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Rector Van Duijn: “Studenten die de diepte

Colofon

Rector Hans van Duijn liet maandag 6
september bij de opening van het academisch jaar weten dat sociale en communicatieve vaardigheden essentiële
vaardigheden zijn voor de toekomstige
ingenieur. Hij brak echter ook een lans
voor studenten die hier minder mee
hebben en die nog echt de diepte in willen gaan. “Die mensen hebben we nodig
om de materiële problemen van deze
wereld op te lossen.”
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Vrouwelijk talent naar de top.
Met enkel die slogan en een hand
tekening onder een charter gaat dat
niet lukken. Actie is vereist. Maandag
prikten bestuurders en een groep,
voornamelijk mannelijke, hoogleraren
(‘ambassadeurs’) een vorkje en werd
een campagne gestart die in tien jaar
tijd het aantal vrouwelijke wetenschappers op topposities moet
vertienvoudigen. Voorwaar een
pittige taakstelling. Cursor zal
geregeld de peilstok in de organisatie steken om te kijken hoe het
ermee staat. Winst is sowieso al
dat we ons realiseren dat er nu
echt serieus werk van gemaakt
moet worden.
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Tijdens de introweek ontstond het
idee voor een middenpagina over
‘de eerste keer’. Wat staat deze
feestende studenten allemaal te
wachten? Ze moeten colleges volgen,
tentamens maken, toespraken
houden. Hopelijk winnen ze ooit
een eerste prijs, mogelijk worden
zij een beroemde Nederlander.
We blikken terug met wat ervaringsdeskundigen over hun eerste keer.

Hoe dien je jezelf als toekomstig
ingenieur te ontwikkelen? Dat was dit
jaar het thema bij de opening van het
academisch jaar. Scholieren, studenten
en enkele topmensen uit het bedrijfs
leven vertelden in filmpjes welke
verwachtingen zij hebben bij het volgen
van een technische studie en aan welke
vereisten een ingenieur moet voldoen
om te kunnen slagen in het bedrijfs
leven. Goede sociale en communicatieve
eigenschappen zijn ook in de ogen van

Subsidie voor onderzoek naar
nieuw biomateriaal stents
13 juli - Hoogleraar Luc Brunsveld en
dr. Daisy van der Schaft van de faculteit
Biomedische Technologie krijgen een
subsidie van 1,8 miljoen euro van het
BioMedical Materials program voor
hun onderzoek naar nieuw biomateriaal voor stents. Ze delen het bedrag
met TU/e-alumnus Pascal Jonkheijm
die tegenwoordig in dienst is van de
Universiteit Twente, de penvoerder van
het project. Het onderzoek naar nieuw
biomateriaal moet in de toekomst
medische problemen na een dotter
behandeling verhelpen.

steeds belangrijker worden. Van Duijn:
“Daarom werken er ook psychologen en
sociologen bij ons energie- en bij ons
lichtinstituut.”
Ruim aandacht besteedde Van Duijn aan
het nog op te richten Engineering Col-

Na het officiële gedeelte volgde een feest in de tent met de WC Experience.
Foto | Bart van Overbeeke

Cursor in een nieuwe jas en nieuwe bak
Cursor was na tien jaar toe aan een
nieuwe jas. Dat heeft geresulteerd in
een compleet nieuwe lay-out, waarbij
ook wat wijzigingen in de bladformule
zijn aangebracht.

mededelingen blijft plaats. Maak jouw
mening duidelijk aan de rest van de
gemeenschap, zodat Cursor een volwaardige functie als discussieplatform
heeft.

Niet te missen is het feit dat de voor
pagina van Cursor voortaan een grote
foto of illustratie bevat. De human
interest-pagina van het binnenwerk is
verhuisd naar de achterpagina. Cursor
opent nu met vier pagina’s nieuws.
De redactie zal op pagina 2 naast het
colofon elke week een kort redactioneel
commentaar leveren op iets wat die
week in de krant staat, of een kijkje
geven in de keuken van Cursor.
Bijna alle artikelen worden in het vervolg voorzien van een korte Engelstalige
samenvatting om ook onze buitenlandse
studenten en medewerkers meer inzicht
te geven in het nieuws van die week.
Pagina 7 is ingeruimd voor opinie met
daarop een nieuwe rubriek: ‘It all starts
with U’, waarin TU/e’ers vertellen wat zij
van hun universiteit vinden en wat hun
bijdrage is. Maar ook voor ingezonden

Ook online is het jasje van Cursor wat
aangepast. Daarnaast biedt Cursor op
het web een nieuwe service voor de
TU/e-gemeenschap: Prikbord. Deze
gratis vraag- en aanbodrubriek moet de
Marktplaats voor de universiteit worden.
Of het gaat om een kamer zoeken
of aanbieden, het verkopen van een
koelkast, of het aanbieden van bijles;
het kan op Prikbord. Je kunt je oproep
mailen naar prikbord@tue.nl. Een
bericht mag maximaal honderd woorden
lang zijn en er kan een foto worden
toegevoegd. Prikbord is te vinden op
www.tue.nl/cursor.

Rewwwind - www.tue.nl/cursor
In Rewwwind ‘spoelen’ we kort terug
naar de afgelopen week. Welk extra
nieuws is na het verschijnen van
de laatste papieren Cursor op de
Cursor-site verschenen?

Van Duijn belangrijk, maar studenten
die nog echt de diepte in willen gaan,
zijn volgens hem onontbeerlijk.
De rector magnificus vertelde ook dat
vragen aangaande de acceptatie en
implementatie van nieuwe technologie

TU/e-hoogleraar Bert Meijer
wint AkzoNobel Award

Eerste diploma Automotive
Technology uitgereikt

19 juli - Prof.dr. Bert Meijer ontvangt
de AkzoNobel Science Award 2010. Hij
zal de prijs van vijftigduizend euro op
7 oktober in ontvangst nemen. Meijer
(1955) is universiteitshoogleraar aan de
faculteiten Scheikundige Technologie
en Biomedische Technologie en wetenschappelijk directeur van het TU/e-Instituut voor Complexe Moleculaire Systemen. Hij was de eerste wetenschapper
die erin slaagde om het idee van een
supramoleculair polymeer te vertalen
naar een levensvatbaar product met
polymeerachtige eigenschappen. Deze
ontdekking leidde in 1997 tot een
octrooi en later tot de oprichting van de
onderneming SupraPolix, die op basis
van deze concepten nieuwe materialen
commercialiseert.

27 augustus - De eerste afgestudeerde
van Automotive Technology (AT) is een
feit. Maarten Meijer kreeg donderdag
26 augustus zijn diploma. De voor
Nederland unieke masteropleiding is
in september 2008 van start gegaan en
in april 2009 geaccrediteerd. Het is de
bedoeling dat een ontwerpersopleiding
die aansluit op de master in september
2011 van start gaat. Verder worden de
labfaciliteiten komende tijd uitgebreid
en wordt de samenwerking met de
nieuwe Fontys Automotiveopleiding
versterkt, aldus prof.dr.ir. Maarten
Steinbuch, kartrekker van de opleiding.
Hij ziet goede arbeidsperspectieven
voor de afgestudeerden.

Om Cursor zichtbaarder en aantrekkelijker te presenteren, zijn nieuwe,
knalrode bakken aangeschaft, waarin
het blad met ingang van deze week niet
meer te missen is op de campus. Naast

[E]

Our Rewwwind feature
provides you with
snippets of last week’s
news. What happened
online after the previous Cursor
magazine was published?
First Automotive Technology
degree issued
27 August - Automotive Technology
(AT) has its first graduate. The master’s
degree, which is unique
in the Netherlands, was launched
in September 2008 and received
its accreditation in April 2009.
The idea is to start a follow-up
designer course in September 2011.
TU/e professor Bert Meijer wins
AkzoNobel Award
19 July - Prof Dr Bert Meijer will receive
the AkzoNobel Science Award 2010 for
his work. He will accept the 50,000 euro
prize on 7 October. Meijer (1955) is a
university professor at the faculties of
Chemical Engineering and Biomedical
Technology as well as Scientific

de meest recente editie is daar ook nog
de editie van de week daarvoor in te vinden, mocht je die gemist hebben. (HK)
De redactie is zeer benieuwd naar
op- en aanmerkingen over al deze
veranderingen. Je kunt ze sturen naar:
cursor@tue.nl.

[E]

Cursor had a makeover.
An important new feature
are the English summaries below (almost)
every article. Cursor wants to meet the
community’s demand for more English
news items. The English Page remains.
Cursor also developed a new online
feature: Prikbord (bulletin board). At
this free, public marketplace, you can
look for accommodation or put up items
for sale. E-mail your ads (no more than
one hundred words, picture optional)
to prikbord@tue.nl. Prikbord can be
found at www.tue.nl/cursor.

Director of the TU/e Institute for
Complex Molecular Systems.
Mathematics research TU/e highest
mean score in the Netherlands
15 July - TU/e’s math research programs
scored the highest average score in
assessments done by international
committees that examined Dutch math
research in the period 2003-2008.
Out of all assessments, TU/e had
the highest mean score. Of the sixty
points that could be scored, TU/e
only lacks two.
Grant for research new
biomaterial stents
13 July - Professor Luc Brunsveld and
Dr Daisy van der Schaft of the faculty
of Biomedical Engineering will receive
a 1.8 million euro grant from the
BioMedical Materials Program for
their research into new biomaterial
for stents. In the future, the current
study for new biomaterial should
eliminate medical complications
after angioplasty.
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ingaan, blijven noodzakelijk” Onderwijsprijs eerste keer
ook voor vrouwelijke docent
lege; een brede, driejarige, Engelstalige
bacheloropleiding. Kernwoorden
hierbij: selectie aan de poort, intensieve begeleiding en veel studie-uren.
Van Duijn: “Het wordt een alternatief
naast de bestaande monodisciplinaire
opleidingen.” Bij die opleidingen is de
lage instroom een grote bron van zorg
voor de rector.

Geert Wilders
De invloed die Geert Wilders heeft
verworven in Nederland, noemde Van
Duijn ‘a bloody shame’. Diens populari
teit staat volgens de rector model voor
een grote groep mensen in Nederland,
die met hun rug naar de wereld toe
staan. Van Duijn: “De Nederlandse
industrie haalt zeventig procent van
haar revenuen uit het buitenland, we

moeten ons daarom juist openstellen.”
Op diverse digitale fora werd Van Duijn
hard aangepakt in verband met zijn
uitspraak over Wilders. Desgevraagd
laat Van Duijn weten in zijn mailbox
zowel positieve als negatieve reacties te
hebben ontvangen. Aan zijn uitspraken
van maandag heeft hij echter niets meer
toe te voegen. (HK)

[E]

At the opening of the
academic year on 6 September, Rector Hans van
Duijn stated that social
and communicative skills are essential
for future engineers. However, he also
stood up for those who are less gifted
in that area and prefer to delve deep
into scientific matters: “We need them
to solve the world’s material issues”.

Rector Hans van Duijn was dit jaar zeer
verheugd dat er voor het eerst een
vrouw de onderwijsprijs kreeg toe
gekend. Dr. Irene Curulli van de
faculteit Bouwkunde moest haar prijs
voor beste masterdocent echter delen
met kernfusiehoogleraar dr.ir. Niek
Lopes Cardozo (links op de foto) van
Technische Natuurkunde. De jury had
het onmogelijk gevonden om tussen hen
beiden te kiezen. Curulli kreeg onder
meer waardering voor het organiseren
van allerlei activiteiten buiten het curri
culum om en voor haar persoonlijke
contacten met de studenten. Lopes
Cardozo maakt goed duidelijk welke
technische uitdagingen er bestaan
op zijn vakgebied en hoe die op een

multidisciplinaire wijze kunnen worden
aangepakt. Los daarvan vinden stu
denten zijn colleges ook gewoon erg
leuk. De bachelorprijs was voor hoog
leraar dr. Jan Meuldijk van de faculteit
Scheikundige Technologie. De rijke
ervaring die hij heeft op zijn vakgebied
van thermodynamica en zijn talent om
daar de finesses van over te brengen,
leverden hem de eerste plaats op.
Meuldijk zelf zegt er verrast door te zijn:
“Maar ik vind het een grote eer om de
prijs te krijgen. Het is ook goed voor
de faculteit”.
De onderwijsprijzen voor de beste
docent in de bachelorfase en in de
masterfase zijn een vast onderdeel bij
de opening van het academisch jaar.

Foto | Bart van Overbeeke

Energy day 10: De uitdaging
van een veranderende wereld
De wetenschap moet zich wereldwijd
oriënteren op het voorzien van die
zaken die niet in geld kunnen worden
uitgedrukt. Dat is de boodschap die
econoom Arnold Heertje op 16 september tijdens de tiende Energy Day aan
de TU/e wil meegeven. Het is de afsluitende dag in een serie van tien masterclasses rondom het thema energie en
klimaat die de afgelopen twee jaar zijn
georganiseerd door dr. Geert Verbong
(IE&IS) en emeritus-hoogleraar Daan
Schram (TN).
De nadruk van de serie ligt op de
mogelijkheden en moeilijkheden van
nieuwe energieopties. Op de laatste
dag worden deze vraagstukken in een
algemeen kader behandeld: hoe staat
het met materialen en energiedragers?
Hoe kunnen de gevolgen van gebruik
van fossiele brandstoffen worden
beteugeld en hoe staat het met de
reactie van mensen op de noodzaak van
verantwoord gebruik? Hoe staan wij in
de wereld en is een verandering van
economisch perspectief noodzakelijk?

Heertje: “Het beeld is ontstaan dat
economie alleen over financiële trans
acties gaat. Dat is een beperkte visie.
Economie gaat over de behoeften van
mensen die nu leven en straks leven.
Onder onze fundamentele behoeften
vallen duurzame energie en het behoud
van natuur, omgeving en milieu”.
Hij heeft hbs-b gedaan en zijn wis- en
natuurkunde altijd bijgehouden. “Ik
ben, om het romantisch te zeggen, nog
verliefd op de wetenschap. Verbetering
van de wereld moet van de exacte
mensen komen.” (NS)
Donderdag 16 september,
De Zwarte Doos, inschrijven via
www.tue.energydays (day10)

[E]

The final master class
on energy and climate
will be held on 16 September. The topic will
be Materials, energy and climate:
the challenge for a changing world.
Program and enrolment at
www.tue.energydays.

Nieuwe deeltijdprof Werktuigbouw
Dr. Marco de Baar, groepshoofd van
de Tokamak Physics Group van het
FOM-instituut voor plasmafysica
Rijnhuizen, is per 1 september aan
gesteld als deeltijdhoogleraar aan de
faculteit Werktuigbouwkunde. Hij gaat
onderzoek doen naar ‘Control and
Operation of Tokamaks’. Tokamaks
zijn de meestgebruikte reactors voor
onderzoek naar kernfusie. De Baar is
na zijn promotie aan de TU/e in 1999
betrokken geweest bij experimenten
met diverse tokamaks. Momenteel
is hij betrokken bij de JET-reactor en

het ITER-project. In Rijnhuizen doet
De Baar onderzoek naar magnetische
instabiliteiten in fusieplasma’s. (TJ)

[E]

On 1 September,
Dr Marco de Baar, head
of the Tokamak Physics Group of the FOM
Institute for Plasma Physics Rijnhuizen,
was appointed as part-time professor at
the faculty of Mechanical Engineering.
He will be researching the Control and
Operation of Tokamaks.

De winnaars van de onderwijsprijzen 2010. Foto | Bart van Overbeeke

Ach en Wee

Studenten dragen kandidaten voor en
een onafhankelijk jury bepaalt wie naar
voren mag komen voor de loftuitingen
en een cheque van vijfduizend euro. (HK)

[E]

Dr. Irene Curulli,
of the faculty of Architecture, Building and
Planning will be sharing
this year’s Award for best
master’s instructor with Nuclear Fusion
Professor Niek Lopes Cardozo, of the
faculty of Physics (left).
The Award for best bachelor instructor
went to Professor Jan Meuldijk, of the
faculty of Chemical Engineering. Winners receive five thousand euro each.
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TU/e krijgt werkplaats
voor fietsreparatie

ID-student maakt furore met
apparaat voor blind sms’en
Ir. Guust Hilte (25) ontwikkelde een
apparaat waarmee je blind en met één
hand kunt sms’en. Hij studeerde hier
eind augustus op af bij Industrial
Design. Zijn vinding, Tactile Texting,
heeft vooral toegevoegde waarde
voor toestellen met touchscreen.
Dit nieuws is afgelopen week enorm
goed opgepakt door de media.

Medewerkers en studenten kunnen
vanaf deze week op de TU/e-campus
terecht om hun fietsen te laten repareren.
Fietsenmaker Richard van der Vleut
heeft zich op de campus gevestigd met
zijn zaak ‘De Groene Fietser’. De werk
plaats ligt bij gebouw G aan Het Eeuwsel (voor de Dommelbrug bij de sporthal
de afslag naar kinderdagverblijf
De TUimelaar nemen). De fietsenzaak
is geopend van 7.30 tot 18.00 uur.
Het idee achter De Groene Fietser is
dat reparaties en servicebeurten van
alle merken worden uitgevoerd, terwijl
de TU/e-klant studeert of werkt. Wie
tussendoor vervoer nodig heeft, krijgt
een leenfiets mee. Verder biedt de
nieuwe fietsenzaak goedkope,
opgeknapte tweewielers aan die voor
maximaal 99 euro van de hand gaan.

