuurkunst die het
kunstwerk beheert. De kunste-
naar, Alex Vermeulen, reageerde
volgens Vader nogal laconiek.
“Hij beschouwt deze tegenslag
op boeddhistische wijze. Daarbij
bestaat het negatieve naast het
positieve en moeten wij er maar
het beste van maken. Vermeulen
stelt zich voor dat Boeddha nu op
retraite is in de Himalaya.”
Maar ondertussen ligt Boeddha
op de bodem van de vijver. Hij zit
nog om de afgebroken paal en in

de perspex bak. Wim Peters,
hoofd van de GTD, heeft niet zo
snel een verklaring voor het
spontane barsten van het
perspex. “Het zou kunnen dat de
invloed van de zon er iets mee te
maken heeft, maar dat is op dit
moment nog niet te zeggen. We
gaan de brokstukken opvissen uit
de vijver en ook navraag doen bij
de producent van de capsule.” 

Het College van Bestuur wil het
kunstwerk graag laten herstellen,
zo zegt universiteitssecretaris ir.
Harry Roumen. “Dat is na-
tuurlijk wel afhankelijk van de
kosten, daar hebben we nog geen
indicatie van gekregen.”
(HK/NS)/.Intreerede Jos Brouwers

Wegdek zuivert lucht
van stikstofoxiden
Straten kunnen de luchtzuiver-
heid rond het verkeer flink
gaan verbeteren. Dat blijkt uit
de eerste testresultaten van
een wegdek van luchtzuiverend
beton. Dit beton verlaagt de
concentratie stikstofoxiden
(NOx) met 25 tot 45 procent,
vertelde TU/e-hoogleraar
Bouwmaterialen Jos Brouwers
afgelopen vrijdag in zijn
intreerede.

De testen vonden plaats in de 
gemeente Hengelo. Daar is af-
gelopen najaar de drukke
Castorweg heringericht. Als on-
derdeel daarvan is zo’n duizend
vierkante meter weg voorzien
van luchtzuiverende betonsteen.
Ter vergelijking is een andere
strook van duizend vierkante
meter belegd met normale
stenen.
Onderzoekers van de TU/e
hebben dit voorjaar drie dagen
luchtmetingen gedaan aan de
Castorweg, tussen een halve
meter en anderhalve meter
hoogte. Boven het stuk met lucht-
zuiverende steen bleek het NOx-
gehalte 25 tot 45 procent lager
dan boven het stuk met gewone
stenen. NOx veroorzaakt smog
en zure regen. In het labora-
torium was al aangetoond dat de
betonstenen luchtzuiverend

werken. “Maar nu geven de 
resultaten aan dat het buiten ook
werkt”, aldus Brouwers. In het
vervolg van dit jaar staan nog
meer metingen op de agenda. 
Brouwers, sinds september
2009 hoogleraar bij de TU/e-
faculteit Bouwkunde, ziet tal van
toepassingsmogelijkheden,
vooral op plaatsen waar nu de
maximale NOx-concentraties
overschreden worden. Voor
wegen waar asfalt gewenst is, kan
het luchtzuiverende beton
gemengd worden met open
asfalt. Verder kan het toegepast
worden in zelfreinigende en
luchtzuiverende gevels. 
Veel duurder wordt een weg niet
door de toepassing van luchtzui-
verend beton, heeft Brouwers uit-
gerekend. De steen is weliswaar
vijftig procent duurder dan
normale betonsteen, maar de
totale aanlegkosten zijn maar
tien procent hoger. Er zit zelfs
nog een extra voordeel aan de
stenen: ze breken algen en het
straatvuil af, waardoor ze altijd
schoon blijven. (IJ/TJ)/.
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OOpp  ddee  ggrroottee  ssttiillllee  ccaammppuuss  
ddwwaaaalltt  ddee  zzeeuurrddeerr  eeeennzzaaaamm  rroonndd..
HHeeeell  ddee  TTeeee  UUuu  lliiggtt  vvoooorr  ppaammppuuss,,
WWaaaarr  hhiijj  kkiijjkktt,,  hhiijj  zziieett  ggeeeenn  hhoonndd..

IIkk  hheebb  jjaarreennllaanngg  ggeeiijjvveerrdd  vvoooorr  wwaatt  ppooëëzziiee
oopp  ddee  TTUU//ee..  IIkk  bbeeggoonn  mmiijjnn  ccoolllleeggeess
ddiikkwwiijjllss  mmeett  eeeenn  vveerrssjjee,,  aall  lleevveerrddee  ddaatt
mmeeeerr  vveerrbbaazziinngg  oopp  ddaann  wwaaaarrddeerriinngg..
PPooëëzziiee  iiss  eeeenn  pprraacchhttiigg  ‘‘vvooeerrttuuiigg’’  vvoooorr  ttaaaall,,
ooookk  eeeenn  vvrreeeemmddee  ttaaaall..  NNeeeemm  nnoouu  hheett
vvoollggeennddee  lliieedd  vvaann  ddee  oonnoovveerrttrrooffffeenn
AAmmeerriikkaaaannssee  lliieeddjjeesszzaannggeerr  TToomm  LLeehhrreerr..

OOhh,,  tthhee  PPrrootteessttaannttss  hhaattee  tthhee  CCaatthhoolliiccss,,
aanndd  tthhee  CCaatthhoolliiccss  hhaattee  tthhee  PPrrootteessttaannttss,,
aanndd  tthhee  HHiinndduuss  hhaattee  tthhee  MMoosslleemmss,,
aanndd  eevveerryybbooddyy  hhaatteess  tthhee  JJeewwss..

DDiitt  iiss  hheett  vviijjffddee  ccoouupplleett  vvaann  NNaattiioonnaall
BBrrootthheerrhhoooodd  WWeeeekk..  HHeett  lliieedd  eeiinnddiiggtt  mmeett

BBee  nniiccee  ttoo  ppeeooppllee  wwhhoo  
aarree  iinnffeerriioorr  ttoo  yyoouu..
IItt’’ss  oonnllyy  ffoorr  aa  wweeeekk,,  ssoo  hhaavvee  nnoo  ffeeaarr..
BBee  ggrraatteeffuull  tthhaatt  iitt  ddooeessnn’’tt  llaasstt  aallll  yyeeaarr!!

‘‘aanndd  eevveerryybbooddyy  hhaatteess  tthhee  JJeewwss’’,,  hheett  lliijjkktt
mmaaaarr  aall  ttee  wwaaaarr..  TToocchh  zziijjnn  jjooddeenn  eeeeuu--
wweennllaanngg  vveeiilliiggeerr  ggeewweeeesstt  iinn  mmoosslliimm--
llaannddeenn  ddaann  iinn  EEuurrooppaa..  TTiijjddeennss  ddee  eeeerrssttee
kkrruuiissttoocchhtteenn  wweerrddeenn  mmeeeerr  jjooddeenn
vveerrmmoooorrdd  ddaann  mmoosslliimmss..  NNuu  zziijjnn  eerr  iinn
AAmmsstteerrddaamm  ‘‘llookkjjooddeenn’’  nnooddiigg..  DDaaaarr  wwoorrdd  iikk
lleetttteerrlliijjkk  oonnppaasssseelliijjkk  vvaann..
SSttaaddssddeeeellvvoooorrzziitttteerr  AAhhmmeedd  MMaarrccoouucchh,,
vvaann  MMaarrookkkkaaaannssee  aaffkkoommsstt,,  sspprreeeekktt  eerr
sscchhaannddee  vvaann,,  mmaaaarr  iikk  hheebb  nniieett  ggeehhoooorrdd  
ddaatt  hhiijj  ‘‘eeeenn  bblliikk  MMaarrookkkkaanneenn  hheeeefftt  

ooppeennggeettrrookkkkeenn’’  oomm  ddee  ssyynnaaggooggeeggaannggeerrss
ttee  bbeesscchheerrmmeenn..  
EErr  zziijjnn  oopp  ddee  wweerreelldd  oonnggeevveeeerr  1177  mmiilljjooeenn
jjooddeenn,,  ggeelliijjkk  vveerrddeeeelldd  oovveerr  IIssrraaëëll,,  ddee  VVSS  
eenn  ddee  rreesstt  vvaann  ddee  wweerreelldd..  VVoooorr  iieeddeerree  
jjoooodd  zziijjnn  eerr  bbiijjnnaa  hhoonnddeerrdd  cchhrriisstteenneenn  eenn
hhoonnddeerrdd  mmoosslliimmss..  MMaaaarr,,  vvoollggeennss  hheett
MMaatthheemmaattiiccss  GGeenneeaallooggyy  PPrroojjeecctt  zziijjnn  eerr
113300  wwiisskkuunnddiiggeenn  ddiiee  CCoohheenn  hheetteenn  eenn  mmaaaarr
4411  mmeett  ddee  nnaammeenn  AAhhmmeedd  ooff  MMoohhaammmmeedd..
OOooiitt  wwaarreenn  eerr  mmeeeerr  iissllaammiittiisscchhee  wwiisskkuunn--
ddiiggeenn  ddaann  cchhrriisstteelliijjkkee;;  kkoomm  ddaaaarr  nnoouu  eeeennss
oomm..  DDee  eelllleennddee  vvaann  nnuu  iiss,,  oomm  eeeenn  mmooooii
JJiiddddiisscchh  wwoooorrdd  ttee  ggeebbrruuiikkeenn,,  aalllleemmaaaall
‘‘kkiinnnneessiinnnnee’’..  MMeennsseenn  zzoonnddeerr  zzeellffrreessppeecctt
hheebbbbeenn  ggeeeenn  rreessppeecctt  vvoooorr  aannddeerreenn  --  ggeellddtt
ttrroouuwweennss  ooookk  vvoooorr  ‘‘aauuttoocchhttoonneenn’’..  
LLaatteerr  wwoorrddtt  hheett  aalllleemmaaaall  bbeetteerr..  
MMiisssscchhiieenn  vvoollggeenndd  aaccaaddeemmiisscchh  jjaaaarr  aall..  
TToott  ddaann  dduuss..

FFrreedd  SStteeuutteell

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..  DDiitt  iiss  ddee  llaaaattssttee  aafflleevveerriinngg  vvaann  ddeezzee  sseerriiee..

De TU/e in 2020

Het is opvallend dat in de bespiegelingen
over de universiteit in 2020 die worden
neergeslagen in Cursor veel wordt 
geschreven en gezeurd over ambities, 
samenwerking, internationalisering 
en andere iWORDS. Onze positie en
onze locatie lijken in fysieke zin geen 
inspiratie te zijn voor een toekomstige
beeldvorming. Een droom waarin
campus en stad kunnen samenkomen,
een droom waarin grandeur heeft plaats-
gemaakt voor een miezerig bobbelpaadje
naar de TU/e. Een droom waarin de
TU/e niet alleen door een logo op het 
dak wordt herkend, maar zich als aan-
gename intellectuele pleisterplaats
vanaf het station aandient.

In 2020 is het nieuwe station opge-
leverd. Eindhoven heeft zich daarmee
ontworsteld aan de nietszeggendheid 
van een overstapplaats. De stedelijke 
as wordt eindelijk, na zoveel jaren van
ontkenning, tot uitdrukking gebracht.
Een eerherstel voor het oorspronkelijke
idee waarin de universiteit recht tegen-
over het station zou komen te liggen.
Met als centrum het Auditorium. Als 
de kermis in juli de stad aandoet, kun 
je een beetje gewaar worden wat dat zou
kunnen betekenen: een vrije zone vanaf
het station met veel groen en open ruimte
als voorportaal naar de universiteit.
Stel je voor: je verlaat het nieuwe station

via het plein dat onder de sporen door de
overgang tussen de noord- en zuidzijde
heeft geslecht. Een ongedacht plein dat
tot nu toe slechts in stoute afstudeer-
plannen opduikt, zoals onlangs bij Rob
Ilbrink met zijn Symphonie Fantastique
over treinen en wonen. Over zo’n plein
bereik je de Esplanade, een groene laan
waaraan transparante eigentijdse lage
gebouwen staan waarin alle eerstejaars
studenten hun opgaven en beginnend
onderzoek doen. De stad met aanhang is
ook aan de Esplanade vertegenwoordigd
met representatieve programma’s die in
de moderne laagbouw zijn ondergebracht.

Na 2020 is het bos door de bomen
zichtbaar vanaf het nieuwe station. 
De Esplanade wordt ingericht als een
overdekte wandelweg. Het grote plein
voor het station vormt het beginpunt. 
De voormalige Kennedylaan blijkt 
omgetoverd tot een park met water-
partijen, waarlangs eenvoudige 
gebouwen staan waarin jonge mensen
met interessante producties bezig zijn.
De universiteit heeft zich geopend 
naar de stad en lijkt een etalage te zijn.
Verderop wonen en werken de afstu-
deerders en docenten. Sinds 2017 is 
de universiteit gegroeid in aantallen 
studenten, mede door toedoen van de
praktische versmelting met de hoge-
school. 

De sfeer lijkt in het geheel niet meer 
op die uit het verleden. Het zoemt, 
het borrelt, het bruist dag en nacht. 
De stad is actief langs de Esplanade 
met winkels en uitspanningen.
Eindhoven floreert! 

De campus in de stijl van 2020 belooft
een antwoord op de ontwikkeling die 
na 2015 is ingezet. Eindhoven heeft als
een van de weinige universiteiten de
aanleidingen die zijn verknoopt met 
het hart van de stad en het spoor 
aangegrepen om zich als Universiteit
van de Moderne Toekomst te etaleren.

Laten we de potenties toetsen.
Sluit de Kennedylaan ter hoogte van 
de TU/e af.
Test de routes en de zichtlijnen.
Schuif de eerste faculteitsactiviteiten
naar buiten.
Nodig de stad uit.
Zorg elke maand voor een TUvenement.
Bestook elkaar niet meer met iWORDS
Maar met weWORDS
over hoe mooi 2020 kan worden,
de rest komt (haast) vanzelf!

Jan Westra,
hoogleraar architectonisch ontwerpen
decaan faculteit Bouwkunde

Eurest nieuwe cateraar van TU/e
Eurest wordt vanaf januari 2011 de
nieuwe cateraar van de kantines van de
TU/e. Bij de testpresentaties van
Sodexo en Eurest in het Paviljoen begin
juni kwam bij de medewerkers cateraar
Eurest als winnaar uit de bus.
Studenten zagen weinig verschil.
Volgens Monique Kuyck van Dienst
Interne Zaken (DIZ) scoorde Eurest in de
biedingen op alle punten beter dan de
rest.

Volgens Kuyck is Eurest al jaren actief op
de High Tech Campus Eindhoven en
haalde het bedrijf onlangs nog een 
opdracht binnen bij Fontys Hogescholen.
Eurest is onderdeel van de Britse Compass
Group, met vierhonderdduizend mede-
werkers de grootste cateringorganisatie
wereldwijd. Eurest stak voor de drie kavels
waar een bod op kon worden uitgebracht,
met kop en schouders boven andere aan-
bieders uit , zo vertelt Kuyck. Dat betekent
dat Eurest aan de slag gaat in alle negen 
bedrijfskantines van de TU/e, in de

kantine van Kennispoort en in de Zwarte
Doos en de University Club. De huidige 
cateraar Albron had slechts op één kavel
een bod gedaan. Eurest zal het huidige
kantinepersoneel overnemen van Albron.
Het basisassortiment blijft ongewijzigd,
vertelt Kuyck, maar Eurest gaat natuurlijk
ook eigen producten aanbieden. Kuyck
verwacht niet dat de prijzen daarbij veel
hoger komen te liggen dan nu bij Albron
gebruikelijk is. “Dit is een commercieel
bedrijf en als ze iets aanbieden dat niet
verkoopt vanwege een te hoge prijs, halen
ze het uit het assortiment en zetten er iets
anders voor in de plaats.”
Eind dit jaar voert DIZ onder de totale
populatie van de TU/e een nulmeting uit
ten aanzien van de tevredenheid met het
huidige assortiment. Kuyck: “We probe-
ren vervolgens een testpanel van mini-
maal driehonderd mensen samen te
stellen. Dertig procent medewerkers en
zeventig procent studenten. Aan de hand
van die nulmeting peilen we een jaar later
weer de tevredenheid. Dit onderzoek gaan
we structureel elk jaar uitvoeren.” (HK)/.

Nicole van der Wolk nieuw hoofd DPO
DDrrss..  NNiiccoollee  vvaann  ddeerr  WWoollkk  ((11996655))  zzaall  ppeerr  11  ookkttoobbeerr  22001100  
ddee  ffuunnccttiiee  vveerrvvuulllleenn  ddiiee  AAnnjjaa  KKlloommppss  oopp  11  jjuunnii  vveerrlliieett::  
ddiirreecctteeuurr  DDiieennsstt  PPeerrssoonneeeell  eenn  OOrrggaanniissaattiiee  vvaann  ddee  TTUU//ee..  
OOpp  ddiitt  mmoommeenntt  iiss  zzee  lliidd  vvaann  ddee  aallggeemmeennee  ddiirreeccttiiee  vvaann  ddee
NNeeddeerrllaannddssee  OOrrggaanniissaattiiee  vvoooorr  WWeetteennsscchhaappppeelliijjkk
OOnnddeerrzzooeekk  ((NNWWOO)),,  wwaaaarr  zzee  vvoooorrlliicchhttiinngg  eenn  ccoommmmuunniiccaattiiee,,
oorrggaanniissaattiieeoonnttwwiikkkkeelliinngg  eenn  ppeerrssoonneeeell  eenn  oorrggaanniissaattiiee  iinn
hhaaaarr  ppoorrtteeffeeuuiillllee  hheeeefftt..
VVaann  ddeerr  WWoollkk  ssttuuddeeeerrddee  ssoocciiaallee--  eenn  oorrggaanniissaattiieeppssyycchhoo--
llooggiiee,,  ppllaannnniinngg  eenn  bbeelleeiidd  aaaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  UUttrreecchhtt  eenn
bbeeggoonn  hhaaaarr  llooooppbbaaaann  aallss  PP&&OO--aaddvviisseeuurr  bbiijj  hheett  mmiinniisstteerriiee
vvaann  BBiinnnneennllaannddssee  ZZaakkeenn..  ZZee  hheeeefftt  aaaannsslluuiitteenndd  bbiijj  
vveerrsscchhiilllleennddee  mmiinniisstteerriieess  ggeewweerrkktt,,  oonnddeerr  mmeeeerr  bbiijj  
VVeerrkkeeeerr  eenn  WWaatteerrssttaaaatt  eenn  VVWWSS..  VVoooorr  hhaaaarr  oovveerrssttaapp  nnaaaarr
NNWWOO  wwaass  VVaann  ddeerr  WWoollkk  hhooooffdd  PP&&OO  bbiijj  SSeenntteerrNNoovveemm,,  eeeenn
aaggeennttsscchhaapp  vvaann  hheett  mmiinniisstteerriiee  vvaann  EEccoonnoommiisscchhee  ZZaakkeenn..
((NNSS))

Jan Westra. Foto: Bart van Overbeeke.



Presentaties vak Technology Entrepreneurship

“We willen aantonen dat
plastic te vervangen is”

Dat het presenteren van een
businessplan aan een ervaren
panel geen sinecure is, hebben
Scheikundestudent Jesper van
Berkel en zijn kompaan Pieter
Mooren (Technische Bedrijfs-
kunde) ondervonden. Het duo
hield vrijdag 2 juli een pleidooi
voor hun bedrijf Biolink, in het
kader van het Certificaat-
programma Technology Entre-
preneurship.

“Onderzoek voorspelt dat in
2050 de helft van de huidige
aardolieproductie voor de pro-
ductie van plastic zou moeten
worden gebruikt”, zo opent
Mooren zijn presentatie. “Als
gevolg van de dalende oliepro-
ductie en de stijgende vraag, zal
de plasticprijs dus ook
toenemen. Daarnaast levert
plastic een afvalprobleem op.
Bioplastic is dé oplossing. Het is
afbreekbaar en op termijn
goedkoper dan uit olie gepro-
duceerd plastic.” “Ons bedrijf
Biolink heeft een nieuw bio-
plastic ontwikkeld. We bevinden
ons nog in de seed-fase. Ons doel
is om volgend jaar 225.000 euro
aan STW-subsidie te verwerven.
Daarmee willen we het product
verder ontwikkelen en Biolink op
de kaart zetten.”
“Bioplastic kan voor een veelvoud
aan eindproducten gebruikt
worden”, vult Van Berkel aan.
“Denk aan voedselverpakkingen,

maar ook aan mobiele telefoons
of Lego. Bioplastic is sterk in
opkomst. De productie stijgt met
ongeveer vijftig procent per jaar.
Dit komt vooral door de degra-
deerbaarheid; milieubewustzijn
speelt daarbij een grote rol. Onze
doelstelling is om aan te tonen
dat plastic te vervangen is.”
Dat de concurrentie moordend
is, is vanzelfsprekend bekend bij
de bijna afgestudeerde
Scheikundestudent. Voor multi-
nationals als BASF en Mitsubishi
is de plasticmarkt geen 
onbekend terrein. “Maar die
bedrijven gebruiken een duur 
additief, waardoor hun prijs sterk
stijgt. Wij hebben mogelijk een
betere oplossing.”

