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Vorige week vrijdag speciaal 
teruggekomen voor onze eerste 
grootschalige calamiteitenoefening. 
Ik zat in de ploeg die er dan voor zorgt 
dat de in- en externe communicatie 
vlekkeloos verloopt. Aan den lijve 
ondervond ik wat BHV-hoofd Mirjam 
Jahnke me er later over vertelde.  
Op papier ziet het er prima uit, maar 
de (gefingeerde) praktijk is een stuk 
weerbarstiger. Veel duimendraaien, 
vragen om input en nog maar eens 
een bakkie doen. Een leermoment, 
zoals dat dan zo fraai heet. Ben  
benieuwd wat de evaluatie oplevert.

Het mooiste aan het beroep van jour-
nalist is dat je bijzondere verhalen 
hoort. Wouter, Sanne, Frank en  
Sander hadden intrigerende verhalen. 
Deze vier topsporters combineren 
hun universitaire studie met sport 
op topniveau. Ze maken lange dagen 
en moeten veel doen- maar ook veel 
laten. Voor vrienden en relaties blijft 
weinig tijd over. Ze vragen zichzelf 
ook wel eens af wat ze bezielt, maar 
eenmaal op het podium weten ze 
waarvoor ze het doen. Respect.   

Rewwwind - www.tue.nl/cursor

TU/e-team zoekt stemmen  
voor Academische Jaarprijs
24 september - Het team van de 
faculteit Werktuigbouwkunde dat 
meedingt naar de Academische Jaarprijs 
zoekt mensen die een stem willen 
uitbrengen op hun inzending ‘Brand-
schone Verbranding’. Wie de meeste 
kiezers krijgt, wint de Publieksprijs en 
krijgt zendtijd in het populair-weten-
schappelijke tv-programma Labyrint. 
Behalve de Publieksprijs draait het 
vooral om het oordeel van de vakjury. 
Deze zal de beste inzending belonen 
met honderdduizend euro. De inzending 
van het TU/e-team is gericht op het 
schoner en efficiënter maken  
van de huidige verbrandingsmotoren. 

Ook wordt gekeken naar het gebruik van 
duurzame en schone brandstoffen voor 
gedeeltelijke vervanging van de fossiele 
brandstoffen. Kijk voor meer info op 
www.brandschoneverbranding.nl. (FvO)

TU Delft wil nieuwbouw-
miljoenen houden
27 september 2010 - De TU Delft wil de 
25 miljoen euro niet terugbetalen die  
ze van het ministerie kreeg voor een 
nieuw faculteitsgebouw. De faculteit 
Bouwkunde, die in 2008 afbrandde, 
werd in een bestaand gebouw van de  
TU gevestigd. Voormalig minister 
Ronald Plasterk beloofde Delft na de 
brand 25 miljoen om “een nieuw 
faculteitsgebouw te realiseren dat een 
architectonisch icoon zal vormen”.  
Op Prinsjesdag bleek dat het ministerie 
de 25 miljoen van de begroting heeft 
afgevoerd, omdat er geen nieuwbouw  
is gepleegd. Volgens de universiteit 
kostte de brand 170 miljoen euro, 

waarvan 118 miljoen door de verzeker-
ing werd vergoed. Het zou redelijk zijn 
als OCW de helft van de overgebleven 
52 miljoen voor haar rekening zou 
nemen, stelt bestuursvoorzitter  
Dirk Jan van der Berg. (HOP)

NWO vecht voor  
Rubicon-beurzen
27 september 2010 - Het ministerie van 
OCW heeft ze uit de begroting geschrapt, 
maar toch blijven de buitenlandbeurzen 
voor recent gepromoveerde weten-
schappers misschien bestaan. NWO 
vindt de beurzen te belangrijk om af  
te schaffen. De organisatie is met het 
ministerie in gesprek om het programma 
te redden. De laatste ronde van 2010  
en de eerste van 2011 zullen in elk geval 
nog doorgaan. NWO zal daarvoor haar 
financiële buffer aanspreken.  
Maar daaruit kunnen de beurzen niet 
structureel betaald worden. (HOP)

TU/e team seeking votes for Doctoral 
Awards
24 September - The Mechanical 
Engineering team competing for the 
Doctoral Awards is seeking people  
willing to vote for their entry ‘Brand-
schone Verbranding’ (spotless combus-
tion). It is focused on a cleaner and 
more efficient utilization of today’s  
combustion engines. Moreover, it  
looks into the use of sustainable and 
clean fuels for partial substitution  
of fossil fuels. Cast your votes on:  
www.brandschoneverbranding.nl.

TU Delft wants to keep millions  
for new building
27 September - TU Delft does not 
intend to pay back the 25 million euro 
it received from the Ministry for a new 

Department building. The Department 
of Architecture, Building and Planning, 
which burnt down in 2008, was  
accommodated in an existing building 
of the TU.
After the fire, former Minister Ronald 
Plasterk promised Delft 25 million  
“to realize a new Department building 
that will be an architectural icon”.  
On the day of the Queen’s speech  
(Prinsjesdag) it turned out that the 
Ministry dropped the 25 million from 
the budget, as no new building has 
been erected yet. 

NWO fights for Rubicon grants
27 September - Although the Ministry  
of OCW has dropped them from the 
budget, the existence of foreign 
grants for scientists who have recently 
obtained PhD degrees is not entirely 
uncertain yet. NWO finds these  
grants too important to abolish,  
so the organization is talking to the 
Ministry to save the program. (HOP)

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?

Our Rewwwind feature 
provides you with  
snippets of last week’s 
news. What happened 

online after the previous Cursor  
magazine was published? 

[E]

Livegang nieuwe internetsite weer uitgesteld

Richard van de Sanden directeur FOM-Instituut 

Het Communicatie Expertise Centrum 
(CEC) moet de lancering van de nieuwe 
internetsite van de TU/e, die gepland 
stond voor 30 september, wederom 
uitstellen. Oorspronkelijk zou de nieuwe 
site begin 2010 live gaan, maar toen 
bestonden er nog te veel hiaten in het 
werk. Negen maanden later zijn die 
gaten nog niet allemaal opgevuld. 
CvB-lid mr. Jo van Ham noemt medio 
oktober pas een nieuwe streefdatum  
om live te gaan.

Van Ham liet maandag in de U-raads-
vergadering weten dat er nog een flinke 
kwaliteitsslag nodig is om de site 
definitief op orde te krijgen. “Op dit 
moment is hij in onze ogen nog niet 
goed genoeg. We hopen wel dat hij  
dit kalenderjaar nog de lucht in kan.”
Bij het CEC is Chantal Craamer de 
kartrekker van het project. Ook zij 

onderkent dat de site op dit moment  
nog niet goed genoeg is om live te gaan. 
“Voor 85 procent hebben we het op 
orde. Er is de afgelopen maanden 
keihard aan gewerkt. Maar je wil pas  
live gaan als het volledig aan de 
kwaliteitseisen voldoet.” 
De inhoud, die door verschillende 
mensen geschreven is, moet nog beter 
op elkaar afgestemd worden, laat 
Craamer weten. “Je ziet pas op het eind 
welk materiaal je in handen hebt.  
Dan zie je ook dat het niet altijd met 
elkaar rijmt, dat er overlap bestaat en 
dat mensen dezelfde zaken op een 
andere manier omschrijven. Dat moeten 
we nog stroomlijnen. Ook zijn nog niet 
alle Engelse vertalingen klaar en de  
site is nog niet voldoende gevuld met 
aansprekend beeldmateriaal. De focus 
heeft vooral op de teksten gelegen, maar 
je wil de site er ook direct aantrekkelijk 

laten uitzien. We hebben 30 september 
dan wel als streefdatum voor het live 
gaan vastgelegd, maar kwamen er 
gaande het proces achter dat het toch 
meer werk is dan verwacht.” (HK)

De stichting FOM heeft prof.dr.ir. 
Richard van de Sanden benoemd tot 
directeur van het FOM-Instituut voor 
Plasmafysica Rijnhuizen per 1 januari 
2011. Van de Sanden (46) is FOM-werk-
groepleider en hoogleraar aan de TU/e. 
Hij heeft zijn sporen verdiend op het 
gebied van de plasmafysica en -chemie. 

De komende jaren verhuist Rijnhuizen 
naar de campus van de TU/e en wordt 
het omgevormd tot een nationaal 
FOM-instituut voor funderend energie-
onderzoek. Van de Sanden zal leiding 
geven aan de ontwikkeling van de 
nieuwe onderzoeksagenda en daarmee 
invulling geven aan de nationale rol  
van het nieuwe instituut. Ook zal hij de 
verhuizing naar Eindhoven in goede 
banen proberen te leiden.
Van de Sanden: “Mijn aanstelling zou  
je kunnen zien als de ideale synergie 
tussen FOM en de TU/e. Ik heb grote 
affiniteit met het FOM-onderzoek en  
ben in staat om verbindingen te leggen 
tussen de kennis en kunde van FOM en 
die van de TU/e. Toch zal mijn benoeming, 
zeker voor mijn collega’s, een verrassing 
zijn. We hebben per slot van rekening op 
de TU/e een goed lopende onderzoeks-

groep die bestaat uit ongeveer veertig 
mensen.”
Van de Sanden is sinds 2000 hoogleraar 
en groepsleider van de Plasma & Mate - 
rials Processing groep in Eindhoven. Hij 
richt zich in het bijzonder op de analyse 
van de fysisch-chemische processen die 
een rol spelen bij plasmadepositie: de 
afzetting en modificatie van dunne films 
door plasma’s. Deze technologieën 
kunnen worden toegepast in de 

productie van onder andere zonnecel-
len, optische coatings en andere half - 
geleiderapplicaties als microbatterijen 
en condensators. 
De hoogleraar laat weten dat zijn 
aanstelling bij FOM geen abrupt einde 
betekent aan de TU/e. “Ik begeleid nog 
een aantal promovendi en ook voor de 
onderzoeksgroep zal ik de overgang zo 
mooi mogelijk maken.” 
Van de Sanden volgt bij Rijnhuizen prof.
dr. Aart Kleyn op, die deze zomer naar de 
Universiteit van Amsterdam vertrok. (FvO)

The Communication 
Expertise Center (CEC) 
is forced once again to 
postpone the launch of 

the new TU/e Internet site, which was 
planned for September 30. Originally 
the new site was to be in the air early 
in 2010, but at that time there were 
still too many imperfections. Nine 
months later not all of those have been 
remedied yet. Executive Board member 
mr. Jo van Ham mentions the middle 
of October as a provisional new target 
date for going live.

The FOM foundation has 
appointed prof. dr. ir. 
Richard van de Sanden 
director of the FOM  

Institute for Plasma Physics Rijnhuizen 
as at January 1, 2011. Van de Sanden 
(46) is FOM working Group leader and 
professor at TU/e. Over the next few 
years Rijnhuizen will move to the TU/e 
campus and will be converted into a 
national FOM institute for fundamental 
energy research. Van de Sanden is to 
develop a new research agenda and try 
to steer the move in the right direction.

[E]

[E]Prof.dr.ir. Richard van de Sanden. 
Foto | Bart van Overbeeke
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Ach en Wee

Onderzoeksgroepen 
strijden om BIG-Award

Studenten krijgen één campuskaart

Surplus uit 2010 gaat naar 
strategische doelen in 2011

Technisch mankement nekt  
lustrumopening Van der Waals

Een promotieplek is de hoofdprijs van 
een ‘ludieke competitie’ die de Faculty 
Club houdt onder jonge onderzoeks-
groepen. De eerste voorronde van deze 
Best Innovator Group Award, waarin  
de faculteiten IE&IS, Bouwkunde en 
Industrial Design tegen elkaar strijden, 
moet in december plaatsvinden.

Elke faculteit selecteert een jonge, 
veelbelovende onderzoeksgroep, die 
zich in een half uur mag presenteren ten 
overstaande van de leden van de Faculty 
Club. Een jury bestaande uit een drietal 
gerenommeerde TU/e-wetenschappers, 
aangevuld met enkele zwaargewichten 
uit het bedrijfsleven, zal de deelnemende 
groepen beoordelen op ambitie, 
uitstraling, innovatieve kracht en 
opgebouwde reputatie. De faculteiten 
zijn voor de eerste ronde ingedeeld in 
de clusters IE&IS, B, ID (ontwerp en 
organisatie), BMT, W&I, W (toepassings-
gericht) en TN, ST, EE (fundamenteel).  
De winnaars van deze voorrondes, 
gepland in respectievelijk december, 
februari en mei, winnen een beurs om 
talentvolle promovendi naar conferen-

ties te sturen. De grote finale is eind 
volgend jaar gepland.
De nieuwe competitie is vooral bedoeld 
ter promotie van de Faculty Club, het 
platform voor stafleden, alumni en 
emeriti waarvan sinds begin dit jaar  
alle wetenschappelijke medewerkers, 
directeuren bedrijfsvoering en 
diensthoofden automatisch lid zijn, 
vertelt voorzitter prof.dr.ir. Ton Backx: 
“We willen dat de Faculty Club uitgroeit 
tot een prominente ontmoetingsplaats 
voor wetenschappers en medewerkers 
op het bestuurlijk niveau.” (TJ) 

Het College van Bestuur heeft besloten 
om het komend studiejaar één 
multifunctionele campuskaart voor 
studenten in te voeren. 

De studentenfracties in de U-raad, 
Groep-één en de Progressieve Fractie, 
pleiten al lang voor de komst van zo’n 
kaart. CvB-lid mr. Jo van Ham noemt 
het overigens de oplossing van “een 
problematiek van geringe betekenis.”
Op dit moment heeft een student aan 
de TU/e een collegekaart en een 
sportkaart. De collegekaart is tevens 
ook de kaart voor de bibliotheek en 
geschikt om mee te kopiëren. Door 
invoering van de nieuwe kaart vervalt 
in wezen dus alleen de sportkaart. Met 
de nieuwe kaart zal niet betaald 

kunnen worden op de campus. Van 
Ham: “Die functionaliteit toevoegen 
was te duur en te fraudegevoelig. 
Daarbij maken we hier al gebruik van 
het chipsysteem.”
Volgens projectleider ir. Marcel 
Visschers van het Onderwijs en 
Studenten Service Centrum (STU) 
bestaat straks ook de mogelijkheid om 
andere functionaliteiten aan de 
campuskaart toe te voegen. Hierbij kan 
gedacht worden aan gebouwentoegang 
en een parkeerabonnement. (HK) 

De TU/e verwacht voor 2010 een positief 
resultaat van 2,5 miljoen euro. Volgens 
CvB-lid mr. Jo van Ham zal dat bedrag 
worden overgeheveld naar het komend 
jaar, om daarmee een begin te maken 
met het realiseren van de strategische 
doelen die zijn geformuleerd.

In de U-raadsvergadering kwam maandag 
de prognose van het financieel resultaat 
over 2010 aan bod. De TU/e verwacht 
een positief resultaat  van 2,5 miljoen. 
Een aanzienlijk deel van dat bedrag, 
anderhalf miljoen, komt van een niet 
doorgevoerde pensioenpremiestijging. 
De inkomsten uit de derde geldstroom, 
waaronder gelden uit de kenniswerkers-
regeling, vallen 5,1 miljoen hoger uit  
dan begroot. Lagere rijksbijdragen en 
hogere personeelskosten voor derden 
leveren uiteindelijk een positief 
resultaat op van 2,5 miljoen. Het CvB wil 
dit bedrag volgend jaar inzetten voor het 
realiseren van de strategische doelen 
die de TU/e heeft geformuleerd. “De 
afspraak met de diensten en faculteiten 
is om daarvoor geld vrij te spelen. Dat 

moeten we boekhoudkundig natuurlijk 
wel allemaal goed vastleggen”, aldus 
Van Ham. Een eventuele loonsverhoging, 
die zou kunnen worden afgesproken in 
een nieuwe cao, is niet meegenomen in 
de prognose. Van Ham: “Zo’n loonsver-
hoging kan financieel negatief uitvallen 
voor de diensten en faculteiten.”
Van Ham zei zich zorgen te maken over 
bezuinigingen die het ministerie van 
Economische Zaken wil uitvoeren.  
“Over de FES-gelden (middelen uit de 
aardgasbaten die gebruikt worden om 
innovatie te stimuleren, red.) hangt een 
donkere wolk. Het is afwachten hoe een 
nieuw kabinet daarmee omgaat.” (HK)

Door een technisch mankement was de 
lustrumopening van studievereniging 
Van der Waals afgelopen dinsdag minder 
spectaculair dan gepland. De faculteit 
Technische Natuurkunde bestaat vijftig 
jaar en de studievereniging heeft de 
komende tijd allerlei activiteiten op 
poten gezet.