Hoewel er geen nieuwe fietsen
op voorraad staan, zijn ze wel op
bestelling te leveren. De officiële
opening zal plaatsvinden op
30 september. (FvO)
Lees meer op de achterpagina.

[E]

Starting this week,
TU/e staff and students
can get their bikes fixed
on-campus. Bicycle
repairman Richard van der Vleut
set up shop on campus with
‘De Groene Fietser’ (The Green Cyclist).
His workshop is located near the
G building at Het Eeuwsel (turn to
daycare center De TUimelaar just
before reaching the Dommel bridge
at the gymnasium). Opening hours
are 7.30AM-6PM.

Harwig en Fonville kartrekkers
TU/e-onderzoeksthema’s
Energie en Gezondheid
Voormalig Philips-topmanagers dr. Rick
Harwig en drs. Roel Fonville gaan de
vorming van de TU/e-onderzoeksclusters Energie en Gezondheid trekken.
De universiteit hoopt dat binnen deze
thema’s krachtige onderzoeksconcentraties ontstaan die kunnen concurreren
met de sterkste onderzoekscentra in
de wereld.
Excellent en faculteitsoverschrijdend
onderzoek, dat is waarmee de TU/e de
komende decennia grote maatschappelijke uitdagingen te lijf wil gaan.
De eerste twee strategische thema’s
die de universiteit hierbij heeft gekozen,
zijn Energie en Gezondheid.
Directeur van het eerste gebied wordt
dr. Rick Harwig, voormalig chief techno
logy officer van Philips en momenteel
onder meer president-commissaris
van de Brabantse Ontwikkelings
Maatschappij. Hij gaat de vorming van
onderzoeksclusters binnen de TU/e
coördineren en gestalte geven aan de
beoogde samenwerking met externe
partijen, zoals partners in de Knowledge
& Innovation Community (KIC) ‘Inno
Energy’ en het onderzoeksinstituut
FOM Rijnhuizen, dat over enkele jaren
naar de TU/e-campus komt.
Drs. Roel Fonville gaat de komende
maanden de invulling van het onderzoeksthema Gezondheid voorbereiden.
De plannen op dit gebied zijn volgens
TU/e-bestuurswoordvoerder Peter van
Dam nog minder ver uitgewerkt dan

die voor Energie. Fonville is voorzitter
van brancheorganisatie Holland Health
Tech en was voorheen onder andere
senior vicepresident en general mana
ger van Philips Healthcare. Hij gaat de
ontwikkeling van een ‘roadmap’ voor het
TU/e-onderzoek op gezondheidsgebied
leiden; deze moet de basis vormen voor
consortiumvorming en de ontwikkeling
van gezamenlijke programma’s met
andere partijen.
Eind dit jaar wordt over de dan
opgeleverde plannen besloten en moet
een directeur worden benoemd die het
onderzoekscluster Gezondheid verder
gaat opbouwen, aldus Van Dam. (MvdV)

Met één hand de fiets besturen en met
de andere hand een sms tikken, terwijl
je telefoon gewoon in je broekzak zit.
Met Tactile Texting -letterlijk: sms’en
op gevoel- ‘schrijf’ je met één hand een
sms die wordt omgezet naar tekst in je
telefoon. Steeds vaker zijn er toestellen
met touchscreen, waarbij het platte
oppervlak het praktisch onmogelijk
maakt te weten welke letter je hebt
getypt als je niet kijkt.
Hilte ontwierp een eivormig apparaatje
van kunststof waarin een patroon van
gleuven werd gefreesd waarmee je alle
letters en cijfers kunt vormen. Met zijn
duim beweegt de gebruiker langs de
gleuven in het apparaatje. Sensoren
pikken dit ‘schrijven’ op, delen van het
toestel lichten op en vormen een letter.
Als een letter niet wordt ‘herkend’, voelt
de gebruiker een trilling. Het apparaat
staat in verbinding met de telefoon en
werkt over een afstand tot meer dan
dertig meter.
Hoewel de toepassing nuttig kan zijn
voor slechtzienden, was dat niet het
vertrekpunt van Hiltes onderzoek.
“Het kan handig zijn voor deze doel-

[E]

[E]

Figuranten gezocht voor
rampenoefening legerbasis
De TU/e zoekt nog vrijwilligers voor de
grootschalige rampenoefening met de
codenaam ‘WAKE UP’, die op vrijdag
24 september wordt gehouden. Voor
een ontruimingsoefening zijn duizend
figuranten nodig, voor de daaropvolgende evacuatie naar de legerkazerne
bij Budel is de organisatie nog op zoek
naar de helft van de benodigde vier
honderd vrijwilligers. Zij zullen de
nacht doorbrengen op de legerbasis.
De rampenoefening wordt door de TU/e
samen met de gemeente Eindhoven en
de Koninklijke Landmacht georganiseerd. Deelnemers die zich opgeven

voor de evacuatie met overnachting
worden ter plekke voorzien van voedsel, slaapplekken en entertainment.
Zaterdagochtend worden de evacués
voor negen uur weer afgeleverd op de
campus. Onder de deelnemers worden
drie straten Staatsloten verloot.
Alle vrijwilligers dienen vrijdagmiddag
om 15.00 uur aanwezig te zijn. Na ont
ruiming worden ze in het Studentsportcentrum ondergebracht en geregistreerd. Degenen die niet meegaan naar
Budel (zo’n 25 kilometer van de TU/ecampus), mogen het Studentensportcentrum vóór 19.00 uur verlaten. (TJ)

Vrijwilligers kunnen zich opgeven via
www.tue.nl/wakeup

[E]

TU/e is still looking for
extras for the large-scale
disaster exercise bearing
code name ‘WAKE UP’
that will be held on Friday 24 September. One thousand volunteers are
needed for an evacuation exercise, but
the organization is still looking for two
hundred volunteers of the four hundred
that are needed for the subsequent
evacuation to the Budel army base. The
latter will spend the night at the base.
Sign up at www.tue.nl/wakeup.

Cao-onderhandelingen hervat na
De cao-onderhandelingen tussen
de vakbonden en de Vereniging van
Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) worden eind september
hervat. De VSNU heeft de werknemers
organisaties dinsdag gevraagd om het
overleg, dat vlak voor de zomer vastliep,
weer op te pakken.

Former Philips top
managers Rick Harwig,
PhD, and Roel Fonville,
MSc, will help setting up
the TU/e research clusters Energy and
Health. The university hopes to develop
solid research concentrations within
these themes, which can compete with
the most powerful research centers in
the world.

groep, maar ik kan me
voorstellen dat andere
toepassingen beter zijn.
Zij kunnen de lichtjes
bijvoorbeeld niet zien.
Dit is voor iedereen
die een hand vrij wil
hebben bij het sms’en
met apparaten met
touchscreen.”
Hilte maakt er vooralsnog
Guust Hilte met zijn Tactile Texting. Foto’s | Peter Peels
geen werk van om patent
aan te vragen. Hij staat
er wel voor open om met een bedrijf aan
Zoek op YouTube op ‘Tactile Texting’
de slag te gaan. “Het zou bijvoorbeeld
om een demonstratie te zien.
praktisch zijn als het op de achterkant
van de telefoon wordt geplaatst, zodat
je geen extra apparaatje nodig hebt.”
For his graduation
Voor zover de afgestudeerde ID’er heeft
project, the 25-yearkunnen achterhalen, is een dergelijk
old Guust Hilte, MSc,
apparaat nog niet op de markt gebracht.
developed a device which
Hilte had de grote media-aandacht
enables users to text blindly and using
niet verwacht. “Ik wist wel dat mijn
just one hand. His invention, called
prototype en concept redelijk ver waren
Tactile Texting, is especially useful
doorontwikkeld en dat het dan allemaal
for touchscreen mobile phones.
wat makkelijker verkoopt.”
Hilte received a lot of media attention
De faculteit beoordeelde het afstudeerwith his device, but he’s not planning
werk van Hilte als ‘excellent’. (JvG)
on launching it any time soon.

Na bijna vijf maanden praten, liepen de
onderhandelingen eind juni muurvast.
Reden voor de bonden om actie te voeren
op de dag dat de universiteiten hun
academische jaar openden. Ook aan
de TU/e lieten medewerkers van zich
horen. Ze deelden maandagochtend
flyers uit aan de poort en staken ’s middags protestborden omhoog tijdens de
openingsceremonie in het Auditorium.

Met de actie wilden kaderleden van
Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak,
CMHF/VAWO en AC/FBZ het College van
Bestuur van de TU/e overhalen om de
vastgelopen onderhandelingen over een
nieuwe arbeidsovereenkomst vlot te
trekken. “De universiteiten krijgen van
de overheid jaarlijks een budget dat ze
naar eigen inzicht kunnen besteden aan
gebouwen, salarissen, enzovoort.
We spreken de bestuurscolleges dus
aan op hun verantwoordelijkheid”,
zegt ing. Martin van Gessel van de
faculteit Electrical Engineering. Hij
is woordvoerder van de gezamenlijke
bonden in het Instellingsgebonden
Overleg aan de TU/e en cao-onder
handelaar voor CNV Publieke Zaak.
De vakbondsacties lijken geslaagd nu

de VSNU het cao-overleg weer oppakt.
Abvakabo FNV-onderhandelaar Marieke
van den Berg ziet de uitnodiging als
een eerste stap in de goede richting.
“De universiteitsmedewerkers hebben
keihard gewerkt om rond de opening
van het academisch jaar hun ongenoegen
te laten blijken over de huidige impasse.
Dat we zo snel het eerste resultaat
boeken, mag verdiend genoemd
worden.”
De bonden eisen 1,25 procent loonsverhoging en behoud van werkgelegenheid voor het universiteitspersoneel.
De VSNU houdt vast aan nul procent
loonsverhoging en wil geen concrete
afspraken maken over behoud van
werkgelegenheid. Een loonsverhoging
van 1,25 procent kost volgens de VSNU
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Metamorfose Dommeltunneltje
Het Dommeltunneltje -een belangrijke
toegangsweg voor TU/e’ers- moest sociaal veiliger worden en daarom is het in
de zomer opgeknapt. Naar een idee van
drie designers is op de wanden en het
plafond van de tunnel een landschapsmotief gespoten en de afdekplaten van
de lichtbakken zijn vervangen.
De suggestie van een landschap moet
gebruikers een gevoel van ruimte, rust

en uitzicht geven, laat een gemeente
woordvoerder weten. Het Dommel
tunneltje was gesloten van 12 juli tot
halverwege augustus. De opknapbeurt
heeft vijftigduizend euro gekost.
Studenten reageren wisselend op de
renovatie. “Het ziet er niet uit”, vindt
Frank van den Bergh, masterstudent
Electrical Engineering. “Ze hebben er
wat lagen verf overheen gedaan. Ik
zie niet in waarom het zolang heeft

moeten duren en zoveel heeft gekost.”
Jacques de Waal, derdejaars student
Technische Bedrijfskunde, is stukken positiever. “Het is op een simpele
manier mooi gedaan. Het was wel toe
aan een opknapbeurt. Ik heb me er
overigens nooit onveilig gevoeld, maar
misschien dat vrouwen dat wel hebben.”
Petra Alkema, derdejaars Biomedische
Technologie, heeft in elk geval nooit een
onveilig gevoel gehad. “Dan vind ik zat
andere plekken in Eindhoven onveiliger,
zoals de slecht verlichte Parklaan.” Ze is
niet enthousiast over de metamorfose.
“Dan vind ik de graffiti bij de Berenkuil
mooier.” Op de Dommeltunnel maakt
graffiti overigens weinig kans, omdat er
drie lagen anti-graffiticoating op zitten.
(JvG)

[E]
Het vernieuwde Dommeltunneltje. Foto | Bart van Overbeeke

The Dommel tunnel -an
important bicycle access
road to TU/e campusneeded to become safer,
so it was refurbished this summer. Three
designers created a scenery that was
spray-painted on the tunnel’s walls and
roof, and the light boxes’ cover plates
were replaced. Renovation cost fifty
thousand euro.

In memoriam
O, mijn schip! Hoe vele jaren
Droeg je mij van kust tot kust.
Nooit meer zal ik met je varen,
Roven en een schat vergaren,
Maar mijn hart heeft eind’lijk rust.
Tonke Dragt
Pleun van der Steen
Op 27 augustus is oud-TU/e-medewerker Pleun van der Steen overleden.
Na het vwo gaat hij naar de TH Delft, waar hij in 1964 afstudeert en in 1968
promoveert. Een jaar later gaat hij naar de THE door tussenkomst van
professor N.G. de Bruijn. In 1984 verschijnt zijn boek Integration theory,
samen met A.J.E.M. Janssen. Zijn grondige kennis van Lebesgue-integratie
kan hij kwijt in colleges voor de wiskundig ingenieursopleiding. In 1985 gaat
Pleun over tot de groep Programmeermethoden van de sectie Informatica,
waarvoor hij o.a. colleges in complexiteitstheorie verzorgt. In 1997 neemt
hij ontslag, dit als gevolg van de reorganisatie die WSK & I doormaakt.
Pleun was wars van opsmuk en had een hekel aan ‘mensen die dom
zijn en dat willen blijven’. In de conversatie was hij sober en zakelijk.
Pleun hield van schaken en van varen met zijn schip op de Wadden.
Wij gedenken Pleun met respect en betuigen ons medeleven aan
zijn vrouw Jacomien en haar dierbaren.
Frans Schurer, emeritus-hoogleraar faculteit Wiskunde & Informatica
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Minder aanmeldingen eerstejaars aan TU/e

Instroom faculteit IE&IS flink gedaald
De TU/e heeft dit jaar 8 procent minder
aanmeldingen dan vorig jaar (peildatum
8 september). Hadden zich vorig jaar
begin september 1.212 studenten ingeschreven, nu zijn dat er 1.118. Een sterke
daling is te zien bij de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences
(IE&IS). Industrial Design en Technische
Wiskunde hebben procentueel gezien
de grootste toename.
Dr. Karen Ali, hoofd van het Onderwijs
en Studenten Service Centrum (STU),
laat weten dat de aantallen tegenvallen.
“Met name voor de vwo-instroom valt
het helaas tegen. Dat betreuren wij ten
zeerste.” Volgens Ali waren er geen
targets gesteld en heeft de tegenvallende instroom op dit moment geen
consequenties. “Met decanen is
afgesproken dat er nader onderzoek
komt naar het studiekeuzegedrag van
vooral de vwo-instroom. Op basis hiervan worden maatregelen bedacht.”
Prof.dr. Sjoerd Romme, decaan van de

faculteit IE&IS, voorziet voor dit jaar
nog geen grote problemen vanwege
de teruglopende aanmeldingen. Bij de
bachelor Technische Bedrijfskunde liep
het aantal terug van 202 naar 121 en bij
Technische Innovatiewetenschappen
van 61 naar 35 studenten (peildatum
8 september). “Na twee jaar van sterke
groei in beide opleidingen valt het nu
wat terug. Het enige voordeel is dat we
zo geen capaciteitsproblemen hebben.
Het wordt pas een probleem als we volgend jaar weer zulke aantallen hebben”,
stelt Romme. Hij wil nog niet vooruitlopen op de mogelijke consequenties.
De decaan moet gissen naar de oorzaak.
“Het is moeilijk te verklaren. We houden
nog een onderzoek onder studenten
die wel naar de voorlichting zijn
geweest, maar niet voor de studie
hebben gekozen.” De faculteit richt
zich ook steeds meer op werving in
de Randstad. Technische Bedrijfskunde
voor de Gezondheidszorg -de track in
de opleiding Technische Bedrijfskunde

die verhoudingsgewijs meer studentes
met profiel Natuur en Gezondheid trektwordt mogelijk een aparte opleiding.
Verder zijn er plannen voor een
opleiding op het gebied van psychologie
en techniek. Het is nog onduidelijk
wanneer die er zou moeten zijn. (JvG)

[E]

TU/e will be welcoming
eight per cent less
applicants this year.
Whereas last year on
8 September 1,212 students had
enrolled, exactly one year later this
number has dropped to 1,118. The
faculty of Industrial Engineering &
Innovation Sciences (IE&IS) shows
the biggest drop in applications.
Industrial Design and Applied
Mathematics welcomed the most
new students, comparatively.

vakbondsacties
in totaal 35 miljoen euro en zal leiden
tot reorganisaties en het verlies van 400
tot 500 banen. De bonden wijzen op hun
beurt naar het sociaal akkoord dat in

2009 is gesloten en waarbij toezeggingen zijn gedaan over behoud van
koopkracht en werkgelegenheid. (FvO)

Vijftig mailtjes voor Arno Peels
Hoewel het cao-overleg wordt hervat, handhaven de vakbonden hun landelijke
e-mailactie om druk op de ketel te houden. Universiteitspersoneel kan via de
website www.caonu.nl een oproep doen aan zijn bestuursvoorzitter om een
nieuwe cao te ondersteunen. De bestuursvoorzitter van de TU/e, dr.ir. Arno
Peels, heeft zo’n vijftig mailtjes ontvangen van verontruste medewerkers die
bij hem aandringen op een nieuwe cao. Volgens CvB-woordvoerder Peter van
Dam heeft het College van Bestuur begrip voor de acties van de bonden, maar
staat het met de rug tegen de muur. “We hebben het geld niet. De overheid is
de enige partij die daar verandering in kan brengen.” (FvO)

[E]

The union campaigns
during the opening of
the academic year seem
to have been effective:
negotiations between
the unions and the VSNU (Association
of Universities in the Netherlands) will
be resumed late September. The unions
demand a 1.25 per cent raise and the
preservation of guaranteed employment
for university staff. VSNU sticks
to a zero per cent raise and is unwilling
to enter into any concrete agreements
on guaranteed employment.

