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TU/e mist op haar na Nobelprijs

Colofon

De Russisch-Nederlandse natuurkundige André Geim, van wie afgelopen
dinsdag bekend werd dat hij samen met
zijn collega Konstantin Novoselov de
Nobelprijs voor Natuurkunde ontvangt,
was tien jaar geleden bijna hoogleraar
geworden aan de TU/e.
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De redactie was het deze week heel
snel eens over de coverplaat. Geen
TU/eXperience, al waren daar
prachtige foto’s gemaakt. Het werd
een uitsnede van een archieffoto van
N-laag in aanbouw, passend bij het
achtergrondverhaal (zie pagina’s 10
en 11) over vijftig jaar Technische
Natuurkunde. Een prachtig mysterieus beeld, bijna apocalyptisch
zelfs. Maar toen sloeg de twijfel toe:
is dit wel N-laag? Vele telefoontjes,
mailtjes en vele meningen later
hebben we het erop gewaagd: het
resultaat zag u op de vorige pagina.
En, zoals iemand opmerkte: als het
toch fout is, merk je het snel genoeg
aan de reacties.
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Wie denkt dat studenten zich alleen
maar een stuk in de kraag zuipen en
feestvieren, komt bedrogen uit.
Natuurlijk houdt de gemiddelde
student van een biertje op zijn tijd,
maar daarnaast zijn ze ook maatschappelijk geëngageerd. Dat lieten
studenten dinsdag weer eens zien,
toen ze hun plannen presenteerden
voor het Glazen Huis van 3FM.
Enthousiast kwamen ze met ideeën
die geld moeten opleveren voor het
goede doel. Het belooft wat voor de
acties in december. Ik ben benieuwd.

De Universiteit Utrecht is nog altijd de
beste universiteit van Nederland, vinden
hoogleraren en universitair hoofddocenten. Dat meldt weekblad Elsevier,
dat hun mening peilde. De TU/e is
tweede van de drie TU’s.
Onder de drie technische universiteiten
is het beeld gemengd. Eindhoven heeft
de belangrijkste publicaties, maar Delft
en Twente bieden de beste bacheloropleidingen. De masteropleidingen zijn
vooral in Delft goed, terwijl Twente de
beste docenten in dienst heeft. Al met al
staat de TU Delft in dat rijtje bovenaan,
gevolgd door Eindhoven.

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

Studentenbonden boos om
regeerakkoord
6 oktober - De studentenbonden zijn
niet blij met het regeerakkoord van CDA
en VVD. Zware studies, stages in het
buitenland en bestuurswerk worden er
door ontmoedigd, verwachten ze.
Het steekt de bonden dat studenten na
een jaar studievertraging drieduizend
euro extra collegegeld moeten gaan
betalen en hun ov-kaart verliezen. “De
kosten voor het maken van een
verkeerde studiekeuze, het beoefenen
van topsport en het doen van bestuursof medezeggenschapswerk worden
hoog”, meent het Interstedelijk
Studenten Overleg en de Landelijke
Studenten Vakbond is het daarmee

André Geim

Gezien de relatief eenvoudige experimentele methode waarmee Geim
grafeen wist te maken, kun je stellen dat
hij dit net zo goed in Eindhoven had
kunnen doen, geeft Flipse desgevraagd
toe. De Jonge wil het niet zo boud stellen
dat de TU/e een Nobelprijswinnaar is
misgelopen: “Je weet niet of hij hier
hetzelfde onderzoek zou hebben
gedaan. Achteraf zijn een heleboel

beslissingen voor verbetering vatbaar.”
De Jonge heeft het verhaal vandaag,
dinsdag 5 oktober, al meerdere malen
verteld binnen de faculteit. “Het geeft
toch wel wat charme voor de studenten
om te horen dat het toch wel heel
dichtbij kan zijn.”
Grafeen bestaat uit een enkele
atoomlaag koolstof en heeft bijzondere
elektrische en magnetische eigenschap-

Utrecht, Tilburg en Delft
winnen in Elsevier

Opmaak
Natasha Franc
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Geim had de positie in principe
geaccepteerd, maar besloot op het
laatste moment naar de Universiteit van
Manchester te gaan omdat zijn
echtgenote daar ook een positie kon
krijgen. Dat vertelt dr.ir. Kees Flipse, die
aan de TU/e onderzoek doet aan
grafeen.
Geim krijgt de Nobelprijs voor zijn werk
aan ditzelfde materiaal. Emeritushoogleraar en oud-decaan prof.dr.ir.
Wim de Jonge bevestigt dat Geim was
aangetrokken als zijn opvolger in de
vakgroep Nanofysica. “Hij hoefde maar
‘ja’ te zeggen”, aldus De Jonge. De TU/e
kon echter niet bieden wat de Universiteit van Manchester wel deed: een
positie voor Geims vrouw. “Wij konden
hier verder niets aan doen. Hij zou de
volledige vrijheid hebben gekregen hier
om te doen en laten wat hij wilde.”

eens. Volgens de LSVb worden vooral
de ambitieuze studenten getroffen.
Ook zijn de bonden verontwaardigd dat
masterstudenten geen basisbeurs meer
zullen krijgen. Een visieloze bezuiniging, aldus de LSVb. “De universitaire
bachelor is in Nederland geen op
zichzelf staande opleiding en geeft over
het algemeen zonder master geen
toegang tot de arbeidsmarkt.” (HOP)

Nieuwe baas InnoEnergy
bezoekt TU/e
De Spanjaard Diego Pavia Bardají
bracht donderdag 30 september een
eerste bezoek aan Eindhoven. De
nieuwe baas van InnoEnergy keek op de
TU/e en de High Tech Campus rond en
sprak daar met kopstukken van beide
instellingen. De visite van Bardají was
mede bedoeld om te beslissen waar hij
zijn hoofdkantoor gaat vestigen. Zelf
maakt hij zich daar niet echt druk om.
“Europa is mijn werkplek.”

InnoEnergy, een conglomeraat van
bedrijven, onderzoeksinstituten en
universiteiten (waaronder de TU/e) uit
diverse Europese landen, ziet de
Spaanse topbestuurder als de ideale
persoon om de juiste strategie te
bepalen. Bardají op zijn beurt,
beschouwt het als zijn hoofdtaak om
alle goede elementen van de Europese
partners bijeen te brengen en te
implementeren. De nieuwe directeur is
overtuigd dat het doel van het
conglomeraat -het creëren van
efficiëntere en meer duurzame
energiebronnen- een succes wordt. “De
bundeling van onderwijs, onderzoek en
innovatie is niet nieuw, maar voor het
eerst zit er een bedrijf achter. InnoEnergy gaat marktgericht te werk.” (FvO)

Bij de drie specialistische universiteiten
wint Tilburg overtuigend van Rotterdam
en Maastricht, die twee en drie staan.
Maastricht heeft volgens de respondenten betere opleidingen, maar
Rotterdam heeft betere docenten en
gewichtiger publicaties.

mogen ze niet op hun eigen opleidingen
stemmen. (HOP)

Deze keer deden 2.450 hoogleraren en
universitair hoofddocenten mee aan het
jaarlijkse Elsevier-onderzoek. Het
weekblad wil weten wat de academici op
hun vakgebied de beste opleidingen
vinden, waar de beste docenten
lesgeven en waar de belangrijkste
publicaties vandaan komen. Daarbij
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Our Rewwwind feature
provides you with
snippets of last week’s
news. What happened
online after the previous Cursor
magazine was published?
Student unions frustrated with coalition
agreement
October 6 - Student unions are
displeased with CDA and VVD’s
coalition agreement. They expect
challenging curricula, international
internships and student council
positions to be discouraged by it.
Unions are shocked that students
lagging behind a mere year will have to
pay an extra three thousand euro in
tuition fees and lose their public
transportation card. They are also
offended that Master students will no
longer be eligible for a basic student
grant.