Na afloop van de presentaties was
er een prijsuitreiking. Studenten
Tom Bongers, Bedir Laçin en
Alexander Dockhorn van de 
faculteit Industrial Engineering
& Innovation Sciences sleepten
de eerste prijs in de wacht. Hun
businessplan over het bedrijf
Alsito werd door de vakjury met
een ruime negen beoordeeld.
De presentaties waren de afron-
ding van het vak Technology
Entrepreneurship van prof.dr.
Leo Verhoef en dr. Myriam
Cloodt. Doel van dit programma
is om studenten klaar te stomen
voor het ondernemerschap. Er
waren in totaal 18 presentaties
van 35 studenten. (ML)/.
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Provinciale Statenleden bezoeken TU/e

Meer dan twintig leden van de
Provinciale Staten Noord-
Brabant brachten vrijdag 2 juli
een werkbezoek aan de TU/e.
Ze kregen inzicht in projecten
op het gebied van gezondheid,
energie en ict. Het werkbezoek
wordt waarschijnlijk jaarlijks
herhaald. 

“We willen de kloof tussen kennis
en innovatie overbruggen. En dat
kunnen we niet alleen. Het moet
een samenspel zijn”, stelt dr.ir.
Arno Peels, voorzitter van het
College van Bestuur, in zijn
speech. Voor de Provinciale
Statenleden bood het bezoek 
gelegenheid om meer inzicht te
krijgen in het werk aan de TU/e
en te kijken wat zij voor de TU/e
kunnen betekenen.
Peels: “We wilden hen breed

laten zien waarmee we bezig zijn.
Ik heb de indruk dat daar ook 
behoefte aan was en dat ze de
mate van openheid zeer gewaar-
deerd hebben.” Zijn voorstel om
van het werkbezoek een jaarlijkse
gewoonte te maken, kon op bijval
van de Provinciale Statenleden
rekenen.
De Statenleden kregen een kijkje
in projecten op het gebied van 
gezondheid, energie en ict. Zo
bezochten ze het zonnecellenlab
en kregen ze uitleg over ‘tele-
operated robots’. 
Johan Martens, Provinciale
Statenlid voor GroenLinks, is te
spreken over het bezoek. “Het
was erg interessant om meer
inzicht te krijgen in projecten aan
de TU/e. Ik vroeg me alleen af wat
we als provincie concreet kunnen
betekenen. Daar heb ik voor mijn

gevoel nog geen duidelijk
antwoord op gekregen.”
Persoonlijk pleit hij ervoor om
juist in spin-offs te investeren.
“Als provincie wil je het liefst iets
binnen vier jaar realiseren en
niet in onderzoek investeren
waar over twintig jaar misschien
iets uit komt.” Rob de Groot, 
projectleider van de energie-
agenda, kan zich zo voorstellen
dat er geld gaat naar bijvoorbeeld
het FOM-instituut, Energie-
onderzoek Centrum Nederland
en Knowledge and Innovation
Community (KIC) InnoEnergy -
instituten en samenwerkingsver-
banden waarbij ook de TU/e 
betrokken is. “Het is vooral 
belangrijk om te kijken hoe we de
kennisinfrastructuur kunnen
versterken.” (JvG) /.

Collegegeld niet-EER-student
stijgt stevig in 2011
Met ingang van het collegejaar
2011-2012 stijgt het college-
geld voor masterstudenten van
buiten de Europese Economi-
sche Ruimte (EER) van een
kleine 9.000 euro nu naar
12.500 euro. Rector Hans van
Duijn noemt het een normaal,
kostendekkend tarief en in 
vergelijking met de ons
omringende landen zelfs één
van de laagste bedragen.

Rudy van Beurden, fractielid van
studentengroepering PF, liet
maandag in de universiteitsraad-
vergadering weten het nieuwe
collegegeld voor niet-EER-stu-
denten een fors bedrag te vinden.
Voor een masteropleiding betaalt
die student komend studiejaar
nog 8.818 euro, maar een jaar
later wordt dit 12.500 euro. Het
tarief voor een bacheloropleiding
gaat dan van 5.311 euro naar
8.000 euro. De reden van de 

verhogingen is dat het ministerie
van OCW geen vergoeding meer
beschikbaar stelt voor deze 
studenten, zo vertelde rector Van
Duijn.
Van Beurden vroeg zich af of dit
hogere tarief geen nadelig effect
zal hebben op de concurrentie-
positie van de TU/e. Van Duijn
vreest daar niet voor. “We hebben
dit nieuwe tarief in 3TU-verband
afgesproken. Delft wilde een nog
hoger bedrag, maar dat wilden
wij en de Universiteit Twente
niet. Dit is nationaal gezien een
normaal tarief en vergeleken met
de ons omringende landen één
van de laagste bedragen. Daarbij
kunnen studenten van buiten de
EER een beroep doen op het
Amandus H. Lundqvist
Beurzenfonds.” Hij voegde er
nog aan toe dat studenten die al
aan de TU/e begonnen zijn of
komend jaar beginnen, het oude
tarief blijven betalen. (HK)/.

De leden van de Provinciale Staten
brachten ook een bezoek aan het
cellab van BMT, bij hoogleraar Frank
Baaijens. Foto: Bart van Overbeeke

Jesper van Berkel (op achtergrond) en Pieter Mooren tijdens hun presentatie.
Foto: Bart van Overbeeke

U-raad vol lof over rapport ‘harde knip’
De universiteitsraad was
maandag 5 juli vol lof over het
rapport van de projectgroep
die in opdracht van College van
Bestuur heeft onderzocht wat
het gaat betekenen als de TU/e
in september 2012 de harde
knip invoert. Het rapport bevat
aanbevelingen en benoemt
mogelijke obstakels.

Slechts twee op de vijf studenten
ronden sinds de start van de 
masteropleidingen in 2005 hun
bacheloropleiding helemaal af
voordat ze aan de master 
beginnen. 
Op dit moment hanteren alle 
faculteiten de zachte knip, uitge-
zonderd Industrial Design.
Studenten die van de bachelor-
opleiding 160 van de 180 studie-
punten hebben gehaald, mogen
zich nu al inschrijven voor een
master. Gemiddeld deed een
student er elf maanden over om
tijdens de master zijn bachelor af
te ronden. Drie op de vijf 
studenten volgen deze route van
de zachte knip.
Bij de instromende hbo-
studenten, die een schakel-
programma moeten volgen om
toegang te krijgen tot een master,
maakt bijna driekwart gebruik
van de zachte knip.
Met ingang van het studiejaar
2012-2013 vervalt de zachte knip.
Elke student moet dan zijn

bachelor gehaald hebben voordat
met de master begonnen kan
worden. Dat vraagt wel om een
tweede instroommoment in een
masteropleiding. Bij 7 van de 22
opleidingen aan de TU/e moet
zo’n tweede instroommoment
nog gecreëerd worden. Dat zal
nog heel wat extra inzet vergen,
zo concluderen de opstellers van
het rapport. Ook is er een aan-
passing nodig van het rooster. Dit
om het mogelijk te maken dat de
resultaten van bachelortenta-
mens en het bachelorexamen
bekend zijn voor het begin van de
masteropleiding.
Belangrijk is ook een hardheids-
clausule ‘voor schrijnende 
gevallen die door bijzondere 
omstandigheden onevenredig
worden getroffen door de 
invoering van de harde knip’,
aldus de projectgroep in het

rapport. Denk daarbij aan een
sterfgeval in de directe familie, of
een langdurige ziekte. Maandag
liet rector Hans van Duijn weten
dat een beroep op de hardheids-
clausule niet leidt tot een voor-
waardelijke toelating tot de
master. Wel krijgt zo’n student de
mogelijkheid tot het doen van
extra tentamens. 
Ook adviseert de projectgroep
om een goed communicatieplan
op te stellen voor de invoering
van de maatregel en zou in de
toekomst ook kritisch gekeken
moeten worden naar de begelei-
dingscapaciteit voor studenten
voor wat betreft hun studie-
planning. En vanzelfsprekend
moet er een aparte implemen-
tatiecommissie voor worden aan-
gesteld. (HK)/.

Rubicon voor antenne-onderzoek
Dr.ir. Rob Maaskant, vorige maand gepromoveerd aan de faculteit
Electrical Engineering op onderzoek naar antennesystemen voor de 
radiotelescoop SKA (zie Cursor 33), krijgt van onderzoeksfinancier
NWO een Rubiconsubsidie om zijn onderzoek aan de Zweedse
Chalmers Universiteit voort te zetten. Met de subsidie kan Maaskant
de komende twee jaar in Zweden werken aan antennetechnieken voor
hoge frequenties. Hij is de enige aan de TU/e gerelateerde onderzoeker
die in deze ronde een Rubicon ontvangt.
In totaal zijn er 31 beurzen uitgedeeld aan jonge onderzoekers die een
of twee jaar onderzoek willen doen in het buitenland. Ook komen 
buitenlandse onderzoekers die in Nederland willen werken in aan-
merking voor een Rubicon. In april kregen tijdens de vorige subsidie-
ronde drie TU/e’ers een Rubicon. (TJ)
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In het Zuid-Franse Cadarache wordt
ITER gebouwd, de eerste kernfusie-
reactor die daadwerkelijk energie 
moet gaan produceren. De TU/e doet
mee middels hoogleraar prof.dr. Niek
Lopes Cardozo en zijn promovendi 
- gestationeerd op het FOM-instituut
Rijnhuizen (binnenkort op de TU/e-
campus). Dr. Jeroen Westerhout was
een van die promovendi. Hij hield zich
bezig met de uitlaat van de reactor.

Het is maar zeer de vraag of een koolstof-
uitlaat een goede keuze is voor ITER,
zelfs in de opstartfase. Die conclusie 
trok Jeroen Westerhout (27) pas bij het
schrijven van zijn proefschrift, geeft hij
toe. “Je hebt alle informatie al, maar het
rekensommetje heb ik pas op het aller-
laatste moment gemaakt.” De afgelopen
vier jaar onderzocht hij de impact van
botsingen van een heet waterstofplasma
met de koolstoftegels waarmee de uitlaat
van de nieuw te bouwen fusiereactor
ITER in eerste instantie bekleed gaat
worden. 
ITER werkt als volgt: in een donut-
vormige reactor wordt waterstofplasma
met de ‘zware’ waterstofvarianten 
deuterium en tritium (de brandstof) 
in een magneetveld opgesloten. Door
botsingen in dit superhete gas (meer 
dan tien maal zo heet als in het centrum
van de zon) smelten de waterstofkernen
samen tot heliumkernen. Bij dit proces
komt de energie vrij waar het allemaal

om begonnen is. ITER is de eerste fusie-
reactor die meer energie moet opleveren
dan erin wordt gestopt: naar verwachting
een factor tien.
De binnenwand van ITER is bekleed 
met beryllium. Vanwege de relatief lage
smelttemperatuur is dit materiaal echter
ongeschikt voor de uitlaat van de reactor,
waar het gevormde helium -het afval-
product van de fusiereactor- samen met
een deel van de waterstofionen tegen de
wand aan wordt geleid. De wand van de
uitlaat moet daarom van een materiaal
zijn dat de extreme omstandigheden in
de uitlaat kan weerstaan. Koolstof werd
gezien als
een goede
optie.
In de uitlaat
reageert het
reactieve
waterstof
met koolstof
tot het
vluchtige CH4 (methaan) en CH3. Deze
door Westerhout tot in detail bestudeerde
chemische erosie is een voor ITER 
belangrijk proces, dat bepaalt hoe lang
ITER heeft voor de testfase voordat de
wand is weggeërodeerd. Na de testfase
moet de koolstofuitlaat sowieso worden
vervangen: men verwacht namelijk dat 
te veel van het radioactieve tritium, dat
pas wordt gebruikt in de operationele
fase, in de wand van de reactor zal blijven
hangen. En om veiligheidsredenen mag

nooit meer dan 700 gram tritium
aanwezig zijn in het apparaat.
Koolstof lijkt geschikter voor de testfase
dan wolfraam -dat voor de volgende fase
is gepland- omdat het verdampt en niet
zoals wolfraam gaat smelten boven een
bepaalde temperatuur. “Dan komen er
druppels in de reactor en dat wil je niet.
De efficiëntie van het fusieplasma gaat
dramatisch omlaag als er maar een 
kleine hoeveelheid wolfraam in je plasma
komt.”
Westerhout wilde weten wat er precies
met koolstof gebeurt als je het blootstelt
aan een plasma met een hoge flux (veel

deeltjes) bij
een relatief
lage tempe-
ratuur. Dat
zijn omstan-
digheden die
niet haalbaar
zijn in de
kleine fusie-

reactors die op diverse plekken in de
wereld ter voorbereiding van ITER 
zijn gebouwd. 
Daarom is in Rijnhuizen een lineaire
plasmaversneller gebouwd, Pilot-PSI
(PSI staat voor Plasma-Surface
Interaction), die de omstandigheden 
ter plekke van de uitlaat van ITER beter
nabootst dan welk experiment in de
wereld dan ook, vertelt Westerhout. Met
de aan de TU/e ontwikkelde plasmabron
(de cascadeboog) kunnen -in combinatie

met een sterk magneetveld- hoge deel-
tjesstromen worden bereikt. Daarbij is 
de Pilot-PSI “lekker flexibel”, volgens
Westerhout. “Het is een geweldig 
apparaat. Je kunt in de PSI overal bij.”
Pilot-PSI is ook niet zo groot. De afstand
tussen de bron het koolstoftarget is
slechts een halve meter.
Nadeel van Pilot-PSI is wel dat de plasma-
bundel relatief smal is: de effecten van 
de redepositie (het opnieuw hechten van
de losgekomen koolstofatomen) op het
koolstoftarget zijn beperkt. “Van die 
redepositie verwachten sommige
mensen binnen ITER nogal veel: 
misschien wel een factor honderd in 
levensduur, omdat 99 procent weer terug
zou slaan op de wand. Het is echter maar
zeer de vraag in hoeverre die aanname
klopt.”
Maximaal veertig uur houdt de kool-
stofwand het vol, zegt Westerhout, als 
je geen rekening houdt met redepositie
van koolstof op de wand. En dat is alleen
bij de laagst mogelijke temperatuur van
het plasma. Maak je dat ook maar iets
warmer, dan heb je nog maar vier uur
over. En dat is wel heel kort, zeker omdat
ITER volgens de planning de eerste jaren
met een koolstofuitlaat zou draaien. 
Het zou reden zijn om de koolstoffase
maar helemaal over te slaan en meteen
op een ander materiaal, zoals wolfraam
dus, over te schakelen. 
De opvolger van Pilot-PSI, Magnum-PSI,
krijgt supergeleidende spoelen, een

Kernfusie: schieten op een uitlaat van koolstof

Het binnenste van 

ITER wordt tienmaal

zo heet als het

centrum van de zon

De ontwikkeling van batterijen heeft de
laatste twintig jaar een behoorlijke vlucht
genomen. Dat heeft zo zijn redenen. 
De opwekking van duurzame energie
door wind, water of bio-energie is minder
stabiel dan de gebruikelijke kolen- of 
gascentrales. De opslag van elektriciteit is
daarom noodzakelijk om van alternatieve
energie een betrouwbaar product te maken.
Een andere aanleiding is de enorme groei
van consumentenelektronica waar de
trend vooral draadloos en draagbaar is. 
In grotere toepassingen, zoals hybride
auto’s, is de rol van elektriciteitsopslag
(lees: batterijen) cruciaal voor de ontwikke-
ling van duurzaam rijden. Al met al 
krijgt de batterij als energiebuffer en
energiebron een grotere invloed op het
dagelijkse leven.
Samen met deze grote(re) applicaties
worden ook
kleinere 
autonome 
toepassingen
steeds belang-
rijker. Denk
hierbij aan
minuscule
sensoren of
medische 
implantaten die autonoom moeten
kunnen functioneren en dus hun eigen
energie moet genereren en opslaan.
Omdat het energieverbruik relatief klein
zal zijn, bestaat de mogelijkheid om 
microbatterijen in elektronische chips 

te integreren. Maar uit het oogpunt van 
veiligheid zitten daar wel beperkingen aan.
Batterijen voor medische implantaten
kunnen bijvoorbeeld geen gevaarlijke
vloeistof als elektrolyt bevatten, want een
lekkage zou dan desastreus zijn. Reden
waarom wereldwijd onderzoek wordt
gedaan naar vaste-stofbatterijen.
Er zijn al zogeheten planaire (platte) 
microbatterijen met lithium in pilot-
productie. Ze worden gemaakt met
behulp van physical vapor deposition-
technieken (PVD) zoals magnetron-
sputteren en opdampen. Maar dit soort
batterijen heeft weinig capaciteit en levert
te weinig vermogen voor toekomstige 
autonome apparaten. Bovendien is het
lage smeltpunt van metallisch lithium 
ongunstig, omdat de micro-elektronische
industriestandaard bij de vervaardiging

van chips 
gebruikmaakt
van reflow-
solderen. 
Dit gebeurt bij
temperaturen
boven het
smeltpunt van
de batterijen.
Binnen de

vakgroep Energy Materials en Devices
van prof.dr. Peter Notten wordt gezocht
naar alternatieve vormen en materialen
om een vaste-stofbatterij te maken die wél
integreerbaar is met andere elektronica.
Deeltijdhoogleraar Notten: “Bij planaire

batterijen heb je niet veel materiaal, dus
weinig capaciteit en daarmee een laag
vermogen. Dat is de grote bottleneck. Het
idee om de oppervlakte van een batterij te
vergroten, is ontstaan op een conferentie
in 2004. Daar hoorde ik dat silicium een
heel goed materiaal is om lithium in op 
te slaan. Ik realiseerde me toen de link
tussen silicium,
geïntegreerde
circuits (IC) en
vaste-stofbatte-
rijen. Samen
met een collega
van Philips
Research heb ik
dat idee uitgewerkt en aangevuld met een
driedimensionaal concept voor een batterij.
Met 3D-structuur kun je het oppervlak
van een batterij behoorlijk vergroten. We
hebben daarop intussen een groot aantal
patenten en wereldwijd is er veel interesse
getoond. Het eerste onderzoek richtte
zich op de vraag of we silicium als dunne
film konden gebruiken. Daarvoor heb ik
Loïc Baggetto naar Nederland gehaald.

Hij is in mijn ogen duidelijk ‘een grazer’.
Iemand die graag zo snel mogelijk heel
veel onderwerpen wil afgrazen om te
kijken waar de leuke wetenschappelijke
dingen zitten. Hij heeft dat tijdens zijn
masteropdracht in zes maanden laten
zien en heeft aangetoond dat ons idee 
ook werkt”. 

In de jaren
daarna heeft
Baggetto als
promovendus
verder gewerkt
aan het
concept.
Behalve 

silicium onderzocht hij ook de eigen-
schappen van andere anodematerialen
waaronder germanium en tin. De Franse
onderzoeker bekeek in samenwerking
met de faculteit Technische Natuurkunde
ook diverse soorten barrier layers 
(scheidingslagen) die het silicium en
lithium in de batterij uiteenhouden. 
Bij een van de eerste experimenten van
Baggetto op de High Tech Campus

Energieboost met driedimensionale  
Oplaadbare lithium-ionbatterijen zijn gemeengoed 

geworden in de consumentenelektronica. Ze hebben een 

relatief lange levensduur en geven qua formaat en gewicht

veel energie. De prestaties kunnen echter nog veel beter.

Onderzoeker Loïc Baggetto van de faculteit Scheikundige

Technologie verving de gebruikelijke koolstof in 

de batterijen door silicium en krikte de energie met

bijna een factor tien omhoog.