De nacht voor de opening werkte de 
Tesla coil nog - een type transformator 
waarmee hoge spanningen worden 
opgewekt. Het was de bedoeling dat 
aanwezigen bliksemschichten zouden 
zien, maar een defect gooide roet in het 
eten. Drie minuten voor de opening 
dachten ze nog het juiste vervangende 
onderdeel te hebben. Twee studenten 
Technische Natuurkunde waren er 
dinsdag zelfs nog voor naar Luik 
gereden. Uiteindelijk bleek ook een 
ander onderdeel defect. De studenten 

hopen het apparaat snel weer aan de 
praat te krijgen en het op een ander 
moment te kunnen tonen. Het lustrum 
wordt verder gevierd met onder meer 
een symposium, een activiteit waarbij 
‘getokkeld’ wordt vanaf het Auditorium, 
een reünie en een lustrumfeest. Voor alle 
activiteiten, zie www.vdwaals.nl. (JvG)

The Faculty Club is  
organizing a competi-
tion in which young  
research groups 

compete for the Best Innovator Group 
Award. The envisaged first prize of this 
‘playful competition’ is a PhD candi-
date position for the winning group. 
The first qualifying round, in which the 
Departments of IE&IS, Architecture, 
Building and Planning, and Industrial 
Design will contend with each other, is 
scheduled to take place in December.

The Executive Board  
has decided to introduce 
one multifunc tional  
campus card for students 

next academic year. 

TU/e expects a positive 
operating result of 2.5 
million euro for 2010. 
According to Executive 

Board member mr. Jo van Ham that 
amount will be carried over to the 
coming year, thus to make a beginning 
with the realization of the strategic 
goals TU/e has formulated for the next 
decade.

Due to a technical failure 
the lustrum opening last 
Tuesday organized by 
student association Van 

der Waals was less spectacular than 
had been planned. The Tesla coil, a 
transformer generating high voltages, 
refused to function. The Applied Physics 
Department is celebrating its 50th anni-
versary and the student association has 
staged all sorts of activities for the next 
few months. See www.vdwaals.nl. 

[E]
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FOM’ers bezoeken Eindhoven en campus
Zestig medewerkers van FOM Rijnhui-
zen -dat in 2015 naar de TU/e-campus 
verhuist- brengen woensdag 6 oktober 
een bezoek aan Eindhoven en de TU/e. 
In het stadhuis krijgen ze onder meer 
informatie over huisvestingsmogelijk-
heden en aan de TU/e volgt na een 
toespraak van rector Hans van Duijn  
een rondleiding over de campus.

De overeenkomst die de TU/e en FOM op 
6 juli van dit jaar ondertekenden, een 
zogeheten Memorandum of Understand-
ing, is volgens rector Van Duijn geen 
waterdicht document waarmee de 
overgang van het FOM-instituut 
Rijnhuizen naar de TU/e-campus is 
geregeld. “Je moet het zien als een 
gentlemen’s agreement”, zei hij 
maandag 27 september in de univer-

siteitsraadvergadering. Volgende week 
echter komen al zestig medewerkers van 
Rijnhuizen, waarvan sommigen met hun 
partner, met de bus naar Eindhoven om 
zich te verdiepen in de stad en de 
Eindhovense universiteit. Op het 
stadhuis worden zij ’s morgens 
ontvangen door EZ-wethouder Henk 
Brink en kunnen ze een informatiemarkt 
bezoeken. ’s Middags worden ze in de 
Zwarte Doos verwelkomd door Van Duijn 
en krijgen ze een rondleiding over de 
campus.
Het nieuwe instituut, dat naar verwach-
ting in 2015 in een eigen gebouw 
gehuisvest wordt bij N-laag, krijgt de 
naam DIFFER (Dutch Institute For 
Fundamental Energy Research). “Ook 
krijgt het een bredere missie dan alleen 
het doen van onderzoek naar plasma-

fysica”, aldus Van Duijn. “Op zeven 
andere Nederlandse universiteiten 
zullen focusgroepen worden opgezet, 
waarmee DIFFER en de TU/e nauwe 
contacten zullen onderhouden.” (HK)

Wednesday October 6 
sixty employees of the 
FOM Rijnhuizen will 
visit Eindhoven and the 

TU/e campus. At the town hall they will 
among other things be informed about 
accommodation options, while at TU/e 
a speech by Rector Hans van Duijn will 
be followed by a tour of the campus. The 
FOM institute Rijnhuizen will be moving 
to the TU/e campus in 2015.

[E]

Foto | Bart van Overbeeke
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Wake up om 06.35 uur

Lundqvist voorzitter 
van HTSPTwijfels over effect BSA op studievoortgang

Bouwkunde ontvangt bijzonder bezoek

Bij de rampenoefening van vrijdag 24 
september werden ruim achthonderd 
mensen geëvacueerd vanaf het 
TU/e-terrein. Volgens het scenario kan 
een deel van hen niet terug naar huis. 
Met bussen zijn 260 vrijwilligers daarom 
overgebracht naar de Nassau-Dietz-
kazerne in Budel om daar de avond en 
nacht door te brengen. Een impressie.

15.00 uur In de Blauwe Zaal van het 
Auditorium krijgen de vrijwilligers die 
zich hebben opgegeven voor de 
evacuatie een briefing. Het scenario:  
op het oostelijk deel van de campus 
worden explosieven en mosterdgas 
ontdekt. De instructie: verplaats je  
in de situatie van een echte evacué. 
Mirjam Jahnke, hoofd Beveiliging:  

“Het is niet de bedoeling dat jullie er 
een gezellige middag van gaan maken.” 

16.15 uur Registratie in sporthal 2. 
Naam, geboortedatum en woonplaats 
worden geregistreerd en we krijgen  
een polsbandje met een barcode en  
een nummer. Niemand weet zogenaamd 
hoe het verder gaat. Er zit niets anders 
op dan wachten.

16.20 uur Carlo Buijs, medewerker  
bij Scheikundige Technologie, raakt 
overtuigend in lichte paniek. Hij heeft 
opdracht gekregen om net te doen alsof 
hij zo spoedig mogelijk zijn medicijn, 
insuline B, nodig heeft. Hij kan zich 
goed inleven; in zijn familie komt 
suikerziekte voor en hij weet hoe 
spoedeisend je hulpvraag opeens kan 
zijn. Hij is al van een oranje hesje naar 
een blauw hesje en een groen hesje 
gestuurd, toen naar het Rode Kruis en 
nu komt medewerkster Anja vertellen 
dat het Rode Kruis een lijst wil maken 
van alle medicijnaanvragen. “Dat  
duurt veel te lang”, voorspelt Buijs.

18.50 uur Op de kazerne worden 
mannen en vrouwen door militairen  
naar aparte slaapvertrekken gebracht. 
Gelukkig geen veldbedden in een grote 
hal, maar kamers voor zes personen, 
met echte bedden. Zelf opmaken, dat 
wel. Even later weer onder begeleiding 
van militairen naar de eetzaal, waar 
grote stapels warme magnetronprakjes 
staan te wachten.

23.39 uur Polonaise in de bar. Zanger 
Dave Joosten krijgt de zaal gek: “Als de 
lente komt dan stuur ik jou tulpen uit 
Amsterdam.”

00.15 uur De bar is leeg, op een paar 
militairen en hulpverleners na. Theo 
Pover van het Rode Kruis blikt terug  
op de dag. “Eigenlijk is het allemaal  
te gemakkelijk gegaan. Het sukkelde 
een beetje, er is geen moment echte 
paniek geweest.” Volgens Pover was  
het de bedoeling dat er een harde knal 
geproduceerd zou worden op de 
campus. “Omdat de gemeente bang was 
dat er onder omwonenden echt paniek 

zou uitbreken, is dat niet doorgegaan.”
Buiten vertelt deelnemer Tonny 
Bronstein dat een echte evacuatie  
heel anders is. Hij maakte het een  
jaar of zeven geleden mee bij een 
kippenslachterij in Asten. Daar moesten 
vierhonderd mensen vluchten vanwege 
een ammoniaklekkage. “Bij een echte 
evacuatie is heus geen entertainment 
gepland. Wij moesten ons destijds zelf 
vermaken.”

00.55 uur Met zachte dwang worden 
enkele onwillige evacués naar de 
slaapgebouwen gedirigeerd. Een kleine 
ROC-leerlinge in een strakke witte 
trainingsbroek roept: “Ze behandelen 
mij hier of ik elf jaar oud ben!” Een grote 
norse militair zegt via zijn portofoon 
tegen een collega: “Ik heb al opdracht 
gegeven om te sweepen.” Sweepen? 
“Zorgen dat jullie in godsnaam gaan 
slapen.”

06.35 uur Alweer tijd om op te staan. 
(Niet iedereen is hier even enthousiast 
over.) 

Ing. Amandus Lundqvist, die eind april 
afscheid nam als collegevoorzitter van de 
TU/e, wordt voorzitter van het High Tech 
Systems Platform (HTSP). Het plat form, 
opgericht door bedrijven als ASML, Thales, 
Philips Healthcare en FEI Company, 
heeft als doel de hightech precisie-
industrie te versterken en promoten en 
de samenwerking tussen bedrijven te 
bevorderen. Het in 2005 opgerichte 
platform telt zo’n twintig leden.
Direct na zijn vertrek aan de TU/e ging 
Lundqvist aan de slag als voorzitter van 
de stichting SURF, waarin Nederlandse 
onderwijs- en onderzoeksinstellingen 
samen werken aan ict-innovaties.  
Bij het HTSP volgt hij professor Mat  
de Vaan op, die de post sinds 2005 
bekleedde. (MvdV) 

Het bindend studieadvies (BSA) heeft 
niet geleid tot een verbetering van de 
studievoortgang van eerstejaars aan de 
TU/e. Die conclusie trekt de Centrale 
Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs 
(CCKO) in haar voorlopige evaluatie na 
het eerste jaar BSA. Enkele opleidings-
directeuren plaatsen vraagtekens bij  
die slotsom; zij hebben de CCKO om 
aanvullende gegevens gevraagd. 

De definitieve percentages na een jaar 
BSA wijken nauwelijks af van de 
voor lopige cijfers van eind juli; in de 
interimperiode in augustus wisten 
slechts zestien ‘twijfelgevallen’ het tij in 
hun voordeel te keren. Van alle eerste-
jaars afkomstig van het vwo kreeg 63 
procent een positief advies (15 procent 
daarvan vergezeld van een studiecontract 
waarin de student en opleiding afspraken 
maken over de verdere voortgang) en 19 
procent een negatief advies. 
Zeventien procent van de nieuwkomers 
kreeg geen advies, omdat ze zich voor  
1 februari 2010 al uitschreven. De CCKO 
ziet hierin een belangrijk positief effect 
van het BSA: studenten die onder de 
norm presteren, besluiten eerder over  
te stappen op een andere opleiding. 
Dat laatste onderschreven ook de 

opleidingsdirecteuren die zich dinsdag 
over de voorlopige evaluatie bogen. Een 
deel van hen had wel bedenkingen bij de 
conclusie van de CCKO dat het BSA niet 
tot verbetering van de studievoortgang 
heeft geleid. Onder anderen opleidings-
directeur dr.ir. Faas Moonen van Bouw - 
kunde stelde vanuit zijn eigen faculteit  
(in studentenaantallen de grootste van 
de TU/e) andere signalen te hebben 
gekregen en vroeg om nadere informatie 
over de voortgang ten opzichte van 
voor gaande jaren, uitgesplitst naar 
opleiding.
De CCKO is in zijn evaluatie terughoudend 
als het gaat om een eventuele aanscherp-
ing van de BSA-norm, waarvoor onder 
anderen rector prof.dr.ir. Hans van Duijn 
eerder pleitte. Bij een verhoging van de 
norm van de huidige 30 naar bijvoorbeeld 
40 ECTS en bij gelijkblijvende presentaties, 
zou het percentage studenten (totale 
studentenpopulatie) boven de norm 
dalen van 65 naar 51 procent. ‘Voorzichtig-
heid is geboden bij een eventuele 
verhoging van de BSA-norm’, beklem-
toont de commissie. 
Na inventarisatie van de reacties en 
ervaringen vanuit de opleidingen en na 
verder overleg binnen de CCKO wordt een 
definitieve evaluatie opgesteld. (MvdV)

Veertien Russische studenten en  
twee docenten van de Moscow State 
University of Civil Engineering zijn de 
afgelopen tien dagen te gast geweest  
bij de TU/e-faculteit Bouwkunde. Het 
bezoek was een vervolg op een reis van 
studievereniging SUPport in voorjaar 
2009 naar Moskou en Sint Petersburg. 

Het tiendaagse programma werd 
samen gesteld door prof. Olga  
Lyapidevskaya, hoofd internationale 
betrekkingen van MSUCE, en TU/e-
docent uitvoeringstechniek ir. Martin 
Vissers. Ze lieten de studenten onder 
andere kennismaken met de Maasland-
kering bij Hoek van Holland, de grachten 

van Amsterdam, en de metrotunnel  
van de NoordZuid lijn in die stad.
Student Vladimir Smirnov is vooral erg 
onder de indruk van de ideeënuitwisse-
ling met de Eindhovense docenten.  
“Wij hebben dezelfde problemen bij 
bouwtechniek en uitvoeringstechniek, 
maar we pakken ze anders aan. We 
zagen een warmeluchtstroomsimulatie 
waarmee oude kerken kunnen worden 
verwarmd. In ons klimaat kunnen we dat 
zeer goed gebruiken. Andersom konden 
wij vertellen over eeuwenoude Russische 
constructies bij houten bruggen die de 
Nederlanders kunnen gebruiken bij 
wildwissels over snelwegen.”
Wat de studenten verder opviel waren  

de alom aanwezige fietsen, het continue 
aanbod van koffie en de hygiënische staat 
van Nederlandse bouwketen. Wat de 
Nederlandse docenten opviel was het 
gebrek aan Engelse vaardigheden en 
eigen initiatief van de studenten. (NS)

Foto’s | Rien Meulman

The binding recommendation regarding the continuation of studies 
(BSA) has not led to an improvement of the academic record of first-
year students at TU/e. This is the conclusion reached by the Education 
Quality Management Central Committee (CCKO) in its preliminary 
evaluation after the first year of applying the BSA. Several program 

directors have doubts about that conclusion.

[E]

Ing. Amandus Lundqvist, 
who said farewell as 
chairman of the TU/e 
Executive Board at 

the end of April, will become the 
chairman of the High Tech Systems 
Platform (HTSP). This platform, set up 
by enterprises such as ASML, Thales, 
Philips Healthcare and FEI Company, 
is intended to strengthen and promote 
the high-tech precision industry.

[E]

Fourteen Russian stu-
dents and two lecturers 
from Moscow State Uni-
versity of Civil Engineer-

ing have been the guests of the TU/e  
Department of Architecture, Building 
and Planning for the past ten days. Their 
visit was a sequel to the trip made by 
student association SUPport to Moscow 
and St Petersburg in the spring of 2009.

[E]

Ontwikkeling studievoortgang propedeuse vwo-aansluiters 2009-2010
 
  EINDADVIES
 % Positief % Negatief % Geen advies

    (o.a. studiestakers)

OPLEIDING ( + absolute aantallen studenten 1-12-2009)

Bouwkunde (227) 69   9 21

Biomedische Technologie (88) 67 20 11

Electrical Engineering (58) 57  12 29

Industrial Design (89) 70 15  16

Scheikundige Technologie (53) 60 21  19

Technische Bedrijfskunde (161) 64 22 11

Technische Bedrijfskunde GZ (18) 72 11 17

Technische Informatica (56) 57 36 7

Technische Natuurkunde (61) 56 20  25

Technische Wiskunde (21) 71 19 10

Werktuigbouwkunde (155) 57 22 20

Technische Innovatiewetenschappen (48) 58 33  8

TOTAAL (1035) 63 19 17

In het International Center for Sustainable Excellence in de Philips Lichttoren bekijken de  
Russen een model van een vegetatiedak en luisteren ze naar een praatje over slim renoveren. 
Foto | Bart van Overbeeke
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“Negatief BSA even zuur, 
maar wel terecht”
Willart de Haas studeert chemische 
technologie aan Avans Hogescholen  
in Breda. Hij kreeg vorige maand,  
na een jaar zwoegen aan de TU/e- 
faculteit Scheikundige Technologie, 
een negatief bindend studieadvies.