Utrecht University is still
the best university in the
Netherlands, say Professors and senior lecturers
according to Elsevier magazine. TU/e
came in second out of the three universities of technology.

New boss InnoEnergy visits TU/e
September 30 – The Spanish Diego
Pavia Bardaji visited Eindhoven for the
first time last Thursday, September 30.
InnoEnergy’s new boss looked around
at TU/e and the High Tech Campus and
talked to some of the institutions’ big
shots. Bardaji’s visit was partly meant
to decide where to set up his headquarters, although he doesn’t worry too
much about the issue himself.
“Europe’s my workplace.”
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pen. Dat grafeen potentieel een
interessant materiaal is, was volgens
TU/e-onderzoeker Flipse al langer
bekend, maar Geim en zijn voormalige
promovendus Novoselov waren de
eersten die het voor elkaar kregen om
(met plakband!) een enkele laag
koolstofatomen van een stuk grafiet af
te trekken. Sindsdien publiceerden de in
Manchester werkzame maar in Rusland
geboren onderzoekers een hele reeks
artikelen in bladen als Nature en
Science.
In enkele jaren tijd -de ontdekking van
grafeen stamt uit 2004- is het onderzoek
naar grafeen uitgegroeid tot een
bloeiend vakgebied. Eerder dit jaar
toonde IBM aan dat het mogelijk is om
transistoren te maken van grafeen. Kees
Flipse doet onderzoek aan grafeen in de
vakgroep Molecular Materials and Nano
Systems van prof.dr. René Janssen. Hij
gebruikt overigens een andere methode
om grafeen te maken dan Geim.
Flipse werkt wel net als de Nobelprijswinnaars samen met de Nijmeegse theoreticus Misha Katsnelson, die volgens
Flipse ook in aanmerking had kunnen
komen voor de Nobelprijs. Nobelprijs-

winnaar Geim werkte in de jaren
negentig in Nijmegen en vergaarde
destijds roem door een kikker te laten
zweven in een magneetveld. Hiervoor
kreeg hij in 2000 de Ig Nobelprijs voor
onderzoek “waar je eerst om moet
lachen, maar dat je toch aan het denken
zet”. (TJ)

[E]

The Russian-Dutch
physicist André Geim,
who, along with his colleague Konstantin Novoselov, received
the Nobel Prize for Physics last Tuesday, had almost become a professor at
TU/e ten years ago. Geim accepted the
appointment initially, but eventually
decided to go to Manchester University
instead, since his wife was offered a
position there as well. Geim received
the Nobel Prize for his research into
graphene.

Ogen, oren en tijd tekort
op TU/eXperience
Met het nodige gevoel voor theater
deinst de student van de Fysicawinkel
geveinsd geschrokken achteruit. De
ruiten trillen nog na in hun sponningen.
“Honderddertien decibel!” Een paar
meter verderop staat een jonge
bezoekster van de TU/eXperience
tevreden te glunderen. Haar snerpende
gil zou zelfs een rockconcert nog
overstemmen, zo doet de Fysicawinkelmedewerker er nog een loffelijk schepje
bovenop.
De geluids- en trillingsmetingen in
N-laag behoorden tot de tientallen
activiteiten waaraan bezoekers van de
TU/eXperience, voorheen de Publieks-

MacBook gestolen

[E]

Nieuwe CAO: “Half
procent salarisverhoging
maximaal haalbare”
De onderhandelaars van de universiteiten en vakbonden hebben vrijdag
afgesproken de huidige cao te
verlengen tot 1 oktober 2011. In
november krijgt het personeel een
uitkering van vijfhonderd euro bruto
-naar rato- en in februari volgt een half
procent salarisverhoging. Martin van
Gessel, werkzaam bij de faculteit
Electrical Engineering en cao-onderhandelaar voor CNV Publieke Zaak, spreekt
van “het maximaal haalbare in tijden
waar schraalhans keukenmeester is.”
“Het is een sober akkoord”, erkent ook
Marieke van den Berg, onderhandelaar
van Abvakabo/FNV, maar meer zat er
volgens haar niet in het vat. Ze is blij dat
de universiteiten de nullijn hebben
verlaten en denkt dat de acties bij de
opening van het academisch jaar
daaraan hebben bijgedragen. Collegaonderhandelaar Van Gessel wijst ook
naar de voorstellen die uit het voorlopige regeerakkoord van VVD en CDA
naar voren komen. “Met het oog daarop
denk ik dat dit een heel mooi resultaat
is. We doen het ook nog iets beter dan
de cao die eerder dit jaar voor het hbo is
afgesproken.”
Overigens bespeurde Van Gessel nog
wel enige terughoudendheid van de
kant van de VSNU, de vereniging van

samenwerkende universiteiten. “Die
moeten, net als wij, dit akkoord nog wel
zien te verkopen aan hun achterban.”
Het bestuur van VSNU neemt vóór
1 november een besluit over het al dan
niet ondertekenen van het onderhandelaarsakkoord.
In het akkoord zijn ook afspraken
gemaakt om arbeidsgehandicapten
sneller aan werk te helpen. Ook zal het
loopbaanbeleid worden gestimuleerd.
“Het moet normaal worden dat je als
personeelslid periodiek met iemand
praat over je werk”, zegt Van den Berg,
die vindt dat dit nu te weinig gebeurt.
“Een baan die nu leuk is, hoeft over vijf
jaar niet meer leuk te zijn, of zelfs niet
meer te bestaan. Daarom is het goed dat
iedereen zich blijft ontwikkelen en
daartoe ook de mogelijkheden krijgt.”
(HOP/HK)

[E]

University and union
negotiators decided to
extend the current cao
until October 2011. In November, personnel will receive five hundred euro
gross, and in February, salaries will be
raised by 0.5 per cent.

Foto’s | Bart van Overbeeke
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Van een medewerkster van de faculteit Technische Natuurkunde werd vrijdagmiddag 1 oktober de laptop gestolen. De MacBook lag een onafgesloten ruimte in
de G-vleugel op de tweede verdieping van N-laag. De diefstal werd iets na vieren
gemeld bij de TU/e-beveiliging. Het slachtoffer heeft bij de politie aangifte
gedaan. (MvdV)
One of the Applied Physics staff’s laptops was stolen last Friday,
October 1. Her MacBook was stolen from an unlocked area in the G
wing, on the second floor of N level.

dag, zondag 3 oktober
konden deelnemen.
Jezelf verbazen tijdens
het Natuurkundecircus
of Fusion Road Show,
de Plasmatuin
bezoeken, zelf
hartklepjes knippen,
spekjes verdienen
tijdens de Roborally,
achter het stuur van
URE’s elektrische
raceauto kruipen of een
gesimuleerde bevalling
in goede banen leiden;
de circa 5.300
‘wannabe-Innovators’
die zondagmiddag de
campus afstruinden,
kwamen veelal ogen,
oren en tijd tekort.
Thema’s van dit jaar
waren Energy en
Health, geïnspireerd op
de faculteitsoverschrijdende onderzoeksclusters waarin de TU/e wil
uitblinken. (MvdV)

Last Sunday, October 3, some 5,300 people visited the TU/eXperience,
formerly known as ‘Publieksdag’. Wannabe innovators were invited to
visit shows, cut heart valves, help out with a simulated childbirth, and
learn about research within the TU/e research themes Energy and Health in all kinds
of different ways.