Loïc Baggetto. Foto: Bart van Overbeeke

De batterij krijgt

een grotere invloed 

op het dagelijkse leven

Met 3D-structuur 

kun je het oppervlak

van een batterij 

behoorlijk vergroten
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Onderzoek in het kort
Fitte mensen in Tibet
TTiibbeettaanneenn  hheebbbbeenn  zziicchh  iinn  kkoorrttee  ttiijjdd  ggeenneettiisscchh  aaaannggeeppaasstt  aaaann  hheett  lleevveenn  oopp  ggrroottee  hhooooggttee..  
DDaatt  bblliijjkktt  uuiitt  ttwweeee  ssttuuddiieess  ddiiee  vvoorriiggee  wweeeekk  zziijjnn  ggeeppuubblliicceeeerrdd  iinn  SScciieennccee..  TTiibbeettaanneenn  lleevveenn  aall
mmiinnsstteennss  eennkkeellee  dduuiizzeennddeenn  jjaarreenn  oopp  eeeenn  hhooooggttee  ttuusssseenn  33..550000  eenn  44..550000  mmeetteerr,,  
wwaaaarr  vveeeell  mmiinnddeerr  zzuuuurrssttooff  iinn  ddee  lluucchhtt  zziitt  ddaann  oopp  zzeeeenniivveeaauu..  UUiitt  vveerrggeelliijjkkiinnggeenn  mmeett  ddee
vveerrwwaannttee  HHaann--CChhiinneezzeenn,,  ddiiee  oopp  vveeeell  llaaggeerree  hhooooggttee  lleevveenn,,  bblliijjkktt  ddaatt  TTiibbeettaanneenn  aaffwwiijjkkeennddee
ggeenneenn  hheebbbbeenn  ddiiee  vveerrbbaanndd  hhoouuddeenn  mmeett  zzuuuurrssttooffooppnnaammee..  ZZoo  hheeeefftt  nneeggeennttiigg  pprroocceenntt  vvaann  
hheenn  eeeenn  ggeenn  ddaatt  iinn  hheett  aallggeemmeeeenn  wwoorrddtt  ggeeaassssoocciieeeerrdd  mmeett  aattlleettiisscchh  vveerrmmooggeenn,,  tteeggeenn  ttiieenn
pprroocceenntt  vvaann  ddee  HHaann--CChhiinneezzeenn..  IInn  tteeggeennsstteelllliinngg  ttoott  vvoollkkeerreenn  uuiitt  ddee  AAnnddeess  eenn  aannddeerree  mmeennsseenn
ddiiee  ((ttiijjddeelliijjkk))  oopp  hhooooggttee  lleevveenn,,  hheebbbbeenn  TTiibbeettaanneenn  ggeeeenn  vveerrhhooooggdd  ggeehhaallttee  aaaann  rrooddee  bbllooeedd--
lliicchhaaaammppjjeess..  HHooeewweell  ddiitt  oopp  kkoorrttee  tteerrmmiijjnn  ddee  zzuuuurrssttooffooppnnaammee  bbeevvoorrddeerrtt  --ddaaaarroomm  sslliikkkkeenn
ssppoorrtteerrss  EEPPOO--,,  zzoorrggeenn  ddee  rrooddee  bbllooeeddlliicchhaaaammppjjeess  vvoooorr  ddiikkkkeerr  bbllooeedd..  EEnn  ddaatt  hheeeefftt  nnaaddeelliiggee  
ggeevvoollggeenn  vvoooorr  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  zzwwaannggeerrsscchhaappppeenn..  DDee  aaaannppaassssiinnggeenn  zziijjnn  vvoollggeennss  ddee  oonnddeerr--
zzooeekkeerrss  ddee  ssnneellssttee  ggeenneettiisscchhee  vveerraannddeerriinngg  ddiiee  ooooiitt  bbiijj  mmeennsseenn  iiss  wwaaaarrggeennoommeenn..  ((TTJJ))

Vermoeiend onderzoek
EErr  iiss  iinn  oonnddeerrzzooeekksskkrriinnggeenn  oopphheeff  oonnttssttaaaann  oovveerr  ssttuuddiieess  nnaaaarr  ddee  oooorrzzaaaakk  vvaann  hheett  cchhrroonniisscchh
vveerrmmooeeiiddhheeiiddssssyynnddrroooomm  ((CCVVSS))..  AAffggeellooppeenn  ookkttoobbeerr  vveerrsscchheeeenn  iinn  SScciieennccee  eeeenn  aarrttiikkeell  wwaaaarriinn
eeeenn  vveerrbbaanndd  ggeelleeggdd  wweerrdd  ttuusssseenn  CCVVSS  eenn  hheett  kknnaaaaggddiieerreennvviirruuss  XXMMRRVV..  SSiinnddssddiieenn  vveerrsscchheenneenn
eecchhtteerr  ddrriiee  ssttuuddiieess,,  wwaaaarroonnddeerr  eeeenn  NNeeddeerrllaannddssee,,  wwaaaarriinn  ddaatt  vveerrbbaanndd  nniieett  kkoonn  wwoorrddeenn  
aaaannggeettoooonndd..  NNuu  bblliijjkktt  iinn  eeeenn  rreecceenntt  oonnddeerrzzooeekk,,  nnaaaarr  vveerrlluuiiddtt  aall  ggeeaacccceepptteeeerrdd  ddoooorr  hheett  
hhoooogg  aaaannggeesscchhrreevveenn  ttiijjddsscchhrriifftt  PPNNAASS,,  wwééll  wweeeerr  eeeenn  vveerrbbaanndd  aaaannggeettoooonndd  ttee  zziijjnn..  KKrriittiieekk  
vvaann  ddeezzee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  oopp  aannddeerree  ssttuuddiieess  iiss  ddaatt  ddaaaarriinn  ggeeeenn  ppaattiiëënntteenn  mmeett  aaccuuttee  CCVVSS  zziijjnn
oonnddeerrzzoocchhtt..  VVaannwweeggee  hheett  ‘‘vvaaggee’’  kkaarraakktteerr  vvaann  ddee  aaaannddooeenniinngg  zzoouuddeenn  ddee  oonnddeerrzzoocchhttee  
ppaattiiëënntteenn  wweelllliicchhtt  hheelleemmaaaall  ggeeeenn  CCVVSS  hheebbbbeenn  ggeehhaadd,,  mmaaaarr  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  eeeenn  ddeepprreessssiiee..
PPNNAASS  zzoouu  ddee  ppuubblliiccaattiiee  vvaann  ddee  ppoossiittiieevvee  ssttuuddiiee  eecchhtteerr  hheebbbbeenn  uuiittggeesstteelldd  vvaannwweeggee  hheett  
vveerrsscchhiijjnneenn,,  oopp  22  jjuullii,,  vvaann  nnoogg  eeeenn  nniieeuuwwee  ssttuuddiiee  iinn  RReettrroovviirroollooggyy  --  ooppnniieeuuww  mmeett  eeeenn  
nneeggaattiieevvee  uuiittkkoommsstt..  WWoorrddtt  oonnggeettwwiijjffeelldd  vveerrvvoollggdd..  ((TTJJ))

HHooooggbboouuww  ppllaaaattsseenn  mmiiddddeenniinn  hheett  ssttaaddss--
cceennttrruumm  vveerrggtt  eeeenn  ssttrraakk  llooggiissttiieekk  ppllaann  vvoooorr
ddee  aaaann--  eenn  aaffvvooeerr  vvaann  bboouuwwmmaatteerriiaalleenn..
MMeeeessttaall  oonnttbbrreeeekktt  hheett  hhiieerraaaann,,  wwaatt  lleeiiddtt  ttoott
ffaaaallkkoosstteenn  eenn  vveerrttrraaggiinnggeenn  iinn  hheett  bboouuwwpprroocceess..
DDeennnniiss  SSeeggeerreenn  oonnttwwiikkkkeellddee  ddaaaarroomm  eeeenn  
rreekkeennmmooddeell  vvoooorr  ddee  llooggiissttiieekkee  ppllaannnniinngg  vvaann
hhooooggbboouuww  oopp  ‘‘ppoossttzzeeggeellllooccaattiieess’’  iinn  ddee  ssttaadd..  
““AAaannnneemmeerrss  ddeennkkeenn  wweeiinniigg  nnaa  oovveerr  ddee  
llooggiissttiieekkee  kkaanntt  vvaann  hheett  bboouuwwpprroocceess””,,  zzeeggtt
SSeeggeerreenn,,  oonnllaannggss  aaffggeessttuuddeeeerrdd  aaaann  ddee  
ffaaccuulltteeiitt  BBoouuwwkkuunnddee..  ““HHeett  ppllaann  iiss  ddaatt  aallllee
mmaatteerriiaalleenn  ‘‘jjuusstt  iinn  ttiimmee’’  wwoorrddeenn  aaffggeelleevveerrdd,,
mmaaaarr  iinn  ddee  pprraakkttiijjkk  lluukktt  ddaatt  mmeeeessttaall  nniieett..  
HHeett  ggeevvoollgg  iiss  ddaatt  ggooeeddeerreenn  nniieett  oopp  hheett  jjuuiissttee
mmoommeenntt  tteerr  ppllaaaattssee  zziijjnn..””
IInn  hhaarrttjjee  DDeenn  HHaaaagg  kkeennnneenn  zzee  hheett  pprroobblleeeemm..
DDaaaarr  bboouuwweenn  zzee  ttwweeee  ttoorreennss  vvaann  114466  mmeetteerr
hhoooogg,,  hheett  ttooeekkoommssttiiggee  oonnddeerrkkoommeenn  vvaann  ddee
mmiinniisstteerriieess  vvaann  JJuussttiittiiee  eenn  BBiinnnneennllaannddssee
ZZaakkeenn  eenn  KKoonniinnkkrriijjkkssrreellaattiieess..  OOmmddaatt  ddee
aaaannvvooeerr  vvaann  bboouuwwmmaatteerriiaalleenn  nniieett  ggooeedd
vveerrlliieepp,,  bbeesslloooott  ddee  aaaannnneemmeerr  eexxttrraa  ooppssllaagg--
rruuiimmttee  ttee  hhuurreenn  nneett  bbuuiitteenn  hheett  cceennttrruumm..
SSeeggeerreenn  kkrreeeegg  ddee  ttaaaakk  ddee  mmooggeelliijjkkhheeddeenn  
vvaann  eeeenn  ddiissttrriibbuuttiieecceennttrruumm  oopp  ddiiee  pplleekk  ttee  
oonnddeerrzzooeekkeenn..    
EEeerrsstt  aannaallyysseeeerrddee  hhiijj  hheett  hheellee  bboouuwwpprroocceess..
HHiijj  oonnttddeekkttee  ddaatt  ddee  ddrruukkssttee  bboouuwwffaassee  
ddaaggeelliijjkkss  ggeemmiiddddeelldd  6644  ttrraannssppoorrtteenn  mmeett  zziicchh
mmeeeebbrraacchhtt..  ““VVaann  tteevvoorreenn  wweeeett  nniieemmaanndd  ddaatt  
eerr  ddaaggeelliijjkkss  zzoo  vveeeell  ttrraannssppoorrtteenn  zzuulllleenn  ggaaaann
ppllaaaattssvviinnddeenn””,,  vveerrtteelltt  hhiijj..  ““IIeeddeerr  iiss  bbeezziigg  mmeett
zziijjnn  eeiiggeenn  oonnddeerrddeeeell  vvaann  hheett  bboouuwwpprroocceess..  
HHeett  ttoottaaaalloovveerrzziicchhtt  oonnttbbrreeeekktt..””

DDee  bboouuwwkkuunnddiiggee  oonnttwwiieerrpp  ddaaaarroomm  eeeenn  rreekkeenn--
mmooddeell  wwaaaarrmmeeee  uuiittvvooeerrddeerrss  vvaann  tteevvoorreenn  ddee
ttrraannssppoorrttddrruukk  kkuunnnneenn  vvoooorrssppeelllleenn  vvoooorr  ddee
ddrruukkssttee  ffaassee  vvaann  hheett  bboouuwwpprroocceess..  OOpp  ggrroonndd
vvaann  ddee  uuiittkkoommsstteenn  kkaann  ddee  uuiittvvooeerrddeerr  bbeesslliisssseenn
ooff  eeeenn  eexxttrraa  ddiissttrriibbuuttiieecceennttrruumm  nnooddiigg  iiss..  
EEnn,,  zzoo  jjaa,,  hhooee  ggrroooott  ddaatt  mmooeett  wwoorrddeenn..  
““IIkk  tteell  aallllee  bbeennooddiiggddee  mmaatteerriiaalleenn  ppeerr  vveerrddiieeppiinngg
oopp  eenn  ddeeeell  ddiitt  ggeettaall  ddoooorr  hheett  aaaannttaall  ddaaggeenn  
vvaann  ddee  bboouuwwccyycclluuss””,,  lleeggtt  SSeeggeerreenn  uuiitt..  ““HHeett  iiss
hheeeell  llaassttiigg  oomm  vveerrvvoollggeennss  ttee  bbeerreekkeenneenn  hhooeevveeeell
aaaannvvooeerrbbeewweeggiinnggeenn  eerr  ddaaggeelliijjkkss  nnooddiigg  zziijjnn
vvoooorr  ddiiee  mmaatteerriiaalleenn..  JJee  mmooeett  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  
rreekkeenniinngg  hhoouuddeenn  mmeett  wweellkk  ttyyppee  ttrraannssppoorrtt  
ddee  mmaatteerriiaalleenn  wwoorrddeenn  vveerrvvooeerrdd..  EEnn  ssoommmmiiggee
mmaatteerriiaalleenn,,  zzooaallss  vvllooeeiibbaaaarr  bbeettoonn,,  mmooeetteenn
oonnmmiiddddeelllliijjkk  wwoorrddeenn  vveerrwweerrkktt..””
OOmmddaatt  oopp  ggeeeenn  eennkkeell  mmoommeenntt  vvaassttssttaaaatt
hhooeevveeeell  mmaatteerriiaalleenn  pprreecciieess  nnooddiigg  zziijjnn,,  ggeeeefftt
hheett  mmooddeell  vvaann  SSeeggeerreenn  sslleecchhttss  eeeenn  rruuwwee
sscchhaattttiinngg  vvaann  ddee  ddaaggeelliijjkkssee  ttrraannssppoorrttddrruukk  
oopp  ddee  bboouuwwppllaaaattss..  HHiijj  bbeerreekkeennddee  ddaatt  hheett  
ddiissttrriibbuuttiieecceennttrruumm  iinn  DDeenn  HHaaaagg  hheett  
ddaaggeelliijjkkssee  aaaannttaall  ttrraannssppoorrtteenn  zzoouu  tteerruugg--
bbrreennggeenn  ttoott  5544  ppeerr  ddaagg..  OOookk  kkuunnnneenn  ttrraannss--
ppoorrtteenn  mmeett  mmeeeerr  pprreecciissiiee  ppllaaaattssvviinnddeenn..  
HHeett  aaaann--  eenn  aaffvvooeerrpprroocceess iiss  nnaammeelliijjkk  vveeeell  
bbeetteerr  bbeehheeeerrssbbaaaarr  mmeett  hheett  rreekkeennmmooddeell..  
““DDiitt  iiss  eeeenn  vvaann  ddee  eeeerrssttee  oonnddeerrzzooeekkeenn  nnaaaarr
ddiitt  aassppeecctt  vvaann  ddee  bboouuww””,,  zzeeggtt  SSeeggeerreenn,,  
““eenn  dduuss  eeeenn  eeeerrssttee  ssttaapp  rriicchhttiinngg  eeeenn  bbeetteerr  
bbeehheeeerrsstt  llooggiissttiieekk  pprroocceess””..

TTeekksstt::  EEnniitthh  VVlloooosswwiijjkk
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

bredere plasmabundel en betere diagnos-
tieken. Deze machine, die nog dit jaar
gereed moet komen, kan continu draaien
en is beter geschikt voor het bestuderen
van redepositie.
Westerhout detecteerde de vrijgekomen
koolstofverbindingen door het licht dat 
ze uitzenden op te vangen. En deed
daarbij een belangrijke ontdekking. 
“De verwachting was dat er bij deze lage
temperatuur geen licht zou worden uit-
gezonden omdat de botsingen tussen CH

en de elektronen niet hard genoeg zijn.
Maar onder invloed van een ander proces,
dissociatieve recombinatie, wordt toch
licht uitgezonden. Dat is belangrijk voor
de kalibratie van de metingen die voor
ITER zijn gepland.” Als ze ondanks
Westerhouts bevindingen toch voor
koolstof kiezen, tenminste. “Ik zou
zeggen dat je misschien meer moet
kijken naar alternatieve materialen 
naast wolfraam, zoals siliciumcarbide.
Dat zou ik graag zelf doen.” (TJ)/.

Jeroen Westerhout. Foto: Bart van Overbeeke

dompelde hij een éénkristallijnssilicium-
wafer in lithiumelektrolyt, sloot er 
bedrading op aan en belaadde hem 
met lithiumionen. Het resultaat: het één-
kristallijnsmateriaal ging helemaal kapot.
Oorzaak: rondom een siliciumatoom
gaan vier lithiumatomen zitten waardoor
het kristalrooster enorm uitzet. Met 
deze enorme verhouding zou dus een 
relatief dunne film silicium volstaan om 
voldoende lithium op te nemen. Opnieuw
volgden testen, ditmaal met dunne films
silicium tussen de 50 en 500 nanometer.
Baggetto: “Het bleek dat ze niet stuk
gingen. De films zitten als het ware
gelijmd op een ondergrond en kunnen
maar naar één kant uitzetten. Er is dus

geen schade, zolang als de film dun
genoeg is”.
Baggetto toonde tegelijkertijd het grote
verschil met grafiet aan. In vergelijking
met de koolstofachtige structuren die 
nu in lithium-ionbatterijen zitten, kan 
silicium bijna tien keer zoveel energie
opslaan. “De enige restrictie is dat het in
bulk nog niet wijd toepasbaar is, alleen in
dunne film. Maar in combinatie met de
andere ontwikkelingen, de 3D-batterij, 
is het prachtig materiaal om in een vaste
stof geïntegreerde batterij op te nemen.”
Naast de anodematerialen testte Baggetto
diverse driedimensionale vormen. Hij
vergrootte het oppervlak met gaatjes,
sleufjes en honingraten. Honderden,
wellicht duizenden kleine proefplaatjes
gingen door zijn handen en belandden
onder de elektronenmicroscoop. Uit de
proeven bleek dat de energiecapaciteit 
inderdaad toeneemt naargelang de opper-
vlakte grote wordt, maar de resultaten
waren nog niet altijd optimaal. Waar dat
precies aan ligt, moet nader onderzoek
uitwijzen. Baggetto: “We moeten reke-
ning houden met thermodynamische en
kinetische aspecten. En met de interface,
depositie, bulk en elektrochemie. Er zijn
veel zaken die van invloed zijn”. 
Notten: “We hebben de individuele lagen
redelijk in onze vingers. Nu moeten we
daar nog een heel systeem van maken.
Het werk is dus nog niet klaar. Er zijn
zoveel parameters, dat is de volgende 
uitdaging om die te controleren. Je hoopt
dat het 3D-geïntegreerde batterijsysteem
ooit gaat werken en dat is de onderzoeks-
uitdaging voor de komende periode. 
We zijn vijf, zes jaar geleden begonnen
met silicium. Als je ziet wat in die periode
is gebeurd, dan is er ongelooflijk veel
bereikt. En wanneer ik dat doortrek 
naar de toekomst, verwacht ik dat nog
eenzelfde tijd om zover te komen dat 
het werkt”. (FvO)/.
Loïc Baggetto promoveerde 5 juli met het
proefschrift ‘Negative electrode materials
for lithium-ion solid-state microbatteries’.

 batterij en silicium

Een ontwerp van een 3D-batterij.

Foto’s gemaakt met behulp van een elektronen-
microscoop van silicium in honingraatstructuur.
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Een beetje een vreemde eend in de bijt.
Zo omschrijft voormalig hoofd Monique
Bouman het Centrum voor Communicatie,
Taal en Techniek (CTT) van de TU/e. 
In de massa van bèta’s -en her en der wat
gamma’s- op de campus zijn de authentieke
alfa’s dun gezaaid. Van een vervelende
wrijving tussen die verschillende bloed-
groepen is volgens haar trouwens nooit
sprake geweest: “Ik heb het juist altijd 
wel spannend gevonden”.
Bouman begon in 1982 als wetenschappe-
lijk medewerker bij de toenmalige
vakgroep Toegepaste Taalkunde, onder-
gebracht bij de toenmalige Eindhovense
faculteit Wijsbegeerte &
Maatschappijwetenschappen. De groep
gaf onderwijs en deed onderzoek op het
gebied van de Nederlandse taal en taal-
beheersing, met name technisch taal-
gebruik. Daarnaast werd lesgegeven in
een aantal ‘vreemde’ talen zoals Spaans,
Frans, Russisch, Engels en Italiaans - 
“in volgorde van belang”, zo benadrukt
Bouman: “Het Engels was destijds lang
niet zo’n big deal als nu”.
Begin jaren negentig ging de vakgroep 
op in de groep Psychologie En Taal In 
de Techniek, kortweg PETIT. De groep

maakte deel uit van de nieuwe faculteit
Technologie Management (nu Industrial
Engineering & Innovation Sciences),
ontstaan na samenvoeging van de facul-
teiten Wijsbegeerte & Maatschappij-
wetenschappen en Technische
Bedrijfskunde. In 1996 kwam hieruit 
het Centrum voor Communicatie, Taal 
en Techniek voort. Bouman: “De jaren
ervoor was een beetje onduidelijk 
geworden wie wat voor wie deed en hoe
één en ander verrekend moest worden.
Door alle taalbeheersing onder te
brengen in een apart instituut werd 
dit weer duidelijker en zichtbaarder 
voor alle 
faculteiten. 
Men kon 
ons weer vinden”. 
Het Engels werd
vanaf dezelfde
periode snel belangrijker. Volgens
Bouman en collega Vincent Merk, 
coördinator van het CTT, zette zo’n tien
jaar terug de internationaliseringsgolf 
in en roken steeds meer buitenlandse 
studenten en medewerkers hun kansen
en mogelijkheden in Eindhoven. “Vooral
bij het Stan Ackermans Instituut was die

beweging goed zichtbaar, zij trokken veel
buitenlanders aan”, weet Bouman. Met de
latere invoering van de bachelor-master-
structuur nam ook het gebruik van het
Engels in het onderwijs een vlucht, voegt
Merk toe. 