Flink balen?
“Bij scheikunde komt veel wiskunde 
kijken, niet mijn beste vak. Ik wist 
dat het sowieso moeilijk zou worden 
om zestig studiepunten te halen; 
minimaal dertig, liefst veertig was 
mijn streven. Uiteindelijk heb ik er 
negenentwintig gehaald. In augustus 
heb ik nog twee tentamens herkanst 
en ik wist dat ik er minstens één 
moest halen. De faculteit was er heel 
duidelijk in dat dertig punten het  
minimum was en dat daar verder niet 
over te praten viel. Bij Calculus B 
wist ik meteen dat het niet goed was 
gegaan, bij Organische Chemie B had 
ik wel hoop. Maar ik had een vier.”

Heb je moeten wennen aan het 
ritme als student?
“Op de middelbare school kun je 
gerust pas drie dagen voor een  
toets in de boeken duiken, aan de 
universiteit is het vanaf de eerste  
dag aanpoten. Ik denk dat ik dat  
in het begin heb onderschat.”

Waar ging het mis?
“Het eerste blok ging niet slecht,  
ik haalde drie van de vijf vakken.  
Maar het aansluitingsproject wiskunde 
was en bleef ook in volgende blokken 
een probleem, vooral omdat wiskunde 

volop terugkomt in technische vakken 
zoals thermodynamica. Als je geen 
natuurlijke aanleg voor wiskunde  
hebt én er niet meteen vol bovenop 
zit, wordt het lastig.”

Boos over het BSA?
“Persoonlijk is het even zuur, maar  
het is ook wel terecht. Je kunt iedereen 
wel door laten gaan, maar eigenlijk 
is het wel goed om na één jaar een 
duidelijke grens te trekken. Dan weet 
je als student meteen waar je aan toe 
bent en blijf je ook niet jaren achter de 
feiten aanlopen.”

En nu?
“Ik doe sinds een paar weken dezelfde 
studie op hbo-niveau. Ik hoop over 
een paar jaar aan de TU/e terug te 
keren in de master. De route is iets 
anders, maar ik ben ervan overtuigd 
dat ik kom waar ik wil komen.” (MvdV) 

After having toiled for  
a year at the TU/e 
Department of Chemical 
Engineering and 

Chemistry, Willart de Haas last month 
received a negative binding recom-
mendation regarding the continuation 
of his studies. “It is very regrettable, 
but justified. As a student you know  
at once what your position is.”

[E]

Hoofd Bedrijfshulpverlening ing. Mirjam Jahnke:

“Met deze oefening bouwen we aan zelfvertrouwen”

Bouwkunde ontvangt bijzonder bezoek

U-raad stemt in met invoering harde knip

Een explosie, de vondst van mosterdgas, 
een mogelijke besmetting van personen, 
de massale ontruiming van vier 
gebouwen, verplicht registreren en het 
transport van mensen naar een kazerne 
in Budel. Dit waren vrijdag 24 september 
de ingrediënten voor een TU/e-brede 
calamiteitenoefening. Ing. Mirjam 
Jahnke, hoofd BHV, ziet terug op een 
goede en vooral ook leerzame exercitie.

Dat er vrijdagmiddag op allerlei gebieden 
zaken fout zijn gegaan, zal Mirjam Jahnke 
niet ontkennen. “Het was voor het eerst 
dat we zo’n grote oefening hebben 
opgezet in samenwerking met de 
gemeente Eindhoven en Defensie. 
Daarvoor hebben we dit soort calami-
teiten alleen op papier geoefend.  
In de praktijk zie je dat allerlei zaken  
dan compleet anders uitpakken.  
Iets waarvan je denkt dat het in tien 
minuten geregeld is, duurt opeens  
meer dan een half uur.” 

Ook de communicatie tussen de 
gemeente en de groepen van de TU/e 
die betrokken waren bij de opvang en 
registratie van ruim achthonderd 
evacués, verliep stroef. Jahnke: “Men 
wist elkaar niet te vinden en de mede - 
werkers van de TU/e wisten niet wat ze 
wel en niet konden vertellen. Op dat vlak 
ontbrak een goede afstem ming.”
Allemaal zeer nuttige leermomenten, 
aldus Jahnke. “Het zorgt er in ieder geval 
voor dat we de volgende keer met meer 
zelfvertrouwen zo’n proces ingaan.  
Deze oefening helpt dat vertrouwen  
op te bouwen.” Bij de oefening is met 
opzet geen ramp nagebootst of zijn er 
Lotus-slachtoffers ingezet. “Dat had de 
hele oefening veel te gecompliceerd 
gemaakt en daarmee waren we aan onze 
doelen voorbij geschoten”, zegt Jahnke.” 
We hopen dat nu al enige automatismen 
zijn aangeleerd door de betrokkenen.”
De gemeente is volgens het BHV-hoofd 
ook tevreden. “Van die kant werd ook 

geconstateerd dat men de TU/e te 
weinig betrokken had bij de opvang en 
registratie. Maar het technische proces 
van het registreren was goed verlopen.” 
Medio november wordt de uiteindelijke 
evaluatie verwacht. (HK)

De universiteitsraad heeft ingestemd 
met de invoering van de harde knip  
per 1 september 2012. Daarmee moet 
elke student met ingang van het 
studiejaar 2012-2013 zijn bachelor 
behaald hebben voordat met de  
master begonnen kan worden.

Voor de commissie die de invoering 
moet gaan voorbereiden, de zogeheten 
Implementatiecommissie, staat al  
wat huiswerk klaar. Er zijn door het 
Onderwijs en Studenten Service 
Centrum (STU) al een viertal punten 
geformuleerd waar nadrukkelijk naar 
gekeken moet worden.
Zo moet naar alle betrokkenen 
-studenten, docenten en leden van de 
examencommissies- helder over deze 
regeling worden gecommuniceerd.  
In het bijzonder naar aankomende 
hbo-instromers. Voor die laatste  

groep is het gewenst om optioneel een 
klein deel van het schakelprogramma 
dat zij verplicht dienen te volgen, naar 
de vrije keuzeruimte binnen de master 
te verplaatsen. Wel moeten zij het deel 
van het programma dat noodzakelijk is 
om goed te kunnen beginnen met de 
master, vooraf hebben afgerond. 
Voor buitenlandse studenten en 
universitaire studenten van een andere 
instelling met een afgeronde bachelor, 
zou het ook mogelijk moeten zijn om  
in de vrije keuzeruimte van de master 
schakelvakken te volgen. 
Ook moet er een centrale richtlijn 
komen voor de toepassing van de 
hardheidsclausule. Dat betreft de 
omstandigheden die recht geven om  
af te wijken van de regeling. Begin juli 
liet rector Hans van Duijn nog weten  
dat een beroep op de hardheidsclausule 
niet leidt tot een voorwaardelijke 

toelating tot de master. Wel krijgt  
zo’n student de mogelijkheid tot het 
doen van extra tentamens. (HK)

09.30 uur Weer terug op de campus. 
Van de ‘paniek’ van de vorige dag is 
niets meer te zien. Masterstudent 
Technische Informatica Marcel Moreaux 
vertelt wat hij van de oefening vond. 
“Het leek wel heel erg gepland en 
georganiseerd, geen goede afspiege-
ling van hoe het echt zou zijn. 
Bijvoorbeeld dat er al tafels en laptops 
met netwerk klaarstonden in het 
Sportcentrum. In het echt heb je daar 
volgens mij geen tijd voor.” (NS / SK)

On Friday September 24 
a large-scale disaster 
exercise took place on the 
TU/e campus, involving 

the evacuation of more than 800 
people. After registration at the Sports 
Center 260 of them were transported 
to a barracks 25 kilometers away from 
Eindhoven. Entertainment had been 
organized there, so that for most of the 
participants the day turned out to be 
anything but disastrous in the end.

[E]

An explosion, the disco-
very of mustard gas, a 
possible contamination 
of persons, the mass 

evacuation of four buildings, manda-
tory registration and the transportation 
of people to a barracks in Budel. On 
Friday September 24 these were the 
ingredients for a TU/e-wide disaster 
exercise. Ing. Mirjam Jahnke, head of 
BHV, is looking back on a good and 
especially useful exercise.

The University Council 
has agreed to the intro-
duction of the ‘harde 
knip’ on September 1, 

2012. This implies that every student 
must as of academic year 2012-2013 
have obtained their Bachelor’s degrees 
before being allowed to begin on the 
Master’s program.

[E]

[E]

Advertentie
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ALGEMEEN

Albron | Weekmenu Auditorium
Maandag | Groentesasagne ‘Italië’; 
rundergehaktschijf, aardappelschijfjes, 
doperwten; pepersteak, groene 
peper saus, aardappelgratin,  
schorseneren in saus.
Dinsdag | Stoofvlees met friet; stamppot 
hutspot met hachee; gepaneerde 
kabeljauwfilet, witte wijnsaus, pommes 
dauphin, bloemkool-broccoli in saus.
Woensdag | Thaise groene curry met 
rijst; kip krokant, aardappelkroketten, 
bladspinazie; kipfilet in groentesaus, 
kleine gehalveerde aardappelen, 
gemengde botergroenten.
Donderdag | Spaghetti carbonara; 
sukadelapje, jus, gekookte kriel, rode 
bietjes; gebraden varkensvlees in 
champignonsaus, Vlaamse frieten,  
luxe rauwkost.
Vrijdag | Geen avondopenstelling.

Stan Ackermans Institute | Diploma 
award ceremony
It gives us great pleasure to invite you  
to the diploma award ceremony on 
Wednesday 6 October 2010. During  
this ceremony our Software Technology 
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 of the Auditorium 
from 15.00 to 16.00 hrs. Before that time 
you are welcome to join us for some 
coffee or tea, which will be served in the 
Voorhof of the Auditorium from 14.30 hrs. 
The presentation will conclude with a 
reception in the Voorhof of the Auditorium.

Centraal Stembureau | Verkiezingen 
TU/e 2010
Dit kalenderjaar vinden verkiezingen 
plaats voor de geleding studenten van 
de Universiteitsraad en de Faculteits-
raden. Deze verkiezingen geschieden 
door middel van elektronisch stemmen. 
Op maandag 11 oktober t/m woensdag 
13 oktober ’10 ‘liggen de kiezersregis-
ters ter inzage’, schriftelijk én elektro-
nisch. Kiesgerechtigde studenten 
ontvangen hiervan een kennisgeving  
per e-mail. De termijn van de kandidaat-
stelling is vastgesteld op maandag 01 
november t/m woensdag 03 november 
‘10. Het elektronisch stemmen vindt 
plaats op dinsdag 30 november en 
woensdag 01 december ’10. De stem- 
 module staat gedurende betreffende 
periode continu open, van 00:00 uur  
op de eerste dag tot 24:00 uur op  
01 december ’10 (Nederlandse tijd).  
Voor tijdschema/overige informatie:  
zie www.tue.nl/verkiezingen. 

Elections TU/e 2010
In 2010 elections will be held for the 
student sections of the University Council 
and the Department Councils. These 
elections will take place by means of 
electronic voting. The electoral register 
is available for inspection at the Central 
Electoral Committee, Traverse 0.02/0.03 
(from 9:00 to 12:00 and from 14:00 to 
17:00 hours) on Monday 11 thru 
Wednesday 13 October 2010. The period 
of nomination has been set for Monday 
01 thru Wednesday 03 November 2010.
Electronic voting will take place on 
Tuesday 30 November and Wednesday 
01 December 2010. For further infor-
mation: www.tue.nl/elections. 

TEACH: teaching support for TU/e staff | 
Course ‘Setting up and giving lectures’ 
(TRD64)
This course is intended to support 
teachers to design lectures and make 
sound choices to select activating 

teaching methods.  This course will take 
place on 15 November 2010 from 9.00 
- 17.00 hours. This one-day course focuses 
on: how do I build a catchy story; how 
can I make my presentation varied and 
appealing; how do I make use of 
inter active teaching methods and how 
do I structure my series of lectures; what 
are lectures for and what should I treat 
in other teaching formats; how can I 
engage students to keep up with the 
course flow at home; how can I get my 
audience to actively participate in my 
lectures.
You will work with other teachers in a 
small group. For further information 
regarding this course please contact 
Sonia Gómez Puente  
(e-mail s.m.gomez.puente@tue.nl). 
Enrolment occurs through Studyweb  
www.tue.nl/en/the_university/
studyweb/ Participation by teaching 
staff of the TU/e is free of charge.

Workshop ‘Other types of assessment’ 
(TRD36)
This workshop addresses ‘non-standard’ 
methods of assessment such as reports, 
posters, presentations, etc. Attention  
is paid to the assessment criteria and 
indicators, and selecting the appropriate 
assessment instrument. This workshop 
is part of the BKO training program. For 
further information regarding this 
workshop please contact Esther Vinken 
(e.vinken@tue.nl).
The workshop takes place on 16 
November 2010 from 13.30 – 17.00 and 
is free of charge for TU/e staff and PhD 
students. Enrolment occurs through 
Studyweb: http://w3.tue.nl/en/the_ 
university/studyweb

MENSEN

Promoties
L. Del Castello MSc verdedigt op 
maan dag 4 oktober zijn proefschrift en 
stellingen tegen de bedenkingen van 
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 
uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel 
van het proefschrift luidt ‘Table-top 
rotating turbulence: an experimental 
insight through Particle Tracking’.  
Del Castello promoveert aan de faculteit 
Technische Natuurkunde. De promotor  
is prof.dr. H.J.H. Clercx.

C.A.D. Leguy MSc verdedigt op maandag 
4 oktober haar proefschrift en stellingen 
tegen de bedenkingen van een commissie. 
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5  
van het Auditorium. De titel van het 
proef schrift luidt ‘On the clinical 
estimation of the hemodynamical and 
mechanical properties of the arterial 
tree’. Leguy promoveert aan de faculteit 
Biomedische Technologie. 

Y. Tang MSc verdedigt op woensdag 6 
oktober zijn proefschrift en stellingen 
tegen de bedenkingen van een commissie. 
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4  
van het Auditorium. De titel van het 
proefschrift luidt ‘Smart and High- 
Performance Digital-to-Analog 
Converters with Dynamic-Mismatch 
Mapping’. Tang promoveert aan de 
faculteit Electrical Engineering. 

Ir. P.A.E. Bellekens verdedigt op 
donderdag 7 oktober zijn proefschrift  
en stellingen tegen de bedenkingen van 
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 
uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel 
van het proefschrift luidt ‘An Approach 
towards Context-sensitive and 
User-adapted Access to Heterogeneous 
Data Sources, Illustrated in the 
Television Domain’. Bellekens  
promoveert aan de faculteit Wiskunde  
& Informatica. 

STUDENTENLEVEN

T!nt | Heartfulness
Je loopt met het gevoel steeds minder 
tijd voor jezelf te hebben. Je verlangt 
ernaar op adem komen, want adem is 
leven. Door bewust te ademen, kan zich 
een innerlijke ruimte van stilte openen 
en kunnen zich in je leven nieuwe 
mogelijkheden aandienen. Tijdens de 
heartfulness-sessies wordt gebruik 
gemaakt van dans en beweging.  
Het boek ‘Alchemy of the heart’ van 
Reshad Feild dient als inspiratie.  
Datum: 14oktober Tijd: 19.00 -20.00 uur. 
Wil je op adem komen? Meld je dan nu 
aan via tint@tue.nl. 

Psychodrama: Word zelf de regisseur 
van je leven
Psychodrama, het oudere zusje van NLP, 
helpt je om zelf de regie te nemen over 
je leven. Iedereen komt ze tegen: 
blokkades in jezelf die je daarbij in de 
weg zitten. Vaak zijn ze het gevolg van 
ervaringen die je vroeger hebt opgedaan 
en die voor het grootste deel onbewust 
zijn. Psychodrama helpt je om die 
vroegere ervaringen of levensscènes op 
te sporen, in het nu te halen, ze uit te 
spelen, uit te proberen en te veranderen, 
zodat ze je verrijken in plaats van 
afremmen. De introductie workshop  
zal twee keer gegeven worden:  
Op donderdag 7 oktober van 10 tot  
12.30 uur en woensdag 13 oktober  
van 20.00 uur tot 22.15 uur.  
Geef je op via tint@tue.nl. 