Van Duijn bij bezoek FOM’ers aan TU/e:

“We zitten op een vector die strak
richting Eindhoven staat”
“Sommigen hopen dat het toch niet
doorgaat, anderen zien de verhuizing
wel zitten en nog een grote groep
twijfelt.” Deze uitspraak van José
Kragten, hoofd Facilitaire Zaken bij het
FOM-instituut Rijnhuizen, vat kort de
sentimenten samen die leven bij de
FOM’ers over een verhuizing naar
Eidnhoven. Woensdag 6 oktober
kwamen er ongeveer zestig naar
Eindhoven om zich te oriënteren op de
stad en de TU/e.
Volgens José Kragten is vooral het feit
dat de hele verhuizing nog steeds niet
definitief is de oorzaak van de twijfelachtige houding bij veel medewerkers.
“De verhuizing van de lasergroep van
ons instituut naar de Radboud
Universiteit is dinsdag definitief
geworden en dat geeft die groep een
hoop rust. Voor ons is het nog steeds
niet zeker of uiteindelijk de financiering
van de hele operatie rondkomt. Tot die
tijd is het afwachten.”
Eric Louis is al 22 jaar als onderzoeker
werkzaam bij Rijnhuizen, op dit moment
als groepsleider. Louis: “Dit betekent
een grote stap voor ons instituut. Maar
het moet er wel een worden waarbij we
er op wetenschappelijk gebied vooruit
gaan. We krijgen een bredere missie,
maar we zijn dan natuurlijk wel
benieuwd hoe dat ingevuld gaat worden.
Welke faciliteiten krijgen we tot onze
beschikking, met welke apparatuur gaan
we werken?” Robbert van de Kruis
studeerde veertien geleden af aan de

Foto | Rien Meulman

TU/e-faculteit Technische Natuurkunde
en werkt inmiddels tien jaar bij
Rijnhuizen. Hij is bekend met de TU/e,
maar woont wel met vrouw en kinderen
in Nieuwegein. “Een vraag die voor mij
ook heel belangrijk is: gaan we
verhuizen of ga ik op en neer rijden?”
TU/e-rector Hans van Duijn toonde de
bezoekers de sterke kanten van de TU/e
en benadrukte het belang dat nu al
gehecht wordt aan energieonderzoek.
TU/e-hoogleraar Richard van de Sanden,
die volgend jaar aantreedt als nieuwe
directeur van Rijnhuizen, sprak nog met
“mijn TU/e-pet op.” Hij liet zien dat er in
2015, wanneer het nieuwe FOM-instituut
er moet staan in Eindhoven, veel
raakvlakken zijn met het huidige

onderzoek tussen beide instellingen.
(HK)

[E]

“Some hope it will be
cancelled, others like
the idea of moving,
and there’s still a large group that’s
not sure,” says José Kragten, head of
Domestic Facilities at FOM Institute
Rijnhuizen. She summarizes FOM
employees’ sentiments about a
move to Eindhoven. Last Wednesday,
October 6, some sixty people came to
Eindhoven to get acquainted with the
city and TU/e.
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Algemeen
Cursor | Prikbord: de gratis vraag- en
aanbodrubriek van Cursor
Heb jij iets te verkopen of ben je ergens
naar op zoek? Plaats dan een gratis
bericht op Prikbord, de online vraag- en
aanbodrubriek op www.tue.nl/cursor.
Mail je bericht, van maximaal 100
woorden en eventueel met een foto,
naar prikbord@tue.nl.
Albron | Weekmenu Auditorium
Maandag | Vegetarische tortellinipestoschotel; kip ‘Hawaï’, minikriel,
broccoli; gepaneerde schol l’Amoricain,
aardappelpuree met groenten, peultjes.
Dinsdag | Sparerib, twee sauzen, friet;
gepaneerde visfilet, aardappelblokjes,
sperziebonen; varkensvlees Teri Yaki,
djuvec-rijst, China-mix.
Woensdag | Visschotel met koolvis en
pasta in romige saus; rundvleesreepjes
‘Santa Cruz’, pandanrijst, macadoine;
runderbiefstuk, champignonsaus,
aardappelrösti, spruitjes.
Donderdag | Groenteschotel met
kippenvlees; gebakken kibbeling,
pommes sautees, gemengde rauwkost;
kalkoenrollade in gevogeltesaus,
aardappelen met peterselie,
koolrabi-wortelmix.
Vrijdag | Geen avondopenstelling
Centraal Stembureau |
Verkiezingen TU/e 2010
In 2010 worden voor de geleding
studenten verkiezingen gehouden
voor de Universiteitsraad en de
Faculteitsraden.
Op maandag 11 oktober t/m woensdag
13 oktober ’10 liggen de kiezersregisters
(van 09:00u tot 12:00u en van 14:00u
tot 17:00u) ter inzage op het Centraal
Stembureau, Traverse 0.02/0.03.
Kiesgerechtigde studenten ontvangen
gedurende deze periode een e-mail ter
kennisgeving hiervan. Met de daarin
opgenomen link wordt hen bovendien
de mogelijkheid geboden (via internet)
kennis te nemen van de voor hen van
toepassing zijnde gegevens, zoals deze
zijn opgenomen in het kiezersregister.
Gedurende genoemde periode bestaat
tevens de mogelijkheid verzoeken tot
verbetering in te dienen.
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 October
thru Wednesday 13 October 2010.
For further information:
www.tue.nl/elections.
TEACH: teaching support for TU/e staff |
Workshop ‘Assessment using exams’
(TRD32)
This workshop addresses assessment
though written examination. Attention
is paid to selectivity, reliability and the
level of difficulty of an exam, developing
an appropriate test as well as linking
the exam to the learning objectives.
This workshop is part of the BKO
training program and is given by
Gerard van de Watering. For further
information regarding this workshop
please contact Esther Vinken
(e.vinken@tue.nl).
The workshop takes place on 23
November 2010 from 9.00 – 12.30

and is free of charge for TU/e staff and
PhD students. Enrolment occurs through
Studyweb: w3.tue.nl/en/the_university/
studyweb

MENSEN
Promoties
Ir. A.J. den Hamer verdedigt op dinsdag
12 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 ‘Data-driven
optimal controller synthesis a frequency
domain approach’. Den Hamer
promoveert aan de faculteit Werktuigbouwkunde. De promotor is prof.dr.ir.
M. Steinbuch.
Drs. J. Bruin verdedigt op dinsdag
12 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 proefschrift luidt
‘Inventory control in multi-item
production systems’. Bruin promoveert
aan de faculteit Wiskunde & Informatica.
De promotoren zijn prof.dr.ir. J. van der
Wal en prof.dr. A.G. de Kok.
A. Pecenko MSc verdedigt op woensdag
13 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 ‘Numerical Simulation
Methods for Phase-Transitional Flow’.
Pecenko promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotoren
zijn prof.dr.ir. J.J.H. Brouwers en
prof.dr. J.G.M. Kuerten.
Afscheidscollege
Prof.dr.ir. M.J.W. Schouten houdt op
vrijdag 15 oktober zijn afscheidsrede
aan TU/e-faculteit Industrial Design. Dit
doet hij vanaf 16.00 uur in de Blauwe
Zaal van het Auditorium. De titel is
‘Design: from techno to human’.