Inmiddels heeft het Engels aan de univer-
siteit een status aparte gekregen, stelt
Bouman. Zo bleek ook vorig jaar, toen het
College van Bestuur het Engels tot één
van de focusgebieden binnen het commu-
nicatie- en talenonderwijs aan de TU/e
benoemde. Het Nederlands en intercultu-
rele communicatie waren de andere twee
poten waarop het CTT zich nadrukkelijk
moest gaan richten. “Voor de TU/e zijn
díe zaken in het kader van internationali-
sering belangrijk. Andere taalcursussen
vinden we niet tot het pakket van de 
universiteit behoren; die kunnen 
studenten en medewerkers ook aan
andere instituten volgen”, verklaarde
CvB-lid mr. Jo van Ham het besluit.
Toenmalig CTT-hoofd Bouman reageerde
verbolgen op de bestuursbeslissing.
Volgens haar heeft het talencentrum
altijd veel klanten gehad (zowel studenten
als medewerkers), tevreden klanten 
bovendien, en had het zijn zaakjes, ook 
financieel, altijd prima op orde. Niet dat
het besluit voor haar als een volslagen
verrassing kwam: een mailtje van een 
beleidsmedewerker van het CvB in
oktober 2008 zette haar sensoren al op

scherp. “Hij vroeg
letterlijk: ‘Wat
doet het CTT 
eigenlijk?’. Voor
een taalkundige 
is dat genoeg 

om te weten dat je dan op je hoede moet
zijn.” Gesprekken met universiteits-
bestuurder Van Ham en het hoofd van 
de Dienst Financiële en Economische
Zaken volgden, waarin Bouman onder
meer duidelijk werd dat het CTT geen
grote investeringen meer mocht doen 
en dat een onderzoek werd ingesteld naar

de effectiviteit van het centrum.
“Het werd mij al snel duidelijk waar het
bestuur naartoe wilde. Iemand van de
Dienst Personeel en Organisatie kreeg
opdracht een rapport te gaan schrijven,
waarvan de conclusies bij voorbaat al 
vaststonden. Er moest alleen nog naartoe
geschreven worden”, stelt Bouman. 
Ze blikt terug op ‘een frustrerende tijd’.
“Het CTT bestond al dertien jaar, we
waren altijd een heel hechte club.
Iedereen werkte er keihard en met volle
overtuiging. En toen werden opeens 
de poten onder onze stoelen vandaan
gezaagd. Een paar collega’s zagen hun
vakken zelfs helemaal verdwijnen, 
terwijl er nog wel studenten voor waren.”
Uiteindelijk werden Frans, Duits,
Italiaans en Russisch uit het talenaanbod
geschrapt. De meeste van die vakken
liepen halverwege afgelopen collegejaar
ten einde; voor het Russisch doet eind
deze maand de allerlaatste cursiste
examen. Merk hield voor zijn vak Frans
de eer naar eigen zeggen aan zichzelf: 
“Ik ben gestopt voordat ik zou móeten
stoppen”. Met gemiddeld zo’n vier, vijf
studenten per cursus had hij bovendien
toch al meermalen “staan preken voor
een bijna lege zaal, zeker als er dan ook
nog eentje op studiereis was en een ander
ziek was”. 
Afgelopen januari rondde hij met ge-
mengde gevoelens zijn laatste cursusreeks
af, met acht examenkandidaten. In zijn
kwart eeuw als docent Frans aan de TU/e
was Merks gehoor wel eens groter; op een
bepaald moment doceerde hij wekelijks
zo’n honderd cursisten, verdeeld over vier
groepen. Vooral de laatste acht jaar liep 
de interesse voor de taal, mede door de
opkomst van het Engels in het curriculum,
hard terug.

Terwijl hij zijn eigen vak moest laten gaan,
maakte Merk zich het afgelopen jaar 
wel hard voor het Spaans - met jaarlijks
zo’n honderddertig deelnemers één 
van de populairste CTT-cursussen. 

Das war einmal: vree

In het vreemde-talenaanbod aan de TU/e
was het Russisch de voorbije decennia
waarschijnlijk wel de meest bijzondere.
Pauline Nekeman gaf ruim dertig jaar
Russische les, waarvan de laatste vijftien
jaar aan de universiteit. De taalcursus
hier bestond sinds midden jaren 

zeventig en de belangstelling in die tijd
was groot, vertelt de docente; de cursus
telde jaarlijks zo’n vijftien tot twintig
deelnemers. “Russische wetenschappers
publiceerden vooral in hun eigen taal en
er werd nog niet veel op internet gezet.
Studenten en onderzoekers hier wilden

die publicaties ook kunnen lezen. In
eerste instantie was de cursus dan ook
vooral een lees- en vertaalcursus.”
In Nekemans eerste jaren als docente
hier werd de cursus meer en meer een
communicatiecursus, onder meer
gericht op studenten die een buiten-
landse stage in het verschiet hadden. 
In Rusland, de andere voormalige 
Sovjet-republieken en eigenlijk het hele
voormalig Oostblok zijn stages in het 
bedrijfsleven overigens altijd een 
betrekkelijk onbekend fenomeen
geweest, vertelt Nekeman. Stagelopers 
in die streek waren dan ook meer 
uitzondering dan regel. “Mede daarom 
is de belang-
stelling voor
het Russisch
een beetje
dood-
gebloed”,
zegt ze. “Russen gingen zelf bovendien
steeds meer in het Engels publiceren.”
De laatste jaren had Nekeman jaarlijks
nog rond de tien cursisten. Een kleine,
maar dankbare groep om te onderwijzen:
“Russisch is geen taal die mensen er voor
de aardigheid ‘bij’ doen. De meeste 
cursisten hadden een heel concreet 
doel en waren ontzettend gemotiveerd”.
Russisch is bovendien bepaald niet de
makkelijkste taal, zegt ze: “Het waren

echt de knappe koppen die tijd hadden
om het er naast hun studie bij te doen”. 
De komende weken, in de aanloop naar
het examen van haar allerlaatste cursiste,
kan Nekeman de Russische boeken in
haar kasten langzaam gaan opruimen.
Ze geeft al een kleine tien jaar NT2
(Nederlands als tweede taal), waar ze
zich sinds dit collegejaar volledig op 
kan richten: “Dat is booming business”.
Haar baan heeft dan ook geen moment
op de tocht gestaan, maar het afscheid
van het Russisch noemt ze desondanks
treurig. Ook betreurt ze het dat de TU/e
“de kleine talen zo radicaal heeft afge-
schaft. Nergens vindt je zo’n grote groep

mensen met
hetzelfde intel-
ligentieniveau,
die in hetzelfde
schuitje van
studeren zitten.

Dat maakte de cursusgroepen hier toch
anders dan aan andere taleninstituten”. 
Student Maurice Eggen (zie foto), die in
september 2006 aan de cursus begon, 
is ervan overtuigd dat hij voortijdig was
afgehaakt als hij ergens anders Russische
les was gaan volgen. Want een makkie
bleek het Russisch bepaald niet. De 
enthousiast docente en de gezamenlijke
worsteling met de taal van de groep hielden
hem -letterlijk en figuurlijk- bij de les. 

“We worden steeds 

meer lesboer”

“Bèta’s communiceren 

en leren echt anders”

Taalcursussen/Monique van de Ven
Illustratie/Jeannette Bos

Ooit hingen bij de docent Frans wekelijks honderd TU/e-

studenten aan de lippen. Vorig jaar waren dat er nog 

hooguit vier of vijf - als er tenminste niemand ziek of net

op studiereis was. Dat de TU/e een jaar terug besloot fors

te snoeien in het vreemde-talenaanbod van de universiteit,

snappen de medewerkers van het Centrum voor

Communicatie, Taal en Techniek (CTT) ergens dan ook best.

Toch blijft het een bittere pil om te slikken: “Voor de spelling,

grammatica en andere regeltjes kunnen mensen ook terecht

bij de LOI. Maar wíj spreken de taal van de bèta’s”.

(vaarwel aan het Russisch)
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Het voorgenomen schrappen daarvan
leidde dan ook tot veel verontwaardiging
binnen de TU/e-gemeenschap. De lobby
had succes: het Spaans blijft gehandhaafd,
wel betalen studenten een eigen bijdrage,
die ze terugkrijgen als ze de opgedane 
talenkennis aantoonbaar inzetten voor
bijvoorbeeld een stage of andersoortig
studieverblijf in een Spaanstalig land.
“Een lauw compromis”, stelt Merk,
“maar we hebben het Spaans daarmee
toch enigszins kunnen redden.
Bijkomend voordeel is dat we voor de
docent geen nieuwe baan hebben hoeven
zoeken.”
Volgens Bouman was het in dat opzicht
ook een ‘voordeel’ dat zij de bestuurlijke
bijl in het najaar van 2008 al zag
aankomen, “daarmee
hadden we wat tijd en 
mogelijkheden om
mensen iets anders te 
gaan laten doen”. Toch is
ze er geenszins gerust op
dat in de toekomst geen 
arbeidsplaatsen zullen 
verdwijnen binnen het
CTT. Merk daarentegen
heeft het gevoel dat de 
erkenning voor het talen-
centrum het afgelopen jaar
juist weer flink is gegroeid.
“We geven hier niet zomaar
taal, maar taal voor de 
ingenieur. Dat wordt niet
altijd door iedereen zo
gevoeld; je hebt er altijd
wetenschappers tussen
zitten die ‘dat taalgedoe’
maar niks vinden, die het
iets voor in de vrije tijd
vinden wat de universiteit
vooral geen geld mag
kosten. Maar in het 
algemeen overheerst het
besef dat ons werk van 
toegevoegde waarde is.”
Die toegevoegde waarde 
zit ‘m volgens Merk en

Bouman vooral in de affiniteit van 
docenten met wetenschap en techniek.
“We hebben altijd nadrukkelijk geïnves-
teerd in het leren kennen en begrijpen
van onze doelgroep. ‘You have to know
the business of your clients’”, vindt
Bouman. Zelf volgde ze in het begin van
haar TU/e-carrière bijvoorbeeld eens een
cursus programmeren en schoof ze aan
in de collegebanken. “Als een student
Spaans in het kader van de cursus een
presentatie geeft over nanotechnologie,
moet ik daar wel vragen over kunnen
stellen.”
“Bèta’s denken, communiceren, schrijven
en leren echt anders”, vult Merk aan.
“Onze docenten hoeven geen halve 
ingenieurs te zijn, maar door onze 

ervaring spreken we wel een beetje 
hun taal. Onze cursussen gaan dan 
ook verder dan alleen het aanleren van 
de grammatica en andere regeltjes;
daarvoor kunnen studenten en mede-
werkers ook terecht bij de LOI”. 

Ondanks de onrust die het CTT de 
afgelopen twee jaar ten deel viel, ziet
coördinator Merk de toekomst van het
centrum met vertrouwen tegemoet.
Volgens hem staat het CTT nog altijd 
nadrukkelijk op de TU/e-kaart, ook bij de
bestuurlijke top. “Voor de focusgebieden
worden in elk geval duidelijk middelen
gereserveerd; dat geeft vertrouwen en
biedt mogelijkheden.” Bouman houdt
twijfels, hoewel het STU volgens haar 

wel ‘meer poten in de organisatie’ heeft
en dat voor het CTT zeker kansen biedt.
Ze vreest dat het CTT binnen STU eerder
“een kantoortje met uitzendkrachten en
freelancers” wordt, met alle gevolgen
voor de kwaliteit en professionaliteit van
het bureau en zijn medewerkers: “Ik heb 
als hoofd altijd gestreefd naar docenten 
in vaste dienst, vooral vanwege het tech-
nische karakter van deze omgeving. 
Maar nu worden we steeds meer simpele
‘lesboeren’, die steeds minder academisch
werk kunnen doen. En die constatering
doet pijn”./.

emde talen aan de TU/e

Eggen, masterstudent Real
Estate Management &
Development, zag de
cursus Russisch in de
eerste plaats als “een 
leuke manier om het 
vrije-keuzegedeelte van
mijn master op te vullen”.
Maar daarnaast zag hij ook de kansen
voor de toekomst. “De hoogtijdagen in
het vastgoed waren in volle gang en ik
werd in het bijzonder getrokken door 
de Oost-Europese vastgoedmarkt. Door
de studiepunten, de beperkte kosten en
gunstige roosterplanning was de cursus
aan de TU/e ideaal.” 
Kort na de cursus vertrok hij voor twee
jaar naar Moskou, waar hij als vastgoed-
consulent voor een groot bedrijf werkte.
Met het examen nog vers in het hoofd
rolde zijn sollicitatiepresentatie er
vloeiend uit en werd de TU/e-student 
aangenomen. De basiskennis van de taal
hielp hem zijn weg te vinden in Moskou:
“Op straat wordt echt alleen Russisch 
gesproken. Inmiddels begrijp ik zo’n 
negentig procent van de taal en kan ik
prima een leuk informeel gesprek met
een Rus voeren.” 
Mede-TU/e’ers Merijn Timmermans 
en Tim Clement bestempelen het als 
een enorm gemis voor de TU/e dat het 
talencentrum in zijn oude vorm verdwijnt

- zeker voor een universiteit die interna-
tionalisering hoog in het vaandel draagt,
constateren ze. “Juist in opkomende
markten, die veel kansen bieden, is het
vaak noodzakelijk om de plaatselijke taal
te beheersen”, vindt Timmermans.
De studiegenoten plukken momenteel
volop de vruchten van hun Russische 

talenkennis. In Almaty in Kazachstan
doen ze voor hun afstuderen onderzoek
aan de master Innovation Management.
Hun belangstelling voor Rusland en de
andere voormalige Sovjet-staten ontstond
zo’n vier jaar geleden tijdens hun reis met
de Transsiberië Express. “Eigenlijk overal
waar we uitstapten, waren mensen heel

gastvrij en vriendelijk. Iedereen wilde
met ons praten, hoewel we enkel 
‘                            (‘proost, op je gezondheid’,
red.) konden zeggen.”
Het besluit om aan de TU/e de cursus
Russisch te gaan volgen, was daarna snel
genomen. De lessenreeks bleek een
mooie basis voor méér: Clement volgde
later ook nog cursussen Russisch in
Moskou en Petrozavodsk. “Wat begon 
als een bijvak, is uitgegroeid tot een ware
passie”, beschrijft hij. “Hier in Kazachstan
gaan deuren voor je open wanneer je
enkele zinnen Russisch kunt praten. 
Het land heeft veel meer te bieden dan 
de film van Borat doet vermoeden. 
Ook Rusland, de andere voormalige
Sovjet-staten en grote delen van 
Oost-Europa zijn voor ons interessante
vakantiebestemmingen of potentiële
werkplekken.”

CTT bij STU
HHeett  CCeennttrruumm  vvoooorr  CCoommmmuunniiccaattiiee,,  TTaaaall  eenn  TTeecchhnniieekk  ((CCTTTT))  tteelltt  ttiieenn  mmeeddeewweerrkkeerrss..  

SSiinnddss  sseepptteemmbbeerr  22000099  mmaakkeenn  zziijj  ddeeeell  uuiitt  vvaann  hheett  OOnnddeerrwwiijjss  eenn  SSttuuddeenntteenn  
SSeerrvviiccee  CCeennttrruumm  ((SSTTUU))  wwaaaarrbbiinnnneenn  hheett  CCTTTT  éééénn  vvaann  ddee  cclluusstteerrss  iiss..  EEeenn  llooggiisscchhee  

oovveerrhheevveelliinngg,,  vviinnddtt  SSTTUU--hhooooffdd  ddrr..  KKaarreenn  AAllii,,  ““oommddaatt  SSTTUU  vveeeell  eerrvvaarriinngg  hheeeefftt  
mmeett  hheett  vveerrzzoorrggeenn  vvaann  vvaaaarrddiigghheeiiddssttrraaiinniinnggeenn  eenn  ttrraaiinniinnggeenn  ggeerriicchhtt  oopp  

ppeerrssoooonnlliijjkkee  oonnttwwiikkkkeelliinngg””..  DDaaaarrnnaaaasstt  ddrraaggeenn  ttaaaalloonnddeerrwwiijjss  eenn  iinntteerrccuullttuurreellee  
vvaaaarrddiigghheeddeenn  bbiijj  aaaann  ddee  iinntteerrnnaattiioonnaalliisseerriinngg  wwaaaarr  SSTTUU  vvoolloopp  mmeeee  bbeezziigg  iiss,,  zzeeggtt  zzee..

HHeett  CCTTTT  wwaass  llaannggee  ttiijjdd  ggeehhuuiissvveesstt  iinn  DDee  HHaall..  EEeenn  ddeeeell  vvaann  ddee  aaffddeelliinngg  vveerrhhuuiissddee  
vvoorriiggee  wweeeekk  aall  rriicchhttiinngg  SSTTUU  iinn  hheett  HHooooffddggeebboouuww,,  ddee  oovveerriiggee  mmeeddeewweerrkkeerrss  

vvoollggeenn  bbeeggiinn  aauugguussttuuss..
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Algemeen

Dienst Interne Zaken
Afsluiting TU/e-toegangsweg vanwege
Park Hilaria van 19 juli tot 11 augustus
In verband met de opbouw/afbraak van Park Hilaria
is de toegangsweg naar de campus vanaf de 
J.F. Kennedylaan in de periode van maandag 19 juli
08.00 uur t/m dinsdag 10 augustus 22.00 uur 
afgesloten.
De gemeente Eindhoven zorgt voor de bewegwijze-
ring van de omleidingroutes voor het verkeer.
Voor auto’s is de universiteit alleen bereikbaar via 
de toegangswegen aan de Insulindelaan en de
Dorgelolaan. Kennispoort blijft bereikbaar via 
de kruising Fellenoord - J.F.Kennedylaan.
Voor fietsers uit de richting Woensel is een 
omleidingroute aangegeven via de ingang bij 
het sportcentrum. Fietsers vanuit het centrum 
kunnen via het Limbopad of de ingang aan de
Dorgelolaan de TU/e bereiken.
De parkeerterreinen van Potentiaal en Traverse 
worden in de periode van maandag 26 juli 07.00
uur t/m dinsdag 10 augustus 17.00 uur afgesloten
voor TU/e-medewerkers en studenten en gebruikt
door de exploitanten van de attracties voor het 
parkeren van de salonwagens. 

Alle faculteiten
Masterclass Energy Day
Op 16 september wordt de tiende en laatste master-
class rondom het thema energie en klimaat gehou-
den. Het thema is: The water, 
materials and energy challenge in a changing world.
Deze Engelstalige masterclass is bedoeld voor alle
promovendi, masterstudenten en TOIO’s in de 

laatste fase van hun studie, maar ook anderen 
die geïnteresseerd zijn in deze materie kunnen 
zich inschrijven.
Inschrijven kan via de website www.tue.nl/
energydays, waarbij vijftien euro kosten worden
gerekend voor de lunch. Op deze site is tevens 
meer informatie te vinden over deze masterclass.

Mensen

Promoties
Ir. W. van Dijk verdedigt op dinsdag 24 augustus
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 ‘Simulations and Experiments 
on External Electron Injection for Laser Wakefield
Acceleration’. Van Dijk promoveert aan de faculteit
Technische Natuurkunde. De promotor zijn 
prof.dr. M.J. van der Wiel en prof.dr. J.J.A.M. van
der Mullen.

Ir. M.J.H.A. Houben verdedigt op woensdag 25
augustus zijn proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf
16.00 uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel 
van het proefschrift luidt ‘Using Bayesian Belief
Networks for Reliability Management Construction
and Evaluation: a Step by Step Approach’. Houben
promoveert aan de faculteit Industrial Engineering
& Innovation Sciences. De promotoren zijn prof.dr.
M.J. Newby en prof.dr.ir. A.C. Brombacher.

Afscheidsreceptie Joop Keij
Na een dienstverband van ruim veertig jaar bij

Dienst Huisvesting heeft Joop Keij gekozen voor 
een nieuwe fase in zijn leven en gaat hij gebruik
maken van de fpu-regeling.
Ter gelegenheid hiervan biedt Dienst Huisvesting
hem een afscheidsreceptie aan in de University Club
op donderdag 9 september van 16.00 tot 18.30 uur.
U bent van harte uitgenodigd dit samen met hem,
zijn collega’s en oud-collega’s te vieren.