“Een afspraak moet je nakomen”
Jonna van Alphen is secretaris OPTU/e
en eerste aanspreekpunt voor AC-HOP
en CNV Publieke Zaak en VAWO en
tevens vakbondsfunctionaris voor
Abvakabo FNV. Ze nam deze week
deel aan een vakbondsactie aan
de TU/e voor een nieuwe cao voor
universiteitspersoneel.
Tevreden?
“Zeker. We hebben de aandacht gekregen waarom we vroegen. Onze acties,
zowel landelijk als lokaal, hebben
kennelijk effect gehad, want de VSNU
wil weer met ons om tafel. Dat is
alleen maar positief.”
Hoe verliep de actie?
“We hebben maandagochtend bij de
ingangen van de universiteit flyers
uitgedeeld. De reacties waren positief.
Zowel bij medewerkers als studenten.
Ik ging even koffie halen voor twee actievoerders die aan de poort stonden.
Bij de automaat vroeg ik een student
of hij misschien twee euro kon wisselen. Dat kon hij niet, maar hij gaf
me wel zeventig cent voor twee kopjes.
‘Ook studenten hebben baat bij jullie
actie’, zei hij. Heel bemoedigend om
zoiets te horen natuurlijk.”
Hoe ging dat met die protestborden
in het Auditorium?
“Elke keer als er applaus was, hup,
dan staken we die borden omhoog

met ‘CAO NU’. Dus geen verstoring
van de openingsplechtigheid, maar
wel de aandacht voor onze zaak.”
Waren jullie herkenbaar als
actievoerders?
“Vanuit de landelijke organisatie
hadden we van die zwarte graduation
caps gekregen. Dat werkt prima. Je
staat meteen in de belangstelling.”
Geen opgelaten gevoel met zo’n ding
op je hoofd?
“Welnee. Je gaat ergens voor en je
staat niet alleen. Het ging niet om een
harde actie of zo. We wilden alleen
maar aandacht vragen. Dat is toch
iets anders.”
En nu?
“Vorig jaar is in het sociaal akkoord
koopkrachtbehoud afgesproken voor
universiteitspersoneel. En als je afspraken maakt, moet je die nakomen.
Als de VSNU de hakken in het zand
zet, komen er vervolgacties.” (FvO)
Jonna van Alphen
works for the union
and participated in the
campaigns for a new
cao (collective labor agreement) for
university staff. She feels it all went
well and is pleased with the results,
but she warns us that new campaigns
will ensue should employees offer
a purchasing power guarantee.

[E]
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MIT-hoogleraar Rosalind Williams:

“Vrouwen moeten zich geen minderheid meer voelen”

In 2020 bestaat de wetenschappelijke
staf aan de TU/e voor twintig procent
uit vrouwen. Die pittige ambitie moet
een stuurgroep onder leiding van
collegevoorzitter Arno Peels de
komende jaren gaan waarmaken. Ter
ondersteuning is aan elke faculteit een
hoogleraar benoemd als ambassadeur.
Maandag 6 september was er een
kennismaking tussen de stuurgroep en
de ambassadeurs, waarbij Rosalind
Williams, hoogleraar aan MIT, sprak
over haar ervaringen op dit vlak.
Williams is hoogleraar Geschiedenis van
de wetenschap en technologie aan het
Massachusetts Institute of Technology
(MIT). Ze bekleedde er ook diverse
bestuurlijke functies. In 2003 schreef
ze het boek ‘Retooling MIT’, waarin ze
het transitieproces beschrijft dat dit
gerenommeerde instituut in de vorige
eeuw heeft doorgemaakt. Haar uitgang
spunt is dat technologie zich dient aan
te passen aan de maatschappelijke
en sociale veranderingen. Ook het
aantrekken van vrouwen binnen dit door
mannen gedomineerde domein is van
essentieel belang. Williams was uitgeno
digd als gastspreker op de lunchbijeen
komst, waar de leden van de stuurgroep
een eerste kennismaking hadden met de
‘ambassadeurs’ uit de faculteiten.
’s Middags verzorgde ze tevens een
lezing bij de opening van het acade
misch jaar.

“Eigenlijk willen
we onze studenten
opvoeden voor
het leven”
Williams wilde de lunchbijeenkomst
al direct betitelen als een historisch
moment voor de TU/e, waar later nog
met trots op zou worden teruggekeken.
Collegevoorzitter Arno Peels hield de
groep voor dat het hebben van het
laagste percentage vrouwelijke hoog
leraren en universitair hoofddocenten
in Nederland ook een voordeel is.
“Het betekent dat we de komende jaren
op dit vlak ook de grootste progressie
kunnen maken ten opzichte van de
andere universiteiten.”
Dat er voor het werven van meer
vrouwen een pasklare oplossing zou
bestaan, is een opvatting die Williams
al direct ontkrachtte. “Tussen weten
schappelijke instellingen bestaan veel
overeenkomsten, maar de eigenheid
van elke individuele instelling is veel
belangrijker.” Elke instelling vraagt
om een eigen benadering, het is niet
mogelijk om de aanpak van MIT klakke
loos te kopiëren. Ook de TU/e zal de
strategische vraag moeten zien te
beantwoorden wat deze instelling zo
speciaal maakt. Ook belangrijk in de
optiek van Williams is het van de grond
krijgen van ‘community life’ op de
campus. “Op deze universiteit lijkt me

dat echt een belangrijk item.
Hier moet een omgeving komen die
meer studenten aantrekt. Studenten
die hier dan ook willen blijven, die
’s avonds niet meer naar huis gaan.
Want eigenlijk willen we onze studenten
opvoeden voor het leven.”

“Het is goed
dat de TU/e de
noodzaak inziet
om meer vrouwen
aan te trekken”
Ze vindt dat studenten vanaf het begin
betrokken moeten worden bij het
onderzoek. “Colleges volgen vinden ze
vervelend, onderzoek boeit ze en geeft
ze direct een rijkere ervaring.” En het
maken van verschil tussen de ‘harde’
en ‘zachtere’ techniekopleidingen moet
verdwijnen. “Het moet voor iedereen
duidelijk worden dat dat verschil er
eigenlijk niet is. Er moet een gemeen
schappelijk respect zijn voor elkaars
opleiding. Kennis uit de sociale weten
schappen moet ook meer geïntegreerd
worden in de andere opleidingen, het
moet zichtbaarder worden. En veel van
wat daarvoor nodig is, is hier op de
TU/e al aanwezig”, zegt Williams.
“Engineering moet tegemoet komen
aan de behoeftes van de wereld.”
Om de komende jaren meer vrouwelijke
wetenschappers aan te trekken, is het
volgens Williams belangrijk om van
het scouten van vrouwelijk talent een
continue bezigheid te maken. “Het zou
net zo vanzelfsprekend moeten worden
als fundraising.” Ook is het volgens haar
verstandig om na te denken over wat de
universiteit zou kunnen doen voor de
partner van zo’n vrouwelijk talent.
Is het mogelijk om deze een functie aan

Rosalind Williams. Foto | Bart van Overbeeke

steeg van zo’n 10 procent medio jaren
zeventig tot meer dan 45 procent nu.
Williams moet wel bekennen dat ook
aan MIT de stijging van het aantal
vrouwelijke wetenschappers minder
hard ging. Precieze gegevens heeft ze
daar niet voor beschikbaar.

Foto | Rob Stork

te bieden binnen de universiteit?
Dat zou de drempel voor een overstap
een stuk lager kunnen maken.
Het punt waar de TU/e nu staat voor
wat betreft het uiterst lage aantal
vrouwelijke studenten en wetenschap
pers, is volgens Williams vergelijkbaar
met de situatie aan MIT eind zeventiger
jaren. “De faculteiten hebben toen
besloten er echt werk van te maken.

Al het beschikbare talent werd gemobi
liseerd en voor vrouwelijke studenten
kwam aparte huisvesting. Ook voor de
TU/e is het belangrijk dat vrouwen zich
hier geen minderheid meer voelen en
dat ze serieus genomen worden.”
Aan MIT zorgde die omslag voor een
spectaculaire stijging van het aantal
vrouwelijke studenten. De instroom
van vrouwen in de bacheloropleidingen

“Er moet een
gemeenschappe
lijk respect zijn
voor elkaars
opleiding”
“Het is goed dat de TU/e nu ook de
noodzaak inziet om meer vrouwen aan
te trekken en dat men duidelijk aangeeft

er werkelijk iets aan te gaan doen”,
zegt Williams tot slot. “Alleen al
daarmee geef je als instelling een
duidelijk statement af.” (HK)

[E]

In 2020, twenty per cent
of the TU/e scientific staff
will consist of women.
It’s a challenging task,
and it’s up to a steering committee led
by chief of the Executive Board Arno
Peels to realize it. To support the goal,
every faculty appointed a professor
to fulfill the task of ambassador. On
Monday 6 September the groups met
and listened to MIT professor Rosalind
Williams, who shared her experience in
this matter. “It’s a good thing the TU/e
recognizes the need to take on more
women, and clearly indicates things will
be done in order to make it happen.”
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Vox Academica
Prof.dr. Bernard Colenbrander, hoogleraar
Architectuurgeschiedenis & theorie

Confectiearchitectuur
naast PSV-stadion
De artist impression van het enorme
appartementencomplex ‘Hartje Eindhoven’, dat verrijst naast het Philipsstadion, stond afgelopen week in het
Eindhovens Dagblad. Dit complex zal
bij oplevering in 2012 in totaal ruim
vijfhonderd appartementen herbergen,
verdeeld over zestien gebouwen.
Wat heeft deze hoogbouw voor impact
op een stad als Eindhoven? En slaat
Eindhoven hiermee de juiste weg in?
“Het is geen bijzonder project, maar
gewoon confectiearchitectuur”, zegt
prof.dr. Bernard Colenbrander, hoog
leraar Architectuurgeschiedenis &
theorie aan de faculteit Bouwkunde.
“Een project als ‘Hartje Eindhoven’
kun je je eigenlijk overal voorstellen.
Ik vraag me dan ook af of dit het niveau
van architectuur is dat we zoeken in
Eindhoven.
Het gaat bij ‘Hartje Eindhoven’ alleen om
woningen, zonder toegevoegde functies.
Vaak zie je juist een combinatie van
wonen, winkelen en vermaak. ‘Leisure’
noemen ze dat in marketingtermen.
Dat een dergelijke combinatie hierbij

niet gezocht is, ligt vast aan de nabijheid
van het centrum met zijn eigen winkels
en vermaak. Wellicht mag daar niet mee
geconcurreerd worden. Verder valt me op
dat er weinig diversiteit is in woningen
en welstandsklasse. Alle woningen lijken
bedoeld te zijn voor de middenklasse.
Een soort opgehoogd Vinex-wijkje, zou
je kunnen zeggen.
Eigenlijk is ‘Hartje Eindhoven’ te verge
lijken met de TU/e-campus. Ook dit
terrein heeft geen centrumfunctie,
omdat de diversiteit die nodig is, ontbreekt. Naar mijn mening zou aan het
stedelijke karakter van beide gebieden
nog best iets gedaan kunnen worden.
Het is overigens niet zo dat Eindhoven
opeens meer stad wordt door hoog te
bouwen. De volgorde is juist andersom.
Als een stad zich nadrukkelijk als centrum manifesteert met alle bijbehorende
functies, dan roept dit vanzelf hoogbouw
op. Gelukkig kan Eindhoven zich door
haar confuse status veel permitteren.
Veel steden pakken het laatste decennium hun stationsgebieden aan.
In bijvoorbeeld Arnhem en Rotterdam
zijn deze projecten spectaculair te noe-

Prof.dr. Bernard Colenbrander. Foto | Bart van Overbeeke

men. Enerzijds door de architectuur,
anderzijds door de combinatie van
functionaliteiten. Eindhoven is
hier slechts een modale versie van.

Joost van den Brekel | alumni-officer
Wie is dit en wat wil hij?
“De TU/e is erg resultaatgericht en dat
is prima, maar de mensen gaan wel op
een ‘koude’ en zakelijke manier met
elkaar om. Het gaat ze om het ding,
het apparaat of de formule. Mij gaat
het om warme menselijke relaties.
Ook wetenschap is en blijft mensenwerk.” Drs. Joost van den Brekel is
alumni-officier, fondsenwerver voor het
universiteitsfonds, managementtrainer,
coach, secretaris van de Faculty Club,
maar voelt zich vooral smid. Hij smeedt
banden tussen personen. “De TU/e
scoort erg goed, maar ze is nog jong,
heeft nog geen gevestigde wereldnaam
en ze moet het vooral hebben van
één-op-één relaties.”
Hoe doet hij dat?
Een voorbeeld van Van den Brekels
werkwijze is de aanstaande reünie van
PII en EII. Vanaf de jaren vijftig heeft
Philips een opleiding geboden aan een
selectieve groep internationale werk
nemers, het Philips International
Institute. In 1990 droeg Philips dit
over aan de TU/e-faculteit Electrical
Engineering en werd het het Eindhoven

International Institute genoemd. Het
bleef vier jaar bestaan.
Wat het voor Van den Brekel zo belang
rijk maakt, is dat de deelnemers inmiddels mooie carrières hebben gemaakt
en invloedrijke mensen zijn geworden.
Op 30 september komen dertig reünisten met partners, vanuit alle hoeken van
de wereld, naar Eindhoven. “Ik bied de
TU/e aan als locatie. Ik wil dat zij zich
welkom voelen, dat ze decaan Ton Backx
leren kennen en dat de TU/e op hun
netvlies komt.”

Zij worden uitgenodigd voor passende
activiteiten. Er zit inmiddels een stevig
fundament onder het alumnibewustzijn.”
Verder nog iets?
Om alumni en medewerkers een welkom
gevoel te geven, heeft Van den Brekel
onder meer de nieuwe hoogleraren- en
UHD-benoemingsoorkonde in het
leven geroepen, de Faculty Club mede
opgericht en lezingen voor emeriti
georganiseerd. Hij nodigt uit, stelt
mensen aan elkaar voor en als het

Joost van den Brekel

Trots op?
“Van de dertigduizend mensen die in de
loop der jaren zijn afgestudeerd, heeft
het Alumnibureau twintigduizend adressen onder de knop. Met deze mensen
hebben we bijna een persoonlijk
contact. Het is mensenwerk, maatwerk.

Wat dat betreft hadden de ambities
voor ‘Hartje Eindhoven’ best wat groter
mogen zijn.” (CM)

Effe zeuren

It all starts with U
De universiteit heeft een koers uitgezet
voor de komende tien jaar. Maar hoe
staan we er nu voor? Waar zijn studenten
en medewerkers trots op en wat hebben
ze daar zelf aan bijgedragen?

Maar het stationsgebied van Eindhoven
heeft wel degelijk iets bijzonders,
namelijk een stadion en het identiteitsbepalend erfgoed Strijp-S.

nodig is, deelt hij uitrijkaarten uit.
“Wat ik nog zou willen, is dat bij onze
wetenschappers het alumnibewustzijn
wat hoger op de prioriteitenlijst komt.
Afgestudeerden houden graag contact
met hen. Daar moeten wij het van
hebben.” (NS)

Moeder, moeder het jaar is los;
hoor het beest eens … brullen!
Ja, het jaar zal wel ‘los’ zijn. Ik weet
het niet zeker, want ik heb de opening
niet bijgewoond. Ik zag er tegenop
zeven sprekers aan te horen, elk in
zijn eigen versie van het Engels.
Zelfs Fatty K Solo kon me niet over de
streep trekken. Over deze ‘beatboxer’,
die voornamelijk in Tomsk, Rusland,
schijnt op te treden, vind ik weinig
op het internet. Studenteninbreng,
denk ik.
Ik heb nog wel een glaasje gedronken
op het welzijn van deze steeds alloch
toner klinkende instelling; wel veel
later dan de aangekondigde 5.15 p.m
(geen punt na de m op de Invitation),
want praters zet je niet zomaar uit.
Op de ‘cover’ van de Invitation staat
een variant op de veelarmige Hindoegod Shiva: drie corpstypes met
elk twee armen. Elk type laat twee
attributen zien. Het middelste type
lijkt het meest succesvol: toont een
portemonnee en een mobieltje, het
linker type is programmeur geworden
en het meest rechtse kijkt met een
verrekijker naar een wereldbol;
zeker bijziende.
Ook tijdens de vakantie zitten onze
internationalisten niet stil. In alle wc’s
verzoekt de Dienst Huisvesting ons
‘to turn off the light on the toilet’.
Het Engelse woord ‘toilet’ betekent
niet toilet in onze zin; ‘on the toilet’

betekent ‘op de toiletpot’, zodat ons
gevraagd wordt zittend op de pot het
licht uit te doen. Ze kunnen de pot op.
Het jaar is dus weer open, maar ik
houd eigenlijk wel van het gesloten
jaar. De campus is op zijn mooist en
het is er rustig. De kantine (het restaurant) in het Hoofdgebouw is dicht,
maar die in het Auditorium is open,
en velen proberen wat vakantiegevoel
te kweken door een kopje koffie te
kopen dat iets duurder en lekkerder
is dan gewoonlijk.
Maar, de rust begint te wijken voor
de commercie. Er zijn weer laptops
verkocht en in de hal van het Hoofd
gebouw werden 150 TU/e-fietsen
aangeboden à 140 euro.
Als het gewone leven zijn loop
herneemt, ga ik er een paar dagen
tussenuit. Ik wens u een in alle
opzichten vruchtbaar academisch jaar.