DIVERSEN

Academisch Genootschap | Lustrum-
congres hoger  onderwijs: motor van  
de kenniseconomie
Het lustrumcongres van het Academisch 
Genootschap vindt plaats in het 
Auditorium van de TU/e op vrijdag  

8 oktober 2010, 09.00 - 18.00 uur.  
Er zijn topsprekers uit de politiek, het 
onderwijs, en het bedrijfsleven tijdens 
het congres ‘Hoger onderwijs, motor  
van de kenniseconomie’.  Deelname  
aan het congres is gratis. Het complete 
programma voor het congres, alsmede 
de mogelijkheid tot inschrijven is  
te vinden op de website. Kijk op  
www.academischgenootschap.nl.

VACATURES

Postdoc position and 2 PhD candidates 
project COBRA-NL Faculteit EE V36.1150 
1,0 3 or 4 years Inschaling in overleg.
 
Secretaresse DFEZ V84.1233 0,8 1 jaar 
Schaal 7 CAO Nederlandse Universiteiten.

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

De verlichte dansvloer nodigt uit om tot in 
de ochtenduren te dansen. Op donderdag, 
de welbekende Student Night. Elke vrijdag-
avond presenteert Club Massa ‘Rock Night’: 
nieuwe ‘rockin’ bands & afsluitend met  
rockin’ DJ’s o.a… Rock/Electro/Indie/Hip-Hop. 
Zaterdag wisselende concepten met vaak  
internationale dj’s (van techno/techhouse tot 
soul/funk deep house). 

Voorzien van een v.i.p deck en een cocktailbar 
heeft Club Massa alles in huis voor een perfect 
avondje uit. 
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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 callcenter-
team 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.

Contactgegevens:
Holland Financials
Dhr. Robert Reynhout
Robert@holfin.nl
040-2121111
www.holfin.nl

Reacties graag doorsturen naar vacatures@holfin.nl

     HOLLAND
FINANCIALS BV

F I N A N C I E E L  A D V I E S

cursor-holland fin. 100927.indd   1 27-09-2010   10:38:05

Studeer je in Eindhoven en

is musiceren jouw hobby?

Ben jij diegene die onze

big band komt versterken?

Wij hebben wel plaats voor

’n swingende muzikant!

Neem contact op via:

www.bigbandconnection.nl

of bel: 040-2555411

Advertenties
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Effe zeuren

In oktober wordt de bouw van het  
bibliotheek- en wiskundegebouw 
hervat. Omdat daar geen plek zal 
zijn voor Avondrood, vertel ik u over 
de activiteiten van de Avondroders. 
Een korte schets van dit roemruchte 
gezelschap.
Ik noem alleen voornamen. In verband 
met het te verwachten natuurlijk ver-
loop zijn we begonnen met voornamen 
in duplo of triplo. Zo hadden we drie 
Jannen, twee Jossen, twee Henken, 
twee Fransen, twee Wimmen en twee 
Fredden. Met het oog op onze privacy 
zal ik het alleen over ‘meerlingen’ 
hebben; dat betekent niet dat de 
eenlingen zoals, Dick, Douwe, Fons, 
Joop, Nico, en Paul niet aan onze roem 
zouden hebben bijgedragen.  
De meerlingen zal ik nummeren.
Jan 1 houdt zich bezig met grondslagen 
van de natuurkunde - ik begrijp daar 
weinig van en zeg er niets over. Jan 
2 komt om te schaken; heeft na zijn 
pensionering Italiaans gestudeerd; 
heeft onlangs een Italiaans boek van 
duizend pagina’s in mooi Nederlands 
vertaald; kreeg lof in de NRC - ik heb 
het gekocht. Jan 3 studeert en leest 
Frans; in zijn vrije tijd helpt hij  
studenten door tentamens heen. 
Wim 1 komt maar sporadisch ‘op 
zaal’, tussenstop op weg naar de 
bibliotheek. Wim 2 is secretaris van 
de befaamde sommetjesmakersgroep 
O.P. Lossers; hij maakt van rommelige 
aantekeningen strakke wiskunde-

teksten. Fred 1 heeft een tweede  
carrière in Mathematica; is een van  
’s lands experts; geeft veel cursussen. 
Fred 2, ‘kleine slaaf van poëzie en 
taal’, heeft een column in het statis-
tiekblad STAtOR; doet wat wiskundig 
redactiewerk.
Frans 1 doet aan grondslagen van de  
informatica - weet ik ook niets van. 
Frans 2 houdt zich met cultuur bezig; 
schrijft over dichters en bemoeit zich 
met emeriti-programma’s; is betrok-
ken bij het Academisch Genootschap. 
Henk 1 studeert op schaakproblemen; 
weet ik weer niets van. Henk 2 is  
hoofdredacteur van een tijdschrift  
over toegepaste wiskunde. Tot voor 
kort hadden we twee Jossen. De over-
gebleven Jos, die ik Jos 2 zal noemen 
heeft een soortgelijke expertise als  
Jos 1: helpt bij numerieke wiskunde-
problemen. Verder houdt bijna ieder-
een zich bezig met kleinkinderen.

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

Prof.dr. Herman Beijerinck, directeur School  
of Medical Physics and Engineering Eindhoven

“Pas als de ziekenhuizen piepen,  
zijn technologen welkom”
Medisch technoloog Ruud Verdaasdonk 
(VUmc, Amsterdam) luidde afgelopen 
vrijdag tijdens zijn oratie de noodklok: 
er dreigt een nijpend tekort aan 
technologen met zowel een medische 
achtergrond als kennis over de 
modernste medische apparatuur.  
Meer medisch technologen het 
ziekenhuis in halen, is zijn dringende 
advies. Kunnen zij inderdaad bijdragen 
aan een effectievere en efficiëntere 
gezondheidszorg? En hoe kijkt de 
ziekenhuiswereld tegen de inmenging 
van deze ‘techneuten’ aan?

“Er zijn nog steeds ziekenhuizen zonder 
klinische fysici: rondweg onvoorstel-
baar.” Prof.dr. Herman Beijerinck,  
directeur van de School of Medical 
Physics and Engineering Eindhoven 
(SMPE/e) ondersteunt zijn onbegrip  
met driftige gebaren. “Ziekenhuizen 
kunnen het zich niet permitteren  
géén technologen in dienst te nemen. 
Techniek neemt een steeds grotere 
vlucht in de gezondheidszorg.  
Medisch technologen zijn tegenwoordig 

noodzakelijk voor goede kwaliteit.  
Ze zijn betrokken bij risicoanalyses, 
aanschaf van nieuwe apparatuur en 
ondersteunen het klinisch werk van 
medisch specialisten. Zeker de Qualified 
Medical Engineers (QME) die wij 
afleveren, zorgen op korte termijn al 
voor een verbetering van de patiëntzorg. 
Ze bevinden zich op de werkvloer van 
afdelingen zoals cardiologie, interne 
geneeskunde en neonatologie en 
houden zich bezig met evolutionaire 
innovatie.“

“Om technologen in het ziekenhuis  
te laten werken, is geld nodig.  
En ziekenhuizen en geld is een precair 
onderwerp. Een ziekenhuisbestuur  
moet geld vrijmaken en geloven in de 
verbetering van veiligheid, diagnostiek 
en kwaliteit. Zeker dat laatste is lastig  
te meten. Pas als een ziekenhuis onder 
druk staat -door medische incidenten  
of de Inspectie- wordt het belang van 
medisch technologen erkend en zijn  
ze welkom.
Op de werkvloer zelf worden onze 

afgestudeerde technologen door 
de medici op handen gedragen. 
Op hoger niveau moet de rol van 
de technoloog echter nog meer 
geaccepteerd worden en dient 
een financieel draagvlak voor 
hen gecreëerd te worden.”
“Door marktgericht te denken en 
subsidies te regelen stimuleren 
we ziekenhuizen meer techno-
logen in dienst te nemen.  
Zo kunnen de komende jaren 
weer nieuwe QME’s in de 
ziekenhuizen terecht dankzij  
het Sectorplan Zorgonderwijs 
2.0 van de Brabant Medical 
School, een project mede- 
gefinancierd door de provincie 
Noord-Brabant. En er zit een 
uitbreiding aan te komen met 
medewerking van andere 
provincies. We worden steeds 
beter in de verleidingsstrate-
gieën.” (NT)

Vox Academica

Prof.dr. Herman Beijerinck. Foto | Bart van Overbeeke

Daniël Bakker | 
medewerker Fysicawinkel

Wie ben je?
“Ik ben Daniël Bakker, 22 jaar oud, 
masterstudent Applied Physics aan  
de faculteit Technische Natuurkunde.  
Ik werk daarnaast bij de Fysicawinkel  
als bijbaantje. Verder houd ik heel erg 
van sporten en zit ik in het bestuur  
van de Eindhovense studentendans-
vereniging Footloose.”

Waar ben je trots op?
“Als ik kijk naar de TU/e ben ik vooral 
trots op de manier waarop de TU/e met 
haar kennis omgaat. In tegenstelling tot 
de ivoren toren die soms aangehaald 
wordt, staat de TU/e centraal in een 
netwerk van grote en kleine bedrijven, 
waardoor ontzettend grote voortgang 
wordt gemaakt. Zo groot zelfs, dat onze 
regio de ‘Brainport’ wordt genoemd.  
Het is goed te zien dat kennisvalorisatie 
hoog in het vaandel staat bij de TU/e.”

Hoe draag je hier zelf aan bij?
“Als medewerker van de Fysicawinkel is 
het je doel om kennis te delen met de 
particulieren en kleine bedrijven buiten 
de TU/e. Via de Fysicawinkel krijgen zij 

de kans om gebruik te maken van de 
faciliteiten en grote hoeveelheid kennis 
die aanwezig zijn bij de faculteit 
Natuurkunde. Een buurtvereniging uit 
Zeelst was bijvoorbeeld bezorgd om  
het stralingsniveau in hun buurt door 
een nieuw geplaatste antenne.  
We hebben daarop een model  
geschreven waarin alle antennes  
van Eindhoven zijn ingecalculeerd,  
en waarmee we het stralingsniveau 
hebben berekend. Hieruit bleek dat  
zij zich absoluut geen zorgen hoeven  
te maken.”

Wat is je volgende mijlpaal hier? 
“Ik ben bezig met het regelen van een 

stage in Amerika bij een topinstituut. 
Mocht ik worden aangenomen, dan  
zou ik daar in februari voor een maandje 
of vijf naartoe mogen. Het lijkt me een 
ontzettend leuke ervaring om met 
toponderzoek bezig te zijn, in een 
volledig nieuwe omgeving.”

Waar zou je graag je tanden in zetten?
“In mooie stukken onderzoek. Of we  
nou grote en interessante projecten 
binnenhalen met de Fysicawinkel, of ik 
ga afstuderen, of ik ga op externe stage, 
ik vind onderzoek doen erg mooi werk. 
Ik hoop daar nog lang mee te mogen 
doorgaan!” (NS)

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 studen ten 
en medewerkers trots op en wat hebben 
ze daar zelf aan bijgedragen? 
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Topsportregeling | Judith van Gaal
Foto’s | Bart van Overbeeke

Een sporter die op topniveau speelt, moet er een hoop tijd en energie insteken  
om zover te komen. Alsof dat nog niet genoeg is, combineren sommigen topsport  

met een universitaire studie. De topsportregeling aan de TU/e helpt hen een  
balans te vinden tussen studie en sport.

Balanceren tussen studie en sport

Eerder weggaan uit een college om  
op tijd te zijn voor een training.  
Iets langer over je schakeljaar doen. 
Minder vaak aanwezig hoeven zijn bij 
een werkgroep. Studenten die aan 
topsport doen, kunnen in aanmerking 
komen voor de topsportregeling aan 
de TU/e. Dit geeft ze de mogelijkheid 
om in overleg op sommige momenten 
voorrang aan hun sport te geven - 
zonder dat dit ten koste gaat van hun 
studie.

Studenten komen niet zomaar in 
aanmerking voor de regeling. Wim 
Koch, directeur van het Studenten-
sportcentrum, beoordeelt dit als 
topsportcoördinator voor de TU/e.  
“In de eerste plaats moeten ze een 
bepaalde status hebben”, stelt Koch. 
Die statussen zijn regio junior en 
regio senior (status die het Olympisch 
Netwerk Brabant afgeeft), Status A, 
Status B en Status high potential 
(status van NOC*NSF) en Status 
nationaal talent, internationaal talent 
en belofte (via de sportbonden). 
Verder moeten de sporters gemiddeld 
vijftien tot twintig uur per week aan 
trainen en wedstrijden besteden.  
Ook moeten ze in de categorie 
1-sporten van NOC*NSF vallen. 
Het vierde punt, volgens Koch het 
meest lastige en cruciale onderdeel, 
is dat studenten moeten aantonen  
dat er knelpunten zitten tussen 
trainingen en wedstrijden met het 
onderwijsprogramma. “Ik heb een 
gesprek met ze over hun ambities. 
Wat willen ze bereiken? We hebben 
het niet over een hoog niveau, maar 
over een topniveau. Ze moeten niet 
met een of ander aangedikt verhaal 
komen aanzetten.” 
Koch maakt een rapport op waarin hij 
de problemen benoemt. Vervolgens 
kijkt hij in overleg met drs. Chris 
Sepers, studentenadviseur van het 
Onderwijs en Studenten Service 
Centrum (STU), waar de knelpunten 
zitten en wat oplossingen zijn. Dit  
kan zijn op onderwijsgebied of op 
financieel gebied. Sepers: “We vragen 
de studieadviseurs van de faculteiten 
om te kijken hoe de sport in het 
studieprogramma kan worden 
ingepast. Te denken valt aan de 
plaatsing in een andere OGO-groep 
als de trainingstijden blijken samen 
te vallen met de bijeenkomsten.”
Loopt een topsporter studievertraging 

Voorrang geven 
aan sport - zonder 
dat dit ten koste 
gaat van de studie

“Zwemmers zijn gewoon gek”, lacht 
Wouter Houtman (20). De student 
Werktuigbouwkunde heeft moeilijke 
momenten gekend - zeker tijdens zijn 
revalidatieperiode. “Maar op een 
gegeven moment valt alles op zijn  
plek en weet je waarvoor je het doet.”

“Iedere keer als ik weer op het podium 
sta of een pr (persoonlijk record, red.) 
zwem, heb ik weer het bewijs ‘dit is 
het’.” Wouter is al sinds zijn kleutertijd 
een frequente zwembadbezoeker.  
Toen hij negen was, ging hij bij PSV 
zwemmen. Zijn specialisme ligt op de 
tweehonderd meter vlinderslag en 
daarbij is hij erg goed in de vierhonderd 
meter wisselslag. Zijn hoofddoel is, hoe 
kan het ook anders bij een topsporter, 
om een keer aan de Olympische Spelen 
mee te doen. “Daar droom ik van.”

Zijn dagen verlopen volgens een min  
of meer vast stramien. “Om 05.30 uur 
sta ik op en om 06.30 uur lig ik in het 
zwembad. Daarna doe ik krachttraining 
en vervolgens ga ik studeren. Om 15.00 
uur ga ik weer trainen tot 18.00 uur,  
om daarna thuis te gaan eten. Ik moet 
weer vroeg op en ga daarom op tijd  

naar bed.” Twintig tot vijfentwintig uur 
per week aan trainen en wedstrijden 
haalt hij wel. 
Hij heeft zijn eerste jaar aan de TU/e  
er inmiddels op zitten. Zijn studie ziet 
hij als een noodzakelijke investering in 
de toekomst. Wouter gaat pragmatisch 
te werk om zijn vakken te halen.  