Veronique Marks,
directeur Dienst Huisvesting

Brabant Center of
Entrepreneurship
Information Meeting Certificate in
Technology Entrepreneurship
TU/e offers a Certificate in Technology
Entrepreneurship (CTE) for master’s students 
interested in starting their own business. The CTE
program, open to all master’s candidates, helps 
students to improve their entrepreneurial skills. 
The certificate is awarded jointly by the Department
of Industrial Engineering & Innovation Sciences
and TU/e Innovation Lab. The Brabant Center of
Entrepreneurship organizes and coordinates the
CTE-program.
The certificate program has three components: 
courses, Skills training sessions and assessment 
and the Final Project.
The program is offered twice a year. Informational
meetings are given before the start of each semester
and announced on the BCE and TU/e website.
Registration forms can also be requested from the
website: www.bc-e.nl. 
We have scheduled an information meeting on 
July 15th, at 15.00 pm in Multi Media Pavilion
(MMP) room 1. 

For more information please visit our website
(www.bc-e.nl) or contact Ivo George (040) 247 8995.

Vacatures

PostDoc in Electromechanics, Advanced computer
assisted design of electromagneti Faculteit EE
V36.1125 1,0 2 jaar Schaal 10 CAO Nederlandse
Universiteiten.

Post Doc NIH multiscale modeling of the human
knee Faculteit BMT V50.1183 1,0 2 jaar Schaal 10
CAO Nederlandse Universiteiten.

PhD Supramolecular Biomaterials for the 
construction of a Bioartificial kidney ICMS 
V40.1182 1,0 4 jaar Schaal 27 CAO Nederlandse
Universiteiten Promovendus.

Technisch medewerker (1.0 fte) Faculteit TN
V34.1187 1,0 3 jaar met uitzicht op vast dienst-
verband Schaal 10 CAO Nederlandse Universiteiten.

PhD’s Supramolecular Biomaterials for
Cardiovascular Regenerative Medicine ICMS
V40.1185 1,0 Schaal 27 CAO Nederlandse
Universiteiten Promovendus.

Secretaresse Dienst Personeel en Organisatie 
1,0 fte Schaal 7 CAO Nederlandse Universiteiten.

Secretaresse Communicatie Expertise Centrum 
1,0 fte Schaal 6 CAO Nederlandse Universiteiten.

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

Universiteitsberichten

Happy Street genomineerd 

voor Dutch Design Award

Onder de genomineerde ontwerpen die
kans maken op een Dutch Design Award
(DDA) zit dit jaar ook Happy Street, het
Nederlandse paviljoen op de Wereld
Expo in Shanghai. TU/e-alumnus ir.
John Körmeling en universitair docent
ir. Rijk Blok van de faculteit Bouwkunde
tekenden voor het ontwerp en de 
uitvoering. Op 23 oktober worden 
de winnaars bekendgemaakt.

De genomineerden strijden om in totaal
zeventien verschillende awards in even
zoveel categorieën. Happy Street doet mee
in de categorie ‘Beste Publiek Exterieur’.
De jury noemt Happy Street niet zozeer
een weergave van Nederland zoals het is,
maar eerder hoe het kan worden 
gedroomd. Als sterke onderdelen prijst

men de routing en de goed gekozen zicht-
lijnen tussen de huisjes door.
Körmeling en Blok gaan in hun categorie
de strijd aan met een geluidsscherm rond
de randweg bij Eindhoven van VHP (‘tech-
nische uitstraling die past bij de identiteit
van Eindhoven’) en een ontwerp voor de
openbare ruimte in Apeldoorn, waarvan
de maker anoniem is.
De Dutch Design Awards hebben als doel
het brede publiek een groter bewustzijn te
geven van de mogelijkheden en waarde-
creatie van design. De ontwerpen van alle
finalisten en winnaars worden na 23
oktober één week geëxposeerd in de
Brainport Greenhouse tijdens de Dutch
Design Week in Eindhoven. (HK)/.

Controleurs stufi 
voorlopig machteloos
In steeds meer steden gaan controleurs
langs de deuren van studentenhuizen
om te checken of studenten misschien
frauderen met hun studiebeurs. Maar
als ze niet binnen worden gelaten,
kunnen ze momenteel weinig uit-
richten.

Fraude met de studiebeurs is politici een
doorn in het oog. Om een hogere studie-
beurs te krijgen, beweren sommige
studenten dat ze op kamers zijn gegaan,
terwijl ze eigenlijk bij hun ouders wonen.
Het scheelt maandelijks 170 euro: de basis-
beurs voor een uitwonende is 266 euro,
voor een thuiswonende 96 euro. De pak-
kans was voorheen vrijwel nul. Wie toch
gepakt werd, hoefde alleen zijn onterecht
ontvangen beurs terug te betalen, maar
kreeg geen boete. Op initiatief van
voormalig OCW-minister Ronald Plasterk
werkt de regering aan een wet waarmee
scherpere controle mogelijk wordt en
strengere straffen kunnen worden uit-
gedeeld. Na de zomer gaan controleurs in
Utrecht en Den Haag aan de slag. Naar 
verwachting haken ook Zwolle,
Groningen, Almere, Urk en Lelystad aan.
Eerder liep er al een proefproject in
Twente. Recent zijn ook in Amsterdam en
Rotterdam controleurs op pad gegaan. 
Alleen is voorlopig niemand verplicht de
controleurs binnen te laten: er is namelijk
nog geen nieuwe wet. Dat maakt de con-
troles, die toch al arbeidsintensief zijn,
niet eenvoudig. Het resultaat van huis-
bezoeken is “zeer afhankelijk is van de
bereidheid tot medewerking van de betref-
fende studerenden, hun ouders of andere
personen”, aldus staatssecretaris Marja
van Bijsterveldt.
Als de wet er eenmaal is, mogen studenten

nog altijd weigeren de controleurs binnen
te laten, al kunnen er dan waarschijnlijk
wel maatregelen worden genomen.
Uitvoeringsinstantie DUO zou bijvoor-
beeld de bevoegdheid kunnen krijgen de
uitwonendenbeurs van controleweige-
raars in een thuiswonendenbeurs om te
zetten. 
De controleurs gaan niet blindelings alle
studenten langs. Uitvoeringsinstantie
DUO werkt samen met de sociale diensten
aan zogeheten risicoprofielen. De kans op
fraude is bijvoorbeeld groter als de ouders
in de stad wonen waar de student zijn 
opleiding volgt of als een student bij een 
familielid zegt te wonen.
In het najaar van 2010 zullen meer dan
tweeduizend huisbezoeken zijn afgelegd.
Dan verwacht het ministerie van OCW ook
meer zicht te hebben op de omvang van de
fraude. 

Boete
Wie onder het regime van de nieuwe wet
op fraude wordt betrapt, moet de onterecht
ontvangen beurs terugbetalen en krijgt
daar bovenop een boete: een kwart van het
gefraudeerde bedrag. Als iemand daarna
nog een keer wordt gepakt, volgt een
hogere boete: de helft van het onterecht
ontvangen bedrag. Na de derde keer wordt
de studiefinanciering stopgezet en volgt
strafrechtelijke vervolging, ongeacht de
hoogte van het gefraudeerde bedrag. 
De politieke partijen die nu over een Paars-
plus-kabinet gaan onderhandelen (VVD,
PvdA, D66 en GroenLinks) willen de
basisbeurs afschaffen. Mocht dat gebeu-
ren, hoeven de controleurs niet meer op
pad. Dat zou ook een besparing op de 
uitvoeringskosten betekenen. (HOP)/.
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FFeessttiivvaallss  iinn  EEiinnddhhoovveenn  dduurriinngg  tthhee  ssuummmmeerr  

Fiesta del Sol
FFiieessttaa  ddeell  SSooll  iiss  aa  mmiixxttuurree  ooff  eenntteerrttaaiinnmmeenntt  aanndd  ccuullttuurree,,  

ooff  mmuussiicc  aanndd  tthheeaatteerr..  TThhee  ffeessttiivvaall  ggrroouunnddss  eexxtteenndd  aallll  aaccrroossss  

tthhee  cciittyy  cceenntteerr..  

99tthh,,  1100tthh,,  1111tthh  JJuullyy,,  vvaarriioouuss  ppooddiiaa  iinn  EEiinnddhhoovveenn’’ss  cciittyy  cceenntteerr,,  

aaddmmiissssiioonn  ffrreeee..  

wwwwww..ffiieessttaa--ddeell--ssooll..nnll  

Bluesplein
BBlluueesspplleeiinn  iiss  aa  ffeessttiivvaall  oorrggaanniizzeedd  bbyy  ccaafféé  WWiillhheellmmiinnaa..  

AA  wwhhoollee  ddaayy  lloonngg  wwiillll  bbee  ffiilllleedd  bbyy  vvaarriioouuss  bblluueess  bbaannddss  

ffrroomm  aatt  hhoommee  aanndd  aabbrrooaadd  iinn  tthhee  ooppeenn  aaiirr..  TThhiiss  yyeeaarr  

tthhee  lliinnee--uupp  iiss  vveerryy  iinntteerrnnaattiioonnaall  iinnddeeeedd..  

2255tthh  JJuullyy,,  1144..0000--2233..0000  hhoouurrss,,  WWiillhheellmmiinnaapplleeiinn,,  aaddmmiissssiioonn  ffrreeee..

wwwwww..ccaaffeewwiillhheellmmiinnaa..nnll  

Park Hilaria 
PPaarrkk  HHiillaarriiaa  iiss  tthhee  aannnnuuaallllyy  rreettuurrnniinngg  EEiinnddhhoovveenn  ffaaiirr  ––nneexxtt  

ttoo  tthhee  TTUU//ee  ccaammppuuss--  ffeeaattuurriinngg  oovveerr  aa  hhuunnddrreedd  aattttrraaccttiioonnss,,  

mmaannyy  ppeerrffoorrmmaanncceess  bbyy  aarrttiissttss  aanndd  ssttrreeeett  tthheeaatteerr..  

3300tthh  JJuullyy--88tthh  AAuugguusstt,,  1133..0000--2244..0000  hhoouurrss,,  KKeennnneeddyyllaaaann,,  

mmaaxx..  tthhrreeee  eeuurrooss  ppeerr  aattttrraaccttiioonn..  

wwwwww..ppaarrkkhhiillaarriiaa..nnll

To answer this
question, let us try and
find out first where the origin
can be found of three kisses by
way of a social greeting. This is
what Ileen Montijn says on the
subject in her book ‘Leven op
stand’ (good living): “Not until
the 19th century was the
handshake incorporated into
etiquette, albeit only among
friends. In the 20th century the
handshake, as stated, became
the universal manner to greet
someone. After World War II
shaking hands acquired a
formal nature, subsequently to
be regarded as a touch old-fas-
hioned. In domestic circles the
handshake was replaced by the
kiss. In the whole period prior to
1940 kissing was still con-
sidered to be a specifically in-
timate thing, miles apart from
the empty social gesture as it is
used at the end of the 20th
century.”

Why three, then?

According to Dolph
Kohnstamm, psycho-

logist and publicist, higher
classes of society presumably
began by kissing once, and
then, in families with a foreign
orientation, twice. In Brabant
the giving of three kisses began
first, probably under a French
and Belgian influence. 

Kohnstamm himself objects to
three kisses. Indeed, at some
time he set up a website where
people could order buttons
saying: I kiss twice. He does not
perceive any cordiality at all in
the exchange of three kisses and
thinks that this is a routine,
thoughtless and meaningless
act. Perhaps that is the reason
why the Dutch exchange three
kisses: it is, after all, some sort
of replacement of shaking
hands, which is not a highly in-
timate manner to greet each
other either. (HB)

I wonder why ...

?????
Just a handshake, one kiss, two kisses, three
kisses? In the Netherlands the ‘rules’ for gr-
eeting each other are not really all that clear. If
we do decide to give a social kiss, most people
give three. George Lewis, a Master student of
Human Technology Interaction from Egypt,
wonders why there are three.

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

Last year the festival was
cancelled because there were
not enough sponsors to be
found. Fortunately this year
the summery festival can go
on and will even be expanded
with 18 Septemberplein as a
theater square. During Fiesta
del Sol practically all musical
styles will be represented,
from salsa to jazz and from
disco to blues.

From Friday night 9th through
Sunday 11th July the inner city of
Eindhoven will be the place to go
to for loads of music, good food

and a variety of street theater 
performances. In the exotic
market there will be products for
sale from all over the world. On
Friday night the soul formation
Motownhead will be the closing
act in Markt square. On Saturday
the evening program in Markt
square will feature Salsabor: 
an energetic eighteen-member
salsa-big band with musicians
from Cuba, Argentine, Venezuela
and the Netherlands.
A separate part of the festival is
festo do samba on Sunday after-
noon. During festo do samba
more than two hundred samba

musicians and dancers will
come together. Joining forces,
they will walk through the city
center in a grand Brazilian
musical parade, which will
finish in Catharinaplein, which
is to be converted into a samba
square especially for that after-
noon. In the samba square the
musicians will jointly play
samba music for thirty minutes
while improvising. (HB)/.
Look for more information and the full
music program on: 
www.fiesta-del-sol.nl

What’s happening: Fiesta del Sol

Possible adjustment market place 
W-hall through wind nuisance

vacation
An analysis conducted by the
Unit Building Physics and
Systems of the Department
of Architecture, Building and
Planning has shown that there
is a high risk of wind nuisance
on the south side of the new 
W-hall. This concerns the place
where an opening had been
planned in the façade to shield
off the ‘market place’ adjoining
the W-hall. The study has also
come up with a solution.

The study shows that the national
standard for wind nuisance is 
exceeded on the place in ques-
tion. According to dr. ir. Bert
Blocken of Building Physics and
Systems this is due to the 
position of this entrance being a
continuation of the open space
between the Matrix and Helix
buildings. It has been discussed
with the Accommodation Depart-
ment whether it is possible to 
reposition this entrance; the 
inspection shows that the
problem will be solved by shifting
the entrance to the east.
After the announcement of the
design of the new W-hall the
Accommodation Department
has asked the Department of

Architecture, Building and
Planning to conduct a study into
risks of wind nuisance in the new
configuration. This study was
conducted as a final assignment
by student of Architecture,
Building and Planning Wendy
Janssen, accompanied in this
project by PhD candidate ir. Twan
van Hooff under the auspices 
of Blocken.
Wind nuisance is created when a
hard wind is reinforced by the
presence of high buildings: the
fast-moving air collides with the
building at a certain height and is
deflected downwards, or the air
squeezes through a narrow
opening between two buildings,
causing the wind speed to 
increase considerably. 
As a result, the wind force may
triple in comparison with the
open field, which can lead to 
hazardous situations. Blocken:
“In Great Britain cases have 
occurred where people who had
difficulty walking died because
they were blown over by the wind.
It can strike very suddenly when
you turn a corner, for instance.”

Wind nuisance standard
The Netherlands is the first

country boasting an official
standard for wind nuisance,
since 2006. Before that time
uniform criteria were lacking.
According to Blocken the standard
does not have any legislative
force, but may still be relevant 
in legal cases. That lawsuits 
concerning wind nuisance are by
no means imaginary, is proved by
the legal action instituted by
shopkeepers in the shopping
center along Nieuwe Emma-
singel in Eindhoven against 
construction firm Heijmans, 
occasioned by customers staying
away due to wind nuisance. 
On the TU/e campus there are
windy places as well, which have
been made visible impeccably by
the final study conducted by
Janssen: the corner of Vertigo,
where bikes are blown over 
regularly, the entrance to the
Hoofdgebouw (between the
pillars) and, as noted, the area
where the market place has been
planned. The Accommodation
Department is going to use the
results of the study to shape the
design of the market place
further as part of the green
carpet. (TJ)/.

It’s Cursor’s vacation, too

TThhiiss  iiss  tthhee  llaasstt  pphhyyssiiccaall  iissssuuee  ooff  CCuurrssoorr  pprriioorr  ttoo  tthhee  ssuummmmeerr  vvaaccaattiioonn,,  bbuutt  wwwwww..ttuuee..nnll//ccuurrssoorr  

wwiillll  bbee  uuppddaatteedd  wwiitthh  tthhee  llaatteesstt  nneewwss  aallll  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ssuummmmeerr..  TThhee  bbeesstt  wwaayy  ttoo  rreeaacchh  oouurr  

eeddiittoorriiaall  ssttaaffff  iinn  tthhee  ssuummmmeerr  mmoonntthhss  iiss  bbyy  sseennddiinngg  aann  ee--mmaaiill  ttoo  ccuurrssoorr@@ttuuee..nnll..

DDuurriinngg  tthhee  IInnttrroo  ppeerriioodd  ((1166  tthhrroouugghh  2200  AAuugguusstt)),,  tthheerree  wwiillll  bbee  aa  ddaaiillyy  iissssuuee  ooff  tthhee  IInnttrroo  nneewwssppaappeerr..

TThhuurrssddaayy  99  SSeepptteemmbbeerr  wwiillll  sseeee  tthhee  rreelleeaassee  ooff  tthhee  ffiirrsstt  pphhyyssiiccaall  CCuurrssoorr  ooff  tthhee  nneeww  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr..

WWee  wwiisshh  yyoouu  aallll  aa  mmoosstt  wwoonnddeerrffuull  vvaaccaattiioonn!!



Als je de film Rain Man -met Dustin
Hoffman in de hoofdrol als autist- heel
letterlijk zou nemen, zou je denken dat
alle autisten een feilloos geheugen
hebben en totaal contactgestoord zijn. De
praktijk ligt heel wat genuanceerder. Er
zijn verschillende gradaties en de mate
waarin iemand be-
paalde verschijn-
selen vertoont, kan
nogal verschillen. De
veronderstelling dat
autisme meer in
Eindhoven en 
omgeving zou
voorkomen, blijkt
nog niet aangetoond
te zijn. Voor een verband tussen autisme
en technisch werk zijn wel duidelijke aan-
wijzingen.
Drs. Chris Sepers, die als studenten-
decaan bij het Studenten en Service-
centrum (STU) als aanspreekpunt voor
studenten met ASS fungeert, ziet de aan-
tallen studenten met ASS op de univer-
siteit wat toenemen. “Ik zie dat het er
steeds meer zijn, maar dat komt volgens
mij vooral doordat er meer aandacht voor
is op de middelbare school. Ouders signa-
leren het ook eerder.” Sepers kan geen
precieze aantallen geven, omdat alleen de
studenten met een functiebeperking zijn
geteld en dit niet is uitgesplitst naar een
specifieke beperking. Studenten geven
het bovendien niet altijd aan op het 
inschrijfformulier als ze een functiebe-
perking hebben. Wat wel bekend is, is dat
van de ongeveer 1.100 eerstejaars in het
collegejaar 2008/2009 tussen de 5 en 10
studenten aangaven ASS te hebben.
Volgens Sepers vorderen studenten met
ASS of een andere functiebeperking vaak
langzamer dan andere studenten.
“Onlangs is uit onderzoek gebleken dat
studenten met een functiebeperking

meer studeren, maar langer over hun
studie doen. Toch vallen ze niet vaker uit;
de meesten ronden hun studie af. Sepers
ziet dat ze minder de neiging hebben 
initiatief te nemen en te waarschuwen als
het niet goed gaat. “De meesten zijn 
afwachtender dan gemiddeld.” 

Ze wilden niet met
hun naam in de
Cursor, maar twee
studenten Techni-
sche Informatica en
één student Werk-
tuigbouwkunde met
ASS wilden wel
anoniem de proble-
men waar ze tijdens

hun studie tegenaan lopen of liepen om-
schrijven. De student Werktuigbouw-
kunde: “De eerste twee jaar moest ik
léren om te studeren en dat ging stukje
bij beetje. Effectief studeren is lastig
vanwege mijn brede interesse. Wat ik doe,
wil ik erg goed doen. Daardoor verlies ik
wel eens de planning uit het oog en blijf
ik te lang ergens bij hangen. Een techni-
sche studie is goed te doen, maar niet in
de nominale tijd. Ik verwacht dat het me
één tot twee jaar extra kost.” Een student
Technische Informatica: “Ik vind het
moeilijk om vragen te stellen. Een posi-
tief punt is juist dat ik langer kan door-
werken aan een bepaald onderdeel.” Een
andere student Technische Informatica:
“Ik denk dat het voor studenten met ASS
vooral in de masterfase lastiger is. Tijdens
de bachelor wordt de stof meer stap voor
stap behandeld. Voor het afstuderen zul
je zelf moeten plannen en de informatie
verzamelen.”  