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde
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Algemeen
Dienst Interne Zaken | Opening kantines
15 september
Op woensdag 15 september zijn de
kantines op alle locaties geopend tot
14.00 uur. De kantine in het Auditorium
heeft gewoon avondopenstelling
(dus hetzelfde geopend als normaal).
C&M is gewoon geopend tot 16.00 uur.
De Zwarte Doos en University Club zijn
gewoon geopend.
Master Informatica | New Constraint
Programming course
Want an interesting and well-paid job?
Want to solve real-life combinatorial
optimization problems? Then join the
new Constraint Programming course
(2II70) given by prof.dr.ir. Wim Nuijten.
Being able to model and solve combinatorial optimization problems is a skill
that is more and more broadly valued by
big corporations like Google, IBM, SAP,
Oracle, Microsoft, but also by a large
number of smaller companies and
start-ups. Constraint Programming (CP)
is a widely used paradigm in this field
both when doing consulting and in
software development. This course
will explain CP’s underlying principles,
but will also spend extensive time
on modeling and solving problems
through CP.
Dienst Personeel en Organisatie |
Course ‘Teaching and learning for PhD’s’
The course ‘Teaching and learning in
higher education for PhD students’
will take place on Monday 18 and
Wednesday 20 October from 9.00-17.00
hours. This course is intended for
PhD-students who will be involved
in teaching in the (near) future.
The course offers a broad orientation
on teaching activities and prepares
for giving lectures, tutorials and so on.
During the course, the participants will
be actively involved, for instance by
giving presentations and by exchanging
ideas and experiences. Participation
for TU/e staff is free of charge.
For further information regarding this
workshop please contact Harry van de
Wouw (e-mail: h.m.w.j.v.d.wouw@tue.
nl). If you are interested in taking the
course, please contact the HR advisor
at your department.
Workshop Skills Lab: TRD24 ‘Using
Technology in Teaching’
The workshop ‘Using Technology in
Teaching’ will be offered on 21 September from 13.30-17.00 hours. In this
workshop participants will get started
in a practical manner with using
several IT applications in teaching.
This workshop discusses a number
of good practices in the area of using
IT recourses during the lessons.
The advantages and disadvantages of
various IT applications are discussed.
Each teacher presents a plan to the
other teachers of how he/she will
implement the IT application of
his/her choice.
Participation by teaching staff of the
TU/e is free of charge. This course is
also part of the BKO training program.
More information can be obtained from
Janneke van der Loo (phone 3117; email
j.m.v.d.loo@tue.nl ). You can register
for the course by Internet at
Studyweb.tue.nl
Course TRD52 ‘Supervising master
students’
The course ‘Supervising master
students’ for teachers and PhD students
(experienced and inexperienced
supervisors) will be offered on Monday

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

Mensen
Promoties
P. Moodley verdedigt vandaag,
donderdag 9 september, haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt
vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Iron Nanoparticulate Planar Model
Systems - Synthesis and Applications’.
Moodley promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promotor
is prof.dr. J.W. Niemantsverdriet.
Ir. S.D. Dams verdedigt vandaag,
donderdag 9 september, haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt
vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘The effect of heat shocks in skin
rejuvenation’. Dams promoveert aan
de faculteit Biomedische Technologie.
De promotor is prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens.
M.N. Maithufi MSc verdedigt donderdag
16 september haar proefschrift en stel
lingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Synthesis,
characterization and application of
branched polymers as middle distillate
fuels cold flow additives’. Maithufi
promoveert aan de faculteit Schei
kundige Technologie. De promotoren
zijn prof.dr.ir. L. Klumperman en
prof.dr. C.E. Koning.
Drs. N.M.A. van den Broek verdedigt
donderdag 16 september haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt
vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt
‘Mitochondrial adaptations in insulin
resistant muscle’. Van den Broek promoveert aan de faculteit Biomedische
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Technologie. De promotor is prof.dr. K.
Nicolay.
Intreerede
Prof.dr.ir. J.G. Slootweg houdt op vrijdag
10 september zijn intreerede aan de
TU/e-faculteit Electrical Engineering.
Dit doet hij vanaf 16.00 uur in de Blauwe
Zaal van het Auditorium. De titel van
zijn intreerede is ‘Smart Grids - Fundament voor de toekomstige energievoorziening’.
Prof.dr. R.J. Mahieu houdt op vrijdag
17 september zijn intreerede aan de
TU/e-faculteit Industrial Engineering &
Innovation Sciences. Dit doet hij vanaf
16.00 uur in de Blauwe Zaal van het
Auditorium. De titel van zijn intreerede
is ‘De realiteit van reële opties’.
Dank
Hartelijk dank voor de vele blijken van
vriendschap, waardering en de gulle
gaven die mijn partner en ik mochten
ontvangen ter gelegenheid van mijn
afscheid van de TU/e. De aanwezigheid
van zovele studenten, oud-studenten,
promovendi, gepromoveerden,
medewerkers, oud-medewerkers,
collegae, kennissen, vrienden en
familieleden bij mijn afscheidscollege
heeft de 18de juni 2010 voor ons
gemaakt tot een hoogtijdag, waaraan
wij met dankbaarheid en veel plezier
zullen blijven terugdenken.
Koos Rooda

Studentenleven
Stichting Fonds Studentenvoorzieningen
Eindhoven | Gehonoreerde aanvragen
Het Fonds heeft onlangs aanvragen
gehonoreerd van: de stichting BOQ met
een garantstelling van max. 500 euro op
een eventueel tekort bij de organisatie
van de Softe Ballen Games; zeilvereni
ging Boreas, die een botenrace organiseert en daarvoor een garantstelling
krijgt van max. 500 euro bij een tekort;
Compositum met een gift van 750 euro
voor de organisatie van het Introforum
2010; de Veerstichting, die een gift krijgt
van 250 euro voor het organiseren van
een preconference; studievereniging
Industria voor de organisatie van een
congres met een garantstelling bij een
tekort van maximaal 1.000 euro; ESAC
met een garantie van 150 euro voor
het organiseren van een lezing en een
workshop i.s.m. Dekate Mousa.
Meer informatie op www.tue.nl/sfse/.
Voor het indienen van een verzoek om
financiële steun of info kan men terecht

bij de adviseur van het Bestuur SFSE,
mevr. Elly van den Broek-Dingen,
Studentensportcentrum, O.L.
Vrouwestraat 1, 5612 AW Eindhoven,
tel. 247 41 82, e-mail:
p.v.d.broek.dingen@tue.nl.
Dekate Mousa | Sleutels gevonden
Bij de workshop
‘Fotogrammen’ zijn
er een paar sleutels
achtergebleven
(zie foto). Herken
je je sleutels? Kom
ze dan ophalen op
‘n dinsdagavond
tijdens een activiteit
van Dekate Mousa. De activiteiten
agenda vind je op onze website
(www.dekatemousa.nl ). Uiteraard
mag je ook langskomen als je je
sleutels níet bent verloren!
Quadrivium | Zangworkshop
Na de succesvolle workshop ‘Ontdek
je stem’ komt Quadrivium nu met een
meer gevarieerde workshop waarmee
iedereen kan ontdekken hoe leuk het
is om te zingen! Heb je altijd al een
keertje willen zingen? Grijp je kans!
In vier avonden (van dinsdag 14 sep
tember tot dinsdag 5 oktober) krijg
je stemvorming en zullen er drie
muziekstijlen aan bod komen: pop,
klassiek en jazz. De workshop word
gegeven door professionele dirigenten
en een zangdocent. Kosten zijn 8,euro per persoon. Opgeven kan via
vokollage@esmgquadrivium.nl
o.v.v. je naam.

Diversen
Stan Ackermans Institute | Diploma
award ceremony
3TU.School for Technological Design,
Stan Ackermans Institute (SAI) invites
you to the diploma award ceremony on
Thursday 16 September. During this
special ceremony the 3000th diploma
will be awarded. The SAI design
engineers will receive their diploma,
a Professional Doctorate in Engineering
(PDEng) degree.
The festive presentation of diplomas
will take place in the Blauwe Zaal in the
Auditorium at Eindhoven University of
Technology from 14.45 to 15.45 hrs.
The presentation will conclude with
a reception.
Scheikundige Technologie | Sixma
Organische Chemie Prijs
Op 6 september heeft prof. Bert Meijer
de Sixma Organische Chemie Prijs
2010 uitgereikt aan Bas van Genabeek

(ST) en Bas Rosier (BMT). Met ingang
van het studiejaar 1992-1993 heeft de
capaciteitsgroep Macromoleculaire en
Organische Chemie van de TU/e een
aanmoedigingsprijs voor studenten
ingesteld. Deze Sixma Organische
Chemie prijs wordt toegekend aan
die studenten die een uitmuntende
prestatie hebben geleverd in alle
vakken van de Organische Chemie
in de bachelorfase.
TU/e-brandweer | Donatie brandwonden
stichting
De TU/e-brandweer heeft bij de viering
van haar vijftigjarig jubileum, afgelopen
juni, in totaal ruim 1.000 euro aan
giften gekregen. Het bestuur van de
brandweervereniging heeft besloten
dit bedrag aan te vullen tot 1.250 euro,
dit bedrag wordt geschonken aan de
Nederlandse Brandwonden Stichting.

Vacatures
2 PhD’s Measuring, modelling and
monitoring chloride ingress in
cracked concrete, faculteit Technische
Natuurkunde, V34.1222, 1,0 fte, 4 jaar,
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten
promovendus.
PhD in Chemical Process Intensification,
faculteit Scheikundige Technologie,
V37.1220, 1,0 fte, 4 jaar, schaal 27 cao
Nederlandse universiteiten promovendus.
2 PhD positions: Modelling, nondestructive testing and Li-based
remediation, faculteit Technische
Natuurkunde, V34.1221, 1,0 fte,
4 jaar, schaal 27 cao Nederlandse
universiteiten promovendus.
PhD student Numerical simulation of
boiling control in peristaltic ducts,
faculteit Werktuigbouwkunde, V35.1223,
1,0 fte, 4 jaar, schaal 27 cao Nederlandse
universiteiten promovendus.
PhD student Analysis of dislocation
models-a generalized gradient flow
approach, faculteit Wiskunde &
Informatica, V32.1216, 1,0 fte, 4 jaar,
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten promovendus.
Researcher: Automatic architecture
and circuit synthesis of adaptable
ASIP-based, faculteit Electrical
Engineering, V36.1075, 1,0 fte,
3 jaar, schaal 10 cao Nederlandse
universiteiten.
Full professor position in Seperation
Technology, faculteit Scheikundige
Technologie, V37.1210, 1,0 fte,
vast, schaal 23 cao Nederlandse
universiteiten hoogleraar 2.
Postdoc position in Chemical Process
Intensification, faculteit Scheikundige
Technologie, V37.1209, 1,0 fte, 2 jaar,
schaal 10 cao Nederlandse universi
teiten.
PhD Inverse modeling for design &
operation: low-e climate adaptive
greenhouses, faculteit Bouwkunde,
V38.1214, 1,0 fte, 4 jaar, schaal 27
cao Nederlandse universiteiten
promovendus.
2 PhD positions in Photonics, faculteit
Electrical Engineering, V36.1212, 1,0 fte,
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten promovendus.
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PhD student in Autonomic Optical
Networks, faculteit Electrical
Engineering, V36.1213, 1,0 fte,
4 jaar, schaal 27 cao Nederlandse
universiteiten promovendus.
Research Analist, faculteit Biomedische
Technologie, V50.1215, 0,8-1,0 fte, 1 jaar,
schaal 6 cao Nederlandse universiteiten.
PhD student Indexing massive RDF
data sets, faculteit Wiskunde &
Informatica, V32.1208, 1,0 fte,
4 jaar, schaal 27 cao Nederlandse
universiteiten promovendus.
PDEng Logistics management systems,
faculteit Industrial Engineering &
Innovation Sciences, V39.1088,
1,0 fte, 2 jaar.
Postdoc Mechanical screening and
selection of circulating cells, faculteit

Biomedische Technologie, V50.1203, 1,0
fte, 1 jaar, schaal 10 cao Nederlandse
universiteiten.
Technicus optische transmissietechnieken, faculteit Electrical Engineering,
V36.1174, 1,0 fte, 1 jaar, schaal 9 cao
Nederlandse universiteiten.

Assistant Professor In-situ and
3D-characterization of multi-materials,
faculteit Scheikundige Technologie,
V37.1197, 1,0 fte, 4 jaar, schaal 11
cao Nederlandse universiteiten.

Postdoc Supramolecular Biomedical
Materials for Regenerative Medicine,
ICMS, V40.1188, 1,0 fte, 1 jaar, schaal 10
cao Nederlandse universiteiten.

Postdoc in Homogeneous Catalysis,
faculteit Scheikundige Technologie,
V37.1199, 1,0 fte, 1 jaar, schaal 10 cao
Nederlandse universiteiten.
Studievoorlichter, faculteit Biomedi
sche Technologie, V50.1200, 0,6 fte, 6
maanden, schaal 8 cao Nederlandse
universiteiten.
Postdoc Tissue integrity of the intervertebral disc, faculteit Biomedische Technologie, V50.1198, 1,0 fte, 1 jaar, schaal
10 cao Nederlandse universiteiten.

PhD student: The prospects for high
efficiency solar cells, faculteit Industrial
Engineering & Innovation Sciences,
V39.1194, 1,0 fte, 4 jaar, schaal 27
cao Nederlandse universiteiten
promovendus.
Advertenties

giro 300
www.hartstichting.nl

PhD student Multivalent protein DNA
hybrids for biosensing and molecular
imaging, faculteit Biomedische
Technologie, V50.1193, 1,0 fte,
4 jaar, schaal 27 cao Nederlandse
universiteiten promovendus.

PhD position Numerical flow simulation
of atmospheric nocturnal wind bursts,
faculteit Technische Natuurkunde,
V34.1189, 1,0 fte, 4 jaar, schaal 27
cao Nederlandse universiteiten
promovendus.
PhD student Development of lightregulated protein switches, faculteit
Biomedische Technologie, V50.1192,
1,0 fte, 4 jaar, schaal 27 cao

Nederlandse universiteiten
promovendus.
2 Post-doctoral researchers Microand Nanofluidics Faculteit TN V34.1225
1,0 1 jaar Schaal 10 CAO Nederlandse
Universiteiten.
Hoofd Redactie en Productie, Communicatie en Expertise Centrum (CEC),
V89.1229, vast dienstverband, schaal 13
CAO Nederlandse Universiteiten
Voor meer informatie ga naar:
http://jobs.tue.nl.
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Eerste college: “In flink tempo door de stof”

9 september 2010

Het allereerste college aan de TU/e
zit erop. Willem Mouwen, eerstejaars
Informatica, heeft twee uur geluisterd
naar Verzamelingenleer en Logica door
Bas Luttik. Wat hem vooral opviel,
waren de vereiste concentratie en
de fysieke omstandigheden.
“Op de middelbare school waren de
docenten vaak bezig met orde houden.
Moesten ze dingen nog een keer
uitleggen aan leerlingen die niet opgelet
hadden. Hier gaat de docent gewoon
door en dat weet je. Ik heb vanaf het
begin aantekeningen gemaakt.
Dat deed ik op het vwo nauwelijks; de
behandelde stof stond gewoon in het
boek.”
Vanochtend heeft Luttik twee complete
hoofdstukken behandeld - van de
zeventien stuks waarover straks het
tentamen gaat. “Als je vijf minuten
niet oplet, mis je de aansluiting.”
Verder was het meubilair ook totaal
verschillend van wat Mouwen gewend
was op het vwo in Eersel. “We zaten

Eerste mediaoptreden Ruth Oldenziel:
“Een historisch moment”

Tijdens een van de eerste tv-optredens
van prof.dr. Ruth Oldenziel gebeurde
er iets dat achteraf met recht een historisch moment genoemd kan worden.
Prof.dr. Ruth Oldenziel, Amerikaniste
en sinds 2003 deeltijdhoogleraar
Amerikaans-Europese techniek
geschiedenis aan de TU/e, zat in 1996
in een Hilversumse studio klaar om live
commentaar te geven op het bezoek
van president Clinton aan Den Haag.
Naast haar zat Maarten van Rossum,
destijds de meest gevraagde Amerika-

“Inmiddels
weet ik hoe
lang een
televisieminuut is”
deskundige. “Terwijl wij zaten te
wachten kwam het nieuws binnen
dat het Amerikaanse hooggerechtshof
had bepaald dat Clinton als zittende
president kon worden aangeklaagd
door Paula Jones.”
Het was -achteraf gezien- het startsein
voor de Monica Lewinski-affaire die
tijdenlang het nieuws zou beheersen.
De presentator vroeg aan de deskun-

in een soort theaterzaal, maar dan
met nog minder beenruimte. Een klein
klaptafeltje voor je spullen in plaats
van een eigen tafel.” De zaal zat goed
vol volgens Mouwen. “Misschien waren
we wel met 150 studenten.” Toch was
er wel interactie met de docent.