“Ik kies mijn vakken uit en probeer 
zoveel mogelijk thuis te doen. Video-
colleges zijn echt een uitkomst. Ik bekijk 
de colleges van eerdere jaren en kan 
daardoor studeren wanneer ik wil.  
Ik schrijf mijn vragen op en stel ze  
aan de docent.” 
Na overleg kan de zwemmer uitstel  
voor tentamens krijgen of een college 
overslaan. “Sommige docenten zetten 
daar vraagtekens bij, omdat ze niet 
bekend zijn met de regeling. Maar als  
ik ze van tevoren een mail stuur, met 
een cc’tje naar de studieadviseur, komt 
het meestal wel goed.” Na heel wat 
gesprekken kreeg Wouter ook uitstel 
voor zijn BSA, niet vanwege zijn 
topsportstatus, maar wel omdat hij 
moest revalideren van een knieblessure. 
“Sommige studenten zeggen wel eens 
‘wat relaxt dat je zo weinig op de TU/e 
bent’. Ze realiseren zich niet wat ik 
daarbuiten allemaal doe.”

“Ik droom ervan 
aan de Olympische  
Spelen mee  
te doen”

“Videocolleges zijn 
echt een uitkomst”

“Op een gegeven moment 
                 valt alles op zijn plek”

“Laatst nog reed ik middenin de 
besneeuwde bergen in noord-Italië.  
Het was net een maanlandschap, erg 
indrukwekkend!” Frank Naks (26) liefde 
voor het marathon mountainbiken wordt 
mede ingegeven door het feit dat hij op 
prachtige plekken fietst. De master-
student innovation management heeft 
met vallen en opstaan geleerd om 
studie en sport te combineren.

Het fietsen is Frank met de paplepel 
ingegoten. Zijn ouders en broer klimmen 
ook al jaren in de pedalen. Intussen  
kunnen ze hem niet meer bijbenen. 

Omdat hij de cross-country-variant niet 
zo spannend vond (‘In Nederland is het 
allemaal wat vlakker’), is hij zich gaan 
concentreren op de marathon- waarbij 
meestal zo’n honderd kilometer per 
wedstrijd wordt verreden. Inmiddels 
reist Frank heel Europa af om wedstrijden 
te rijden met zijn team Balk-House of 
Cycling. “Het is fijn om individueel  
bezig te zijn. De sterkste wint altijd.” 
In het voorjaar traint Frank vijftien tot 
twintig uur en de rest van het jaar zo’n 
tien uur per week. Zijn hbo haalde hij 
met twee vingers in de neus en hij hield 
genoeg tijd over voor het fietsen.  

De universiteit werd een ander verhaal, 
daar moest de masterstudent echt een 
tandje bijzetten. “Ik kwam erachter dat 
ik het anders moest aanpakken, meer 
moest gaan plannen. Ik heb met vallen 
en opstaan geleerd hoe het wél moest.” 
Frank heeft weinig gebruikgemaakt van 
de topsportregeling, maar enkele keren 
kwam het hem toch erg goed van pas. 
“Het schakeljaar moet je eigenlijk 
binnen een jaar halen. Ik moest nog  
één vak afronden en heb na overleg met 
mijn studiebegeleider uitstel gekregen.  
Ook mocht ik alvast met mastervakken 
beginnen.”
De mountainbikefanaat zoekt voort-
durend naar een balans tussen sport  
en studie. Voor de tentamens bouwt  
hij rustweken in, op andere momenten 
krijgt het mountainbiken voorrang. 

“Soms denk ik, had ik maar meer op de 
fiets gezeten, dan had ik beter gereden. 
Maar andersom geldt ook; als ik minder 
op de fiets had gezeten, had ik mijn 
tentamen misschien wél gehaald. Ik wil 
graag ver komen in het mountainbiken, 
maar ik vind het nog altijd fijn om 
daarnaast geestelijk bezig te zijn.  
Ik ben met mijn studie begonnen,  
dus ik maak het ook af!” 

“Ik moest 
meer plannen 
op de TU/e”

“Het is fijn om  
individueel  
bezig te zijn” 

“Met vallen en opstaan 
          geleerd hoe het wél moest”
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Een sporter die op topniveau speelt, moet er een hoop tijd en energie insteken  
om zover te komen. Alsof dat nog niet genoeg is, combineren sommigen topsport  

met een universitaire studie. De topsportregeling aan de TU/e helpt hen een  
balans te vinden tussen studie en sport.

Balanceren tussen studie en sport

op, dan kan hij of zij daar maximaal 
twaalf maanden een toelage ter 
hoogte van de prestatiebeurs voor 
krijgen. Topsporters moeten 
overigens net als andere studenten 
aan de eisen van het bindend 
studieadvies voldoen. Sepers:  
“Je kunt stellen dat ze er niet eens 
aan moeten beginnen om studie  
en topsport te combineren als ze  
geen dertig studiepunten kunnen 
halen. In sommige gevallen krijgen  
ze wel uitstel om aan het BSA te 
voldoen, maar dat is nooit puur 
omdat ze topsporter zijn. Dan waren 
er andere redenen, zoals ziekte.”

Over de regeling is eerder een 
convenant opgesteld, dat ook door 
het College van Bestuur is onder-
tekend. Koch: “Erg gunstig. Als er  
een keer een conflict is, dan moeten 
faculteiten wel meewerken.” Volgens 
Sepers komen er de laatste jaren 
steeds zo’n acht studenten bij die 
gebruikmaken van de regeling. Voor 
het studiejaar 2010/2011 zijn dat er 
meer dan tien.

Ook topsporters 
moeten aan de 
eisen van het 
bindend studie-
advies voldoen

“Ik weet waarvoor ik het doe”

“Ik ben met twee levens bezig”“Het is telkens weer een uitdaging om 
het water onder controle te krijgen”, 
motiveert Sander Berkers (20) zijn 
drijfveer voor het kano slalommen.  
De tijd die hij overhoudt naast het 
sporten, steekt hij in zijn studie 
Werktuigbouwkunde. “Ik ben met  
twee levens bezig.” 

Bijna elk weekend is Sander in 
Zoetermeer bij de wildwaterbaan te 
vinden. Doordeweeks kanoot hij op  
het kanaal in Helmond. “Ik begon met 
twee trainingen per week. Het is een 
beetje uit de hand gelopen en nu train  
ik veertien keer per week.” De student 
begon in 1999, toen hij een sport zocht. 
“Ik heb het altijd erg leuk gevonden om 
tijdens vakanties in Scandinavië te 
kanoën.” Sander bleek talent te hebben 
en zit sinds dit jaar bij de nationale 
selectie. Bij het slalomkanoën met  
twee personen maakt hij kans op de 
Olympische Spelen van 2012.

Eind 2008 ging hij aan de TU/e 
studeren. “Ik had vwo gedaan en het  
lag voor de hand om daarna te gaan 

studeren. Ik dacht dat het wel viel te 
combineren. Pas wat later kreeg ik de 
hogere doelen in zicht bij het kanoën.” 
Het eerste studiejaar viel niet mee.  
“Ik heb veel getraind en kreeg ook  
nog eens de ziekte van Pfeiffer.”

Sander heeft vooral problemen met  
de verplichte aanwezigheid bij 
OGO-projecten. Na overleg met de 
studiebegeleider kan hij soms verstek 
laten gaan, zijn opdrachten levert hij  
via e-mail aan bij afwezigheid.
De topsporter probeert zijn studie en 
zijn trainingsschema zoveel mogelijk  
op elkaar af te stemmen. “Onder de 
andere kanoërs zitten ook veel 
studenten en we hebben dezelfde 
problemen. Als ik zie dat ik vlak voor  
een tentamenweek op trainingskamp  
in het buitenland zit, probeer ik verder 
van tevoren te studeren.” 
Als hij moet kiezen, geeft hij voorrang 
aan de sport. “Topsporten houdt op  
een gegeven moment op. Nu heb ik  
de mogelijkheid om verder te komen.  
En of ik nou op mijn 24ste of op mijn 
27ste begin met werken, maakt niet uit.”

“Topsporten houdt 
op een gegeven 
moment op”

Als hij moet 
kiezen, geeft  
hij voorrang  
aan de sport

Sanne Eekel (20), derdejaars studente 
Bouwkunde, ontdekte relatief laat  
dat ze talent had. Een kleine vijf jaar 
geleden begon ze met atletiek en niet 
veel later bleek ze erg goed te zijn in 
hink-stap-springen. Zo fanatiek als  
ze met sporten is, zozeer is ze er ook  
op gebrand haar studie te halen.

Soms vraagt ze zich wel eens af hoe het 
is om een ‘gewoon’  studentenleven te 
hebben. Om niet elke dag twee uur heen 
en twee uur terug te moeten reizen naar 
haar woonplaats Huizen om te trainen. 
Om niet elke dag vroeg op te staan, 
colleges te volgen en huiswerk te 
maken. Maar steeds weer denkt Sanne 
op zo’n moment: “Ik heb een doel voor 
ogen en ik weet waar ik het voor doe. 
Daardoor kan ik die discipline telkens 
weer opbrengen.” Tot nu toe gaat  
het combineren van het vijf keer per 
week dik twee uur trainen met een 
universitaire studie haar goed af.  
“Ik heb alles gehaald.”

De atlete turnde jarenlang, maar stopte 
daarmee toen de leuke groep uiteen 
viel. Atletiek lag voor de hand, omdat 
haar familieleden aardig bedreven zijn 
in het looponderdeel. Niemand kon 

echter vermoeden, zeker zijzelf niet,  
dat het hink-stap-springen haar zo goed 
zou liggen. Een onderdeel dat ze nooit 
eerder had gedaan. Binnen een jaar tijd 
presteerde ze op topniveau. Omdat het 
goed te combineren is, doet ze er ook af 
en toe verspringen en sprinten bij. 

Sanne heeft geregeld last van blessures 
en heeft daardoor het gevoel nog niet 
alles uit zichzelf te hebben gehaald.  
“Je moet een goede techniek ontwikke-
len, maar tijdens het trainen daarop  
heb je een hoog risico op blessures.” 
Het sporten geeft haar juist een extra 
drive voor haar studie. “Er zijn er maar 
weinig die met sporten hun geld kunnen 
verdienen. Ik wil een goede studie 
ernaast doen. Loopt het met mijn studie 
niet goed, dan kan ik minder tijd 
besteden aan sporten. Daar heb ik 
mezelf mee.”
De topsportregeling maakt het mogelijk 
om eerder weg te gaan bij colleges.  
“Ik moet steeds op tijd de trein halen. 
Meestal regel ik dat zelf met docenten 
en die maken er eigenlijk nooit een 
probleem van. Ik baal er wel soms van 
dat ik niet altijd bij groepswerk kan zijn. 
Dan heb ik het gevoel dat ik mijn 
maatjes in de steek laat.”

“Soms heb ik het 
gevoel dat ik mijn 
maatjes in de 
steek laat”

Sporten geeft 
een extra drive 
voor haar studie

Students engaging in 
top-class sport may 
qualify for the top-class 
sport arrangement at 

TU/e. This enables them, in consulta-
tion, to give priority to their sport at 
certain moments without a detrimen-
tal effect on their studies. Over twenty 
TU/e students are making use of this 
arrangement. Four of them are talking 
about combining top-class sport with 
studies.

[E]
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Niet meer wachten op aha-erlebnis bij       procesverbetering

Veel organisaties gebruiken informatie-
systemen die de uitvoering van hun 
processen ondersteunen. “Dan is het 
handig om te kunnen bepalen of deze 
systemen ook effect hebben en om  
te kunnen voorspellen of eventuele 
aanpassingen in een proces wel tot de 
verwachte verbetering leiden”, stelt 
Netjes, die zes jaar terug bij Technische 
Bedrijfskunde op dit onderwerp 
afstudeerde.
In haar promotieonderzoek, dat ze 
dinsdag 28 september verdedigde, 
borduurt ze hierop voort. Het onderzoek 
werd uitgevoerd binnen de groep 
Information Systems, deel van de  
Beta Research School for Operations 
Management and Logistics. Vertrekpunt 
van het project, gefinancierd door 
Technologiestichting STW, was het 
ontbreken van een wetenschappelijke 
basis voor de manier waarop bedrijfs-
processen in de praktijk worden 
herontworpen. Door het niet gebruiken 
van formele methoden heeft de 
menselijke intuïtie bij veranderingen 

nogal eens de overhand, vaak met 
onvoorspelbare en onbevredigende 
uitkomsten tot gevolg. Bovendien, zo 
stelt Netjes: “Veel bedrijven doen de 
dingen zoals ze ze al jaren doen. Maar 
een ontevreden consument of klant 
neemt geen genoegen met die routine. 
Bedrijven moeten goed blijven kijken 
naar mogelijke verbeterpunten in hun 
processen, zonder de organisatie direct 
helemaal op haar kop te hoeven zetten”. 

Netjes ging op zoek naar een systema-
tische, geautomatiseerde aanpak om 
ontwerpteams te helpen bij het 
verbeteren van bedrijfsprocessen. “In de 
praktijk komen mensen nu een middag 
bij elkaar om te brainstormen, waarna 

wordt besloten om dit of dat anders  
te gaan doen. Daarbij wordt vaak niet 
gekeken of de geopperde veranderingen 
ook het gewenste effect hebben - veelal 
simpelweg omdat zoiets kostbaar, 
complex en tijdrovend is. Met mijn tool 
hoeft de gebruiker feitelijk maar op  
één knop te drukken om het effect van 
veranderingen in een proces in kaart  
te brengen. Want een idee kan briljant 
lijken, maar feitelijk niks oplossen.” 

Netjes’ aanpak draait om het creëren  
en evalueren van alternatieve proces-
modellen. Het startpunt is een model 
van een bestaand proces: een overzicht 
van bijvoorbeeld de taken die binnen 
een proces worden uitgevoerd, de tijd 
die ze in beslag nemen, de uitvoerders 
ervan en de inhoudelijke informatie die 
wordt verwerkt. “Eerst wil je weten: wat 
gaat er fout? Een gemeente moet een 
bouwaanvraag bijvoorbeeld binnen een 

wettelijke termijn afhandelen. Als deze 
termijn niet gehaald wordt, wil je het 
proces dus verkorten. Daarvoor kun  
je verschillende herontwerpregels 
toepassen die de processtructuur 
veranderen. Zo kun je met taken 
schuiven, taken omwisselen, ze parallel 
laten verlopen of helemaal verwijderen”, 
somt ze op.
De volgende vraag die moet worden 
beantwoord, is: waar gaat het mis? 

Veel burgers met (ver)bouwdrift lopen ertegenaan: lange en  
onduidelijke procedures bij de gemeente om de vereiste  

vergunning te krijgen. De aanvrager weet niet wat hij precies  
moet aanleveren, de meebeoordelende welstandscommissie 
bestaat uit kopstukken met volle agenda’s die maar af en toe 

kunnen samenkomen; een proces kan om uiteenlopende redenen 
enorm vertragen. Promovenda Mariska Netjes ontwikkelde  

een systematische, geautomatiseerde aanpak om dergelijke  
(bedrijfs)processen te helpen verbeteren.

Promovenda Mariska Netjes. Foto | Bart van Overbeeke“Een idee kan  
briljant lijken, 
maar feitelijk  
niks oplossen”

Privégids voor mediagebruikers

In verschillende domeinen worstelen 
ontwikkelaars met het dilemma hoe  
ze hun gebruikers persoonlijkere 
diensten kunnen aanbieden. Ook een 
bibliotheek, een muziekdatabase of  
de kunstuitleen verspilt niet graag  
tijd en geld met diensten bieden aan 
ongeïnteresseerde mensen. Bellekens 
heeft zijn onderzoek naar datatoegang 
geïllustreerd in het televisiedomein.
“Webkanalen zullen hun weg vinden  
op de tv-toestellen. Binnen vijf jaar 
hebben we misschien toegang tot 
tienduizend kanalen. Mijn ouders in 
Mechelen hebben nu al achthonderd 
zenders op hun digitale tv. Dat is al veel 
te veel. Ze kijken altijd naar dezelfde 
tien.” Een persoonlijke EPG kan dan 
uitkomst bieden. Maar welke persoon 
kun je wat aanbevelen? En wanneer? 
Een actiefilm is leuk voor de zaterdag-
avond wanneer het glas rode wijn  
op tafel staat, maar daar moet je  
niet mee aankomen op een maandag-

ochtend om acht uur. 
“Televisie is van zichzelf een conser-
vatief medium. Het duurt heel lang eer 
evoluties daar in doordringen”, zegt 
Bellekens. “De technologie van high 
definition-televisie bestaat bijvoorbeeld 
al twintig jaar, maar dat komt er nu pas 
echt door. Contentproviders willen geen 

HD-content maken wanneer er geen 
mensen zijn met een HD-televisie.  
En mensen kopen geen HD-televisie 
wanneer er geen HD-aanbod is.  
Het is een heel afwachtende markt.  
In tegenstelling tot internet , waar 
ontwikkelingen heel snel gaan.”
Toen Bellekens in 2005 aan zijn 
promotieonderzoek begon, waren  

er slechts enkele eenvoudige inter-
actieve applicaties ontwikkeld.  
Het was hooguit mogelijk om kleine 
menu’s te gebruiken of eenvoudige 
spelletjes te spelen die te bedienen 
waren met de toetsen van de afstands-
bediening. Hij vroeg zich af wat er 
eigenlijk nodig is om een systeem 

persoonlijk te maken. “Daar gaat het 
om; hoe maak je zo’n systeem voor 
iedereen anders op zo’n manier dat  
elke persoon tevreden is? Daar heb  
je een gebruikersmodel voor nodig.  
En met die kleine trage set-top-boxen 
die gangbaar waren, was dat niet te 
maken. Je hebt een geavanceerd 

Door de enorme overvloed aan programma’s, boeken en  
liedjes geen keuze meer kunnen maken, het is een symptoom  

van deze tijd. Maar niet alleen een probleem van de ontvanger.  
Ook de verzender wil gericht zijn diensten aanbieden.  