Drs. Loes van den Berge komt als studen-
tenadviseur van STU geregeld in contact
met studenten met ASS. “We zien dat 
studenten met autisme vaak vastlopen

wanneer veel zelfstandigheid wordt
verwacht. Ze hebben problemen zelfstan-
dig werken aan bijvoorbeeld een afstu-
deerproject. Het plannen van de studie is
voor velen lastig. Het vwo bood meer
structuur en de stof werd daar vaker
herhaald. Met het samenwerken lopen
studenten met autisme wat vaker vast dan
andere studenten. De meesten vinden het
lastig om te begrijpen wat er verwacht
wordt. Het kan erg helpen als er binnen
de groep duidelijke afspraken worden
gemaakt.” 
Studenten kunnen op hun inschrijf-
formulier aangeven of ze een functie-
beperking hebben en of ze hierover een
intakegesprek willen. Dit gesprek hebben
ze -meestal in aanwezigheid van ouders
en een persoon-
lijke begeleider-
met studenten-
decaan Chris
Sepers. Hij legt
uit welke bege-
leiding wordt
geboden aan de
TU/e en 
bespreekt mogelijke belemmeringen voor
de desbetreffende student. Sepers: “Soms
hebben studenten tamelijk irreële 
verwachtingen. Als ze altijd goed waren
in wiskunde, wil dat niet zeggen dat ze
dat hier ook zijn. Ze moeten zich realise-
ren dat er veel in groepen wordt gewerkt
en dat het ophoudt als ze helemaal niet in
een groep kunnen functioneren.” 

Na de intake kunnen studenten met ASS
individuele begeleiding krijgen van een
studieadviseur van de faculteit en van een
studentenadviseur vanuit STU. Met de
studieadviseur bespreken ze studie-
inhoudelijke zaken. Hij of zij houdt de
voortgang in de gaten en kan in overleg
het studieprogramma aanpassen. Bij de
studentenadviseur van STU kunnen 
studenten terecht met vragen als ‘vertel ik
het wel of niet dat ik ASS heb?’ en ‘hoe
gedraag ik me in een werkgroepje?’.
Studentenadviseur Loes van den Berge
licht toe: “Studenten worden onder meer
begeleid bij het maken van een goede 
studieplanning en het bevorderen van
hun concentratie en motivatie. Na een
halfjaar, na één jaar en na anderhalf jaar
zijn er adviesgesprekken. Daarin evalu-
eren we hoe het tot dan toe is gegaan, hoe
het studieverloop is en of ze verdere bege-
leiding willen. Het streven is om de bege-
leiding na anderhalf jaar te stoppen,
omdat de student op den duur de studie
zelfstandig moet kunnen voortzetten. In
individuele gevallen wordt verdere bege-
leiding overwogen.”
STU heeft in 2008 een expertiseteam
gevormd met alle betrokkenen bij de 
begeleiding van studenten met ASS. Dit
team kan terugvallen op de Geestelijke
Gezondheidszorg (GGZe) voor nadere
consultatie. 

Studenten met ASS kunnen tijdens de
Intro en soms het eerste semester voor
praktische zaken begeleid worden door
een ouderejaars student. Hij of zij 
verstrekt informatie over onder meer het
digitaal onderwijsinformatiesysteem, de
lokalen en tentamenroosters, legt uit hoe
je boeken bestelt en helpt de student met
contact leggen met de juiste personen
binnen de TU/e. Dit ‘maatje’ wordt op
zijn beurt weer begeleid door een studen-
tendecaan. 

STU heeft van 21 april tot 16 juni de
training ‘leven en studeren met autisme’
gegeven. De training geeft de studenten
inzicht in hun mogelijkheden en ze
kunnen ervaringen met elkaar uitwisse-

len. Twee jaar
geleden is in 
samenwerking
met het GGZe
gestart met de
training ‘Ik en
autisme’. In de
evaluatie
daarvan gaven

studenten aan ook behoefte te hebben aan
informatie over studeren met autisme
aan de TU/e. Aan die wens is vorig jaar al
gedeeltelijk gehoor gegeven en dit jaar is
het een vast onderdeel van de cursus. 
Tijdens de training komen ‘algemene’ 
onderwerpen aan de orde als prikkelver-
werking, waarnemen, betekenisverlening
en functioneren in het dagelijks leven. De
studiegerelateerde onderwerpen hebben
betrekking op studieplanning, samen-
werken, presenteren, concentratie en 
motivatie. De deelnemers krijgen op
verzoek inzicht in de verschillen tussen
mensen met en zonder autisme en
krijgen informatie over samenwerken,
plannen, de balans tussen vrije tijd en
studie en de omgang in sociale situaties.
Dit jaar deden vijf studenten aan de
training mee. Studentenadviseur Loes
van den Berge ziet dat het een positief
effect heeft dat studenten ervaringen
kunnen uitwisselen. “Deelnemers delen
steeds gemakkelijker hun ervaringen en
herkennen veel bij elkaar van wat ze 
vertellen. Ze geven elkaar tips over 
lichaamshouding, omgang met docenten,
samenwerken, enzovoorts.” 
De drie studenten met wie Cursor contact
had, zijn positief over de training die ze
volgden en over de voorzieningen op de
TU/e. Een student Technische Informati-
ca: “De voorzieningen van STU zijn goed.
De mogelijkheden zouden wel beter
mogen worden gepromoot.” Een student
Werktuigbouwkunde: “De cursus geeft
een goed overzicht van de typische eigen-
schappen die ik bij mezelf herken en
helpt het voor mezelf op een rijtje te
krijgen.”/.
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Studeren met een auti

“Ik moest lér
Studeren met autisme/Judith van Gaal

Illustratie/Jeannette Bos
Veel prikkels binnenkrijgen. Moeite hebben met plannen en

functioneren in een werkgroep. Een universitaire studie 

is sowieso niet gemakkelijk, maar voor studenten met

autismespectrumstoornissen (ASS) is het nog een tikkeltje 

moeilijker. De TU/e reikt de helpende hand en begeleidt waar

nodig. De onlangs gegeven training ‘Leven en studeren met

autisme’ is één van de handvatten.

AAuuttiissmmeessppeeccttrruummssttoooorrnniisssseenn  --aaffggeekkoorrtt  ttoott
AASSSS--  iiss  eeeenn  vveerrzzaammeellnnaaaamm  vvoooorr  vviijjff  ssttoooorr--
nniisssseenn::  kkllaassssiieekk  aauuttiissmmee,,  AAssppeerrggeerr--
ssyynnddrroooomm,,  RReetttt--ssyynnddrroooomm,,  PPDDDD--NNOOSS  eenn  ddeess--
iinntteeggrraattiieessttoooorrnniiss  vvaann  ddee  kkiinnddeerrlleeeeffttiijjdd..
DDeezzee  uuiittiinnggssvvoorrmmeenn  hheebbbbeenn  ggeemmeeeennsscchhaapp--
ppeelliijjkk  ddaatt  hheett  ggaaaatt  oomm  eeeenn  ccoonnttaaccttssttoooorrnniiss..
DDrrss..  AAnnnneelliieess  SSppeekk,,  kklliinniisscchh  ppssyycchhoolloooogg  bbiijj
ddee  GGGGZZ  EEiinnddhhoovveenn,,  vveerrwwaacchhtt  ddaatt  oopp  ddeenn  dduuuurr
aalllleeeenn  nnoogg  oonnddeerrsscchheeiidd  wwoorrddtt  ggeemmaaaakktt
ttuusssseenn  PPDDDD--NNOOSS  eenn  kkllaassssiieekk  aauuttiissmmee,,  oommddaatt
ddee  aannddeerree  vvoorrmmeenn  nniieett  ggooeedd  vvaann  ddeezzee  ttwweeee
oonnddeerrsscchheeiiddeenn  kkuunnnneenn  wwoorrddeenn..  WWaannnneeeerr
kkiinnddeerreenn  wweell  aaffwwiijjkkeenndd  ggeeddrraagg  vveerrttoonneenn,,
mmaaaarr  nniieett  ggeehheeeell  aaaann  ddee  ccrriitteerriiaa  vvoooorr
aauuttiissmmee  vvoollddooeenn,,  kkuunnnneenn  zziijj  ddee  ddiiaaggnnoossee
PPDDDD--NNOOSS  kkrriijjggeenn..
MMeennsseenn  mmeett  AASSSS  kkuunnnneenn  zziicchh  vvaaaakk  mmooeeiilliijjkk
iinnlleevveenn  iinn  aannddeerreenn..  ZZee  kkeennnneenn  zzeellff  wweell
eemmoottiieess,,  mmaaaarr  vviinnddeenn  hheett  llaassttiigg  aannddeerreenn  iinn
ttee  sscchhaatttteenn  oopp  bbaassiiss  vvaann  ggeevvooeell..  HHeett  iiss  oopp--
vvaalllleenndd  ddaatt  ssoommmmiiggee  mmeennsseenn  mmeett  AASSSS  oopp
eeeenn  bbeeppaaaalldd  ggeebbiieedd  uuiittbblliinnkkeenn  eenn  bbiijj--

vvoooorrbbeeeelldd  eeeenn  oonnggeelloooofflliijjkk  ggooeedd  ggeehheeuuggeenn
hheebbbbeenn  ooff  aannaallyyttiisscchh  hheeeell  sstteerrkk  zziijjnn..  DDee
mmaattee  wwaaaarriinn  iieemmaanndd  bbeeppaaaallddee  vveerrsscchhiijjnn--
sseelleenn  vveerrttoooonntt,,  kkaann  nnooggaall  vveerrsscchhiilllleenn..  WWaaaarr
ddee  eennee  ppeerrssoooonn  hheeeell  eerrgg  iinn  zziicchhzzeellff  iiss
ggeekkeeeerrdd,,  pprraaaatt  ddee  aannddeerr  vvoolloopp..  AAuuttiissmmee  kkoommtt
oonnggeevveeeerr  vviieerr  kkeeeerr  vvaakkeerr  vvoooorr  bbiijj  jjoonnggeennss
ddaann  bbiijj  mmeeiissjjeess..  DDee  zziieekkttee  iiss  bbiijj  ddee  ggeebboooorrttee
aall  aaaannwweezziigg,,  mmaaaarr  mmaanniiffeesstteeeerrtt  zziicchh  ppaass
rroonndd  hheett  ddeerrddee  lleevveennssjjaaaarr  eenn  iiss  nniieett  ttee
ggeenneezzeenn..  WWeell  kkuunnnneenn  mmeennsseenn  mmeett  AASSSS  lleerreenn
oomm  mmeett  hhuunn  ssttoooorrnniiss  oomm  ttee  ggaaaann..  
AASSSS  wwoorrddtt  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  vveerroooorrzzaaaakktt  ddoooorr
kkooppiieeeerrffoouutteenn  iinn  hheett  DDNNAA,,  zzoo  bblliijjkktt  uuiitt  eeeenn
ppuubblliiccaattiiee  iinn  NNaattuurree  vvaann  bbeeggiinn  jjuunnii..  DDee  
oonnddeerrzzooeekkeerrss  hhooppeenn  aaaann  ddee  hhaanndd  vvaann  eeeenn
aaaannttaall  vvaann  ddee  nniieeuuww  ggeevvoonnddeenn  ggeenneenn  aall  oopp
jjoonnggee  lleeeeffttiijjdd  eeeenn  ddiiaaggnnoossee  ttee  kkuunnnneenn
sstteelllleenn,,  eenn  vviinnddeenn  iinn  hheett  oonnddeerrzzooeekk  aaaannkknnoo--
ppiinnggssppuunntteenn  vvoooorr  mmooggeelliijjkkee  bbeehhaannddeellmmee--
tthhooddeess..  VVoollggeennss  kklliinniisscchh  ppssyycchhoolloooogg  SSppeekk  iiss
hheett  sstteelllleenn  vvaann  eeeenn  ddiiaaggnnoossee  oopp  bbaassiiss  vvaann  ddee
ggeenneenn  eecchhtteerr  nnoogg  vveerrrree  ttooeekkoommssttmmuuzziieekk..  

Wat zijn 
autismespectrumstoornissen?

“Vooral de master-

fase is lastig voor

studenten 

met autisme”

“Autisten werken vaak

grondiger en 

gedetailleerder”

HHeett  iiddeeee  ddaatt  iinn  EEiinnddhhoovveenn  eenn  oommggeevviinngg  
rreellaattiieeff  vveeeell  mmeennsseenn  mmeett  AASSSS  zzoouuddeenn
wwoonneenn,,  zziinnggtt  aall  jjaarreenn  rroonndd..  VVoollggeennss  ddrrss..
AAnnnneelliieess  SSppeekk,,  kklliinniisscchh  ppssyycchhoolloooogg  eenn
sseenniioorr  oonnddeerrzzooeekksstteerr  bbiijj  hheett  CCeennttrruumm
aauuttiissmmee  vvoollwwaasssseenneenn  vvoooorr  ddee  GGGGZZ
EEiinnddhhoovveenn,,  iiss  hhiieerr  eecchhtteerr  nnoogg  aallttiijjdd  ggeeeenn
bbeewwiijjss  vvoooorr  ggeevvoonnddeenn..  ““IInn  CCaammbbrriiddggee
wwoorrddtt  mmoommeenntteeeell  oonnddeerrzzooeekk  ggeeddaaaann
wwaaaarrbbiijj  hheett  aaaannttaall  sscchhoooollggaaaannddee  kkiinnddeerreenn
mmeett  aauuttiissmmee  iinn  EEiinnddhhoovveenn  mmeett  ddaatt  iinn
HHaaaarrlleemm  eenn  UUttrreecchhtt  wwoorrddtt  vveerrggeelleekkeenn..  MMaaaarr
zzeellffss  aallss  ddaaaarr  uuiittkkoommtt  ddaatt  iinn  EEiinnddhhoovveenn
mmeeeerr  kkiinnddeerreenn  mmeett  AASSSS  rroonnddllooppeenn,,  zzeeggtt  ddaatt
nniieett  aalllleess..  HHeett  kkaann  eerr  nnaammeelliijjkk  ooookk  aaaann

lliiggggeenn  ddaatt  ddee  ddiiaaggnnoossee  hhiieerr  oopp  eeeenn  aannddeerree
mmaanniieerr  wwoorrddtt  ggeesstteelldd  eenn  iinn  ddeezzee  rreeggiioo  iiss
ssoowwiieessoo  vveeeell  aaaannddaacchhtt  vvoooorr  aauuttiissmmee..””
WWaatt  vvoollggeennss  SSppeekk  wweell  iiss  aaaannggeettoooonndd,,  iiss  ddaatt
aauuttiissmmee  eeeenn  lliinnkk  hheeeefftt  mmeett  tteecchhnniieekk..  ““DDee
bbeerrooeeppeenn  ddiiee  mmeennsseenn  mmeett  AASSSS  uuiittvvooeerreenn
zziijjnn  ttwweeee  kkeeeerr  zzoo  tteecchhnniisscchh  aallss  mmeennsseenn  ddiiee
ggeeeenn  AASSSS  hheebbbbeenn..  AAuuttiisstteenn  wweerrkkeenn  vvaaaakk
ggrroonnddiiggeerr  eenn  ggeeddeettaaiilllleeeerrddeerr..””  DDee  GGGGZZee
hheeeefftt  oonnddeerrzzooeekk  hhiieerrnnaaaarr  oonnddeerr  vvoollwwaasssseenn
mmaannnneenn  iinn  EEiinnddhhoovveenn  eenn  oommggeevviinngg  eeeenn
ppaaaarr  mmaaaannddeenn  ggeelleeddeenn  aaffggeerroonndd  eenn  zziitt  nnuu
iinn  ddee  aannaallyysseerreennddee  ffaassee..  OOvveerr  eeeenn  ppaaaarr
mmaaaannddeenn  wwoorrddeenn  ddee  eeiinnddrreessuullttaatteenn  nnaaaarr
bbuuiitteenn  ggeebbrraacchhtt..

ASS in de regio
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Fiesta del Sol
IInn  hheett  cceennttrruumm  vvaann  EEiinnddhhoovveenn  ttrreeddeenn

oopp  99,,  1100  eenn  1111  jjuullii  ggrroottee  nnaammeenn  oopp
zzooaallss  ddee  ssoouullffoorrmmaattiiee  MMoottoowwnnhheeaadd,,
eenn  OOrrqquueessttaa  SSaallssaabboorr,,  mmaaaarr  ooookk
llookkaallee  bbeekkeennddhheeddeenn  zzooaallss  BBeettttyy
BBlluuee  eenn  ddee  nniieeuuwwee  EEiinnddhhoovveennssee
bblluueessbbaanndd  MMiissss  DDeellttaa..
wwwwww..ffiieessttaa--ddeell--ssooll..nnll

Kunstspeurtocht
voor het hele gezin 

HHeett  VVaann  AAbbbbeemmuusseeuumm  hheeeefftt  eeeenn  ddooee--hheett--zzeellff--ttooeerr  
bbeeddaacchhtt  vvoooorr  ddee  hheellee  ffaammiilliiee..  TToott  eenn  mmeett  2299  aauugguussttuuss  

mmooggeenn  kkiinnddeerreenn  eeeenn  ssppeeuurrttoocchhtt  ddoooorr  hheett  mmuusseeuumm  ddooeenn  
mmeett  pprraakkttiijjkkooppddrraacchhtteenn..  OOuuddeerrss  ((eenn  nnaattuuuurrlliijjkk  ssttuuddeenntteenn))

kkrriijjggeenn  eeeenn  ttooeerr  llaannggss  2255  ttooppssttuukkkkeenn  uuiitt  ddee  ccoolllleeccttiiee  eenn  
eeeenn  aaaannttaall  nnooooiitt  eeeerrddeerr  ggeettoooonnddee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  bbrruuiikklleenneenn..  

DDee  zzoommeerrttooeerr  kkoosstt  1100  eeuurroo  vvoooorr  vvoollwwaasssseenneenn  eenn  iiss  iinncclluussiieeff  
kkooffffiiee  ooff  tthheeee  mmeett  iieettss  lleekkkkeerrss  oopp  hheett  tteerrrraass..  