“Als je vijf
minuten niet
oplet, mis je
de aansluiting”
“Luttik vertelde dat hij daar wel prijs
op stelde, mits het vragen waren die je
niet zelf kon beantwoorden.” Hij gaf nog
wel meer gedragsregels. “Toen er wat
studenten zochten naar vrienden en die
vonden door te zwaaien en te roepen,
zei hij dat ze elkaar voortaan voor de
start van het college, op de gang,
moeten opzoeken. Dat geeft wat rust.”

digen wat die beslissing betekende.
“Waar gaat het nou helemaal over?”,
zei Van Rossum. “Euh, euh, volgens
mij is het wel belangrijk”, probeerde
Oldenziel ertussen te komen.
En terwijl Van Rossum het onderwerp
van tafel probeerde te vegen en Oldenziel besefte dat de mogelijkheid een
zittende president aan te klagen voor
onzedelijk gedrag toch revolutionair
was, overschaduwde het nieuws de
hele uitzending.
Oldenziel is van live tv gaan houden.
“Die eerste tv-optredens waren een
openbaring voor me. De ontdekking
dat ik dit kon en wilde, beschouw ik als
een verrijking. Je moet in kort bestek,
in twee minuten of liever nog in dertig
seconden, een gedachte helemaal tot
het eind afmaken. Ik blijk het te kunnen
en ik vind het leuk.”
Voor Oldenziel volgde een geweldige
tijd, qua televisiewerk. Twee voorbeelden: de verkiezingen van 2000
waarvan de uitslag maar op zich liet
wachten, en de totaal onverwachte
aanslag op 11 september 2001.
De spanning voor een optreden is
in de loop der tijd veranderd. “Vroeger
was mijn voorbereiding enorm. Nu
beheers ik de technieken. Ik weet
hoe lang een televisieminuut is.”

De eers

Eerste prijs Richard van de Sanden:
“Selectief eerzuchtig”
“Het went nooit”, zegt prof.dr.ir.
Richard van de Sanden van Technische
Natuurkunde. Hij bedoelt het winnen
van prijzen, iets dat hij toch redelijk
vaak aan de hand heeft gehad. “Ik houd
die eeuwige onzekerheid, ik denk altijd
dat zoveel anderen beter zijn.”
Hij beschouwt het behalen van zijn
KNAW-fellowship in 1992, vlak na zijn
promotie, als zijn eerste échte prijs.
“Daar heb ik toch hard voor gewerkt.
Maar toch, ik was tegelijkertijd verrast.
Ik weet nog dat ik me afvroeg of ik nou
bij die club van fellows hoorde. Dat ging
dan wel vlot.”
Van de Sandens lijfregel is ‘wat je doet,
moet je goed doen’ en dat gold voor
bepaalde (niet alle) schoolvakken en
geldt nu voor onderzoek. “Ook bij sport
wil ik altijd winnen.”
Het winnen van een onderzoeksprijs

vergelijkt Van de Sanden met het halen
van een goed cijfer op school. “Het is
mooi wanneer de moeite die je erin
stopt, er ook weer uit komt.”
De meeste indruk maakten de prijzen

De eerste keer |
Foto’s | Bart v

De eerste keer. Wie vaker prijzen wint,
keer een tentamen maakt, kijkt er soms
er zenuwen en was de voorbereiding een
mooi gedaan. Een tevreden gevoel maak
het de volgende keer beter kan, nee, móe

“Ik houd
die eeuwige
onzekerheid”
die toegewezen werden door
beroepsgenoten. In 2008 won Van
de Sanden een mid-careerprijs
(William Crookes Plasma Prize) en een
jaar later kreeg hij de FOM-Valorisatieprijs. “Beide prijzen werden voor het
eerst toegekend en dat geeft voor mijn
gevoel een meerwaarde. Want daarmee
wordt de standaard gezet.”

[E]

The first time. Whoever got use
or doing yet another exam, som
Of course there were nerves an
You either experienced a feelin
be better next time – you must be better next
TU/e professors, students and alumni talk ab

ste keer

| Norbine Schalij
van Overbeeke

, toespraken houdt of voor de zoveelste
vol sentiment op terug. Natuurlijk waren
n hels karwei , maar je hebt ’t toch maar
kt zich van je meester. Of je bedenkt hoe
et. Een eerste keer vergeet je nooit meer.

ed to winning awards, giving speeches,
metimes thinks back wistfully to their first time.
nd the preparations took ages, but you did it.
ng of pride, or started thinking on how to
time. You don’t forget your first time.
bout their first times.
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Eerste tentamen: “Onderschat”
Sebastiaan Candel, vijfdejaars Informatica, heeft zojuist een tentamen
webtechnologie achter de rug. “Het was
heel eenvoudig, in een uurtje was ik
weg.” Dat was bij zijn allereerste TU/etentamen wel anders.
“Dat gaf toch stress hoor. Tentamen
klinkt ook al heel anders dan schrif
telijke overhoring van de middelbare

“De werkwijze
van het vwo
werkt niet aan
de TU/e”
school.” Candel kan het zich niet
helemaal meer herinneren, maar hij

denkt dat hij toen veel opgaven niet
heeft ingevuld. In ieder geval had hij
een onvoldoende.
“Dit tentamen was veel moeilijker dan
de meeste oefeningen die we hadden
gedaan. Ik kwam erachter dat je de
stof uitstekend moet beheersen, echt
moet begrijpen. Met een avondje van
tevoren studeren, red je het niet.” De
werkwijze die hij op het vwo hanteerde
(“daar deed ik nooit wat”), bleek op de
TU/e niet geschikt. Hij heeft er veel van
geleerd, daarna kregen de studieboeken
meer aandacht.
Het is een heel herkenbaar verhaal voor
de studenten die deze donderdag in
het bestuurshok van GEWIS, de studie
vereniging van W&I, zitten. Het eerste
tentamen een onvoldoende, en daarna
van de schrik heel hard gaan werken en
alles halen.

Eerste sollicitatiegesprek: “Kledingdingetje”
Van haar eerste sollicitatie herinnert
Josine Bruin zich vooral dat ze erg
nerveus was over haar kledingkeuze.
De vacature betrof een Credit Risk
Modelling Analyst. “Ik wilde mijn
enige pak aan doen voor het gesprek
bij ABN AMRO, maar het werd die dag
dertig graden. Ik moest een uur met het
openbaar vervoer en ik maakte me druk
over eventueel zweten. Ik besloot een
mooie rok aan te doen met een goed
effen shirt.”
Terwijl ze wachtte zag de bijna
afgestudeerde econometrist (VU,
Amsterdam) allemaal mannen in pak.
Groot was haar opluchting toen ze zag
dat de vrouw die haar ophaalde voor
het gesprek ook een rok droeg! “Vanaf
dat moment was ik niet meer nerveus.
Ik mocht door naar het tweede gesprek,
maar ik moest wel nadenken over mijn
motivatie voor deze baan. Dat was
voor mezelf ook nog een grote vraag.
Ik besloot niet naar dat tweede gesprek
te gaan.”

Als decaan verwelkomde prof.dr. Sjoerd
Romme tijdens de opening van de intro
week voor het eerst alle eerstejaars. Hij
verving op verzoek de TU/e-rector.
De ruwe tekst was al geproduceerd
door een tekstbureau. Romme paste
deze naar eigen inzicht aan, en nam het
vervolgens enkele keren grondig door
zodat hij de grote lijn van de speech
goed in het hoofd had zitten. “Ik ben

“Ik wil het publiek
betrekken bij
mijn toespraak”
geen begenadigd spreker, ik bereid
zoiets goed voor.”
Het spreken voor een publiek gaat de
decaan goed af. Hij heeft het naar eigen
zeggen door vallen en opstaan geleerd.
“De eerste keer dat ik voor een grote
groep sprak was ik aio Bedrijfskunde in

Een paar maanden later kreeg Bruin een
aio-positie aan de TU/e bij EURANDOM.
Bij die sollicitatie in 2005 droeg ze weer
iets keurigs, “maar niet iets overdreven
nets.” Op 12 oktober verdedigt ze haar
proefschrift aan de TU/e.
Bij haar meest recente sollicitatie bij
een consultancybureau in Den Bosch
viel het haar op dat de twee mannen

“Wilden ze iets
zeggen met
het dragen van
spijkerbroeken?”
met wie ze sprak beiden een spijkerbroek droegen. “Ik vraag me af of ze
daar iets mee wilden zeggen.” Ze kan
dat altijd nog een keer vragen, want
vanaf 1 september is ze hun nieuwe
collega.

Maastricht. Ik was 23 jaar en ik moest
een zaal met veertig, vijftig professoren
en wetenschappelijk medewerkers in
twintig minuten vertellen waar mijn
promotieonderzoek over ging. Ik had het
goed voorbereid, maar toen de tijd op
was, was ik nog maar halverwege mijn
tekst. Dit betekende dat er geen tijd
meer was voor vraag en antwoord met
het publiek.”
Romme houdt juist zo van interactie
met de toehoorders. “Bij een klas
sieke speech vraag ik me wel eens af
wat ik nu eigenlijk bereikt heb, bij een
toespraak voor een publiek dat ik erbij
kan betrekken, krijg ik dat vanzelf door.”
Hij herinnert zich een speech op een
onderwijskundige conferentie in Noorwegen, zo’n tien jaar geleden. Na een
praatje van een half uur stuurde Romme
de tweehonderd luisteraars in groepjes
weg met een opdracht. Dat kwam goed
aan. “Als ik het kan plooien, komt er
interactie.”

Eerste speech Sjoerd Romme:
“Vallen en opstaan”
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Hawaï in het lab
Om minuscule deeltjes te versnellen, moet je onhandig grote
apparaten bouwen - denk aan de LHC in Genève. Maar het kan
ook anders. Natuurkundige Walter van Dijk werkte aan een
versneller waarin elektronen al surfend op de hekgolf van een
laserpuls aan vaart winnen. Hij promoveerde eind augustus
op deze laserversneller.

Door de media-aandacht voor de Large
Hadron Collider (LHC) in Genève denken
de meeste mensen bij het woord
‘deeltjesversneller’ waarschijnlijk aan
tientallen kilometers lange, miljardenverslindende installaties. Hoewel LHC
een uitzonderlijk geval is, gebouwd
voor het opzwepen van deeltjes tot
astronomische energieën, hebben
ook versnellers voor bescheidener
toepassingen -zoals bestraling van
tumoren met versnelde protonen,
of het opwekken van straling voor
materiaalonderzoek- een allesbehalve
handzaam formaat, vertelt dr.ir. Walter
van Dijk. “Ze zijn vaak zo groot dat je
er een volledig instituut omheen moet
bouwen.”
Maar het kan ook anders. De omvang
van ‘conventionele’ versnellers hangt
samen met de maximale spanning die
je tussen twee metalen platen kunt
aanleggen, legt Van Dijk uit. “Dat is
maximaal honderd miljoen volt per
meter; daarboven krijg je last van
doorslag.” Elektronen schieten dan
spontaan uit de platen los en creëren

een plasma dat veel schade aanricht.
Vandaar dat versnellers zo groot zijn:
als de versnelling per meter (evenredig
met de aangelegde spanning) zijn limiet
bereikt, is de enige overgebleven optie
het verlengen van de versneller. Behalve
natuurlijk als je een radicaal andere
methode gebruikt, zoals de laserversneller die Van Dijk met zijn collega’s
in het Cyclotron op het TU/e-terrein
bouwde. Hierin worden elektronen
versneld in een haardun plasmabuisje
van een paar centimeter lang.

Het plasma
fungeert als een
‘zee’ waar de
elektronen
op surfen
Wat is de magische truc? “Bij laser
versnellers begin je met het plasma
dat je in conventionele versnellers
juist wilt vermijden”, vertelt Van Dijk.

Het plasma fungeert als een ‘zee’ waarin
een lopende elektromagnetische golf
wordt opgewekt, waarop de elektronen
al ‘surfend’ aan snelheid winnen.
De elektrische golven worden gecreëerd
met een ultrakorte laserpuls, die door
het plasmabuisje wordt geschoten.
De laserpuls duwt elektronen weg uit de
plasmazee, waarna deze losgetrokken
elektronen (niet te verwarren met
de te versnellen elektronen, die van
buitenaf worden geïnjecteerd) worden
teruggetrokken door het achtergebleven
plasma. De elektronen schieten echter
door en blijven nog een tijdje naschommelen.
Deze golfbeweging veroorzaakt een
lopende elektrische golf in het kielzog
van de laserpuls. Vervolgens komen de
te versnellen elektronen, de ‘surfers’,
in beeld: die worden met een elektronenkanon (een kleine conventionele
versneller) met precies de juiste snelheid binnengeschoten, zodat ze worden
opgepikt door de lopende golf. Net zoals
een golfsurfer dat op de Hawaïaanse
golven doet.
“Als je de elektronen te weinig snelheid
meegeeft, spoelt de golf gewoon over
ze heen. Sterker nog: dan worden de
elektronen loodrecht op de bewegings
richting van de golf weggeduwd. Gaan
ze te snel, dan surfen ze tegen het
volgende golffront op.” Hebben de
elektronen echter precies de goede
snelheid (in te stellen door de spanning
in het elektronenkanon aan te passen),

dan worden ze opgepikt door de golf en
winnen ze, naar beneden surfend vanaf
het golffront, steeds meer snelheid,
totdat ze -versneld en al- uit de golf
tevoorschijn komen.
Hoewel het idee van laserversnellers al
in 1979 werd gelanceerd, is het pas de
laatste jaren mogelijk geworden door de
ontwikkeling van hoogvermogen lasers.
De laserpuls verantwoordelijk voor de
deining in de plasmazee heeft een intensiteit van maar liefst een terawatt: een
miljard kilowatt. “Moet je voorstellen:
dat vermogen bereik je als je alle
Chinezen elk een miljard laserpointers
geeft en ze die op een enkel punt
richten. Als je dat vermogen continu
wilt leveren, heb je duizend kerncen-

Conventionele
versnellers
hebben hun
limiet bereikt
trales nodig.” Dat Van Dijk die energie
gewoon uit het stopcontact kan halen,
komt doordat het bewuste piekvermogen in extreem korte lichtpulsjes wordt
gepropt, van enkele tientallen femtoseconden (1 fs is een miljoenste van een
miljoenste seconde). Het gemiddelde
vermogen van de laser is daardoor niet
hoger dan dat van een spaarlamp.
Van Dijk en zijn collega’s willen

elektronenpakketjes versnellen tot
negentig miljoen elektronvolt; niet veel
vergeleken met de energieën van megaversnellers als LHC, maar opgewekt in
een buisje van slechts enkele centimeters. “De velden in het plasma zijn
duizend tot tienduizend maal hoger dan
in conventionele versnellers”, zegt Van
Dijk. “Dat betekent dat je de versnellers
met diezelfde factor kunt terugschalen.
Door meerdere plasmaversnellers achter
elkaar te zetten, kun je in principe
behoorlijk hoge energieën bereiken
met een relatief klein apparaat.”
Er zijn wereldwijd nu tientallen groepen
bezig met laserversnellers, maar de
Eindhovense groep is een van de
weinige die de elektronen, de ‘surfers’
dus, van buiten het plasma injecteert.
De meeste groepen gebruiken elektronen uit het plasma zelf. “Dan heb je
namelijk geen elektronenkanon nodig;
bovendien dacht men tot voor kort dat
injectie niet zou werken omdat de lengte
van de elektronenpuls extreem kort zou
moeten zijn. Maar dat blijkt mee te
vallen. En met externe injectie heb je
veel meer controle over de versneller:
bij interne injectie heb je één magische
setting waarbij het werkt; daar kun je
niets aan veranderen.”
Van Dijk ziet zijn werk als een ‘proof of
principle’-experiment om te laten zien
dat externe injectie werkt. Elders op de
wereld werken ze aan andere aspecten
van deze nieuwe versnellertechnologie,
zoals het verhogen van de energie

Technologie helpt ‘vergeten’ vaardigheden na
Technologie kan een wezenlijk verschil maken in het
revalidatieproces van slachtoffers van een beroerte - ook bij
chronische patiënten en bij vaak ‘vergeten’ vaardigheden zoals
die van de arm en hand. Annick Timmermans promoveerde
vorige week aan de TU/e op een methode voor technologie
ondersteunde, patiëntgerichte arm-/handvaardigheidstraining.
Deze werd vertaald in twee prototypes van systemen die
deze vaardigheden aanzienlijk kunnen helpen verbeteren.