Pieter Bellekens, promovendus bij W&I, ontwikkelde een aanpak 
om persoonlijke toegang tot data te faciliteren. Een persoonlijke 

EPG (elektronische programma gids) is er een toepassing van.

De tv-markt is  
heel afwachtend

Ir.ing. Pieter Bellekens verdedigt 
op 7 oktober zijn proefschrift 
‘An Approach towards Context-
sensitive and User-adapted Access 
to Heterogeneous Data Sources, 
Illustrated in the Television 
Domain’.

Pieter Bellekens. Foto | Bart van Overbeeke
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In de rubriek Sluitstuk 

vertellen afstudeerders 

over hun afstudeeronderzoek.

Nederland is heerlijk warm. Dat wil 
zeggen: op enkele kilometers diepte. 
Deze ondergrondse warmte is boven-
gronds te gebruiken voor klimaat-
neutrale verwarming van kantoren en 
gebouwen. Studente Werktuigbouw-
kunde Petra Bijl onderzoekt een  
technologie om dit mogelijk te maken.

Twee tot drie kilometer onder het 
maaiveld is de temperatuur 50°C tot 
70°C. Door vloeistof door het warme 
gesteente te pompen, kan die warmte 
omhoog worden gebracht. Echt een-
voudig is dat niet. De meest efficiënte 
warmteoverdracht vindt plaats in de 
fijnere kanalen in het gesteente.  
Veel vloeistoffen zijn echter geneigd 
snel hun weg door het gesteente  
te zoeken via de bredere kanalen. 
In deze kanalen vindt echter minder 
warmtewisseling plaats. De vloeistof 
stroomt er namelijk sneller en  
passeert minder warm oppervlak.
Het is dus de kunst de vloeistof in  
de brede kanalen te vertragen, zodat 
ook de fijnere kanalen volstromen 
met vloeistof. Sommige vloeistoffen 
worden onder een bepaalde druk en 
bepaalde warmte stroperig, en dus 
trager, in de bredere kanalen. In de 
fijne kanalen blijven ze juist vloeibaar.
“Het probleem is dat de vloeistof via 
buizen van een halve meter doorsnede 
de grond in en uit worden gepompt”, 
vertelt Petra Bijl, studente Werktuig-
bouwkunde. “Het is niet de bedoeling 

dat de vloeistof in die buizen ook 
viskeus is. Dan kost het pompen te 
veel energie.”
Gelukkig bestaat er nog cetyltrimethyl 
ammonium bromide (CTAB). Vermengd 
met natrium salicytate (NaSal) blijft 
deze stof vloeibaar in zeer brede 
én zeer fijne kanalen. Alleen in de 
middenmaatkanalen wordt de stof 
stroperig. 
En dus is Petra Bijl druk aan het 
experimenteren met de stof. In het 
klein, dus met een bak gesteente, 
een pomp, druksensoren en thermo-
meters. “Ik zoek uit bij welke 
concentratie, druk en temperatuur 
het systeem het best werkt”, vertelt 
Bijl. “De resultaten verwerk ik in een 
wiskundig model dat het systeem 
beschrijft op grotere schaal.”
Haar voorlopige conclusie: de vloei-
stof heeft de genoemde eigenschap-
pen wel, alleen bij een hogere 
temperatuur wordt de viskeuze  
variant toch weer dunner. Net als 
suikerstroop. (EV)

Sluitstuk

Grondwater doet zeespiegel stijgen

Een kwart van de jaarlijkse zeespiegelstijging van 3,1 mm wordt  
veroorzaakt door grondwater dat voor drinkwater, irrigatie of  
industriële toepassingen wordt opgepompt. Dat blijkt uit onderzoek  
van de Universiteit Utrecht. Het opgepompte grondwater komt voor  
het grootste deel uiteindelijk in zee terecht, met een jaarlijkse 
zeespiegel stijging van 0,8 mm en een gevaarlijke daling van de  
grondwaterstand tot gevolg. 
Vooral in landen waar het watergebruik in de landbouw niet  
duurzaam is, zoals China, India en de Verenigde Staten, kan deze 
grondwater daling in de toekomst tot grote problemen leiden, met  
ecologische rampen en zelfs hongersnood tot gevolg. De rol van  
grondwateronttrekking in de stijging van de zeespiegel is al in een 
eerder stadium onderkend door het klimaatpanel van de Verenigde  
Naties (IPCC), maar de omvang van deze bijdrage was nog onduidelijk. 
De helft van de overige zeespiegelstijging komt volgens de onderzoekers 
door het uitzetten van opwarmend zeewater en het laatste kwart wordt 
veroorzaakt door het smelten van gletsjers en ijskappen. (TJ)O
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Nederland verwarmen met  
ondergrondse stroop

Subterranean heat 
can be used for the 
climate-neutral heating 
of offices and buildings. 

Mechanical Engineering student  
Petra Bijl is investigating a heat  
exchange system, whereby liquid  
is pumped through rock. 

[E]

Niet meer wachten op aha-erlebnis bij       procesverbetering
Hiervoor wordt gebruikgemaakt van 
process mining: het ontdekken, volgen 
en verbeteren van bedrijfsprocessen  
op basis van databestanden. “Door het 
‘minen’ van het databestand over de 
bouwaanvragen kun je bijvoorbeeld 
achterhalen waar de grootste  
wacht tijden optreden. Als dat bij de 
welstands commissie is, dan moet  
dáár een verandering plaatsvinden”, 
verduidelijkt Netjes.

In de volgende stap van de aanpak 
worden alternatieven voor het bestaande 
proces gecreëerd. Een alternatief 
procesmodel wordt gemaakt door het 
toepassen van een herontwerpregel 
-bijvoorbeeld het verwijderen van een 
taak- op een deel van het proces, 
bijvoorbeeld de bijeenkomst van de 
welstandscommissie. Een overzicht  
van alle gecreëerde alternatieven wordt 
weergegeven in een soort boomstruc-
tuur, met het originele procesmodel  
als ‘stam’. 
De laatste stap in het verbeterproces is 
het evalueren van de prestatie van de 

diverse alternatieven. Netjes maakt 
hiervoor gebruik van simulatie, waarmee 
een kwantitatieve schatting van de 
prestatie -bijvoorbeeld voor tijd of 
kosten- van een model kan worden 
gegeven.
Haar aanpak, die ze integreerde in een 
bestaand process-mining-programma,  
is volgens de onderzoekster toepasbaar 
in de meest uiteenlopende organisaties, 
van ziekenhuizen en gemeenten tot 
fabrikanten van speelgoed.  
De promovenda benadrukt dat haar 
geautomatiseerde aanpak de menselijke 
inbreng niet helemaal vervangt:  
“Het systeem is bovenal bedoeld om 
ontwerpteams tijdens workshops te 
ondersteunen in hun keuzes, zodat  
ze minder afhankelijk zijn van de 
aha-erlebnis van één persoon, zoals  
nu vaak het geval is”. 

Netjes werkt sinds vijf maanden als 
postdoc. In die positie onderzoekt ze, 
met medewerking van een software-
leverancier voor business-process- 
managementsystemen, in hoeverre  
haar methode bruikbaar is. Het contact 
met dat bedrijf kwam voort uit haar 
promotieonderzoek, waarvoor ze 
regelmatig overlegde met een commis-
sie van gebruikers. “Zij herinnerden  
me er steeds aan dat mijn onderzoek 
wel tot iets bruikbaars moest leiden.”
Nu de verdediging van haar proefschrift 
erop zit, gaat Netjes eerst enkele 
maanden met verlof; ze is namelijk acht 
maanden zwanger van haar eerste kind. 

Na haar verlof en postdocschap hoopt  
ze aan de slag te kunnen als universitair 
docent of haar kennis en kunde verder 
toe te passen in een ziekenhuis. (MvdV)

systeem nodig waarop data-mining  
kan worden toegepast en afleidingen 
kunnen gemaakt worden. Bovendien 
waren die set-top-boxen niet verbonden 
met het internet. Daar kwam alleen een 
televisiesignaal op binnen. Toen eind 
2005, begin 2006 de eerste set-top-
boxen een ethernetverbinding kregen, 

ging er een nieuwe wereld open.  
Je hing er een server achter en je  
kon het internet op.”
Vanaf dan was het mogelijk een  
gebruikersmodel te maken en te 
bewaren op een server en kwam  
een persoonlijke EPG binnen bereik. 
“Gebruikersfeedback is soms moeilijk  

te interpreteren omdat het afhankelijk  
is van tal van invloeden als stemming, 
gezondheid, locatie en tijd van de 
kijker. Deze context moeten we bewaren 
zodat die later gebruikt kan worden om 
te kunnen voorspellen wat de gebruiker 
zou kunnen interesseren in een 
bepaalde situatie.”
Bellekens bedacht een strategie die 
gebruikmaakt van het semantische web. 
“Dat is niet nieuw, het concept bestaat 
al sinds 2001, maar het is slim genoeg 
voor deze toepassing. Het is een web 
met betekenis, interpreteerbaar door 
computersystemen. Daardoor is het in 
staat om nieuwe verbanden te leggen. 
Bijvoorbeeld tussen een tv-programma 
met sportnieuws en een ander 
programma met een sportwedstrijd.”  
Hij ontwikkelde samen met Stoneroos 
Interactieve Televisie, waar Bellekens 
sinds 2007 hoofd research is, de iFanzy. 
Het is een elektronische EPG die onder 
andere beschikbaar is op de iPhone, 

connected tv-systemen en in een 
proefproject van Glashart Media in 
Hillegom. Een website en een iPhone-
applicatie zijn ondertussen, behalve  
in Nederland, ook al gelanceerd in 
Duitsland en Turkije. (NS)

Privégids voor mediagebruikers

Het web legt  
verbanden tussen 
tv-programma’s

Being unable to make  
a choice due to the  
overwhelming  
abundance of programs, 

books and songs is a symptom of  
this day and age. The problem is not 
limited to the receiver. Senders also  
try to focus the services they offer. 
Pieter Bellekens, a PhD candidate  
at Mathematics & Computer Science, 
developed an approach intended to 
facilitate personal access to data.  
A personal EPG (electronic program 
guide) is one of its applications.

[E]

Petra Bijl. Fotomontage | Rien Meulman

Netjes’ aanpak 
kan op veel 
plaatsen worden 
toegepast, van 
ziekenhuis tot 
speelgoedfabriek

Mariska Netjes developed 
a systematic approach 
to the support of design 
teams in improving  

business processes. The approach  
assists in finding improvement points 
for the existing process, creating  
alternative designs and evaluating  
the alternatives with simulation. 

[E]
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Een groen konijn voor de kunst: mag dat?
In 2004 werden leden van een 
Amerikaans kunstenaarsinitiatief 
opgepakt door de FBI, omdat ze 
(onschuldige) bacteriën wilden 
gebruiken voor performances over  
de bio-industrie. In het algemeen 
hebben beeldend kunstenaars een 
redelijke vrijbrief om omstreden werk  
te maken. Maar als ze zich met levend 
materiaal bezighouden, vinden 
niet-kunstenaars dat meteen  
‘gevaarlijk’. Op woensdag 6 oktober 
geeft filosoof Robert Zwijnenberg een 
lezing hierover in De Zwarte Doos.

Biokunst reageert vaak op nieuwe 
technologie: ivf, transgene dieren  
(de stier Herman) en genetisch 
gemodificeerd voedsel. Regelmatig 
maken biokunstenaars omstreden 
kunstwerken om discussie uit te lokken. 
Ze zoeken ethisch geladen grenzen op 
en vinden ethische discussies te vaak 
ontaarden in moralistische ja/nee- 
oordelen. Door hun vrijbrief mogen 
kunstenaars meer dan wetenschappers. 

Dat geeft ze juist de mogelijkheid om 
die debatten te aan te zwengelen. Het 
bekendste voorbeeld is de Amerikaan 
Eduardo Kac, die het fluorescerende 
groene konijn Alba maakte.

Filosoof dr. Robert Zwijnenberg richtte 
in 2005 het Arts & Genomics Centre op 
aan de universiteit van Leiden. Daar 
introduceert hij de ‘Artists in het lab’. 
waar hij kunstenaars laat rondkijken, 
werken en kunst maken. Zwijnenberg, 
eerder in de Volkskrant: “Dat doet niet 
alleen iets met de kunstenaar, ook met 
de wetenschapper. Maar, daar zitten 
wetenschappers niet altijd op te 
wachten. Die vinden meestal dat hun 
werk, bijvoorbeeld dierproeven, een 
hoger doel dienen: de wetenschap.”
Voor kunstenaars geldt dat niet, zij 
bevragen die houding juist. Volgens 
Zwijnenberg zijn wetenschappers bang 
voor die discussies: “Dan zouden je 
argumenten wel eens niet zo goed 
kunnen zijn. Wetenschappers en kunste-
naars stellen dezelfde vragen, maar 

kunstenaars geven andere antwoorden. 
Ze kunnen ethische thema’s aansnijden 
die wetenschappers niet kunnen.” (GV)

De lezing van Robert Zwijnenberg is  
op woensdag 6 oktober om 11.45 uur  
in De Zwarte Doos.

In 2004 members of an 
American artist initiative 
were arrested by the FBI, 
because they wanted  

to use (harmless) bacteria for 
performances about the bio-industry. 
Although visual artists usually enjoy  
a reasonable degree of freedom to  
create controversial work, when they 
start working with live material,  
non-artists immediately find this  
‘dangerous’. On Wednesday October  
6 philosopher Robert Zwijnenberg  
will present a lecture about this  
subject in De Zwarte Doos.

[E]

Opgroeien in isolement eindigt in drama
Alle ouders willen hun kinderen graag 
beschermen tegen de gevaren van de 
boze buitenwereld. Maar hoever mag  
en kun je daarin gaan? ‘Ver’ zullen 
sommigen zeggen, maar niemand zal  
zo ver gaan als de vader en moeder  
in de film ‘Dogtooth’. Hun riante huis 
met tuin en zwembad is ommuurd,  
hun kinderen hebben nog nooit  
een stap buiten gezet en zullen dat 
voorlopig ook niet doen.

Zo’n streven is natuurlijk niet vol te 
houden, maar intussen moeten de 
kinderen, -een zoon van negentien  
en zijn zussen van achttien en 
zeventien- wel bezig worden gehouden 
en de buitenwereld moet worden 
verbloemd. Die omschrijven de ouders 
als een ‘wrede woestenij met alleen 
volwassenen’. Die wereld mogen ze  
pas betreden als ze zelf volwassen zijn. 
Ofwel: als hun hoektanden (dogtooth) 
uitgevallen zijn en weer aangegroeid. 
Hoe kunnen ze zich anders verdedigen 
tegen bloeddorstige monsters,  
waarvan de verschrikkelijke huiskat  
het gevaarlijkste wezen op aarde is?
Er is geen telefoon, laat staan een 
computer. De tv is niet aangesloten, 
daar worden alleen sporadisch 
homevideo’s op vertoond die de ouders 
vroeger hebben gemaakt. Die zetten 
ook de taal naar hun eigen hand.  
Ze vertellen hun kinderen dat een zee 
een leren fauteuil is en als één van  
hen het woord ‘kut’ opvangt, reageert 
moeder: “Dat is een soort lamp.” Als  
ze vragen wat een zombie is, krijgen ze 
te horen dat dit een geel bloemetje is. 
Op een bepaald moment scheurt vader 
zijn kleren en smeert hij nepbloed over 
zich heen om die illusie van de katten  
in stand te houden. 