MMeeeerr  iinnffoo  wwwwww..zzoommeerrttooeerr..vvaannaabbbbeemmuusseeuumm..nnll

Eindhoven Ballooning
VVaann  ddoonnddeerrddaagg  1155  jjuullii  ttoott  eenn  mmeett  zzoonnddaagg  1188  jjuullii  zzaall  hheett  
tteerrrreeiinn  llaannggss  ddee  KKaarrppeennddoonnkksseeppllaass  bbiijj  ddee  SSuummaattrraallaaaann  eenn  
ddee  IInnssuulliinnddeellaaaann  hheett  ttoonneeeell  zziijjnn  vvaann  ddee  FFllyyiinngg  BBaalllloooonn  CCoommppaaggnniiee
uuiitt  JJoouurree..  DDeezzee  oorrggaanniissaattiiee  llaaaatt  ddaaggeelliijjkkss  ttwwiinnttiigg  hheetteelluucchhtt--

bbaalllloonnnneenn  ooppssttiijjggeenn  eenn  ddee  ppiillootteenn  nneemmeenn  tteeggeenn  bbeettaalliinngg  
ppaassssaaggiieerrss  mmeeee  oopp  hhuunn  rroouuttee  bboovveenn  EEiinnddhhoovveenn  eenn  

oommssttrreekkeenn..  WWiiee  mmeeee  wwiill  vvaarreenn  iinn  ddee  mmaanndd  oonnddeerr  ddee  
kkiikkkkeerr  ((eeeenn  zzooggeennooeemmddee  ssppeecciiaall  sshhaappee  bbaalllloooonn))  
bbeettaaaalltt  ddee  hhooooffddpprriijjss  vvaann  335500  eeuurroo..  
WWiiee  ggeennooeeggeenn  nneeeemmtt  mmeett  eeeenn  bbaakkjjee  oonnddeerr  BBaassssiiee  eenn  
AAddrriiaaaann  oopp  ddoonnddeerrddaaggaavvoonndd  mmaagg  mmeeee  vvoooorr  113355  eeuurroo..  
DDee  vvlliieeggeennddee  aaaarrddbbeeii  iiss  mmooggeelliijjkk  aaffggeehhuuuurrdd  ddoooorr  
eeeenn  bbeeddrriijjff,,  hheett  ppiieeppkkuuiikkeenn  CCaalliimmeerroo  iiss  vvoollggeebbooeekktt..  
MMaaaarr  ooookk  vvoooorr  wwiiee  nniieett  mmeeeevvlliieeggtt,,  iiss  eerr  vvaann  aalllleess  

ttee  bbeelleevveenn..  EEeenn  bbrraaddeerriiee,,  eeeenn  ddwweeiilloorrkkeesstt  eenn  eeeenn
bbllaaaasskkaappeell,,  iinn  hheett  wweeeekkeenndd  ddeemmoonnssttrraattiieess  vvaann  ddee

KKoonniinnkklliijjkkee  LLaannddmmaacchhtt;;  ddee  zzeevveennddee  eeddiittiiee  vvaann  EEiinnddhhoovveenn
BBaalllloooonniinngg  ppaakktt  ggrroooottss  uuiitt..  HHooooggtteeppuunntt  vvoooorr  hheett  ppuubblliieekk  

aaaann  ddee  ggrroonndd  iiss  ddee  NNiigghhttggllooww  oopp  zzaatteerrddaaggaavvoonndd..  WWaannnneeeerr  ddee
dduuiisstteerrnniiss  iiss  iinnggeevvaalllleenn,,  oomm  2233..0000  uuuurr,,  lleevveerrtt  hheett  vvuuuurrssppuuwweenn  iinn

zzeevveenn  ooppggeebbllaazzeenn  bbaalllloonnnneenn  eeeenn  mmaacchhttiigg  mmooooii  sscchhoouuwwssppeell  oopp..
wwwwww..eeiinnddhhoovveennbbaalllloooonniinngg..nnll

Dancetour
EEeenn  ggrraattiiss  ddaanncceeffeeeesstt  iiss  ggeeppllaanndd  oopp  1155  aauugguussttuuss  oopp  hheett
LLiicchhttpplleeiinn  aacchhtteerr  ddee  WWiittttee  DDaammee  aaaann  ddee  EEmmmmaassiinnggeell  iinn
EEiinnddhhoovveenn..  NNaaaasstt  ddjj’’ss  aallss  DDoonn  DDiiaabblloo,,  MMaarrccoo  VV,,  CChhuucckkiiee  eenn
LLaaiiddbbaacckk  LLuukkee,,  zzaall  ddaaaarr  ooookk  BBaarrtt  CClleerrccxx  mmooggeenn  ddrraaaaiieenn..  DDeezzee

2222--jjaarriiggee  EEiinnddhhoovveennaaaarr  hheeeefftt  ddiiee  pplleekk  vveerroovveerrdd
ddoooorr  ddee  DDaanncceettoouurr  DDJJ  KKnnoocckk  OOuutt  iinn  jjoonnggee--

rreenncceennttrruumm  DDyynnaammoo  ttee  wwiinnnneenn..  
DDaanncceettoouurr  iiss  eeeenn  eevveenneemmeenntt  ddaatt

ppllaaaattssvviinnddtt  iinn  zzeevveennttiieenn  sstteeddeenn  iinn
NNeeddeerrllaanndd  eenn  wwaaaarr  vveerrsscchhiilllleennddee
pprroojjeecctteenn  aaaann  ggeekkooppppeelldd  zziijjnn  iinn
ssaammeennwweerrkkiinngg  mmeett  jjoonnggeennoorrggaa--
nniissaattiieess,,  RROOCC--  eenn  ooff  hhbboo--oopplleeii--
ddiinnggeenn..  VVoooorraaffggaaaanndd  aaaann  eellkk

ddaanncceeffeeeesstt  wwoorrddtt  zzooddooeennddee  eeeenn
ddjj--ccoonntteesstt  ggeeoorrggaanniisseeeerrdd  oonnddeerr

llookkaaaall  ttaalleenntt  uuiitt  ddee  oommggeevviinngg..  OOookk
wwoorrddeenn  jjoonnggeerreenn  iinnggeehhuuuurrdd  oomm  ttee

hheellppeenn  mmeett  ddee  oopp--  eenn  aaffbboouuww  vvaann  hheett  eevvee--
nneemmeenntt..  DDaatt  iiss  bbeeddooeelldd  oomm  zzee  eerrvvaarriinngg  ttee  llaatteenn

ooppddooeenn  eenn  eeeenn  ssttaapp((jjee))  rriicchhttiinngg  rreegguulliieerr  wweerrkk  ttee  ggeevveenn..  
ZZiiee::  wwwwww..ddaanncceettoouurr..nnll

Dancefestival
VVoooorr  ddee  vviijjffttiieennddee  kkeeeerr  kkuunn  jjee  

bbiijj  AAqquuaabbeesstt  eeeenn  hheellee  ddaagg  ddaannsseenn  
oopp  hhoouussee  eenn  tteecchhnnoo  ttiijjddeennss  

EExxttrreemmaa  OOuuttddoooorr..  OOpp  1177  jjuullii  
zzuulllleenn  ddjj’’ss  DDeennnniiss  FFeerrrreerr,,  SSnneeaakk,,

DDaannnnyy  HHoowweellllss  eenn  vveellee,,  vveellee
aannddeerreenn  jjee  hheett  llaaaattssttee  rreessttjjee  
zzwweeeett  uuiitt  jjee  lliijjff  llaatteenn  ddaannsseenn..

EEkkkkeerrsswweeiijjeerr  11,,  BBeesstt..  
VVaann  1100..0000  ttoott  2233..1155  uuuurr,,  

eeeenn  ttiicckkeett  kkoosstt  5599  eeuurroo..  
MMeeeerr  iinnffoo  oopp  

wwwwww..eexxttrreemmaa--oouuttddoooorr..nnll
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Ik wil wat doen deze zomer, 
wat kan ik doen deze zomer?

Zin in de zomervakantie, maar ga je niet weg? Cursor geeft je tips voor zomerse activiteiten in en rond Eindhoven voor de komende maanden.

De boer op! 
BBeenn  jjee  ddee  ttrroottttooiirrss,,  mmuuuurrggeevveellss  eenn  oovveerrvvoollllee  vvuuiillnniissbbaakkkkeenn
vvaann  EEiinnddhhoovveenn  eevveenn  zzaatt??  GGaa  ddaann  mmeeee  mmeett  ddee  bbuuss  ddiiee  

DDee  KKwweekkeerriijj  tthheeaatteerrpprroodduuccttiieess  vvaannddaaaagg,,  mmoorrggeenn  eenn
oovveerrmmoorrggeenn  llaaaatt  vveerrttrreekkkkeenn  vvaannaaff  PPllaazzaa  FFuuttuurraa  eenn

ggeenniieett  vvaann  eeeenn  aavvoonnddjjee  ppllaatttteellaanndd..  DDee  bbuusssseenn
bbrreennggeenn  jjee  nnaaaarr  EEsscchh,,  eeeenn  ddoorrppjjee  ttuusssseenn  BBooxxtteell  
eenn  VVuugghhtt..  VVaannaaff  ddaaaarr  mmaaaakk  jjee  eeeenn  bbiijjzzoonnddeerree  
wwaannddeelliinngg  eenn  kkrriijjgg  jjee  eenn  ppaassssaanntt  tthheeaatteerr,,  ddaannss  eenn
bbeeeellddeennddee  kkuunnsstt  ttee  vveerrwweerrkkeenn..  MMeett  mmeeddeewweerrkkiinngg
vvaann  ssttuuddeenntteenn  vvaann  ddee  FFoonnttyyss  CCiirrccuussaaccaaddeemmiiee..  
DDoonnddeerrddaagg  88,,  vvrriijjddaagg  99  eenn  zzaatteerrddaagg  1100  jjuullii  22001100,,

vveerrttrreekkttiijjdd  1199..3300  uuuurr  vvaannaaff  PPllaazzaa  FFuuttuurraa,,
LLeeeennddeerrwweegg  6655  iinn  EEiinnddhhoovveenn..  PPrriijjss::  1122  eeuurroo  

((iinncclluussiieeff  bbuussrreeiiss))..RReesseerrvveerreenn  kkaann  uuiittsslluuiitteenndd  
ppeerr  mmaaiill::  ff..vvaannddeennbbeerrgg@@bbkkkkcc..nnll

Muziek in de Effenaar
HHeeeell  jjuullii  eenn  aauugguussttuuss  zziijjnn  eerr  ooppttrreeddeennss  iinn  ddee  EEffffeennaaaarr..  

DDiiee  vvaarriiëërreenn  vvaann  eeeenn  eelleeccttrrooffeeeesstt  oopp  2277  aauugguussttuuss,,  
mmeettaall  vvaann  LLiimmpp  BBiizzkkiitt  oopp  1188  aauugguussttuuss,,  hhaarrddrroocckk  vvaann  

AAlliiccee  iinn  CChhaaiinnss  oopp  44  aauugguussttuuss,,  ssttaanndd--uuppccoommeeddyy  vvaann  HHeennrryy  RRoolllliinnss  oopp
2299  jjuullii  eenn  eeeenn  8800’’ss  eenn  9900’’ss  

hhiittssppaarrttyy  oopp  1166  jjuullii..  ZZiiee  wwwwww..eeffffeennaaaarr..nnll  

MMoorrggeenn,,  vvrriijjddaagg  99  jjuullii,,  kkoommeenn  TThhee  PPaallaaddiinnss  mmeett  hhuunn  
ccoonnttrraabbaass,,  ddrruummsstteell  eenn  ggiittaaaarr  nnaaaarr  ddee  EEiinnddhhoovveennssee  

ppoopptteemmppeell  eenn  ssppeelleenn  ddaaaarr  hhuunn  eeiiggeenn  uunniieekkee  mmuuzziieekk..  
HHeett  kklliinnkktt  aallss  eeeenn  ccoommbbiinnaattiiee  vvaann  bblluueess,,  rroocckkaabbiillllyy  eenn

ccoouunnttrryy  mmeett  eeeenn  vvlleeuuggjjee  ssuurrff  eenn  ppuunnkk..  DDee  ddrriiee  mmaannnneenn,,
ddiiee  eellkkaaaarr  oopp  hhuunn  hhiigghhsscchhooooll  vvoonnddeenn,,  ttooeerreenn  ssiinnddss  11998877
rroonndd  eenn  hheebbbbeenn  jjaarreenn  ggeehhaadd  vvaann  ttwweeeehhoonnddeerrdd  ooppttrreeddeennss

wwaaaarrvvoooorr  zzee  7755  000000  mmiilleess  aafflleeggddeenn..  IInn  jjuullii  sslluuiitteenn  zziijj  hhuunn
EEuurrooppeessee  ttoouurr  aaff..  HHeett  kkoonn  wweell  eeeennss  eeeenn  vvuurriiggee  

ooppzzwweeppeennddee,,  zzwweetteerriiggee  eenn  sswwiinnggeennddee  sshhooww  wwoorrddeenn..  
AAaann  hheett  vvoooorrpprrooggrraammmmaa  zzaall  hheett  nniieett  lliiggggeenn::  TThhee  RRhhyytthhmm  

CChhiieeff  eenn  TThhee  VViibbrroottoonneess  kkrriijjggeenn  zzee  zzaaaall  ggeehheeiidd  iinn  
ddee  sstteemmmmiinngg  vvoooorr  eeeenn  lleekkkkeerr  ppoottjjee  rroocckkaabbiillllyy..  

GGrroottee  ZZaaaall,,  99  jjuullii,,  aaaannvvaanngg  2200..0000  uuuurr,,  eennttrreeee  1166  eeuurroo..

1177  jjuullii

1155  aauugg..

99  jjuullii          

88--99--1100
jjuullii

99--1100--1111
jjuullii

1155 tt//mm 1188
jjuullii

tt//mm 2299
aauugg..
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DDee  ppllaaaattss  aaffggeelleeiidd  nnaaaarr  ddee
ttiijjdd  ggeeeefftt  ddee  ssnneellhheeiidd,,
ttwweeeemmaaaall  aafflleeiiddeenn  ggeeeefftt  ddee
vveerrssnneelllliinngg..  DDee  ssnneellhheeiidd
ggeeeefftt  ddee  iimmppuullss  ((EEnnggeellss::  
mmoommeennttuumm))  eenn  ddee  vveerrssnneell--
lliinngg  ddee  kkrraacchhtt..  IIkk  mmaagg
aaaannnneemmeenn  ddaatt  ddiitt  aaaann  eeeenn
tteecchhnniisscchhee  uunniivveerrssiitteeiitt  
bbaassiisskkeennnniiss  iiss..  ZZeellffss  bbuuiitteenn
ddee  nnaattuuuurrkkuunnddee  wwoorrddtt  ddee
mmeecchhaanniiccaa  vvaaaakk  aallss  
mmeettaaffoooorr  ggeebbrruuiikktt  wwaaaarr
bbeewweeggiinngg  bbeellaannggrriijjkk  iiss..
BBiijjvvoooorrbbeeeelldd  iinn  ddee  ppoolliittiieekk..
IInn  AAmmeerriikkaa  vviinnddtt  mmeenn  bbiijj
vveerrkkiieezziinnggeenn  ddee  iimmppuullss  bbiijj--
zzoonnddeerr  bbeellaannggrriijjkk..  ‘‘HHiillllaarryy  iiss
aahheeaadd,,  bbuutt  OObbaammaa  hhaass  ggoott
tthhee  mmoommeennttuumm’’,,  wwaaaarrbbiijj  
ggeessuuggggeerreeeerrdd  wwoorrddtt  ddaatt
OObbaammaa  HHiillllaarryy  ggaaaatt  iinnhhaalleenn..
OOookk  iinn  NNeeddeerrllaanndd  iiss  hheett
aaaannttaall  sstteemmmmeenn  vveeeell  mmiinnddeerr
iinntteerreessssaanntt  ddaann  ddee  aaffggeelleeiiddee
vvaann  hheett  aaaannttaall  sstteemmmmeenn
((sstteemmmmeennwwiinnsstt  ooff  --vveerrlliieess))..
DDaatt  iiss  pprriimmaa,,  zzoollaanngg  hheett  vveerr--
kkiieezziinnggssttiijjdd  iiss..  HHeett  hhoouuddtt
jjoouurrnnaalliisstteenn  eenn  ooppiinniiee--
ppeeiilleerrss  bbeezziigg..  MMaaaarr  hheett  ggaaaatt
ffoouutt  wwaannnneeeerr  ppoolliittiiccii  ooookk  nnaa
ddee  vveerrkkiieezziinnggeenn  nnoogg  bblliijjvveenn
ddeennkkeenn  iinn  tteerrmmeenn  vvaann  wwiinnsstt
eenn  vveerrlliieess..
VVeerrkkiieezziinnggeenn  zziijjnn  eeeenn  
mmoommeennttooppnnaammee,,  eenn  hheett
aaaannttaall  sstteemmmmeenn  hheeeefftt  dduuss
ppeerr  ddeeffiinniittiiee  ggeeeenn  aaffggeelleeiiddee..
IInn  iieeddeerr  ggeevvaall  iiss  eeeennss  iinn  ddee
vviieerr  jjaaaarr  vveerrkkiieezziinnggeenn  ttee
wweeiinniigg  oomm  eeeenn  ggooeeddee  
bbeennaaddeerriinngg  vvaann  ddee  aaffggeelleeiiddee
ttee  ggeevveenn..  TToocchh  wwoorrddtt  eerr  iinn
ddee  ffoorrmmaattiiee  mmoommeenntteeeell
ggrreettiigg  ggeebbrruuiikkggeemmaaaakktt  vvaann
ddee  aaffggeelleeiiddee  vvaann  hheett  aaaannttaall
zzeetteellss..  ZZoo  wweerrdd  ddee  PPVVVV  bbiijj  ddee
eeeerrssttee  ccooaalliittiieebbeesspprreekkiinnggeenn  
bbeettrrookkkkeenn  oommddaatt  zzee  ddee
‘‘ggrroooottssttee  wwiinnnnaaaarr’’  wwaass..  
DDiitt  hheeeefftt  ggeeeenn  eennkkeellee  
ddeemmooccrraattiisscchhee  bbaassiiss,,  eenn  hheett
kkaann  nniieett  aannddeerrss  ddaann  ddaatt  iinn--
ffoorrmmaatteeuurr  UUrrii  RRoosseenntthhaall
zziicchh  hheeeefftt  llaatteenn  bbeeïïnnvvllooeeddeenn
ddoooorr  ppeeiilliinnggeenn  eenn  ddee  mmeeddiiaa..  
OOookk  ddee  ttwweeeeddee  iinnffoorrmmaatteeuurr
TTjjeeeennkk  WWiilllliinnkk  iiss  sscchhuullddiigg..
HHiijj  sscchhrriijjfftt  iinn  zziijjnn  eeiinnddvveerrssllaagg
ddaatt  ddee  ccoommbbiinnaattiiee  VVVVDD--
PPvvddAA--DD6666--GGrrooeennLLiinnkkss
vvaannwweeggee  eeeenn  wwiinnsstt  vvaann
zzeessttiieenn  zzeetteellss  ‘‘hheett  mmeeeessttee
rreecchhtt  [[ddooeett]]  aaaann  ddee  uuiittssllaagg
vvaann  ddee  vveerrkkiieezziinnggeenn..’’  OOnnzziinn..
BBeeiiddee  iinnffoorrmmaatteeuurrss  zzoouuddeenn
eeeenn  lleessjjee  ddiiffffeerreennttiiëërreenn
mmooeetteenn  kkrriijjggeenn..  HHuunn
vveerrkkeeeerrdd  ggeebbrruuiikk  vvaann  ddee  
aaffggeelleeiiddee  lleeiiddtt  nnaammeelliijjkk  ttoott
ddee  vvrreeeemmddee  wweerrkkeelliijjkkhheeiidd
ddaatt  ddee  sstteemm  vvaann  eeeenn  kkiieezzeerr
ddiiee  vvaann  ppaarrttiijj  sswwiittcchhtt mmeeeerr
wwaaaarrdd  iiss  ddaann  ddee  sstteemm  vvaann
eeeenn  ppaarrttiijjvvaassttee  kkiieezzeerr..  
EEnn  ddaatt  zzoouu  nniieett  mmooggeenn..

BBrraamm  vvaann  GGeesssseell  iiss  
pprroommoovveenndduuss  bbiijj
TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee

SSppeetttteerr  ssppiieetteerr  ssppaatteerr,,  lleekkkkeerr  iinn
hheett  wwaatteerr……  nneett  aallss  AAllffrreedd  JJooddooccuuss
KKwwaakk  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  wwaatteerreenn  vveerr--
kkeennnneenn..  MMoocchhtt  jjee  nnoouu  nniieett  zzoo  ggooeedd
kkuunnnneenn  zzwweemmmmeenn;;  eerr  zziijjnn  ooookk
hheeeerrlliijjkkee  lliiggbbeeddddeenn  ttee  vveerrkkrriijjggeenn
oomm  lleekkkkeerr  oopp  rroonndd  ttee  ddoobbbbeerreenn..
EEvveenn  kkooppjjee  oonnddeerr  eenn  ddaann  wweeeerr
tteerruugg  nnaaaarr  ddee  hhaannddddooeekk  oomm  lluuii  oopp
ttee  ddrrooggeenn..  HHeett  rriissiiccoo  bbeessttaaaatt  nnaa--
ttuuuurrlliijjkk  ddaatt  jjee  aall  lluuiisstteerreenndd  nnaaaarr  ddee
zzoommeerrhhiittss  oopp  jjee  mmpp33--ssppeelleerr  iinn
ssllaaaapp  vvaalltt  eenn  rrooooddvveerrbbrraanndd  wwaakkkkeerr
wwoorrddtt..  NNiieett  ggeettrreeuurrdd::  hheett  ddooeett  wweell
zzeeeerr,,  mmaaaarr  uuiitteeiinnddeelliijjkk  wwoorrddtt  hheett
bbrruuiinn..  DDee  eecchhttee  zzwweemmmmeerr  ggaaaatt  nniieett
aalllleeeenn  iinn  ddee  zzoommeerr  nnaaaarr
SScchheevveenniinnggeenn,,  mmaaaarr
ooookk  oopp  11  jjaannuuaarrii..

MMeett  wwaatteerr  eenn  ssuuiikkeerrss,,  nnoooottjjeess  ooff
ddiissccooddiipp,,  mmeett  ooff  zzoonnddeerr  ssllaaggrroooomm,,
cchhooccoollaa  ooff  ssoofftt;;  iijjssjjeess  hheebb  jjee  iinn  aallllee
ssoooorrtteenn  eenn  mmaatteenn..  DDee  eecchhttee  ddiiee--
hhaarrddss  eetteenn  iijjssjjeess  nnaattuuuurrlliijjkk  hheett
hheellee  jjaaaarr  ddoooorr,,  mmaaaarr  ddee  mmeeeessttee
mmeennsseenn  bbeeggiinnnneenn  bbiijj  hheevviiggee  zzoonn--
nneessttrraalleenn  ppaass  eecchhtt  ttee  ssnnaakkkkeenn  nnaaaarr
ddeezzee  lleekkkkeerrnniijj..  VVoooorraall  wwaatteerriijjss  iiss
ddaann  eecchhtt  iinn  ttrreekk;;  lleesstt  jjee  ddoorrsstt,,  eenn
kkooeelltt  jjee  aaff..  AAll  iiss  hheett  aallttiijjdd  wweell  eeeenn
kkuunnsstt  oomm  hheett  llaaaattssttee  bbeeeettjjee  ddaatt
nnoogg  oopp  hheett  ssttookkjjee  zziitt  nniieett  iinn  hheett
zzaanndd  ttee  llaatteenn  vvaalllleenn..  PPaass  wweell  oopp  ddaatt
jjee  hheett  iijjssjjee  nniieett  ttee  llaanngg  tteeggeenn  jjee
ttaannddeenn  aaaannhhoouuddtt,,  ddaatt  iiss  nnaammeelliijjkk
nniieett  eerrgg  aaaannggeennaaaamm..