STUDENTENLEVEN
T!nt | Wereldmaatijd; Er is genoeg voor
iedereen!
Als het eten eerlijk verdeeld zou worden
zou ieder mens op aarde elke dag
2,4 kilo voedsel kunnen eten!
Van deze hoeveelheden is een heerlijke
en voedzame maaltijd te maken. Op 15
oktober zal het team van André Amaro,
in het kader van wereldvoedseldag, met
afwisselende ingrediënten maaltijden
voor € 7,50 euro klaarmaken. In het
smakelijke menu wordt vlees vermeden,
simpelweg omdat de productie van vlees
onevenredig veel schaarse hulpbronnen
als land, water en energie in beslag
neemt. De maaltijd wordt verder omlijst
met informatie, muziek en dans.
Iedereen
is van harte uitgenodigd. Er is genoeg
voor iedereen!
Datum: vrijdag, 15 oktober
Tijd: 18.30 uur
Locatie: Jongerencentrum Dynamo
Prijs: 7,50 Euro (voorverkoop aan balie
van Dynamo)
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De wereldvoedseldag is een samen
werking met Jongerencentrum Dynamo,
De Wereldwinkel Eindhoven, de
multi-culturele studentenvereniging
Mosaic en TU/e-studenten van Techniek
voor Ontwikkeling
Workshop Jij en je familie
Familiesystemen; zelfs al woon je niet
meer thuis; iedereen heeft er mee te
maken. Vooral onbewust. In deze
workshop kijken we naar jouw plek
binnen je familie. Deze plek bepaalt
wat je mag en wat je moet, wat jouw
functie is. Dit komt vaak tot uiting in je
studiekeuze, maar ook in de rol die je
in groepen inneemt. Leer meer over
jezelf en kom naar deze workshop op
dinsdag 19 oktober 20.00-22.00 uur of
donderdag 21 oktober 10.00-12.30 uur.
Opgeven via tint@tue.nl

DIVERSEN
VluchtelingenWerk | Parttime helden
gezocht
VluchtelingenWerk Nederland is op
zoek naar jongeren en nieuwkomers
om vluchtelingen in ons land op weg
te helpen. Op www.parttimeheld.nl
staan alle mogelijkheden op een rij.
Daar kun je ook een test doen om te
zien of jij geschikt bent als parttime
held.
NEMO | Night of the Nerds
Ben je tussen de 16 en 24 jaar en
geïnteresseerd in wetenschap en
technologie? Meld je dan nu aan
voor een geniale avond vol clinics,
nerdtalks en natuurlijk een vet feest
voor echte nerds! Zaterdag 9 oktober
2010, science center NEMO,
Amsterdam, 19.30 uur tot 01.00 uur.
Kijk op: www.nightofthenerds.nl

VACATURES
Promovendus ‘Vrouwen aan de top in
technische universiteiten’, Faculteit
IE&IS, V39.1236, 1,0 fte, 4 jaar, Schaal
27 CAO Nederlandse Universiteiten
Promovendus.
Ph.D. position Ethics of Technology?
Persuasive Technology, Faculteit IE&IS,
V39.1237, 1,0 fte, 4 years, Schaal 27 CAO
Nederlandse Universiteiten Promovendus.

PhD student in Dynamically reconfigurable radio-over-fibre network techniques, Faculteit EE, V36.1238, 1,0 fte,
4 years, Schaal 27 CAO Nederlandse
Universiteiten Promovendus.
Medewerker Frontoffice Faculteit ID,
V51.1239, 1,0 fte, 1 jaar, Schaal 6 CAO
Nederlandse Universiteiten.
Voor meer informatie ga naar:
http://jobs.tue.nl.

Ingezonden mededeling

Dankzij de inzet van vele studenten en medewerkers
is de TU/eXperience op zondag 3 oktober
een groot succes geworden.
Een paar duizend bezoekers, jong en oud,
maakten op plezierige wijze kennis met
de fascinerende wereld van wetenschap en techniek.
De TU/e liet zich weer eens van haar beste kant zien.
Wij bedanken iedereen die hieraan heeft meegewerkt!
Het College van Bestuur

Advertenties

Bits&Chips 2010 | Embedded Systemen
11 november 2010 - Evoluon, Eindhoven
www.embedded-systemen.nl
events@techwatch.nl
Nuffic | Nuffic invites international
students
Nuffic has once again hired the World
Forum for the Day of the International
Student (DIS). The event will take place
on Saturday 13 November.
As in previous years, the programme
is a good mix of education and fun.
In the morning students can visit a few
famous landmarks in The Hague at a
reduced entrance fee. The excursions
include the miniature city Madurodam
and the Royal Picture Gallery Maurits
huis. In the afternoon there are many
useful workshops about building a
career, either at home or in the
Netherlands, as well as presentations
and cultural activities.
Interested to read more? Want to join?
Go to the international office or
coordinator at your institution or check
www.dis2010.nl
Scriptieprijs Innovaties in de Zorg |
€ 2.500,- winnen met je scriptie!
Studenten die afstuderen op een
innovatief onderwerp in de zorg
(studierichting maakt niet uit!)
kunnen meedoen en maken kans
op de eerste prijs van € 2.500,-.
Voor meer informatie, aanmelden
en deelnamevoorwaarden
ga je naar www.innovatiesindezorg.nl.
Of je neemt contact op met Astrid
Westerbeek (030 - 2669 434) of
Gerlant Oosten (030 - 2669 400).

De verlichte dansvloer nodigt uit om tot in
de ochtenduren te dansen. Op donderdag,
de welbekende Student Night. Elke vrijdagavond 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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BCA-certificaat voortaan
automatisch verstrekt
Het certificaat waarmee studenten
kunnen aantonen dat ze tijdens hun
studietijd waardevolle nevenactiviteiten
hebben ontplooid, het zogeheten
BCA-certificaat (buiten-curriculaire
activiteiten), wordt met ingang van dit
studiejaar automatisch verstrekt. Eerder
moesten studenten er speciaal een
verzoek voor indienen.
Met ingang van dit studiejaar wordt aan
studenten die in aanmerking komen
voor een bestuursbeurs, ook automatisch het BCA-certificaat toegekend, zo
laat het Onderwijs en Studenten Service
Centrum weten. Er worden jaarlijks

namelijk beduidend minder certificaten
uitgereikt dan waar studenten op grond
van het aantal toegekende bestuursbeurzen recht op hebben.
Zes jaar geleden zag de toenmalige
rector prof.dr. Rutger van Santen nog
weinig heil in het verstrekken van een
BCA-certificaat. Van Santen vond dat
buiten-curriculaire activiteiten maar
vermeld moesten worden op het cv. De
overkoepelende studentenorganisatie
Compositum ‘Communis Opinio’,
waarbinnen het ESC, de SSRE en Demos
vertegenwoordigd zijn, vond dat met
zo’n certificaat de nevenactiviteiten van

Koffie drinken voor open access

een student voor potentiële werkgevers
beter te beoordelen zouden zijn. Men
kreeg het certificaat uiteindelijk ook
ingevoerd, al moesten studenten wel
speciaal een verzoek indienen om het te
ontvangen. (HK)

[E]

The certificate proving
that students participated in valuable
extra-curricular activities
during their studies, the so-called
BCA certificate, will be distributed
automatically starting this year. Before,
students had to file a request.