In Nederland krijgen elke dag meer
dan honderd mensen voor het eerst
een herseninfarct of hersenbloeding,
oftewel een beroerte. Slachtoffers die
deze beroerte overleven, krijgen vaak
te maken met allerlei lichamelijke
beperkingen. Bij het revalideren ligt
de focus vooral op het weer kunnen
lopen, stelt Annick Timmermans, terwijl
de aandacht voor onder meer iemands
arm- en handvaardigheid er vaak bij
inschiet. Op zich logisch, zegt ze:
“Mensen moeten -en willen- zichzelf,
vooral als ze weer thuis zijn, kunnen
verplaatsen. Op één been kun je niet
lopen, terwijl je veel handelingen met
de arm of hand kunt compenseren met
de andere kant. De getroffen kant wordt
dus ontzien, omdat het veel inspanning
kost die te gebruiken”. Jammer, stelt
de onderzoekster, “want het beïnvloedt
iemands levenskwaliteit enorm. Vooral
alledaagse fijnmotorische handelingen,
zoals het eten met mes en vork, en
nagels knippen, zijn lastig”.

ondersteunen. Om erachter te komen
waaraan dergelijke technologieën
moeten voldoen, ging het bedrijf op
zoek naar iemand die klinische input
kon leveren. Zo kwam vier jaar geleden
Timmermans in beeld, van huis uit
fysiotherapeute. Ze was tot dat moment
vooral werkzaam geweest als docente.
Promoveren stond eerder al op haar

Er bestaan wel trainingsmethodes op
het gebied van arm- en handvaardigheid, maar deze zijn volgens Timmermans vaak niet taakgericht. Ook bestaan
al langer technologieën om revalidatie
op dit vlak te ondersteunen, maar een
bewezen significant verschil voor het
uitvoeren van alledaagse handelingen
maken ze volgens haar niet.

Revalidatie
meer dan negen
maanden na
een beroerte
heeft wél zin
Philips Research, dat haar promotie
onderzoek financierde, wil technologieën ontwikkelen om de revalidatie
van slachtoffers van een beroerte te

Annick Timmermans. Foto | Bart van Overbeeke

wensenlijstje, maar werd rond die
tijd urgenter toen alle fysiotherapie
opleidingen in België anders werden
ingericht en omgevormd tot master
opleidingen. “Van ons docenten
verwachtte men dat we ons doctoraat
behaalden.”
Ze greep het onderzoeksproject van
Philips en de TU/e dan ook met beide

handen aan. Ze bracht de meeste tijd
van haar promotietraject door in het
Limburgse Hoensbroek bij revalidatie
centrum Adelante, dat een eigen
expertisecentrum voor onder meer
revalidatiewetenschappen heeft.
In samenwerking met ergo- en
fysiotherapeuten en na uitgebreide
interviews met tientallen patiënten
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In de rubriek Sluitstuk

Sluitstuk
en het aan elkaar koppelen van
versnellers. “In Berkely hebben ze al
een giga-elektronvolt (GeV) bereikt.
De volgende stap is twee versnellers
achter elkaar zetten. Als dat lukt,
kun je dat in principe oneindig uitbrei
den om zo de benodigde energieën
te behalen.” (TJ)

[E]

In order to accelerate
particles scientists build
large, cumbersome
machines – take the
Large Hadron Collider in Geneva.
But it doesn’t have to be that way.
Physicist Walter van Dijk has been
working on an accelerator in which

vertellen afstudeerders
over hun afstudeeronderzoek.

electrons pick up speed by surfing
a laser pulse’s wake. Last August,
he received his PhD for his study
on this laser accelerator.

Fotomontage | Rien Meulman

Beroerte bij pasgeborenen opsporen
Een beroerte bij een pasgeboren kind,
door welke oorzaak dan ook, kan
leiden tot hersenbeschadiging.
Met een MRI-scan is vast te stellen
of een beroerte heeft plaatsgevonden.
Er kleven echter nadelen aan zo’n
scan. Natuurkundestudente Fiere
Janssen helpt onderzoeken of de
beroerte ook met een EEG is op te
sporen. Ze werkt samen met het
Máxima Medisch Centrum in
Veldhoven en het UMC Utrecht.

beroerte verbeteren
ontwikkelde Timmermans hier een
methode voor technologieondersteunde
arm-/handvaardigheidstraining: T-TOAT
(Technology-supported Task-Oriented
Arm Training). Deze methode kan
worden toegepast in verschillende
soorten technologische systemen,
zoals robot- of sensorsystemen.
Eén van de systemen waarmee tijdens
Timmermans’ promotieonderzoek is
gewerkt en die bij Adelante klinisch
werden getest, is de Haptic Master.
Deze ‘robot’ helpt de patiënt bij het
uitvoeren van bepaalde taken, regis
treert de gemaakte bewegingen en
geeft feedback. Een ander systeem,
dat al verder is doorontwikkeld, is de
Philips Stroke Rehabilitation Exerciser,
een systeem dat patiënten coacht bij
revalidatieoefeningen, ook in hun
thuisomgeving. Negen chronische
patiënten trainden in Hoensbroek
acht weken lang intensief met deze
‘exerciser’. Het systeem bestaat uit
sensoren (op de pols, bovenarm en
romp) die bewegingen registreren, en
een oefenbord met diverse alledaagse
objecten. Het systeem geeft opdrachten
voor handelingen en feedback daarop;
het constateert bijvoorbeeld of een
patiënt bij het reiken naar een glas
zijn arm voldoende strekt of zijn romp
niet teveel meedraait. Ook worden de
oefenprestaties na afloop afgezet tegen
de verwachtingen die de therapeut
voor die patiënt heeft geformuleerd.
Volgens Timmermans verbeterde de

arm- en handvaardigheid van de proefpersonen aanzienlijk met het systeem.
In sommige gevallen was volgens haar
sprake van een verbetering van zelfs
dertig tot veertig procent. Grootste
verdienste van haar promotieonderzoek
is volgens haar echter dat het heeft
aangetoond dat technologieonder
steunde, taakgerichte revalidatietrai
ning mógelijk is. “Ook onderschrijft
mijn onderzoek dat revalidatie ook meer
dan negen maanden ná een beroerte
nog zin heeft - iets wat pas recent met
ander onderzoek is aangetoond.”

“Fijnmotorische
handelingen
zijn lastig na
een beroerte”
Volgens de onderzoekster moeten nog
de nodige klinische studies worden
verricht voordat de ontwikkelde
systemen marktklaar zijn. Zelf blijft ze
als onderzoeker bij Adelante werken
aan onder meer technologieonder
steunde, taakgerichte training.
Hierbij zal ze klinische input geven
voor technologie-ontwikkeling aan de
technologische partners van Adelante
en de klinische testen van de
ontwikkelde systemen coördineren.
Het onderzoekerschap heeft haar in

elk geval flink in zijn greep: “Elk aspect
van onderzoek doen is enorm creatief.
Ik vond het heel opwindend om met een
nieuwe onderzoeksvraag aan de slag te
gaan, om data te analyseren, erover te
schrijven, een stuk gepubliceerd zien te
krijgen. Ook vind ik het heel verrijkend
om met mensen met heel verschillende
achtergronden te werken. Communicatie vormt soms een leuke uitdaging.
Ingenieurs bijvoorbeeld gebruiken
‘on-off-taal’: volgens hen is het hooguit
zus óf zo. Bij fysiotherapeuten hangt
alles ergens vanaf; van de situatie van
mensen in hun complexe context”.
(MvdV)

[E]

Technology can make a
major difference in the
rehabilitation processes
of stroke victims, even
for chronic patients and skills that
are often ‘forgotten’ such as those of
arms and hands. Last week, Annick
Timmermans received her PhD for
her dissertation on the technologysupported, patient-oriented training
of arm-hand skills. The training was
realized by means of two system
prototypes that can effect a vast
improvement of these skills.
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Walter van Dijk. Foto | Bart van Overbeeke

Wanneer artsen vermoeden dat een
pasgeboren baby een beroerte heeft
gehad, kunnen ze een MRI-scan laten
maken, bijvoorbeeld als het kind
vreemde spiertrillingen vertoont.
“MRI-scans zijn alleen niet ideaal
bij pasgeboren baby’s”, vertelt Fiere
Janssen. “Om ze stil te laten liggen in
de scanner, moet je de pasgeborenen
vaak verdoven. De scan is bovendien
relatief duur.”
Elektro-encefalografie, beter bekend
als EEG, is een methode om hersenactiviteit te meten. Dat gebeurt
met elektroden die tegen het hoofd
worden geplakt. De elektroden meten
elektrische potentiaalverschillen in
de hersenen. De EEG komt in een
grafiek tot uitdrukking als een
golvend patroon dat varieert in tijd.
“Je ziet duidelijk dat dit patroon
er heel anders uitziet wanneer de
hersenen een zuurstoftekort tijdens
een beroerte hebben gehad”, vertelt
Janssen. “De interpretatie van het
patroon is echter nog moeilijk.
Daarom is het nodig de resultaten
van de EEG te kwantificeren.”
Janssen moet dus helpen bepalen wat
de cijfermatige uitkomsten van de EEG
zeggen over de plaats en de aard van

een eventuele hersenbeschadiging.
Ze hoeft hiervoor geen babyhoofdje
aan te raken. Achter haar computer
verbindt ze de MRI-beelden van door
zuurstofgebrek beschadigde hersenen
met de EEG-uitkomsten van dezelfde
hersenen.
Ze bekijkt welke frequenties in de EEG
voorkomen en in welke mate. Janssen
verwacht dat het totaal vermogen op
de plek van de hersenschade omlaag
gaat. “Ook verwacht ik een verschui
ving te zien van het vermogen in
hogere frequentiebanden naar lagere
frequentiebanden ”, zegt de studente.
“Ik wil ook weten hoe lokaal we de
schade met een EEG kunnen meten.”
Janssen vermoedt dat haar analyse
de MRI-scan niet snel overbodig
maakt. De MRI-scan is nu eenmaal erg
nauwkeurig en betrouwbaar. Wel kan
een EEG al veel eerder en met minder
moeite plaatsvinden. “Met een EEG
kun je een kind vierentwintig uur per
dag monitoren, zonder dat het daar
zelf veel last van heeft”, zegt Janssen.
“Zo kunnen artsen een beroerte en
het daarbij behorende hersenletsel
bij pasgeborenen misschien eerder
opmerken.” (EV)

[E]

Strokes in newborns,
for whichever reason,
may cause brain
damage. MRI scans can
determine whether a stroke occurred,
but there are downsides to these
scans. Physics student Fiere Janssen
is contributing to research to find out
if strokes could also be diagnosed by
means of EEGs.

Enzymen cellen binnengesmokkeld
Nijmeegse wetenschappers zijn erin geslaagd om in een plastic bolletje
enzymen binnen te smokkelen in menselijke cellen. Dat schrijven de
onderzoekers in het tijdschrift Angewandte Chemie. De bolletjes zijn
bekleed met signaaleiwitten, zodat ze door de cellen als ‘goed volk’
worden herkend en binnengelaten.
Enzymen vervullen in het lichaam de rol van katalysator. Er zijn mensen
met uiteenlopende klachten door een tekort aan bepaalde enzymen.
Het inspuiten van extra enzymen heeft voor hen slechts tijdelijk effect,
doordat het lichaam ze al snel afbreekt. De Nijmeegse onderzoekers
losten dit op door de enzymen op te sluiten in halfdoorlatende plastic
bolletjes. Hierdoor kunnen de natuurlijke katalysatoren hun werk doen
met moleculen uit het inwendige van de cel -die zonder problemen het
plastic bolletje binnenkomen- terwijl ze beschermd worden tegen de
eiwitten die er op uit zijn om de enzymen af te breken. Hierdoor bleven
de enzymen diverse dagen actief. (TJ)
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Alleen voor studenten:

Gratis
fiets
+

50% korting
op de Volkskrant?

Neem nu een studentenabonnement op de Volkskrant en je krijgt 50% korting op het abonnement en een trendy fiets cadeau.
Ga naar vk.nl/fiets om gebruik te maken van dit tijdelijke aanbod!*
* Abonnementsperiode minimaal 1 jaar. Alle voorwaarden en info op www. vk.nl/fiets

vk.nl/fiets

WEG MET D JOSER

Groepsrondreizen op maat naar:
Afrika, Azië, Midden-Oosten en Latijns-Amerika

Snel veel geld verdienen in EINDHOVEN?!
Modern bedrijf zoekt 50 fulltime/ parttime callcentermedewerkers
Holland Financials
Korte beschrijving
Zoek jij een (bij)baan waarbij je jouw eigen werktijden bepaalt, zeer riant verdient en samenwerkt met gezellige collega’s?
Dat kan bij ons! Wij bieden je al snel doorgroeimogelijkheden, een unieke werklocatie t/o Centraal Station Eindhoven,
in de groene toren, plus een salarisindicatie tussen 10 en 15 euro per uur!
Beschrijving
Holland Financials in Eindhoven zoekt vanwege haar sterke groei enthousiaste collega’s om ons gezellige inhouse callcenterteam te komen versterken. Je benadert mensen die hebben aangegeven interesse te hebben, om een afspraak te maken voor
onze financieel adviseurs. Wij onderscheiden ons door een prettige bedrijfscultuur en uitstekende doorgroeimogelijkheden.
Bovenop het uitstekende basissalaris bieden wij buitengewone bonusregelingen, waardoor jouw verdiensten flink oplopen:
€ 15 per uur is geen uitzondering!
Je kunt jezelf inroosteren van maandag t/m donderdag in de middag of avond (12.30-17.00u of 17.00-21.30u).
Op vrijdag zijn de werktijden van 10.30-17u en op zaterdag van 10-14u.
Functie eisen
Beheersing van Nederlandse taal, wil om te scoren en beschikbaarheid van wekelijks minimaal 12 uur.
De minimum leeftijd is 17 jaar.

Vraag een offerte aan via djoseropmaat.nl

Contactgegevens:
Holland Financials
Dhr. Robert Reynhout
Robert@holfin.nl
040-2121111
www.holfin.nl
Reacties graag doorsturen naar vacatures@holfin.nl

HOLLAND
FINANCIALS BV
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Intro 2010:

nog niet droog
achter de oren

Reuze informatief was het. Leerzaam ongetwijfeld.
Nuttig ook. En nat, niet te vergeten - verschrikkelijk nat.
Dit dankzij de nodige regen, vla, schuim en veel bier
uiteraard, aangevuld met het bloed, zweet en tranen van
zowel organisatoren en begeleiders als introkids, die de
Intro 2010 allen op hun eigen manier tot een goed einde
poogden te brengen. Op deze pagina een korte maar
krachtige terugblik in beeld. Meer lezen? Kijk in het archief
op www.tue.nl/cursor voor de drie Introkranten die de
Cursor-redactie gedurende de week uitbracht.

Foto’s | Bart van Overbeeke, Rien Meulman & Peter Peels
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‘The Fisherman And The Watering Can’

World Press Photo blijft imponeren

Iraanse vrouwen op het dak van een huis in Teheran. Foto | Pietro Masturzo

Zoals de laatste jaren gebruikelijk,
doet de rondreizende expositie van
World Press Photo in september en
oktober de TU/e aan. In de hal van
het Hoofdgebouw en bij de Kamer
van Koophandel zijn 167 foto’s te
zien die (pers)fotografen in 2009
maakten, in allerlei categorieën.
Frans van Gastel

Een visser heeft een droom die hij wil realiseren. Alleen: hij
weet niet hoe. Dus besluit hij voorlopig niets te doen. Twee
alter ego’s gaan wél aan de slag: een duiker en een jongetje
met een gieter. De duiker verdwijnt onder water, het jongetje
gaat een berg op om die water te geven. Deze verhaallijn
bedacht TU/e-alumnus Frans van Gastel voor zijn nieuwste
productie, ‘The fisherman & the watering can’ (2010).

Na een aantal gezamenlijke optredens in China afgelopen
jaar, komt Wu Zhuoling nu naar Europa voor een YouEcho
vs. Zhuoling tour. Wu heeft ook meegewerkt aan
‘The Fisherman ...’. Van Gastel stuurde haar muzikale
schetsen, zij mailde mp3’s met vocalen en synths terug. (GV)

Van Gastel is al jaren bezig met muziek, tijdens zijn studie
Bouwkunde aan de TU/e drumt hij bij diverse bands als
Schwa/ttack, Mr. Moody, Flugroove en Monokino . YouEcho
ontstaat in 2007, als hij steeds meer geïnteresseerd raakt
in elektronische muziek. Om zijn muziek te visualiseren,
gaat hij animaties maken, samen met schilder fben. Nu staat
Van Gastel meer bekend als ‘ingenieur in geluid’, of nog
beter, mixed-media performer.
De eerste animatiefilm wordt ‘The Hills’ (2008), geproduceerd
voor het Cross-linx festival. Vorig jaar vroeg de organisatie
van het Noorderzon Festival (Groningen) hem om een vervolg
te maken, met materiaal uit het Gronings archief. Met 200
gigabyte aan materiaal op een harde schijf kwam hij terug,
vol met amateurbeelden, professionele opnames en bedrijfsfilms, die hij gebruikte voor zijn muzikale beeldverhaal.
Intussen zit de muzikant Van Gastel niet stil. Met Monokino
tourt hij in 2008/2009 door China en daar leert hij Wu
Zhuoling kennen. Een veelzijdig singer/songwriter,
die dezelfde muzikale interesses blijkt te hebben.