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 ‘chillend de 
zomervakantie in…’: de meest verfrissende verkoelingsmethode.

DDee  ttrreenndd  vvaann  zzoommeerr  22001100  ((AAccttiioonn,,
11,,8855  eeuurroo))::  ddee  nneevveellsspprraayyeerr..  EEvveenn
ppoommppeenn  eenn  vvooiillàà,,  eeeenn  hheeeerrlliijjkkee  
wwaatteerrwwoollkk  wwoorrddtt  ooppggeewweekktt..
GGeesscchhiikktt  vvoooorr  ggeezziicchhtt  eenn  lliicchhaaaamm..
LLeekkkkeerr  ccoommppaacctt  eenn  mmaakkkkeelliijjkk  nnaa  ttee
vvuulllleenn  ((ggeewwoooonn  mmeett  wwaatteerr  dduuss))..
VVeerrkkrriijjggbbaaaarr  iinn  hhiippppee  ffeellllee  kklleeuurreenn,,
dduuss  jjee  kkaann  eerr  iieeddeerree  ddaagg  eeeenn
mmaattcchheenn  mmeett  jjee  oouuttffiitt..  EEnn  ……  wweell
eeeennss  ggeepprroobbeeeerrdd  iieemmaanndd  ttee  bbeesslluuii--
ppeenn  mmeett  eeeenn  ssuuppeerrssooaakkeerr??  DDeezzee
oonnooppvvaalllleennddee  wwaatteerrssppuuiitt  kkuunn  jjee  
ggeemmaakkkkeelliijjkk  aacchhtteerr  jjee  rruugg  vveerrssttoopp--
ppeenn!!  NNiieett  pprreecciieess  hheettzzeellffddee  ssppeeccttaa--
ccuullaaiirree  ddoooorrwweeeekkttee  eeffffeecctt,,  mmaaaarr
aacchh,,  ddaatt  kkuunn  jjee  ooookk  nniieett  vveerrwwaacchhtteenn
vvoooorr  ddiiee
pprriijjss..  

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

IIJJssjjeess ZZwweemmmmeenn NNeevveellsspprraayyeerr

VVeerrrraass  eerr  iieemmaanndd  ssppoonnttaaaann  mmeeee,,  ooff
ddooee  eerr  eeeenn  wweeddssttrriijjddjjee  ‘‘wwiiee  kkaann  uumm
tt  llaannggsstt  iinn  zznn  mmoonndd  hhoouuwwee’’  mmeeee::
hheett  oouuddee  vveerrttrroouuwwddee  iijjsskklloonnttjjee..
IIeeddeerr  llaauuww  bbrroouuwwsseell  vveerraannddeerrtt  oopp
ssllaagg  iinn  eeeenn  vveerrffrriisssseenndd  ddrraannkkjjee  ddaatt
ggeewwiilllliigg  jjee  ddoorrsstt  lleesstt..  WWaatt  ooookk  lleeuukk
iiss,,  iiss  oomm  zzee  aacchhtteerr  iinn  hheett  sshhiirrtt  vvaann
iieemmaanndd  ttee  ggooooiieenn;;  ddeezzee  ppeerrssoooonn
zzaall  jjee  zzeekkeerr  ddaannkkbbaaaarr  zziijjnn  vvoooorr  ddee
aaffkkooeelliinngg  **kkuucchhkkuucchh**..  EEeenn  nnaaddeeeell
kkaann  zziijjnn  ddaatt  zzee  llaassttiigg  ttee  mmaakkeenn  zziijjnn;;
zzee  zziijjnn  mmooeeiilliijjkk  uuiitt  ddiiee  ppllaassttiicc
zzaakkjjeess  ttee  hhaalleenn,,  eenn  aallss  jjee  ttee  hhaarrdd
mmeett  hheett  ppllaassttiicc  mmaalllleettjjee  ssllaaaatt,,
ddoonnddeerreenn  zzee  eerr  aalllleemmaaaall  tteeggeelliijjkk
uuiitt!!  VVoooorrddeeeell::  eerr  bbeessttaaaatt  zzooiieettss  aallss
ddee  iijjsskklloonnttjjeessttaaxxii..  

IIJJsskklloonnttjjeess

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

DDee  oovveerrvveerrhhiittttee  ssttuuddeenntt

PPaanneell  vvaann  ddee  wweeeekk

BESTE
KEUS

En hoe is het in Brazilië?

Ik verblijf momenteel vier
maanden in Jaraguá do Sul,
in het zuiden van Brazilië,
voor mijn stage bij WEG
Tintas. WEG is een multi-
national en groot in de pro-
ductie van elektromotoren.
Deze motoren moeten ook
geverfd worden, vandaar

dat het bedrijf in de jaren
tachtig een coatingdivisie
oprichtte. Inmiddels telt
deze divisie zo’n vijf-
honderd werknemers 
Gedurende mijn stage
houd ik me bezig met twee
projecten; namelijk met 
de ontwikkeling van een
duurzame poedercoating
en met onderzoek naar 
polyurethaan coatings op
waterbasis. Het leuke aan
mijn stage is dat ik veel
zelfstandigheid en verant-
woordelijkheid heb en 
dat ik op verschillende
plaatsen met verschillende
mensen werk. 
Het Portugees, dat ze 
hier spreken, zorgde in 
het begin voor een commu-
nicatiebarrière, maar 
inmiddels heb ik me de taal
redelijk eigen gemaakt. 
Zo goed zelfs dat ik mijn
eindpresentatie deze week

in het Portugees ga geven.
De dagen hier zijn redelijk
lang, met een werkweek
van 44 uur en taallessen
meerdaags in de avond.
Het weekend gebruik ik
om de wijde omgeving te
verkennen, te voetballen 
en natuurlijk om de nodige
feestjes mee te pikken. 
Het zuiden van Brazilië
staat bekend om zijn
welvaart, prachtige bad-
plaatsen en Europese 
invloeden uit Duitsland 
en Italië. Armoede en 
criminaliteit zijn wel
aanwezig, maar in de stad
waar ik woon, kun je 
‘s nachts gewoon over
straat en zijn de voorzie-
ningen goed geregeld. 
Ik woon samen met vier
Brazilianen in een appar-
tement van het hoogste 
appartementencomplex
van de stad met een

prachtig uitzicht. Goed 
geregeld door WEG! 
Vriendschap heb je zo 
gevonden in Brazilië; 
ze houden hier van feestjes
(musica sertaneja/pagode/
samba), churrascos
(barbecue) en voetbal, dus
genoeg mogelijkheden om
in korte tijd veel nieuwe
mensen te leren kennen!
De mensen zijn hier erg
open en oprecht geïnte-
resseerd in wie je bent en
wat je doet. Daarnaast valt
me op dat mensen hier 
impulsiever zijn en dat 
wij Nederlanders meer
‘denkers’ zijn in plaats 
van ‘doeners’. 
Ondanks dat WEG nog 
niet heel veel ervaring 
heeft met Nederlandse 
stagiaires, is het een snel-
groeiend bedrijf met vele
stagemogelijkheden voor
chemici, werktuigbouwers

en elektrotechnologen. 
Na mijn stage ga ik nog 
een maandje genieten van
Peru en Cuba, waarna ik
vervolgens naar de TU/e 
terugkeer om aan mijn
PhD te beginnen. Vanuit
zonnig Brazilië: Tchau!

Benny Luijsterburg, student
Scheikundige Technologie

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.

Bouwkundestudent Thijs
Storms heeft de Neder-
landse ronde van de
Concrete Design Award
gewonnen, een ontwerp-
wedstrijd voor vernieuw-
end gebruik van beton in
architectuur. 
Storms (29) deed mee 
met een ontwerp getiteld
‘Hidden Reflections / Blee-
ding Concrete’. Het is een
plafond dat er uitziet als 
de onderkant van een 
gigantische, weerschijnen-
de betonnen bol. Met
behulp van water wordt het
oppervlak afwisselend mat

en reflecterend gemaakt.
Storms kreeg tweeduizend
euro voor het ontwerp dat
hij maakte in het kader 
van het bouwkundeproject
To the Bone.
Opvallend genoeg waren
alle vijf genomineerde ont-
werpen dit jaar ingediend
door studenten van de
TU/e-faculteit Bouwkunde.
De tweede en derde prijs
gingen naar respectievelijk
Nathaniël Rijsmus en
Bjorn Kasandikromo. In
totaal waren er 65 Neder-
landse inzendingen. (TJ)

TU/e-studenten domineren ontwerpprijs Thêta roeit goed op eigen wedstrijd
DDee  rrooeeiieerrss  vvaann  TThhêêttaa  hheebbbbeenn  hheett  aaffggeellooppeenn
wweeeekkeenndd  ggooeedd  ggeepprreesstteeeerrdd  oopp  ddee  NNSSRRFF
SSlloottwweeddssttrriijjddeenn  eenn  hheett  NNSSKK  RRooeeiieenn  oopp  ddee
AAmmsstteerrddaammssee  BBoossbbaaaann..  TThhêêttaa  hhaadd  ddee  wweedd--
ssttrriijjdd  mmeeddee  ggeeoorrggaanniisseeeerrdd,,  vvaannwweeggee  hheett
zzeevveennddee  lluussttrruumm  eenn  ddee  vviieerriinngg  vvaann  vviijjffttiigg
jjaaaarr  ssttuuddeenntteennrrooeeiieenn  iinn  EEiinnddhhoovveenn..
DDee  EEiinnddhhoovveennaarreenn  wwoonnnneenn  mmeett  ddee  LLiicchhttee
hheerreenn  vviieerr  mmeett  ssttuuuurrmmaann..  ZZoowweell  ddee
MMiiddddeennggrrooeepp  DDaammeess  aallss  MMiiddddeennggrrooeepp
HHeerreenn  wweerrddeenn  eeeerrssttee  bbiijj  hheett  zzooggeehheetteenn
DDeevveellooppmmeenntt  KKllaasssseemmeenntt..  DDee  MMiiddddeennggrrooeepp
DDaammeess  zziijjnn  iinn  ddee  AAcchhtt  NNeeddeerrllaannddss  ssttuuddeenn--
tteennkkaammppiiooeenn  ggeewwoorrddeenn  eenn  TThhêêttaaaann  MMaarrcc
HHuummmmeelliinnkk  hheeeefftt  eeeenn  ssttuuuurroovveerrwwiinnnniinngg
bbeehhaaaalldd  mmeett  ddee  AAcchhtt  vvaann  ddee  BBoonndd.. FFoottoo::  PPaauull  BBllooeemmeenn
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DD
ee  zzoomm

eerrvvaakkaannttiiee  lloonnkktt  --  eenn  ddaaaarrmm
eeee  vvoooorr

EErrnnii  FFrreekkee  eenn  TTooooss  RR
iikkmm

aannss  ooookk  ddee  ccaassuuaall
jjeeaannss,,  zzww

ooeellee  zzoomm
e errjjuurrkkjjeess  eenn  tteeeennsslliippppeerrss

ddiiee  oopp  ddee  ww
eerrkkvvllooeerr  uuiitt  ddeenn  bboozzee  zziijjnn..  HH

eett
‘‘rreepprreesseennttaattiieeff’’  ddaatt  iinn  ddee  aalllleed daaaaggssee  ddrreessss--
ccooddee  vvaann  ddee  ddiirreeccttiieesseeccrreettaarreesssseess  oovveerrhheeeerrsstt,,
sslluuiitt  ‘‘ffaasshhiioonnaabbllee’’  eecchhtteerr  zzeekkeerr  nniieett  uuiitt..  
EErrnnii  ((rreecchhtteerrhhaanndd  vvaann  CCvvBB

--lliidd  JJoo  vvaann  HH
aamm

))  iiss
vvoollggeennss  TTooooss  ((zzaakkeelliijjkkee  sstteeuunn  eenn  ttooeevveerrllaaaatt
vvaann  uunniiv veerrssiitteeiittsssseeccrreettaarriiss  HH

aarrrryy  RR
oouumm

eenn))  
mm

eett  ssttiipp  ddee  ggrroooottssttee  ffaasshhiioonniissttaa  oopp  ddee  ggaanngg::
““ZZee  ggaaaatt  hheett  lliieeffsstt  eellkkee  ww

eeeekk  sshhooppppeenn,,  vvaaaakk  
iinn  AAkkeenn  ooff  MM

aaaassttrriicchhtt..  TTaasssseenn  hheeeefftt  zzee  ww
eell

hhoonnddeerrdd;;  hhaaaarr  mm
aann  ww

iillddee  zzee  llaaaatts stt  aall  oopp
MM

aarrkkttppllaaaattss  zzeetttteenn..””  SS
cchhooeenneenn  vveerrzzaamm

eelltt  
EErrnnii  ooookk::  hhaaaarr  nniieeuuww

ee  GG
uuccccii’’ss  mm

eett  sslleeeehhaakkkkeenn
vvaann  tti ieenn  cceennttiimm

eetteerr  ((zzoo  mm
aatt  TTooooss  vvooll  oonnttzzaagg))

zzoorrggddeenn  vvoorriiggee  ww
eeeekk  ttrroouuww

eennss  aall  ggaauuww
  vvoooorr

eeeenn  rreettoouurrttjjee  bbiinnnne ennssttaadd  oomm
  bbllaaaarrpplleeiisstteerrss  

ttee  ssccoorreenn..  ““MM
aaaarr  ’’ss  mm

iiddddaaggss  llaaggeenn  zzee  aallssnnoogg
uuiittggeettrraapptt  oonnddeerr  hheett  bbuurreeaauu..””
TT ooooss  oopp  hhaaaarr  bbeeuurrtt  iiss  vvoollggeennss  EErrnnii  ww

aatt  
kkllaassssiieekkeerr::  ““ZZee  kklleeeeddtt  zziicchh  mm

iisssscchhiieenn  ww
aatt  mm

iinnddeerr  uuiittggeesspprrookkeenn, ,  mm
aaaarr  TTooooss  ggaaaatt  ww

eell  vvoooorr  kkww
aalliitteeiitt..

HH
uuggoo  BB

oossss  eenn  zzoo””..  ““JJee  zzeeggtt  nniikkss  oovveerr  mm
iijjnn  lleeeessbbrriill,,  hhèè??””,,  ww

aaaarrssc chhuuww
tt  TTooooss  ssttrreenngg  vvoooorrddaatt  zzee  eevveenn

hheett  kkaannttoooorr  uuiittsscchhiieett  oomm
  vvoooorr  ddee  ffoottoo  hhaaaarr  lliippppeenn  ttee  ssttiifftteenn..  TTeerrww

i ijjll  EErrnnii  vvoollggeennss  hhaaaarr  kkaamm
eerrggeennoottee

eeeenn  eecchhttee  ffuunnsshhooppppeerr  iiss,,  ww
iinnkkeelltt  TTooooss  sslleecchhttss  aaff  eenn  ttooee  --““vvaaaakk  mm

eett  mm
iijjnn  mm

ooeeddeerr””--  oomm
  ddaann  mm

eetteeeenn
ggooeedd  iinn  ttee  ssllaaaann..  DD

ee  ddaamm
eess  ww

iisssseelleenn  ggrraaaagg  sshhooppaaddrreessjjeess  uuiitt,,  zzooaallss  TTooooss’’  oonnttddeekkkkiinngg  iinn  MM
öönncchheenn--

GG
llaaddbbaacchh  ww

aaaarr  bbeeiiddeenn  ((iinn  tteeggeennsstteelllliinngg  ttoott  iinn  NN
eeddeerrllaanndd))  mm

eett  hhuunn  ggeeddeeeellddee  mm
aaa attjjee  3344  ggooeedd

kkuunnnneenn  ssllaaggeenn  vvoooorr  zzaakkeelliijjkkee  kklleeddiijj..  DD
aatt  ‘‘mm

aaaattjjee  ppeettiitt’’  iiss  ttrroouuww
eennss  nniieett  uuiittsslluuiitteenndd  eeeen n  ggeenneettiisscchh

ggeelluukk::  bbeeiiddee  ddaamm
eess  zziijjnn  hhaarrttssttiikkkkee  ssppoorrttiieeff..  EErrnnii  ww

eerrkktt  zziicchh  vviieerr  aavvoonnddeenn  ppeerr  ww
eeeekk  iinn  hheet t  zzww

eeeett  
iinn  ddee  ssppoorrttsscchhooooll,,  TTooooss  ggaaaatt  eerrooppuuiitt  oopp  mm

oouunnttaaiinnbbiikkee  ooff  sskkaatteess..  ““EEnn  ddaann  zziieenn  ww
ee  eerr  éécchhtt  nniieet t  zzoo  

rreepprreesseennttaattiieeff  uuiitt””,,  bbeezzww
eerreenn  zzee  llaacchheenndd..  ((MM

vvddVV))
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Je desktop als
spiegelvan je ziel?

Cursor spoortw
ekelijks

een desktop 
op en praatm

etde gebruiker.

NN
iiggeerriiaa  hheeeefftt  hheett  nniieett  ggooeedd  ggeeddaaaann  oopp  hheett  WW

KK
--

vvooeettbbaall..  HH
eett  tteeaamm

  kkeennddee  bbeehhaallvvee  oouudd--AAjjaacciieedd
NN

ww
aannkkoo  KK

aannuu  ww
eeiinniigg  aaaannsspprreekkeennddee  nnaamm

eenn  eenn
ssllaaaaggddee  eerr  nniieett  iinn  oomm

  ddee  ttww
eeeeddee  rroonnddee  vvaann  hheett

ttooeerrnnooooii  ttee  bbeerreeiikkeenn..  DD
ee  ppllooeegg  vveerrlloooorr  mm

eett  11--00
vvaann  AArrggeennttiinniiëë  ((kkaann  ggeebbeeuurreenn,,  zzoouu  jjee  zzeeggggeenn))

eenn  mm
eett  22--11  vvaann  GG

rriieekkeennllaanndd  ((ttoocchh  EEuurrooppeeeess
kkaamm

ppiiooeenn  iinn  22000044))..  EEeenn  ggeelliijjkkssppeell  tteeggeenn  
ZZuuiidd--KK

oorreeaa  ww
aass  ddaaaarrnnaa  vvoooorr  NN

iiggeerriiaa  uuiitteerraaaarrdd  nniieett
vvoollddooeennddee  oomm

  zziicchh  bbiijj  ddee  bbeessttee  zzeessttiieenn  llaannddeenn  vvaann  ddee
ww

eerreelldd  ttee  ppllaaaattsseenn..  OO
nneerrvvaarreennhheeiidd  ww

aass  ww
eelllliicchhtt  eeeenn

pprroobblleeeemm
::  bbeehhaallvvee  KK

aannuu  hheerrbbeerrggddee  ddee  sseelleeccttiiee  ggeeeenn

eennkkeellee  ddeerrttiiggeerr..  DD
eessoonnddaannkkss  bbeesslloooott  ddee  NN

iiggeer riiaaaannssee
pprreessiiddeenntt  GG

ooooddlluucckk  JJoonnaatthhaann  iinn  aall  zziijjnn  ww
iijjsshheeiidd  ttoott  eeeenn

sscchhoorrssiinngg  vvaann  hheett  ww
aannpprreesstteerreennddee  tteeaamm

::  ddee  kkoomm
eennddee

ttww
eeee  jjaaaarr  zzoouu  NN

iiggeerriiaa  nniieett  mm
eeeerr  iinn  iinntteerrnnaattiioonnaaaall

vveerrbbaanndd  iinn  aaccttiiee  kkoomm
eenn..  DD

aatt  ww
aass  eecchhtteerr  tteeggeenn  hheett  zzeerree

bbeeeenn  vvaann  ddee  ww
eerreellddvvooeettbbaallbboonndd::  ddee  FFIIFFAA  iiss  ffeell  ggeekkaanntt

tteeggeenn  eellkkee  ppoolliittiieekkee  iinnmm
eennggiinngg..  WW

eell  ooppvvaalllleenndd  ww
aass  ddee

ssaannccttiiee  ww
aaaarrmm

eeee  BB
llaatttteerr  eenn  ddee  zziijjnneenn  ddrreeiiggddeenn,,  mm

oocchhtt
ddee  NN

iiggeerriiaaaannssee  pprreessiiddeenntt  oovveerrggaaaann  ttoott  eeeenn  sscchhoorrssiinngg,,
ddaann  zzoouu  NN

iiggeerriiaa  ww
oorrddeenn  ggeesscchhoorrsstt..  PPaarraaddooxxaaaall  ggeennooeegg

ww
aass  ddiiee  ddrreeiiggiinngg  aaaannlleeiiddiinngg  vvoooorr  pprreessiiddeenntt  JJoonnaatthhaann  oomm

ddee  sscchhoorrssiinngg  tteerruugg  ddee  ddrraaaaiieenn……
((TTJJ))