Reünie buitenlandse
alumni van het eerste uur
Het was even zoeken naar de juiste
namen bij de juiste gezichten. Geen
wonder, de meeste buitenlandse alumni
van PEIAA (Philips Eindhoven International Alumni Association) hadden
elkaar soms veertig jaar niet gezien. Na
al die tijd waren ze vorige week in
Eindhoven vier dagen bijeen voor een
reünie en tal van excursies in de stad
waar ze ooit studeerden.
In totaal waren 25 alumni, vergezeld van
15 partners en (volwassen) kinderen,
aanwezig bij de aftrap op donderdag 30
september in De Zwarte Doos.
Een volle dag ging voorbij met het
ophalen van herinneringen en foto’s.
Iedere alumnus kreeg een kwartier om
te vertellen wat er van hem of haar was
geworden. Dat bleek heel wat.
Hoogleraren, succesvolle (internationale) zakenlieden, consultants en
bestuurders passeerden de revue.
Aangestoken door het feest der
herkenning, is besloten om het
wereldwijde netwerk aan te halen.
Alle jaargangen bij elkaar opgeteld telt

Een avond met unieke filmfragmenten,
live simulaties en gesprekken met de
astronauten in de ruimte is wat
bezoekers van ‘Mars Landing’ op 13
oktober te wachten staat, zo belooft
Frascati. Regisseur Andrea Božic en haar
team beloven een ongebruikelijk
‘transmediaal event’ waarbij toeschouw-

[E]

Starting October 11, coffee machines at TU/e will be dispensing
cups bearing the logo of Open Access Week. The Information Expertise Center initiated the campaign because they advocate open
access: free and public access to online research results. Also check
www.openaccess.nl and www.tue.nl/openaccess.
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daar geen gebruik van te maken.”
Er werden dus direct spijkers met
koppen geslagen. Prof.dr.ir. Ton Backx,
decaan van de faculteit Electrical
Engineering, ‘adopteerde’ de PEIAA en
gaat zich inzetten om het wereldwijde
netwerk hechter te maken. (FvO)

[E]
de PEIAA meer dan 750 alumni van wie
de meesten nog actief zijn in leidinggevende functies over de hele wereld.
Alumni-officer drs. Joost van den Brekel:
“Alle gasten waren vreselijk enthousiast. Ze stelden niet alleen hun huis ter
beschikking aan hun studiegenoten van
destijds, maar wilden ook erg graag hun
expertise delen. Het zou zonde zijn om

Last week, dozens of
foreign alumni and their
families were in Eindhoven for a reunion. Some hadn’t seen
each other in over forty years, after
having studied Electrical Engineering together in Eindhoven for a year.
The former students are united in the
Philips Eindhoven International Alumni
Association (PEIAA). The association
has over 750 members that hold top
positions in the world of science or the
corporate world. During the reunion
it was decided to strengthen mutual
bonds and start sharing expertise,
with the help of TU/e and Philips who
offered the course at the time.

TU/e-docent bij live-verslag Marslanding
Al eeuwen fantaseren mensen over
leven op Mars. En nu is het bijna zover:
we gaan landen! Een compleet
Nederlandse missie schrijft eerdaags
historie. Een avondvullende live
tv-uitzending hiervan is te zien in Plaza
Futura, waar Theater Frascati het
denken over de vervagende grenzen
tussen echt en virtueel wil prikkelen.
Eén van de gastsprekers is TU/e-docent
en -alumnus dr.ir. Rinie van Est.

Volgende week kleuren de koffieautomatenbekers op de TU/e-campus oranje.
Vanaf maandag 11 oktober spuwen de automaten namelijk bekers met het logo
van de Open Access Week. Met de actie wil het Informatie Expertise Centrum
uitdragen dat de TU/e voorstander is van open access.
De bekertjes vestigen de aandacht op de website www.tue.nl/openaccess waarop
onderzoekers, recent afgestudeerden en prominenten van de TU/e (onder wie
rector Hans van Duijn) zich in videoclips uitspreken voor open access, het gratis
toegankelijk maken van onderzoeksresultaten op het internet. De gedachte achter
open acces is dat uit publieke middelen gefinancierd onderzoek voor iedereen
kosteloos toegankelijk moet zijn. De internationale Open Acces Week 2010 vindt
plaats van 18 tot 24 oktober, maar vanwege de herfstvakantie hebben de
Nederlandse kennisinstellingen de actieweek een week vervroegd.
Zie ook www.openaccess.nl. (TJ)

ers zogenaamd de laatste etappe van de
Marssonde Ulysses en de astronauten
van dichtbij kunnen volgen. De
voorstelling, die Božic maakte in
opdracht van het Haagse Rathenau
Instituut, gaat over de invloed van de
virtuele op de fysieke wereld.
Presentator Jan van den Berg gaat de
tweede helft van de avond in gesprek
met studiogasten; deskundigen uit de
wetenschap, gaming-industrie en
politiek. Onder hen Rinie van Est van het
Rathenau Instituut, die zich bezighoudt
met opkomende technologieën
waaronder op het gebied van informatietechnologie. Van Est is tevens docent
aan de TU/e-opleiding Technische
Innovatiewetenschappen. Besproken
wordt onder meer de ruimtevaart als
metafoor voor cyberspace, virtual reality

Gratis getuige zijn?
Gratis getuige zijn van de tv-registratie van de Marslanding? Cursor mag twee
sets van twee kaarten voor de voorstelling weggeven. Stuur vóór zondagavond
10 oktober een mailtje met je naam, mailadres en telefoonnummer naar
m.j.c.v.d.ven@tue.nl o.v.v. ‘Marslanding’. De winnaars krijgen zo snel mogelijk
bericht.

en multimedialiteit, de ideeën en
ervaringen van de gasten en de invloed
van diverse ontwikkelingen op de nabije
toekomst. (MvdV)

[E]

A live recording of the
first manned Mars landing lasting the whole
night, including movie
clips, live simulations and interviews
with astronauts and studio guests:
it’s ‘Mars Landing’ in a nutshell - an
unconventional production by Theater
Frascati. One of the night’s speakers
is TU/e teacher Rinie van Est.
Cursor has two sets of two tickets for
the show to give away. Send an e-mail
titled ‘Marslanding’ stating your
name, address and phone number to
m.j.c.v.d.ven@tue.nl. Winners will be
contacted shortly.
Mars Landing will be showing at Plaza
Futura at leenderweg, on Wednesday,
October 13 from 8.30PM.
Check www.marslanding.nl

“Bijna vergeten hoeveel tijd
studeren eigenlijk kost”
Voor Natuurkundestudente Veerle
Crijns (21) hoeft het niet per se, een
uitdrukkelijke vermelding van haar
-véle- buitencurriculaire activiteiten
bij het masterdiploma. “Ik hoop dat ik
later word beoordeeld op mijn skills,
niet op wat ik allemaal op mijn lijstje
heb staan.”
Nou, brand maar los…
“In het eerste jaar zat ik in de
P-kampcommissie van Van der Waals,
in het tweede jaar in de sociëteitscommissie van SSRE, in het derde jaar was
ik vice-praeses vereniging van SSRE,
raakte ik van daaruit betrokken bij het
project Eindhoven Studentenstad en
kwam ik in de faculteitsraad van
Technische Natuurkunde, afgelopen
jaar heb ik de Na Examen Dagen mede
georganiseerd, ik zit in het algemene
studentenvoorlichtingsteam van de
TU/e, in het bestuur van mijn dispuut
én in de lustrumcommissie die het
55-jarig bestaan van de universiteit in
2011 voorbereidt.”
Moeite met ‘nee’ zeggen?
“Ik heb vorig jaar met mezelf
afgesproken om te gaan minderen,
maar dat lukt nog niet altijd even
goed. Mijn ‘ja’ aan de lustrumcommissie, waarvoor Harry Roumen
(universiteitssecretaris, red.) me
persoonlijk benaderde, heb ik bij mijn
ouders dan ook wel moeten verantwoorden. Maar dat aanbod kón ik
gewoon niet weigeren.”
Wel eens bezweken onder alle drukte?
“Nee, gelukkig niet. Ik ben blij dat ik