Op donderdag 9 september is ‘The Fisherman…’ vanaf
20.30 uur gratis te bekijken bij het TAC aan de Vonderweg.
Met live muziek van Van Gastel (alias YouEcho), Wu Zhuoling,
Eindhovens stadsdichter (en TU/e-alumnus Arnoud Rigter
en trompettist Milan Mes. Aanvang 20.30 uur.
Meer informatie: www.youecho.nl.

[E]

Thursday 9 September, TU/e alumnus and
artist Frans van Gastel will be showing
his latest production “The Fisherman &
The Watering Can”. The show starts at
8.30PM at TAC at the Vonderweg in Eindhoven.
“The Fisherman…” is an animated film accompanied
by live music. The project is a joint effort of Van Gastel,
TU/e alumnus and city poet Arnoud Rigter, the Chinese
Wu Zhuoling, and trumpet player Milan Mes.
For more information, check www.youecho.nl.

Een van de meest in het oog
springende foto’s is, zoals altijd,
de winnende foto, die van Pietro
Masturzo (Italië). ‘Every picture tells
a story’ geldt zeker voor deze foto
van een aantal Iraanse vrouwen op
het dak van een huis in Teheran.
Ze schreeuwen hun ongenoegen uit
over de verkiezingsuitslag. Mahmoud
Ahmadinejad werd tot president
uitgeroepen na de twijfelachtig
verlopen verkiezingen, waarin ernstige
beschuldigingen en verdenkingen
van verkiezingsfraude werden geuit.
Vele en gewelddadige protesten
volgen, tegenstanders werden
opgepakt, vastgezet, gemarteld en
sommigen geëxecuteerd. Maar ’s
nachts klinken proteststemmen van
de daken en vullen kreten als ‘Dood
aan de dictator’ de stad. Zoals Iraniërs
al deden tijdens de Islamitische Revolutie in 1779, toen vóór de regering.

Maar er zijn meer categorieën dan het
nieuws, zoals sport, dagelijks leven,
kunst en entertainment en natuur.
Dat maakt de expositie niet alleen
gevarieerd, maar ook minder zwaar.
Want het zijn niet altijd de makke
lijkste of vrolijkste foto’s die te zien
zijn. Indrukwekkend is de foto van de
jockey wiens paard bij een paardenrace net over de haag gesprongen is,
waarbij ruiter en paard zijn gevallen.
Ze kijkt de aanstormende paarden
en jockeys recht in het gezicht.
Kees van der Veen fotografeerde
een fotograaf die een opname maakt
van iemand in oosterse kledij.
De fotograaf houdt een zonnig
landschapsschilderijtje achter het
hoofd van de gefotografeerde, om
de dreigende regenlucht te vermijden.
(GV)

[E]

From 11 September
through 3 October, the
travelling exhibition
World Press Photo will
be settling on TU/e ground. In the hall
of the Main building as well as at the
Chamber of Commerce, 167 photos of
various categories will be on display.
All pictures were taken by (press)
photographers in 2009.

De tentoonstelling is te zien van 11 september t/m 3 oktober. Op dinsdag
14 september (15.30 uur, Kennispoort) opent Roger Cremers de expositie
met een lezing. Cremers won vorig jaar als enige Nederlandse fotograaf
een prijs op de World Press Photo met zijn serie over toeristen in het
voormalige concentratiekamp Auschwitz-Birkenau.

De mogelijkheden van tweede stadshart Strijp-S
Als Philips-terrein was Strijp-S in Eindhoven altijd afgesloten
van de buitenwereld. De komende jaren wordt dit gebied het
tweede hart van Eindhoven, met woningen, appartementen,
kunstenaarsateliers- en woningen en culturele voorzieningen.
Daarop vooruitlopend worden er al regelmatig festiviteiten
georganiseerd, zoals Flux/S.

brengen de kijker aan het wankelen.
Martha Hjorth Jessen maakte een uit draden opgebouwde
sculptuur met geometrische vormen (zie foto). De flexibele
structuur rijst op uit een bad groene zeepsop. Eén vlaagje
wind en de verhoudingen liggen weer totaal anders. (GV)

De tweede editie van dit internationale kunstenfestival
-dat van 9 tot en met 12 september wordt gehouden- loopt
vooruit op de mogelijkheden en uitdagingen van dit nieuwe
stadshart. Er zijn ruim 35 installaties, performances,
beeldende kunst, muziek, performance, dans, architectuur,
video, nieuwe media, poëzie, literatuur, interventies en
uitvoeringen. Enkele zijn specifiek voor Flux/S ontwikkeld.
Zo gaan Saygin Sohers en Martha Hjorth Jessen voor hun
installatie uit van een uitspraak van Escher: “Alleen zij die
het absurde proberen zullen het onmogelijke bereiken.”
Voor Flux/S maken ze een ruimtelijke sculptuur: ‘Chance
Encounter on a Polyform Playground’, waarin ze een
geometrische sculptuur verstoren tot een asymmetrisch grid.
Digitale projecties verstoren een de normale perceptie en

Flux/S is van 9 t/m 12 september.
Het is grotendeels gratis toegankelijk,
alleen de speciale optredens niet.
Voor het volledige programma zie:
www.flux-s.nl.

[E]

From 9-12 September,
Strijp-S in Eindhoven
will be hosting the
international arts
festival Flux/S.
Keep your eyes peeled for over 35
installations, performances, fine arts,
music, dance, architecture, video and
much more. For more information
on the festival, which is mostly free:
www.flux-s.nl

De installatie Architectural Recalibration is ook te zien op Flux/S.
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‘New to the Netherlands’ part 1:
Getting used to things
Studying or working
abroad can have a major
impact. You need to get
acquainted with another
culture and with new
social contacts. In this
first issue of the fourpart series ‘New to the
Netherlands’ the Indian
student Shubhendu
Sinha (22) recounts
some of his experiences.
Last year he came to
Eindhoven for the
Master’s Program
Embedded Systems.
“In the beginning I
mainly observed and
tried to adapt. I took
a positive approach
and I worked hard.
I live together with
Indian friends, so I
talked to them a lot.
It also helps to be part

of some social organization. I have many
social contacts, including Dutch friends;
those I have met at Embedded Systems.
There you are assigned to a mixed project
group, which works very well.
What I appreciate in the Netherlands is
the way in which they work: they plan a
lot and discuss a lot. I was not used to
that in India. And they are a hard-working
people. You can see the work happening
here. There is social respect: there

Shubhendu Sinha.
Photo | Bart van Overbeeke

appears to be as much respect for the
professor as for the lady who cleans the
lavatories, which I think is really good.
I myself have never really had trouble
settling in. But when my parents were
here recently, I did see a surprising
difference with India. At the friend’s
house where we stayed, we were asked
to wash the dishes and wash clothes
(only once we had enough clothes to
fill the full washing machine, as that is
efficient). More so, we shared the food
and travelling cost. I understand it is only
fair, but in India, no matter how poor a
family are, they never let the guest work
or pay for the hospitality.
The Netherlands has become my second
homeland, I no longer regard it as a
foreign country. Once I have obtained my
Master’s degree I would like to stay here
for a few more years to work. However,
if my parents should need me, I shall go
back to India sooner.” (SK)
Next week in part 2 of ‘New to the
Netherlands’: tips for a good start.

I wonder
Marius Lazauskas, a Master student of Architecture, Building and Planning
from Lithuania, is curious to find out if anyone has ever had the idea of
combining the two most famous products in the Netherlands: cheese and
weed. He did spot ‘magic’ muffins somewhere already. “So my question
would be: do you have any ‘magic’ cheese?”
According to Joeri Boerlage of the information center Cannabis College in
Amsterdam it should in any case be possible to make weed cheese. “The
active ingredient, THC, adheres well to fatty cells, so this would work well
with cheese. However, I don’t know whether the process of cheese production
is conducive to its effectiveness.” And as far as he knows, there is no space
cheese as yet.
A telephonic quest that takes us along coffee shops and cheese retailers in
Gouda and Alkmaar, Holland’s most famous cheese cities, does not produce
any result. Some more online investigations lead to the self-appointed canna
bis expert Willem Brandenburg from Utrecht, who says that he is sounding
out the possibilities for producing space cheese. “I went to visit a number of
cheese dairies in Gouda. One company thought it was a fun idea, but it is quite
expensive; the equipment required easily costs some sixty thousand euros.”
As we are not entirely sure how serious Brandenburg’s plans are, the
conclusion is: weed cheese does not exist , Marius! (SK)
Do you also have a burning question? Mail it to engcursor@tue.nl.

More room for meeting activities at T!NT
thirty students showing up. Eating
communally always means crowded
tables”. “Also, more and more students
from the Design Academy and Fontys
are coming in”, De Groot adds. For the
T!NT workshops, such as psychodrama,
meditation and time management, the
space was getting too cramped as well.

For a year now T!NT has been organizing fortnightly events featuring dinner
and a movie, focusing in particular on
the meeting of international and Dutch
students. These ‘Eat & Meet’ nights
are growing more and more popular,
according to Marion de Groot and
Elisabeth Fricker from T!NT. Fricker:
“Nowadays we have some twenty-five to

Eat & Meet Specials
Yesterday, Wednesday 8 September, the
renovated room was put into use. On the
initiative of the multicultural association
Mosaic, Islamic students prepared an
Iftar for Dutch as well as international
interested persons: a festive meal that
Muslims have every day after sunset
during Ramadan, the fasting period.

Next year, apart from the regular ‘Eat &
Meet’, T!NT will devote attention more
frequently to traditions that are important in different cultures: the ‘Eat & Meet
Specials’. One of the next ‘specials’ is
Diwali, the Indian festival of lights on
10 November. “That night Indian
students will tell us something about
the meaning of this festival, there will
be Indian cooking and of course we
shall show a film fitting the occasion”,
De Groot explains. (SK)

Do you also have a news tip?
Mail to engcursor@tue.nl.

Cycling through the Netherlands:
join in if you wish
It was a spontaneous idea that was
born within an unofficial friendly
cricket club: ‘let’s explore the
Netherlands while cycling. Anyone
who wants to can join in’. Which is
how one Dutch and sixteen Indian
Master students of TU/e got onto
their bikes on Saturday 28 August.
Destination: Den Bosch. Distance:
manipulated to one hundred
kilometers.
“We were really in it for the cycling
itself”, Bobby Johny Varocky (Mecha
nical Engineering), Mukul Rocque and
Siddhesh Patwardhan (both from
Embedded Systems) explain. “Simply
the fact that you sometimes need to
work hard makes it such fun.” That is
why the club of friends decided
to cover at least one hundred
kilometers. The most interesting
place they saw on the map was
Den Bosch - the round trip was
only seventy kilometers, though.

“So we zigzagged”, says Mukul.
“And we got lost, so we definitely
made a hundred kilometers”, Bobby
adds, laughing. It was a stiff journey,
especially for those who have only
just arrived in the Netherlands and are
therefore not accustomed to cycling
so much. “Still, the landscape with its

Photo | Bobby Johny Varocky

meadows and farms was so beautiful,
that we really didn’t feel like giving up.
Not even when it started to rain.”
The friends have developed a plan to
reconnoiter all of the Netherlands.
Again the motto is: join in if you wish
- you only need to send a mail to one
of the students mentioned. (SK)

Danny Eijkemans. Photo | Rien Meulman

What’s happening?

If the interest in your activities increases
continually, drastic measures are
sometimes unavoidable. Meeting and
reflection association T!NT (located
in the Bunker) last Wednesday pulled
down a partition wall in order to
convert its two separate rooms into
one big room.

Would you like to know more about
T!NT and the program for this
academic year? See Facebook and
www.tue.nl/tint.

Flux-S
International art event featuring visual arts, dance, video,
poetry and literature.
From 9 thru 12 September, Strijp-S, Eindhoven
www.flux-s.nl

Late-night shopping and fashion shows
Friday 10 September the shops in the city center of Eindhoven
will by way of exception be open until 23.00 hours. In addition,
there will be fashion shows in Markt square, in the Piazza and
Heuvel Galerie shopping malls and in Hooghuisstraat.
Friday 10 September, until 23.00 hours, city center Eindhoven

World Press Photo exhibition
From 11 September thru 3 October, in the hall of Kennispoort
and the hall of the Hoofdgebouw of TU/e.
www.kvk.nl/wpp

Fuck you were from Eindhoven
Free underground electro-dance festival. Even if you are not
‘from Eindhoven’!
11 September, 12.00-22.00 hours, IJzeren Man, Eindhoven
www.fuckyouwerefromeindhoven.nl
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Dag van het idee
Lucid, de studievereniging van
Industrial Design, wil de inwoners van
Eindhoven laten zien wat ID voor hen
kan betekenen: de Dag van het idee.
Daarom richtte ze zaterdag 4 september
een deel van het 18 Septemberplein op
zo’n manier in dat Eindhovenaren onder
meer konden kennismaken met fooddesign, zelf ducttape-schoenen konden
ontwerpen of met een glas bier konden
relaxen op grote zitzakken met een

koptelefoon van Silent Disco.
Er was ook een problemenbank waar
mensen konden neerploffen om hulp te
vragen. “We hebben een man serieus
kunnen helpen. Hij had een lactoseintolerantie en vroeg informatie daarover.
We hebben hem op Google gewezen en
hoe dat werkt. En opgeschreven hoe
hij zijn kwaal moet spellen.”(NS)

Succesvolle sportzomer

[E]

On Saturday 4 September, Industrial Design’s
study association
Lucid had their first Idea
Day (Dag van het idee). They invited
Eindhoven residents to participate in
a cake-decorating workshop, to create
shoes from duct tape, or to just relax
with a beer.

Het studentenleven heeft deze zomer
niet stilgelegen. Op onze website
(www.tue.nl/cursor) maakten we er
deze zomer al melding van, maar voor
wie de berichten heeft gemist, zetten
we de highlights hier op een rijtje.
University Racing Team Eindhoven
(zie foto) behaalde 14 augustus goud
in de competitie voor elektrische
racewagens in de Formula Student
op het circuit van Melk in Oostenrijk.
Op Silverstone werd het team derde
en op Hockenheim tweede.
Zwemmer Joeri Verlinden, student
Biomedische Technologie, veroverde

[E]

This summer, several TU/e
students and student
teams proved successful
in their game.
University Racing Eindhoven
grabbed gold in the competition for
electrical race cars at the Formula
Student Competition in Austria.
Swimmer Joeri Verlinden, a Biomedical
Engineering student, won the silver

Foto’s | Bart van Overbeeke

En hoe is het in Palmerston North?
Werkervaring opdoen bij een architectenbureau in Londen.
Kennismaken met het studentenleven in het Zweedse
Uppsala. Zonne-energieproducten ontwikkelen in Cambodja.
Een stage of onderzoek in het buitenland levert een schat
aan ervaringen op. Cursor laat studenten aan het woord
over hun belevenissen.
Zonder er ooit over nagedacht te hebben om in NieuwZeeland stage te gaan lopen, zit ik inmiddels vier maanden
in Palmerston North, door lokale mensen ook wel Palmy
genoemd. Palmy staat bekend als een studentenstad.
Ik ben hier om mijn bedrijfsstage te doen bij Fonterra,
een zuivelbedrijf en de grootste onderneming van
Nieuw-Zeeland. Mijn stage gaat over procesontwerp voor
‘gezonde’ karamel met behulp van de methodologie
genaamd ‘product driven process synthesis’.
Binnen het bedrijf worden ook sociale activiteiten
georganiseerd, zoals de jaarlijkse wijnproefavond en
kroegentocht. De meest onvergetelijke activiteit was
de jaarlijkse ‘site celebration’ met Viva Las Vegas
als thema. Collega’s waren verkleed als speelkaarten,
dobbelstenen en zelfs mannen als vrouwen. Verder zie
je je collega’s in een andere toestand, want er was
onbeperkt gratis wijn. Een klein detail maakte het
nog iets specialer: het evenement was op mijn verjaardag.
Na het werk ga ik ook graag sporten. Wat erg relaxt is,

is dat de sporthal van Massey University vrijwel naast
Fonterra ligt. Verder spreek ik veel af met vrienden van
uiteenlopende afkomst, zoals Maleisisch, Nederlands,
Frans, Iers, Chinees en uiteraard Nieuw-Zeelands.
Dan gaan we samen eten, naar de kroeg, naar (huis)feesten,
naar de film, enzovoorts - eigenlijk veel leuke dingen
die ik ook zou doen met vrienden in Nederland.
Nu vraag je je mischien af of ik geen reistripjes maak,
want Nieuw-Zeeland wordt beschouwd als één van
de mooiste landen ter wereld. Ik heb al wel enkele
tripjes gemaakt en kijk er zeker naar uit om de rest
van het land te zien, maar alles ligt relatief ver van elkaar.
Twee uur reizen met de auto wordt hier beschouwd als
dichtbij, terwijl dat in Nederland al als ver zou worden
beschouwd. Gelukkig heb ik de tijd om na mijn stage
een maand met mijn vriend de mooie natuur en
Maori-cultuur van Nieuw-Zeeland te ontdekken.
Nog een maandje te gaan voordat mijn stage erop zit.
Ik blijf zeker afspreken met de mensen hier, want
uiteindelijk zijn zij het die mijn verblijf in Palmy
speciaal hebben gemaakt.