Uiteraard gaan de kinderen vragen 
stellen, zeker als vader besluit dat  
de seksuele behoeften van zijn zoon 
bevredigd moeten worden. Hij neemt 

beveiligingsagente Christina mee,  
die zijn zoon regelmatig een orale 
‘servicebeurt’ geeft. Wat natuurlijk  
niet onopgemerkt kan blijven, waardoor 
de dochters rebelleren en de agente 
chanteren voor een film met Sylvester 
Stallone. En zo verslapt de ijzeren greep 
van de ouders op hun kinderen beetje 
bij beetje en wordt het pay back time. 
De Griekse film ‘Dogtooth’ was vorig 
jaar een van de geruchtmakendste  
films op het Filmfestival Rotterdam.  

Niet alleen door het thema, ook door  
de weinig verhullende seksscènes, de 
brute uitbarstingen van pa en een erg 
ongemakkelijke badscène tussen broer 
en zussen. Het indrukwekkendste is 
waarschijnlijk de ontmoeting tussen 
een kat en een tuinschaar. (GV)

De film Dogtooth draait 30 september 
(met inleiding) en 5 en 6 oktober in  
De Zwarte Doos.

All parents want to protect 
their children from the 
dangers of the wicked 
world outside. How far 

can you go in this respect? ‘Far’ but 
nobody will take it to the lengths of the 
father and mother in the film ‘Dogtooth’.  
Their spacious house with a garden  
and swimming pool is walled in, their 
three children have never set foot  
outside and are totally secluded from  
the outside world. Everything changes 

upon the arrival of Christina, who  
drops in every now and then to satisfy 
the sexual needs of the son. The film  
will be shown in De Zwarte Doos on  
30 September and on 5 and 6 October.

[E]
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I wonder

Why do Dutch people love the color orange so much? 

Siddarth Chunduri is a first-year Master student of Embedded Systems coming 
from Pondicherry, India. As soon as he found out that he was going to study  
in the Netherlands he began to follow the Dutch team’s performance during 
the World Cup matches. “Everything was orange. The players, the streets, the 
supporters. I wondered then: why are the Dutch so fond of the color orange?” 

Orange is indeed the national color of the Netherlands. Except during football 
matches you also see whole cities colored orange on the Queen’s Birthday.  
The preference for the color orange in the Netherlands originates from the 
French city of Orange. William I, pater patriae (1533-1584), inherited the  
princedom of Orange from his nephew, as well as the accompanying presti-
gious title of prince of Orange. The title prince of Orange has been passed on, 
and today’s prince of Orange is prince Willem-Alexander, son of Queen Beatrix 
and future King of the Netherlands. The royal house of the Netherlands is 
called the house of Orange-Nassau. 

The phenomenon ‘orange madness’ began during the 1974 World Cup, when 
orange-clad fans followed the national team. Ever since December 1907 the 
Dutch football team has played in orange shirts.

Do you also have a burning question? Mail it to engcursor@tue.nl.
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Studio route 

During the studio route many Eindhoven artists open their  
studios to the general public. On the website you find the route 
you can travel as well as information about the artists joining in. 
Saturday 2 and Sunday 3 October, various locations in Eindhoven, 
admission free. http://www.dse.nl/~atelierroute/

Mirabai Ceiba 

A musical project created by Angelika Baumbach from Mexico  
and Markus Sieber from Germany. They perform a compilation  
of original songs in Spanish and English as well as newly  
arranged chants from different traditions of the world and  
Gurmukhi Mantras.
Saturday 2 October, 19.30 -21.30 hours, student chapel  
Eindhoven, price: advance sale 15 euro, at the door 20 euro
http://kundaliniyoga.dse.nl/, http://www.mirabaiceiba.com

The South 

Antwerp blues band with covers as well as their own repertoire. 
Sunday 3 October, 16.30 hours, Wilhelminaplein, admission free
www.thesouth.be 

TU/eXperience 

Young and old will be given the opportunity to get acquainted  
with TU/e activities in the areas of Energy & Health.
Sunday 3 October, 12.00 - 17.00 hours, TU/e grounds,  
admission free www.tuexperience.nl 

Indonesians are proud of their culture, 
their customs and the Indonesian 
cuisine. Last Saturday they had 
therefore really made an all-out  
effort to show as much as possible  
of their rich culture during the event 
‘made in Indonesia’, held at the 
Student Sports Center of TU/e. 

At our entry the delicious fragrance  
of all the food immediately enters  
our nostrils. When asking what the 
most typical Indonesian dish is, no 
unambiguous answers can be heard. 
Steven Harianto, a Fontys student of 
Electrical Engineering and responsible 
for the organization of this day, 
informs us: “Indonesian cuisine is  
full of typical Indonesian dishes. 
Moreover, the country is so vast that 
every island has its own herbs and 
cooking customs.” In the end he 
recommends that we try the nasis 
bungkus. A rice roll with vegetables, 
sambal and satay. We also sample 
djokja, a typical dish from Yogyakarta, 
with minced meat, carrot and leek.

In addition to delicious food, dancing 
and music are important components 
of the afternoon. In a dance workshop 
we learn the tricks of the Indonesian 
dance, and everybody is free to have a 
go at playing the Javanese instrument 
angklung. There are even prizes to  
be won: Juan Pablo Gutierrez of the 
Department of Chemical Engineering 
and Chemistry has won an Indonesian 
mask and a bracelet in the quiz with 
questions about Indonesia. 

At five o’clock the event is drawing  
to an end. The organization, the 

Indonesian Student Association,  
is looking back on a successful day. 
Steven Harianto: “We intend to 
organize an event like this every year, 
especially considering that things  
have proceeded so smoothly and  
so many people have shown up.” 
Srinivas Dasam from India thinks  

that every nationality should organize 
something like this. He answers the 
question who should go next by saying 
the Mexicans, but they do not agree 
with that altogether yet. (HB)

Made in Indonesia 

Photos | Rien Meulman

from Friesland and has come to study  
in Eindhoven. She, too, notices the  
difference in eating habits: “In Friesland 
it is really exceptional to go out for a 
meal, unless there is a special event  
of some sort. Here in Brabant people 
dine out far more easily.” 

The most specific Brabant food is the 
‘worstenbroodje’. The worstenbroodje  
-made of white bread dough- should  
not be confused with the sausage roll  
- made of puff pastry. The worstenbroodje 
is eaten most at Christmas, St. Nicolas’ 
Eve and New Year’s Eve. 

Apart from ‘gezellig’ another characte-
ri za tion of Brabanters is that they are 
relaxed. Steef Blok, director of the  
TU/e Innovation Lab, used to work in  
Rotterdam and Amsterdam before  
coming to Eindhoven.  
“I have noticed that 
Brabanters separate work 
from private life better. 
And that they are  
more relaxed. The relaxed 
nature of Brabanters  
also struck Elies Koot:  
“When I’m on the train,  
I clearly notice the  
difference. In Friesland 
travelers tend to get up 

long before the train has moved into the 
station. In Brabant you will not witness 
that phenomenon so soon.” 

The biggest Brabant feast is carnival, 
which is not celebrated at all in other 
parts of the Netherlands. This is because 
carnival is originally a catholic feast 
and the south traditionally has far more 
Catholics than the north. Carnival has  
of old been the feast that is celebrated 
right before the beginning of Lent.  
These days there are not that many 
people who fast anymore, but the  
carnival feast is here to stay. (HB)

Source: Echt Brabants?! top 10 van  
Brabantse gewoonten onderzocht  
en omschreven. 

Small though the  
Netherlands may be  
- you can travel across 
from north to south 
within three hours,  
barring congestion-  
every province has its 
own customs. In this 
last part devoted to  
the theme ‘New to the  
Netherlands’ we com-
pare the Brabant culture 
with that of the rest  
of the Netherlands.

Brabanters are known  
as ‘gezellige’ people.  
‘A gezellige Brabanter’ 
or ‘Brabant gezellig-
heid’ are expressions 
heard frequently. It is 
a word for which many 
other languages have 
no adequate translation, 
but in Brabant it is used 
widely. Eating together 
is another ‘gezellige’ 
activity for Brabanters 
and is much appreciated 
as such. Elies Koot, a 
Master student of  
Architecture, Building 
and Planning, comes 

New to the Netherlands part 4 
Brabant customs

Illustration Erfgoed Brabant 

Bulletin board 

Eindhoven News 

At www.tue.nl/cursor the Prikbord has been posted recently. Prikbord is the  
free supply and demand section for TU/e staff members and students. So are  
you looking for accommodation, a new bike, or do you have something on offer? 
Just send a message (one hundred words at most, if necessary with a photo)  
to prikbord@tue.nl and let us know what you are offering or looking for. 

The website Eindhoven news (www.eindhovennews.nl) is not active anymore.  
This website focused especially on the international community of Eindhoven  
and presented a broad survey of local as well as international news in English.  
The founder of the website, David Green, has started a new job and consequently 
has no more time to keep the site up-to-date. He is trying to find out if someone  
else is prepared to take over the website. 



Twee TU/e-studenten hebben 
afgelopen weekend meegedaan  
aan het eerste NSSK Indoor  
voor snowboarders en skiërs in 
Zoetermeer. Yves Florack (master-
student Industrial Design) en  
Patrick Schoenmakers (master-
student Werktuigbouwkunde)  
deden met drie andere leden van  
de vereniging Avalanche Boarders 
mee aan de wedstrijd. De twee 
vielen niet in de prijzen, maar 
‘meedoen en plezier was het 
allerbelangrijkste’, stelt Yves.  
“Het niveau was erg hoog. Er waren 
studenten bij die backside rodeo’s 
sprongen, een achterwaartse salto  
met een draaiing. Een paar jaar  
geleden werd ik nog derde op het 
onderdeel Slopestyle, dat lukt me  
nu niet meer.” Bij Slopestyle staat  

het snowboarden of skiën op een 
parcours met obstakels als rails,  
boxen en kickers centraal. Bij het  
andere onderdeel Big air gaat het  
om het berijden van een grote 
‘kicker’, oftewel een ‘ramp’. (JvG)

30 september 201014 | Studentenleven

En hoe is het in New York?

Op 12 juli 2010 was het zover: ik vloog naar New York om 
daar zeven maanden stage te lopen bij Smith & Thompson 
architects. Best wel spannend, want ik kende helemaal 
niemand hier. De eerste indrukken waren overweldigend, 
maar inmiddels zit ik hier al ruim twee maanden en begint 
het dagelijks leven zich te vormen. 

Een groot deel van het dagelijks ritme wordt gevormd door 
mijn stage. Ik werk van 10am tot 7pm. Het bureau is erg  
klein (slechts de twee partners, een vaste medewerker en ik) 
en daardoor ben ik betrokken bij alles wat er gebeurt.  
Van vergaderingen met klanten tot bouw tekeningen maken 
en helpen bij het maken van een boek, ik krijg het allemaal 
mee. Het bureau heeft vooral lokale opdrachten in en om 
New York. Op dit moment werk ik voornamelijk aan een  
villa voor een stel in The Hamptons. Hier staan alle dure 
buitenhuizen van de rijke New Yorkers. Erg vervelend als  
je daar af en toe naar toe moet om maten te nemen.

Uiteraard ben ik niet alleen bezig met werken. New York is 
echt een stad die nooit slaapt en je kunt hier iedere minuut 
van iedere dag kiezen uit ontelbaar veel leuke dingen om  

te doen. Soms is echter niets leuker dan gewoon thuis op  
de bank hangen en ontsnappen aan de herrie op straat. 
Ik woon in een appartement dat zo uit een tv-serie kan 
komen in de Upper West Side naast Central Park. Chic?  
Niet echt, de voertaal hier is Spaans en de ‘supermarkt’  
op de hoek verkoopt alleen bier, chips en andere zaken  
die je een hartaanval bezorgen. 
Maar, ik heb wel drie ontzettend gezellige huisgenoten  
die het zeer serieus nemen dat ik alle leuke dingen in  
de stad te zien krijg. Dit zijn oude ‘speakeasy’ cafe’s  
(van tijdens de drooglegging), maar ook een Yankees game. 
Ik heb alle toeristische attracties bezocht en  
die zijn erg leuk, maar je leert New York pas echt kennen  
als je gezellig op stap bent met New Yorkers. Gelukkig is 
bijna iedereen hier ontzettend aardig en vaak opener dan  
de gemiddelde Nederlander. 

Het dagelijks leven speelt zich hier voornamelijk op straat af, 
vooral omdat alle appartementen zo klein zijn. Iedereen 
gebruikt de parken als zijn of haar achtertuin en het is dan 
ook een feest om te kijken naar wat iedereen zoal doet.  
Van de hond uitlaten tot mediteren, je ziet het allemaal. 
Helaas komt aan al het leuks een einde. In februari vlieg  
ik weer terug naar Nederland en één ding weet ik dan  
heel zeker: ik heb dan nog niet de helft gezien van wat  
deze geweldige stad te bieden heeft.

Jolien Bruin, studente Bouwkunde

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. 

Bier zorgt voor bloed
Wie donderdag 23 september op het 
TU/e-terrein was, kan het haast niet 
gemist hebben. Op het grasveld voor 
het Auditorium verzamelden zich die 
middag de borrelaars van de studie-
verenigingen en het ESC. Met de kreet 
‘Eindhoven geeft bloed’ probeerden de 
organisatoren zoveel mogelijk bloed-
donoren te werven voor de Stichting 
Sanquin. De opbrengst van de 
drankverkoop ging naar de Stichting 
voor Zeldzame Bloedziekten (SZB).

De inspanningen van de deelnemers 
hebben gezorgd voor 174 nieuwe 
bloeddonoren voor Sanquin en  
minstens 1.750 euro voor de SZB. 
Initiatiefnemer voor de actie was de 
Eindhovense Activiteiten Commissie 
(EAC) van het ESC. Zij proberen met 
jaarlijkse activiteiten als deze het 
studentenleven in Eindhoven op de 
kaart te zetten. “Vooral Industria was 
snel enthousiast over onze plannen  
en zij hebben veel bijgedragen”,  
vertelt Jelco Loenen van de EAC. 
Eén bar bleef helaas buiten gebruik: 
Thor (Electrical Engineering) is gehouden 

aan een biercontract en meende het bier 
van een andere leverancier dan voor hen 
gebruikelijk is niet te mogen tappen.
Bij CHEOPS kon je extra bier winnen 
door behendig alle bekers ‘bloed’ 
(limonade) uit dokter Bibber te halen, 
bij Intermate werd radje gedraaid en  
bij Industria kon je pleisters sparen.
“Ze testen je bloed op van alles, en je 
doet iets goeds”, geeft student Marcel 
Scheepstra (Biomedische Technologie) 
als redenen voor zijn inschrijving.  (MB)

Foto | Bart van Overbeeke

On September 23  
members of student 
associations and the 
ESC gathered on the 

lawn in front of the Auditorium. Yelling 
‘Eindhoven gives blood’ the organizers 
tried to recruit as many blood donors 
as possible for Foundation Sanquin. 
The proceeds of drinks sold benefited 
the Rare Blood Diseases Foundation 
(SZB). The participants’ efforts resulted 
in 174 new blood donors for Sanquin 
and at least 1,750 euro for the SZB.

[E]

Slopestyle en Big air in de sneeuw

Last weekend two TU/e 
students took part in 
the first NSSK Indoor 
for snowboarders and 

skiers in Zoetermeer. Although they did 
not win, they had mountains of fun.

[E]
Yves Florack doet een ‘Boned Indy’ tijdens de Big air

OV-chipklachten aangepakt

Te veel huur?