de dingen gedaan heb zoals ik ze heb
gedaan. Ik heb er zó veel van geleerd,
zoals geduld te hebben in samenwerking, dingen soms uit handen te
geven, hoe mensen aan te spreken…
Ik begrijp dat de rector op het
studierendement hamert, maar voor
een volwaardig ingenieur zijn ‘social
skills’ óók van groot belang. En die
leer je niet in het gewone curriculum.
Bovendien zijn actieve studenten
onmisbaar voor het totaalplaatje van
Eindhoven als studentenstad.”
Maarre, komt dat diploma er nog?
“Na mijn bestuursjaar bij SSRE was ik
bijna vergeten hoeveel tijd studeren
eigenlijk kost. Technische
Natuurkunde is een pittige opleiding,
maar erg uitdagend. Maar ik vind het
ook leuk om nieuwe deuren te openen,
te kijken wat erachter zit, nieuwe
mensen te ontmoeten. Daar moet ik
een betere balans in vinden,
bijvoorbeeld door nadrukkelijk
studiedagen voor mezelf in te
roosteren. Want al die buitenschoolse
activiteiten zijn leuk, maar als je je
diploma niet haalt, heb je er op
langere termijn weinig aan.” (MvdV)

[E]

Physics student Veerle
Crijns didn’t really care
about the extensive
list of extra-curricular
activities mentioned on her Master’s
degree. “I hope to be assessed on the
basis of my skills when I apply for a
job, not that list.”
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Topbaan bij
een elektronicaconcern?

begin eerst hier. nl
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Vox Academica
Dr. Elise van den Hoven MTD,
UD User Centered Engineering bij ID

“Niet alles hoeft op
een groot scherm”
Er waren al langer geruchten, maar
afgelopen week bracht Google het
nieuws zelf naar buiten: de lancering
van GoogleTV, een nieuw platform dat tv
en internet moet combineren tot een
‘entertainment experience’. Eind deze
maand zal de eerste hardware met
GoogleTV in de winkels liggen. Maar wil
de consument Google wel in de
huiskamer, met snoeren, muis en
toetsenbord?
“Het is geen heel nieuw systeem, zelf
gebruik ik XBMC, een open-source
systeem dat precies hetzelfde kan als
wat GoogleTV belooft. Ik kan tv kijken,
tegelijkertijd internet op, video of audio
streamen en mijn vakantiefoto’s
bekijken. Heel handig. Voordeel van
XBMC is dat je het helemaal aan je eigen
stijl kunt aanpassen met zogenaamde
skins. Dit helpt je een keuze te maken uit
het overdadige aanbod en een interface
te kiezen die bij jouw voorkeur past.
GoogleTV biedt de gebruiker een enorme
hoeveelheid informatie aan, die
waarschijnlijk ook nog eens onoverzichtelijk en lastig doorzoekbaar zal zijn.

Maar wil de gebruiker zo’n groot
aanbod? Het moet wel een plezierige,
ontspannende ervaring geven, zoals het
onderuitzak-tv-moment op de bank.
Mensen worden niet gelukkiger van
meer keuzes.”
“Personalisatie met behulp van een skin
is een stap in de goede richting, maar
toch ook niet de meest ideale situatie. Ik
ben er geen voorstander van alles maar
automatisch op een scherm te plaatsen.
Beeld is een dominante modaliteit. Je
ogen zijn constant bezig en dat zorgt
voor een zeer sterke beleving. In dit
geval is dat niet wenselijk. Bovendien is
niet alles wat succesvol is op internet
ook meteen een succes op tv. Internetten
doe je in een heel andere setting dan
tv-kijken, zowel fysiek als mentaal.”
“Ik vraag me bovendien af of Google
toegang heeft tot het kijk- en selecteergedrag, wat gaan ze daarmee doen? Ze
zouden deze informatie kunnen
gebruiken om te achterhalen welke
features aanslaan en zo GoogleTV
verbeteren. Want ze zouden meer succes

Effe zeuren
Terwijl het kabinet-Wilders in de
steigers staat, Verhagen op een
spandoek ‘griezel’ wordt genoemd
en Rutte zijn vingers aflikt, lijden in
Nederland mensen honger.
Eerst de ziekenhuispatiënten; ze
krijgen wel voedsel, maar kunnen het
niet opeten: net als ze willen toetasten, wordt er afgeruimd.
Ook de gevangenen klagen: te weinig
brood. ‘Wat heeft de soldaat op zijn
brood? De soldaat heeft recht op zijn
brood!’ Geldt dat ook voor gevangenen? Natuurlijk, die hebben ook recht
op -water en- brood! Maar hoeveel
brood, zijn zes boterhammen genoeg
en wie gaat daarover? Onze ‘inmates’
worden gevoed door een cateraar, net
als wij.
Jaren geleden had ik ‘effe’ een
aanvarinkje met onze cateraar,
Sodexho, meen ik. Dat bedrijf werkte
ook in de VS en werd geboycot door
sommige universiteiten, omdat ze
ook caterden voor gevangenissen.
Ik ben vergeten wat daar tegen was,
want, zoals gezegd, gevangenen
moeten ook eten. Maar, misschien
kregen ze te weinig of smaakte het
smerig. Niet erg, zullen sommigen
zeggen, het zijn criminelen.
Het leveren aan gevangenissen is
aantrekkelijk, en net als hier wordt
de catering gegund aan de laagste
inschrijver. Voor de winnaar is het zaak
om de gevangenen niet meer te geven
dan strikt noodzakelijk. Want, terwijl

wij in de kantine, tegen betaling,
zoveel mogen eten als we willen,
krijgen gevangenen, gratis, zoveel
als wij, het volk, willen. Wij vinden
zes boterhammen genoeg.
Wat zal het kabinet-Wilders voor ons
in petto hebben. Geert heeft de
ouderenzorg hoog in het vaandel,
dus Avondrood zal niet te klagen
hebben. Bovendien zijn wij niet
allochtoon, maar ik houd mijn hart
vast voor onze schoonmakers (m/v).

Dr. Elise van den Hoven. Foto | Bart van Overbeeke

kunnen behalen als er goed gekeken zou
worden naar de gebruiker. In welke
sitiuatie wordt het product gebruikt? Hoe
wordt het gebruikt? Welke vorm van
interactie is het meest geschikt? Daar

manieren zijn, gericht op fysieke
interactie. Lichaamsbewegingen,
gebaren, geluiden... allemaal te zien op
de ID’10 expositie tijdens de Dutch
Design Week!” (NT)

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

Johan Schot | hoogleraar IE&IS
Wie ben je?
“Ik ben hoogleraar techniekgeschiedenis/
transitiestudies. Werkzaam binnen de
School of Innovation Sciences en
daarnaast wetenschappelijk directeur
van de Stichting Historie der Techniek,
ook hier om de campus gevestigd.”
Wat is het sterke punt van de TU/e?
“De TU/e is een universiteit die wil
excelleren op technisch gebied, maar
tegelijkertijd oog heeft voor het belang
van maatschappelijke aspecten. Het
besef bestaat dat innoveren niet mogelijk
is zonder dat er ook aandacht is voor
economische, juridische, politieke en
algemeen maatschappelijk kwesties.”