Wenya Zhou,
studente Scheikundige Technologie

zaterdag 14 augustus bij de Europese
kampioenschappen in Boedapest zilver
op de 100 meter vlinderslag. Bovendien
won hij met drie teamgenoten de bronzen
plak op de estafette.
Team Heren 1 van Hajraa is tweede
geworden op het Europees studentenkampioenschap volleybal dat eind juli
plaatsvond in het Poolse Warschau.
De Eindhovense Studenten Atletiek
Vereniging Asterix is zaterdag 4 september derde geworden op het Nederlands
Studentenkampioenschap voor teams.
(JvG)

medal at the 100-meter butterfly
during the European Championships
in Budapest.
Hajraa’s first men’s team came in
second during July’s European student
volleyball championship in Warschau,
Poland.
The Asterix student athletics club
finished third at the Dutch Student
Championship for teams.
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Van leraar naar professor
Grote collegezalen in plaats van
klaslokalen. Geen docenten meer,
maar professoren. De overgang van
middelbare school naar universiteit
verloopt voor de ene student
gemakkelijker dan voor de ander.

Hoe overleef ik mijn eerste jaar?

Volgens dr. Karen Ali, hoofd van het
Onderwijs en Studenten Service
Centrum (STU), zijn de problemen
van eerstejaars tweeledig. “Sommige
studenten hebben zich niet goed
georiënteerd en zijn onvoldoende
begeleid in het studiekeuzeproces.
Zij kiezen op basis van onvolledige
beeldvorming. Een ander probleem is
de overgang van leren naar studeren,

van klas naar collegezaal, van leraar
naar professor, van verplicht aanwezig
naar je eigen (studie)tijd indelen,
et cetera. Studeren is hard en anders
werken en het tempo ligt aanzienlijk
hoger dan op het vwo.”
Drs. Loes van den Berge, studenten
adviseur bij STU, ziet geregeld eerstejaars die tegen problemen aanlopen.
“Ze hebben moeite om te wennen aan
de nieuwe omgeving, de hoeveelheid
stof en het studietempo, het plannen
van de studie en de voorbereiding
van tentamens.”
De TU/e probeert deze problemen te
voorkomen en te verhelpen. Zo zijn
er mentoraten, worden er vaardig-

heidstrainingen gegeven (effectief
studeren, presentatietechnieken,
vergadertechnieken, samenwerken),
zijn er bijspijkercursussen wiskunde,
geven studentenadviseurs begeleiding
en is er reflectie op de studiekeuze.
Ook leren de eerstejaars hoe ze een
realistische studieplanning kunnen
maken. Het Pre University College, dat
bedoeld is voor vwo-leerlingen, helpt
de scholier bij zijn/haar studiekeuze.
(JvG)

[E]

Here’s an idea for firstyear students: if your
studies start off slightly
less successfully than
you’d hoped, tell someone. Many
people at university and its faculties
are trained to help you out. There’s
individual coaching, but TU/e also
offers trainings to improve your study
skills and personal development.
If you want to get to know more people,
go live in a student accommodation
or join an association.

Au

Tips Anjo Peeters | derdejaars
student Electrical Engineering:
Ga op kamers. Dan kun je gemakkelijker
meedoen met activiteiten en borrels, waar
je nieuwe mensen leert kennen. Verder heb
je huisgenoten met wie je samen kunt eten.
Zij kunnen je wegwijs maken in Eindhoven.
Word lid van een vereniging. Het maakt niet
veel uit bij wat voor soort vereniging je actief
wordt, het belangrijkste is dat je een groep
mensen om je heen hebt. Bedenk ook dat je
niet de enige bent die nieuw is in Eindhoven,
er zijn talloze andere studenten die in
eenzelfde situatie zitten en ook graag nieuwe
vriendschappen sluiten.
Je bent weliswaar naar de universiteit gekomen
om te studeren, maar vergeet vooral niet
dat er naast de studie veel meer te doen is.
Je bent maar één keer student, zorg er dan
ook voor dat je er een ontzettend gave tijd
van maakt!

Denk als een Innovator;

Da ge’t moar wit (sinds 2010)

Tips Loes van den Berge |
studentenadviseur bij STU:

Studeren is een werkwoord. Studeren is voor
de meesten hard werken. Het is een andere
wijze van lesstof tot je nemen dan je tot nu
toe gewend was. Neem alle aanwijzingen en
vormen van ondersteuning mee en pik eruit
wat je helpt.

Voorkom problemen. Direct goed van start
gaan en bijblijven is erg belangrijk, dit
betekent meteen hard werken.
Zet de stap naar ons. Veel studenten vinden
de overgang van het vwo naar de universiteit
spannend en lastig. Het is dus niet gek als
je daarbij hulp kunt gebruiken. Individuele
begeleiding is mogelijk, maar je kunt ook
aan trainingen deelnemen op het gebied
van studievaardigheden en persoonlijke
ontwikkeling.

Vroeg opstaan
Na weken van heerlijk uitslapen is het weer zover, voor studenten het vervelendste dat
er is: vroeg opstaan. Toch is het wetenschappelijk bewezen dat je door een ‘normaal’
ritme erin te houden het meest uitgerust in de collegebanken zit; je biologisch uurwerk
draait dan optimaal. Dus vanaf nu kun je het beste gewoon je wekker op tijd zetten en
niet te lang liggen snoozen… Hup hup uit je bed, Calculus begint over tien minuten!!
(bovendien kan ontbijten ook in de eerste pauze…)

laat andere mensen

Constudentenbond

Tips Karen Ali | hoofd STU:

Trek op tijd aan de bel. Als het opstarten van
je studie niet helemaal gaat zoals verwacht,
trek op tijd aan de bel. Er zijn veel mensen
aan de faculteit en universiteit om je te
helpen, maak hier gebruik van! Hoe eerder
je aan de bel trekt, hoe sneller je geholpen
kunt worden je studie op de rit te krijgen.

het vuile werk voor je
doen. Cursor gaat voor
je op pad om de beste
keus te zoeken, zodat

PHS
Wie na zijn vakantie op kantoor moeite heeft met opstarten en last heeft van moeheid,
gebrek aan concentratie, geïrriteerdheid en somberheid, kan lijden aan het Post Holiday
Syndrome (een ernstig woord voor vakantieblues). Tips om PHS te bestrijden: zorg dat
er een paar overgangsdagen zitten tussen thuiskomst en de eerste collegedag om te
acclimatiseren. Verder kun je nagaan wat je tijdens de vakantie prettig vond en dat
incorporeren in je studentenleven. Wandelde, danste of zwom je iedere dag? Blijf dat doen!

het studentenleven
in Eindhoven nog wat
aangenamer wordt: de
ConStudentenBond.

Afleiding
Heb je ook het gevoel dat de sleur er weer stevig in zit na die eerste paar dagen? Lijken
de dagen weer op elkaar, loopt woensdag vlekkeloos over in donderdag en lijkt de zomervakantie alweer weken terug? Zoek naar wat afleiding door je bijvoorbeeld te storten
op een nieuwe liefde (afleiding wordt verleiding). Ga helemaal los op donderdagavond
op Stratum. Zoek je iets bravers? Het nieuwe seizoen Boer Zoekt Vrouw is begonnen,
dus gooi die hengeltjes maar uit!

Deze keer onder het
mom van ‘Alle begin
is moeilijk’: de beste
opstartmethode.

Just do it!
De eerste dag is altijd vervelend, maar alles went. Voor je het weet, ben je weer
in vorm en rollen de antwoorden uit je pen alsof het nooit anders is geweest.
Al je boeken in het Engels? No problem! Monotone monologen als collegestof?
Bakje koffie erin en gaan! Met een positieve houding komt het allemaal goed.
Een verse set collegeblokken helpt ook om weer met een schone lei te beginnen.
Voor ideeën, tips en
deelname aan het panel:
constudentenbond@tue.nl
Tekst en foto’s:
Berdien Zwarthoed en
Martine Borm

Clmn

BESTE KEUS

Party party!
Feest totdat je er bij neervalt; een beetje bedwelmd het nieuwe collegejaar beginnen
maakt de schok minder groot! Gooi alles wat dreigt vast te roesten los. Met het begin
van het jaar beginnen ook weer de feestjes van de verschillende studie-, sport- en
studentenverenigingen, er is dus genoeg keuze. Vergeten hoe een goed feestje ook
alweer gaat? Een aflevering Oh Oh Cherso frist je geheugen vast op...

Hansje toch, dat was een beetje
dom. Eerst een saai, voorspelbaar
betoog houden over hoe een ideale
ingenieur zou moeten zijn (we
moeten innoverend, multidiscipli
nair, intelligent en sociaal zijn, en
meer van hetzelfde). Dan in twee
zinnen ertussendoor flappen dat
het een schande is dat Geert Wilders
zoveel aanhang heeft (‘its u bloddie
sjeem’) en vervolgens doodleuk
verdergaan over ingenieurs. Het
resultaat is dat de half ingedutte
journalist in de zaal wakker schrikt,
het citaat naar de Telegraaf sms’t,
die het nog voor het einde van de
ceremonie op internet zet. Binnen
een uur heeft de hele rechtse pers
het nieuws overgenomen, aange
vuld met honderden reacties die ik
hier niet zal herhalen, maar die niet
bepaald vriendelijk zijn. Au.
Maar waarom? Wilde Hans van Duijn
in de voetsporen treden van de
rector van Nijmegen, die tijdens de
academische jaaropening vorige
week de PVV een veeg uit de pan
gaf? Was het een halfbakken poging
wat actualiteit in zijn betoog te
brengen? Of was het gewoon een
ongelukje, a slip of the tongue?
Nu staat onze rector al niet bekend
als iemand die zijn mening subtiel
brengt (zoals bijvoorbeeld vorig
jaar toen hij riep dat ‘de BSA-norm
naar 45 studiepunten kan’). Maar
de landelijke pers biedt, in tegenstelling tot Cursor, gewoonlijk niet
de mogelijkheid om tekst en uitleg
te geven in een paginagroot interview en een discussiemiddag. Maar
misschien is dat in dit geval maar
goed ook, want de opmerking klopt
niet eens. De internationale samenwerking tussen ingenieurs gebeurt
vooral tussen westerse landen.
En Wilders mag dan een hoop
zeggen wat a bloody shame is,
voor zover ik weet heeft hij niks
tegen Duitsers, Amerikanen en
Japanners. Zolang er maar niet
teveel Iraanse atoomgeleerden
stage komen lopen vindt hij het
vermoedelijk best. Extra pijnlijk
is dat volgens Van Duijn ‘communicatie’ ook op het verlanglijstje van
een goede ingenieur staat.
Bram van Gessel, promovendus
Technische Natuurkunde
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Richard van der Vleut | “Ik zie alleen maar oplossingen”

Fiets kapot? Breng hem naar Richard
van der Vleut. Geheid dat je er niet meer
weg komt. De nieuwe fietsenmaker aan
de TU/e zit boordevol anekdotes die hij
met een aanstekelijk enthousiasme aan
de man brengt. En in de tussentijd is
de fiets weer klaar. Goed en goedkoop.
“Anders werkt het niet.”
Met de term fietsenmaker doe je Richard
van der Vleut ruimschoots te kort.
De 52-jarige Veldhovenaar kun je beter
omschrijven als creatief ondernemer.
Iemand die overal wel een markt
ontdekt. En is die er niet, dan verzint hij
hem zelf. Een mavo-leerling die voor zijn
veertigste levensjaar al binnen was.
Begonnen als glazenwasser en verworden
tot eigenaar van schoonmaakbedrijf
Van der Vleut. Acht bv’s en 650 man
personeel. In 1996 in één klap verkocht
aan Duitsers. “Ik had gezworen dat
ik nooit meer zou werken, maar mijn
vrouw werd na twee jaar helemaal
gek van me.”

Hij kocht zich in bij United Bicycles
als directeur van de verkoopafdeling.
Leverde het goedkope segment fietsen
aan Neckermann, Wehkamp, Makro en
Aldi. “Een order van 14.000 fietsen was
heel normaal. En die moesten binnen
twee dagen bij 350 filialen staan.
Kwestie van vervoersbedrijven inhuren.
Dan was er in heel Brabant geen
oplegger meer te krijgen.”
Uit onvrede over het beleid vertrok hij
weer even snel in 2004. Om zich op
het volgende project te storten.
Nou ja. “Alles loopt een beetje door
elkaar heen”, bekent hij. Met Exhibition
Recycling vond hij een nieuwe kip met
de gouden eieren. “Een onderneming
met alleen maar debiteuren. We kochten
complete stands op tegen stortprijs.
Een gat in de markt, want bedrijven
zaten na afloop van een beurs met
nutteloze spullen. In één jaar haalde
ik duizend ton uit de markt waarvan
maar 25 ton, vooral spaanplaat, naar

Dat treft!
Vier vrienden installeren zich in de kantine van het Laplace-gebouw. Er wordt
flink uitgepakt: broodtrommels, laptops, paraplu en studieboeken.
Roel van Bakel, Daan Michielsen, Mattia Fiumara en PP Luijten (in die volgorde op
de foto) combineren de lunch met studeren. Eigenlijk gaan de vier Elektrostudenten
ordinair huiswerk maken. Wanneer ze de opgaven van het vak Kansrekenen af
krijgen, hoeven ze vrijdag het zevende en achtste uur niet te verschijnen. “Vorig
jaar zijn we aan dit vak begonnen, maar we zijn afgehaakt. Het was echt te saai”,
zegt PP, die Pieter-Paul heet, maar door zijn vrienden PP wordt genoemd. “We
hadden ook te weinig tijd, het tweede jaar was helemaal volgepland”, vult Daan
aan. “En we wilden tijd overhouden voor leuke dingen: friet eten, fitnessen,
zaalvoetballen en squashen.”
Nee, ze hebben echt geen spijt van het overdoen van het tweede jaar. “We hebben
hier bewust voor gekozen, zo blijft het vol te houden en kunnen we onze studie
achterstand bijwerken. Met name de vakken Velden, Signalen en Kansrekenen
overdoen. En misschien al wat voortuit werken voor de volgende periode.”
De jongens hebben net het BSA ontlopen, maar zouden het wel gehaald hebben.
Ze hebben respectievelijk al 92, 84, 78 en 84 punten. “Dat had maximaal 120
kunnen zijn.” (NS)

de vuilverbrander in Duitsland ging.
De rest, koelkasten, verlichting en zo,
verkochten we weer door.”
Anderhalf jaar verder moest hij sluiten
omdat de benodigde vergunningen
uitbleven. Intussen was hij met zijn
broer alweer een onderhoudsbedrijf
begonnen voor klein onroerend goed.
En kwam hij uit de startblokken met
een van de eerste uitzendbureaus voor
studenten, Job Experience. “Waarom
zou je goed opgeleide studenten vakken
laten vullen? Wij hebben ze weggezet
bij ict-bedrijven, daar zijn ze waarde
voller.” Zozeer, dat de bedrijven ze
zelf in loondienst namen. Exit uitzend
bureau. Ach, Van der Vleut kan er wel om
lachen. Zoals hij voortdurend zijn eigen
bezigheden relativeert. “Creativiteit
is de sleutel tot het succes. Ik zie
oplossingen, geen problemen.”
Geen loze kreet. Jarenlang ruimde hij
met een zelfbedachte giga-stofzuiger
het festivalterrein van Dynamo Open Air

op. Vanuit het buitenland kwamen ze
kijken naar zijn vinding.
Van der Vleut barst van de ideeën. Zijn
laatste kindje: fietsen repareren aan
de TU/e. Het kwam zomaar opborrelen
tijdens een kroegpraatje met Johan
Franssen van Dienst Huisvesting.
Wat gebeurt er eigenlijk met die witte
TU/e-fietsen als ze stuk gaan? Waar
moeten die studenten heen? Bij hem
in Veldhoven wonen 40.000 mensen en
zijn er tien goedlopende fietsenwinkels.
Met bijna 10.000 man op de campus
zou dat toch ook kunnen lukken? “Johan
werd helemaal enthousiast en heeft
daarna alles in het werk gesteld om
het te realiseren. Zonder hem zou ik
hier nu niet zitten.”
Een kleine opslagloods vlakbij kinderdagverblijf De TUimelaar werd vrij
gemaakt en Van der Vleut heeft er
in augustus zijn ziel en zaligheid in
gelegd. “Ik ben een ondernemer die
met zijn handjes werkt. Daarom was
het ook mijn beste besluit om destijds

het schoonmaakbedrijf te verkopen.
Ik zat achter een bureau, zag mijn eigen
personeel niet, wist niet eens meer
wie mijn klanten waren.”
Nu zit hij op een houten tuinstoel en
overziet zijn eigen kleine koninkrijk.
Een stapel pallets als tafel, plastic
koffiebekertjes, een sjekkie in de
mondhoek en een vrolijke grijns.
Nee, die oude Mercedes is geleend
van zijn zoon. Zelf rijdt hij liever op
zijn roze scooter. Geluk in al zijn eenvoud. Van der Vleut slaapt vier uur
per etmaal. Ergens rond vier uur in
de nacht staat hij op voor zijn hobby:
werken. Heerlijk sleutelen, dingen
repareren. Dat vindt hij ontspannend.
Stress? “Die ken ik niet. Met een
glimlach werk je beter dan met een
chagrijnige kop.”
Foto | Bart van Overbeeke
Interview | Frits van Otterdijk