De LSVb, vervoersbedrijven en het ministerie van OCW hebben verbeterpunten 
afgesproken over de Studenten OV-chipkaart. Vervoersbedrijven bekijken en 
beoordelen alle ingediende declaraties opnieuw, er wordt gewerkt aan één loket 
voor het indienen van declaraties, in plaats van drie weken duurt het nu ongeveer 
twee weken voordat de student de vervangende kaart in huis heeft en boetes  
die een student heeft gekregen buiten zijn eigen schuld om, kunnen via het loket 
gedeclareerd worden. Zie ook www.studentenov-chipkaart.nl. (JvG)

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) raadt studenten aan om hun kamer te 
checken op www.checkjekamer.nl, zodat ze hun wettelijk maximale huur kunnen 
uitrekenen aan de hand van het puntensysteem. Betalen ze meer dan wettelijk is 
toegestaan, dan geeft de LSVb tips hoe studenten hun huur kunnen verlagen. (JvG)

The LSVb, transport 
companies and the 
Ministry of OCW have 
reached agreement on  

a number of improvements required  
for the public transportation chip card 
for students.

The National Student 
Union (LSVb) advises 
students to check the 
rent of their student  

accommodation on 
www.checkjekamer.nl. 

[E]

[E]
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Vrouwen 

Onze universiteit verandert. Inno-
veren, noemen ze dat. De hotste 
verandering van het moment zijn  
de vrouwen aan de TU/e. Daar 
moeten er namelijk meer van komen. 
Meer vrouwelijke studenten was  
al langer een doel, en sinds vorig 
jaar zijn ook meer vrouwen in de 
wetenschappelijke staf een wens. 
Hoewel dat grote aantal nog moet 
komen, is het niveau van onze  
vrouwen al omhoog geschoten.  
Kort geleden won voor het eerst  
een vrouw de onderwijsprijs. Wij, 
als vrouwen, zijn natuurlijk reuzeblij 
met deze veranderingen. Nou ja…

Er zitten uiteraard ook nadelen aan 
meer vrouwen aan de TU/e. Meer 
vrouwen, dat impliceert immers 
verhoudingsgewijs minder mannen. 
Minder mannen dus, die mijn laptop 
wel willen repareren wanneer ik ze 
lief aankijk. En minder mannen die 
ik mijn band kan laten plakken. Ik 
zal ze toch wel missen, die mannen. 
Ook de mannen, nou ja jongens,  
die me zo aandoenlijk verlegen 
aankijken als ik voorbij loop bij 
Wiskunde & Informatica.

Niet alleen het aantal vrouwen 
verandert. Langzaam begint tot  
me door te dringen dat ook ik zal 
moeten veranderen. Dan moet ik 
toch eens leren waar de ‘scratch-
disks’ van mijn computer zitten, en 
hoe ik in vredesnaam het ‘generic 
host process’ weer aan de gang 
krijg. Gelukkig hebben we tegen-
woordig een fietsenmaker op het 
TU/e-terrein. Wie moet er anders 
mijn banden plakken?

Ja mensen, u zult allemaal mee 
moeten veranderen. In de toekomst 
zullen de gesprekken in de lift gaan 
over cellulitis en menstruatiepijn. 
En in plaats van die goeie ouwe 
hoogleraar met zijn sokken in  
sandalen, staat straks een pittige 
tante in mantelpak voor uw  
collegezalen. De meest moeizame 
verandering verwacht ik in de  
kroegen. Het spreekwoord stelt  
immers dat de overgang van bier 
naar wijn zorgt voor venijn.

Het moge duidelijk zijn: er zal de 
komende tijd het één en ander 
veranderen aan de TU/e. Gelukkig 
verandert Cursor met u mee. Na de 
nieuwe huisstijl en de rode bakken, 
nu ook: een nieuwe columnist.  
Een vrouw, natuurlijk!

Myrthe Buijs is studente Bouwkunde

Denk als een Innovator; 

laat andere mensen 

het vuile werk voor je 

doen. Cursor gaat voor 

je op pad om de beste 

keus te zoeken, zodat 

het studentenleven 

in Eindhoven nog wat 

aangenamer wordt: de 

ConStudentenBond. 

Deze keer onder het 

mom van ‘Ik zeg altijd 

maar Zoo, want dat 

is korter dan dieren-

tuin…’: het beste huis-

dier voor studenten.

De echte dierenliefhebbende 
student.

PANEL VAN DE WEEK 

Voor ideeën, tips en deelname aan het panel: constudentenbond@tue.nl | Tekst en foto’s: Berdien Zwarthoed en Martine Borm
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Het reptiel
Kijk, een anaconda van een metertje of vijf zal niet passen op de tien vierkante meter  
waarop je leeft, maar een bescheiden terrarium met wat kleine hagedisjes moet geen 
probleem zijn. Compleet met kurken achterwand en verweerde stukken hout is het daarbij 
ook een mooie accessoire om je kamer mee te decoreren. Een keertje goed knuffelen met 
je padden zal er niet in zitten, maar diep vanbinnen weet je dat ze van je houden, of in 
ieder geval van de insecten die jij ze toestopt. Zie hoe ze als dappere krijgers achter hun 
zespotige prooi aan rennen, met een grote hap ze met vleugels en al pakken en vervolgens 
smakelijk verorberen … je zou er bijna zelf honger van krijgen. 

De cavia
Dit huisdier wordt geleverd in kleine knuffelbare pakketjes; de cavia is precies de grootte 
van je vroegere teddybeer en kan schaamteloos als vervanging hiervoor dienen. Dit niet- 
agressieve knaagdier is al snel tevreden met een flesje water, wat hooi en dingetjes om  
op te knabbelen. Neem nooit maar één cavia, maar minimaal twee; het zijn gezelschaps-
dieren. Groot voordeel van de cavia is dat ze (bijna) alle groentes eten, en dat ze op jou 
reageren. Als je namelijk de koelkast opendoet volgt er al snel gefluit en wachten ze op  
iets lekkers!

De goudvis
Moet je even je verhaal kwijt over je nieuwste crush of het hertentamen waar je 
weer een 5 voor hebt gehaald, dan is daar altijd je trouwe Blubje om even tegen te 
praten. Hij zit iedere conversatie geduldig uit, en al is het een beetje eenrichtings-
verkeer, het lucht wel op. Daarnaast hoeft hij er niet veel voor terug: een bescheiden 
kom met vers kraanwater, wat voer op z’n tijd en voor de primadonna’s onder de 
koudbloedigen wat knikkers en een kasteeltje op de bodem. Oh ja, en verschoon 
de kom niet in de douche, want dan zou het zomaar kunnen dat je beste vriend 
verdwijnt in het afvoerputje… BESTE KEUS

Een puppy
Niets is een betere babe-magnet dan een puppy. Een blik in de ogen van deze trouwe vier-
voeter en de ladies zijn verkocht. Of je kunt, voor de dames, het hondje gebruiken als een 
zeer hippe accessoire die uit je handtas steekt. Tip: als je nu een hond wil aanschaffen,  
ga wel voor een kleiner exemplaar; van een Deense dog op vier hoog wordt niemand geluk-
kiger. Hoe schattig ze ook mogen zijn, een nadeel is natuurlijk de constante aandacht die ze  
willen hebben. Van puppycursus terug naar de dierenarts, voor het eerste college nog even 
uitlaten. En dan de kosten: de aanschaf, riemen, halsbanden en een mand en hondenvoer. 

Race of the Classics
De 23ste editie van de Race of the 
Classics wordt van 3 tot 10 april 2011 
gehouden. Opnieuw wordt er een 
Eindhovens team samengesteld om  
mee te doen aan deze studentenrace  
op klassieke zeilschepen. De route voert 
van Rotterdam via Oostende naar het 
Engelse Ramsgate en eindigt in IJmuiden 
en Amsterdam. Studievereniging 
Industria (Technische Bedrijfskunde) 
houdt op 7 oktober om 16.30 uur een 
informatieborrel in verenigingsruimte 
The Villa in het Paviljoen. 
Deelname aan de ‘Rees’ staat open voor 
alle studenten. Belangstellenden dienen 
zich zo snel mogelijk aan te melden. (JvG)  

Zie voor meer informatie  
www.teameindhoven.nl en voor beelden 
http://bit.ly/cA6L2k. Voor meer 
informatie kun je contact opnemen  
met info@teameindhoven.nl.

Studentenvereniging ESC en de 
gemeente Eindhoven hebben ervoor 
gezorgd dat tientallen daklozen 
dinsdag 28 september eten kregen.  
De daklozen konden ook gratis hun 
haar laten knippen. Volgens Lucas van 
den Ingh, penningmeester bij het ESC, 
waren er zo’n tachtig daklozen achter 
de nachtopvang ’t Eindje.  
‘Collega’-daklozen van Rita’s Kitchen 
(Neos) hadden het toetje gemaakt. 
Verder was er een bingo en zorgden 
dj’s Sjors en Sjimmie voor muziek. (JvG)

Industria (the student 
association of Industrial 
Engineering and Innova-
tion Sciences) is putting 

together a team again this year for 
the Race of the Classics. This regatta 
involving classic sailing vessels will 
take place from 3 thru 10 April 2011. 
Look for more information on   
www.teameindhoven.nl. 

Student association ESC 
and the municipality of 
Eindhoven have ensured 
that dozens of homeless 

people were fed on Tuesday September 
28. The homeless people could also 
have a haircut for free.
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Studenten verzorgen 
                     barbecue voor daklozen

Foto | Rien Meulman
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Kees de Kort | “Ik maak gedichten met beelden”

Dat treft!

Grafisch atelier Daglicht op de TU/e-
campus is een van de oudste en meest 
vermaarde grafische werkplaatsen in 
Nederland. Een creatief broeinest waar 
kunstenaars komen zeefdrukken en 
etsen, maar ook studenten en univer-
siteitspersoneel terecht kunnen om te 
snuffelen aan grafische technieken. 
Kunstenaar Kees de Kort helpt  
bezoekers bij het wordingsproces. 

Bonte vlekken en vegen sieren zijn oude 
T-shirt. Spatten op de spijkerbroek en 
daaronder een paar zware zwarte  
werkschoenen. Inktgeur druppelt van  
de werktafels. Het is duidelijk. We staan 
met Kees de Kort in een grafische  
werkplaats en niet in een deftig atelier.
De beroepskunstenaar helpt een  
dag per week bezoekers bij het door-
gronden en uitvoeren van zeefdrukken, 
etsen, lithografie en houtdruk. In zijn 
taakomschrijving staat dat hij ook eigen 
werk mag maken. Omdat de traditionele 
grafische technieken weer in trek zijn 

bij veel mensen, komt dat niet echt 
uit de verf. “Hier ben ik vooral dienst-
baar.” Workshops geven, bestellingen 
plaatsen, klusjes doen en koffie halen. 
“Ik heb altijd grote concentratie nodig 
als ik voor mezelf werk. Dat is hier 
gewoon niet mogelijk.” Echt spijtig vindt 
hij dat niet. De sfeer in het atelier is 
gemoedelijk, op het kameraadschappe-
lijke af. “Die grote vellen papier kun je 
niet alleen vasthouden, dus iedereen 
helpt elkaar vanzelf. Erg leuk. Je ontmoet 
veel collega’s en ziet elkanders werk.”
Rond de tweehonderd kunstenaars uit 
heel Nederland maken jaarlijks graag 
gebruik van Daglicht. En ook mensen 
van de faculteiten Industrial Design en 
Bouwkunde vinden hun weg naar het 
atelier aan De Rondom. “Het geven van 
cursussen heeft onze voorkeur zodat 
mensen zelfwerkzaam worden in het 
atelier. Maar als iemand een keer iets 
leuks wil laten drukken, voeren we dat 
ook uit.” Volgens hem onderscheidt de 
werkplaats zich van andere grafische 

ateliers door de grootte van de machi nes, 
de bijzondere gereedschappen en de 
deskundigheid van de ondersteunende 
kunstenaars, zoals Kees de Kort. 
Ooit, in een grijs verleden, kraakte hij 
een houten noodbouw bij de Petruskerk 
in Eindhoven. Om er zich te vestigen als 
kunstenaar na een afgebroken opleiding 
Industriële Vormgeving. “De studie werd 
steeds gerichter op de praktijk, dat  
beviel me niet. Ik wil vrij zijn. Dingen 
maken die ik zelf mooi vind.”
Een principiële keuze die geen vetpot 
oplevert. Maar een lijdensweg is het 
evenmin. Uitzendwerk en schilderdeco-
raties voor pretparken zorgden voor 
overbruggende bijverdiensten. “Ik heb 
veel hout- en marmerimitaties geschil-
derd voor pretparken zoals Eurodisney, 
Bobbejaanland en Walibi.” Lachend: 
“Mijn werk is in heel de wereld te zien.”
De Kort gaat er niet fier op. In die dagen 
was het gewoon een boterham ver-
dienen. Tegenwoordig huurt hij een 
atelier, geniet financiële steun van het 

Fonds voor de Kunsten en verkoopt af 
en toe schilderijen. “Er valt van te leven. 
Ik heb geen rijbewijs, geen bijzonder 
dure spullen. Ik heb altijd gewerkt om 
tijd te creëren voor mezelf, niet om rijk 
te worden. In vergelijking met andere 
mensen leef ik vrij eenvoudig, ook wel 
noodgedwongen.”
Er zit geen greintje zelfmedelijden in  
die laatste opmerking. Voor De Kort  
telt maar één ding: zijn kunst. Wat dat 
precies inhoudt, vindt hij moeilijk om  
uit te leggen. “Ik kan over het werk van 
anderen zinnige dingen zeggen. Wat 
ik zelf maak, zit zo diep van binnen 
en is lastig uit te leggen. Ik heb liever 
dat mensen mijn beelden zien en zelf 
hun oordeel geven. Als je volgens een 
vooropgezet plan werkt, is het makke-
lijker om feitelijk over je werk te spreken. 
Mijn werk ontstaat veel meer vanuit 
emoties, gevoelens en gedachtespinsels 
zodat het heel gelaagd wordt en zich  
dus moeilijk laat omschrijven. Als ik 
bezig ben, dan kan ik tijdens het werk 

ineens een andere richting inslaan.  
Het gebeurt intuïtief. Eigenlijk maak  
ik maak gedichten. Niet van woorden, 
maar van beelden. Om dat te begrijpen, 
kun je het beste op mijn website kijken:   
www.kees-de-kort.nl. De teksten die 
ik op de site gebruik, zijn geschreven 
met hulp van vrienden, kunstenaars 
en recensenten die hun mening geven. 
Zelf kan ik het moeilijk onder woorden 
brengen.” 
Een domeinnaam zonder koppeltekens? 
“Haha, die was al vergeven. Er zijn  
meerdere Kees de Korten. Dat geeft 
soms verwarring. Zo is er een econoom, 
en een naamgenoot die Bijbel kunst 
maakt. Dan zeggen mensen spontaan: 
‘De Kort? Ik heb je illustraties op internet 
gezien’. Jammer, want ik vind mijn eigen 
werk mooier.”

Interview | Frits van Otterdijk
Foto | Bart van Overbeeke

Twee jonge heren achter een naaimachine; het hart van de verslaggeefster die zelf 
amper een knoop kan aanzetten, springt op. Het naadje van de kous willen we weten.

Hoe verwerk je social media zoals Hyves en Facebook op een innovatieve manier 
in textiel? Voor die kwestie zien Jelle Langeraap en Paul Groenendaal, tweedejaars 
Industrial Design, zich deze periode gesteld. De noeste geestes- en handarbeid in 
het ID-atelier in het Hoofdgebouw moet leiden tot werkend concept dat, om het nog 
wat moeilijker te maken, géén kledingstuk mag zijn.
Duidelijke ideeën hebben ze daar trouwens nog niet over; voorlopig hebben ze hun 
handen, letterlijk, vol aan de veelvoud en complexiteit van stoffen en bewerkings-
technieken. Van naaien tot breien, van weven tot kantklossen: de studenten moeten 
er zelf hun weg in zien te vinden - met hulp van bijvoorbeeld internet en mams, niet 
te vergeten. De nieuw verworven vaardigheden zijn niet per definitie een verrijking, 
beseft Groenendaal (links op de foto): “De volgende keer dat we een broek hebben 
die moet worden ingekort, laten onze moeders het ons waarschijnlijk zelf doen”.
Terwijl Langeraap met de witte ‘Pfaff’ voorzichtig zijn eerste centimeters zigzagt, 
stelt Groenendaal dat “de learning curve van deze opdracht vrij hoog ligt. Met 
bijvoorbeeld kunststof kun je als ontwerper veel vrijer werken”. Toch denkt hij er 
prima een punt aan te kunnen breien: “Ik vind het echt een openbaring wat je met 
stoffen kunt doen”. (MvdV)