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

kan dan met het ontwerp op ingespeeld
worden. Nu is interactie nog te vaak
gericht op toetsenbord en muis. Maar er
is veel meer dan alleen knoppen. We
hebben aangetoond dat er effectievere

Hoe verhoudt zich dat tot je eigen werk?
“Ik probeer in mijn werk die verbinding
te leggen tussen de technische en de
maatschappelijke ontwikkelingen.
Enerzijds probeer ik de hedendaagse
ontwikkelingen in een historisch
perspectief te plaatsen zodat we beter
grip krijgen op de weerstanden tegen
en mogelijkheden voor veranderingen.
Anderzijds ontwikkel ik theorieën over
hoe transities tot stand komen en

kunnen worden gestuurd. In mijn
onderwijs en onderzoek doe ik dit op
twee terreinen: duurzame ontwikkeling
en Europese integratie.”
Wat is je volgende mijlpaal?
“Mijn volgende mijlpaal zal zijn het
afronden van een boekenserie en
virtuele tentoonstelling over de
Europese geschiedenis van de techniek.
Kern van deze serie is dat Europa is
gebouwd op transport, communicatie,
energie en informatienetwerken.
Deze netwerken hebben op veel
terreinen de speelruimte bepaald
voor de Europese Unie om
eigen beleid te ontwikkelen.
De virtuele tentoonstelling
wordt gemaakt samen met
een groot aantal techniek
musea in Europa. De resultaten
van dit onderzoek worden op
dit moment ook al vertaald
in onderwijs, bijvoorbeeld in
een universiteitscollege.”
Wat zijn vervolgstappen,
voor jezelf en voor de TU/e?
“In de toekomst zou ik graag
een reeks colleges willen
ontwikkelen, gekoppeld aan
de virtuele tentoonstelling.
Ik wil me in de toekomst ook
inzetten voor het realiseren
van de nieuwe strategie die
recent is ingezet. Het is van
groot belang voor de TU/e
om de instroom van

studenten te vergroten. Er moeten met
name ook meer studenten vanuit andere
regio’s in Nederland, meer meisjes en
meer internationale studenten komen.
Dat kan mijns inziens alleen door het
profiel van de universiteit opnieuw neer
te zetten. De sterkte van technologische
excellentie moet daarvoor beter
worden gekoppeld aan aandacht voor
maatschappelijke thema’s en zodanig
worden aangeboden dat er nieuwe
studenten worden aangetrokken.
Ik steun daarom ook het accent op
thema’s als duurzame energie,
slimme mobiliteit en gezondheid.”(NS)

Johan Schot. Foto | Jeroen Kroos
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De kou in voor een efficiëntere spoor
Afgelopen december was het Nederlandse treinverkeer totaal
ontregeld door hevige sneeuwval. Prorail wees het vastvriezen
van ijs tussen wissel en wisselverwarmer als hoofdoorzaak aan
van alle wisselstoringen. Aan de faculteit Bouwkunde zijn
onderzoekers Tim de Haas en Marc Cox al vanaf juli 2009 bezig
met het testen van wissels en wisselverwarming onder extreme
weersomstandigheden. Uit hun onderzoek blijkt dat niet het
vastvriezen van de wissels, maar stuifsneeuw en ijsblokken
die van de trein vallen, het treinverkeer ontwrichten.

Toen Tim de Haas en Mark Cox in juli
2009 startten met hun onderzoek was
er weinig bekend over het exacte
functioneren van wisselverwarming en
spoorwissels, zeker niet onder extreme
weersomstandigheden. Omdat Prorail
hier graag meer inzicht in wilde met het
oog op energiebesparing ,werd er bij
de twee TU/e-onderzoekers aangeklopt.
Cox: “Wij houden ons bezig met
praktische vraagstellingen vanuit het
bedrijfsleven en zijn onder andere
gespecialiseerd in energie en warmte
huishouding. Voor Prorail hebben we
onderzocht door welke oorzaken een
wissel kan vastlopen onder invloed
van ijzel, sneeuw en ijs, en hoe dit zo
energiezuinig mogelijk opgelost kan
worden.”
In Drunen werd een kostbare test
opstelling gebouwd. In een koelcel
van 8,5 bij 15 meter met gereguleerde
temperatuur installeerden ze twee

complete, werkende wissels met een
lengte van 13 meter. Volgens De Haas
is deze testopstelling uniek.

“In Nederland
is het bijna
onmogelijk om op
het drukbereden
sporennetwerk te
experimenteren”
“In Nederland is het bijna onmogelijk
om op het drukbereden sporennetwerk
te experimenteren. Vaak wordt er
uitgeweken naar kleinschalige tests
in het laboratorium. Maar met deze
opstelling konden we elke klimaat
situatie fixeren en metingen verrichten.

Een nagebootste sneeuwbui, -10 °C,
windkracht 4, het was allemaal mogelijk.
Dit is de eerste keer dat wissels en
wisselverwarming zo uitgebreid getest
worden. Wel was het afzien in de kou,
na een dag meten was het eerst een
uur opwarmen onder de douche.”
In januari werd gestart met de eerste
metingen. Door de eerdere massale
media-aandacht voor de treinverkeers
chaos werd besloten geen bekendheid
aan de experimenten te geven. Zo kon
er in alle rust, zonder druk van buitenaf,
getest worden. Pas nu komen ze met
de eerste resultaten naar buiten.
Een van de belangrijkste bevindingen
is dat het vastvriezen van de ijslaag
tussen het beweegbare wisselonder
deel, de tong, en de spoorstaaf niet de
hoofdoorzaak is van wisselproblemen.
Cox legt uit: “Prorail dacht dat de
wissels soms niet functioneerden
doordat ijs dat aan de tong en de
spoorstaaf zat, aan elkaar bleef kleven
en een barrière vormde. Uit onze testen
bleek echter dat dit ook bij zware
klimatologische condities geen
probleem oplevert, de motor trekt
hier zo doorheen. Of het nou een
dunne of dikke ijslaag is.”
Wat wel voor problemen zorgde, waren
dikke ijsbrokken of grote hoeveelheden
stuifsneeuw die tussen de wissels
terechtkwamen, juist omdat de trein
bij het passeren van een wissel meer
heen-en-weer schudt en daarbij brokken
sneeuw en ijs verliest.

Er bestonden bij Prorail hierover al
vermoedens, maar dankzij het
grootschalige TU/e-onderzoek is dit op
een wetenschappelijke manier definitief
bevestigd. De Haas: “Aan de hand van
met ijs gevulde bollen met verschillende
diameter konden we precies nagaan
wanneer de problemen ontstonden.
De ruimte tussen de wissels is beperkt,
dus het is belangrijk te bepalen hoe
en wanneer een wissel als gevolg van
sneeuw of ijs buiten werking gaat.”

IJsballonnen
maakten de
wisselproblemen
zichtbaar
De beide onderzoekers stellen voorop
dat door de experimenten vooral veel
inzicht is verkregen over de werking
van wisselverwarming onder extreme
omstandigheden. En dat inzicht is hard
nodig voor innovatie. “In het gasland
Nederland wordt wisselverwarming
op basis van gas het meest gebruikt.
Deze vorm van verwarming heeft in
vergelijking met andere vormen, zoals
elektrische verwarming, een andere
effectiviteit en bedrijfszekerheid bij
verschillende klimaatomstandigheden.
Vanwege de verschillen tussen de
verwarmingsystemen en om een
optimum te zoeken met betrekking

tot het functioneren van wisselverwarming
onderzoekt Prorail bestaande systemen
en alternatieven.”
In sneeuwrijke landen als Oostenrijk,
Zwitserland, maar ook in België en
Duitsland gebruiken ze al sinds lange
tijd elektrische wisselverwarming. Zou
het voor Prorail een logische stap zijn
ook hierop over te stappen? “De testen
die wij hebben uitgevoerd in opdracht
van Prorail zijn onder andere gedaan
met elektrische wisselverwarming.
ProRail is op zoek naar een systeem wat
nog energiezuiniger en bedrijfzekerder
is. Dat zou dus heel goed elektrische
verwarming kunnen zijn. De afgelopen
periode zijn de belangrijkste wissels
op het hoofdspoornet al voorzien van
‘nieuwe verwarming’.”
Belangrijkste nadeel van elektrische
verwarming is dat in Nederland de
stroom niet van de bovenleiding
afgetapt kan worden, zoals dat
bijvoorbeeld in Duitsland gebeurt.
Hier moeten ze een aparte voeding
trekken voor de wisselverwarming.
Dat maakt het extra duur. Op kleinere
schaal zijn we nu aan het onderzoeken
hoe de wisselverwarmingen aangepast
kunnen worden om efficiënter (en
kostenbesparender) met de warmte
om te gaan.”
Het is duidelijk dat er op het gebied
van wisselverwarming momenteel veel
gaande is. Ook vanuit het buitenland was
veel belangstelling voor de gebruikte
testopstelling. De Deutsche Bahn

Privacy op internet moet beter beschermd
Het is lastig vat te krijgen op de privacyissues die internet
en mobiele telefonie met zich meebrengen. Hans Fischer,
een ingenieur met een verleden in de telecomindustrie,
probeerde helderheid te scheppen in een gebied dat
“te technisch is voor juristen en te juridisch voor technici”.
Hij promoveerde op 30 september aan de faculteit IE&IS.
Je provider weet meer van je dan je
lief is. Internet- en telefoonbedrijven
verwerken enorme hoeveelheden
privacygevoelige gegevens. Zoals met
wie je belt of mailt en welke sites je
bezoekt. Aanbieders van mobiele
telefonie houden bij met welke
zendmasten je mobieltje contact zoekt
en weten dus altijd waar je bent.
Allemaal noodzakelijk voor een optimale
service, maar potentieel wel een serieuze
inbreuk op je privacy. Afhankelijk van
de juridische classificatie (zie kader)
kunnen opsporingsambtenaren of het
Openbaar Ministerie deze persoons
gegevens eenvoudig opvragen. Maar
ze kunnen ook worden gebruikt voor
‘direct marketing’ of nog schimmiger
doeleinden.
De privacywetgeving holt achter de
stormachtige ontwikkelingen op
telecomgebied aan. En dat terwijl de
jacht op potentiële terroristen sinds
9/11 de vraag oproept welke gegevens
aan wie mogen worden verstrekt.
Dat besef drong ook door tot
dr.ir. Hans Fischer toen hij in 2003 een
workshop over dit onderwerp bezocht

om gerichte marketing toe te passen.
Bij IP-tv (televisie via internet) kan de
provider zien naar welke zender je kijkt.
Die informatie is, zeker in combinatie
met gegevens over leeftijd, geslacht en
inkomen, goud waard voor adverteerders.
Fischer denkt overigens niet dat hier in
Nederland al veel mee gedaan wordt
-“Nederlandse telecombedrijven zijn

aan de Universiteit van Amsterdam.
Fischer, die eind jaren tachtig Elektrotechniek en Technology and Policy
studeerde aan de TU/e, werkte zelf voor
een groot telecommunicatiebedrijf en
was in 1997 betrokken bij de projectgroep ‘Wetgeving voor de elektronische
snelweg’. Hij besloot uit te zoeken
hoe we het best kunnen omgaan met
verkeersgegevens: de snel uitdijende
categorie communicatiegegevens die
providers nodig hebben voor hun
diensten .

Bij IP-tv kan de
provider zien naar
welke zender je
kijkt
Verkeersgegevens, zoals informatie
over welke websites je bezoekt, kan
een internetaanbieder gebruiken
om ict-huisregels te bewaren (geen
Marktplaats op het werk of porno in
gezinnen met kinderen), maar ook

Hans Fischer. Foto | Bart van Overbeeke

daarvoor te fatsoenlijk”-, maar Google
leest je Gmail mee om gericht te kunnen
adverteren. “Daar teken je wel voor,
maar het is de vraag of zo’n overeenkomst rechtsgeldig zou moeten zijn.”
Een essentiële vraag voor Fischer was
welke telecomgegevens thuishoren in
welke juridische categorie. “Voor de
klassieke communicatiemiddelen zoals

post is het duidelijk: alles aan de
buitenkant van de envelop heeft TNT
nodig om een brief soepel van A naar B
te transporteren en valt dus onder
verkeersgegevens. Maar met de brief
ín de envelop heeft de postbode niets
te maken.” Op internet vallen deze
duidelijke scheidslijnen weg.
Wat moeten we bijvoorbeeld met
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wisselverwarming
stuurde zelfs ingenieurs langs met een
eigen wissel om metingen te verrichten.
Vanuit de UK kwam iemand van Network
Rail op bezoek. Iedereen wil optimali
seren. Ook over Prorail zijn Mark Cox
en Tim de Haas positief: “De wil tot
verbetering is zeer hoog. Door onze
testen hebben ze in ieder geval veel
nieuwe inzichten verkregen en ligt de
weg naar innovatie open.” (NT)

[E]

Last December, train
traffic was an utter
mess because of heavy
snowfall. According to
Prorail, frozen switches and switch
heaters were the main cause of trouble
on the tracks. At the Department of
Architecture, Building and Planning,
researchers Tim de Haas and Marc Cox
have been testing switches and switch

In de rubriek Sluitstuk

Sluitstuk

vertellen afstudeerders
over hun afstudeeronderzoek.

heaters under extreme weather
conditions ever since July 2009.
Their study shows that it’s not the
freezing of the switches, but powder
snow and blocks of ice falling off
the trains that disrupt train traffic.

Foto | Rien Meulman

Bouwkundekennis ook
handig bij meubelmaken

het onderwerpveld van een e-mail,
of de adresregel die verschijnt na
een zoekopdracht in Google? Mag je
internetprovider die beschouwen als
verkeersgegevens, en dus inzien?
En mogen ze die gegevens aan
derden verstrekken, en volgens welke
procedure?
De bestaande wetgeving is ontstaan
vanuit de post en vaste telefonie en
houdt onvoldoende rekening met de
privacygevoeligheid van internet
gegevens die logischerwijs in de
categorie verkeersgegevens vallen.
“Welke websites je bezoekt, verraadt
in het algemeen meer over je
voorkeuren en denkbeelden dan
de telefoonnummers die je belt.”

De privacywet
geving holt achter
de ontwikkelingen
op telecomgebied
aan
Fischer kwam er al snel achter dat de
oude definitie van verkeersgegevens
op de schop moest. Hij stelde een reeks
criteria op om de gegevens te definiëren
en bracht vervolgens een scheiding aan
binnen de groep verkeersgegevens.
Aan de ene kant de gegevens verbonden
aan communicatie waarvan de inhoud

door de gebruiker zelf wordt bepaald
(zoals in mails of telefoongesprekken)
en aan de andere kant informatie over
centraal aangeboden ‘content’
(websites of digitale tv-kanalen).
“De privacygevoelige gegevens in
deze laatste categorie vallen onder
het grondrecht op vrijheid van
meningsuiting: je moet ‘ongestoord’
informatie kunnen vergaren”, vertelt
Fischer. “Dat algemene principe is wel
in de wet vastgelegd,maar er is nog
geen wetgeving voor concrete gevallen.”
Het is volgens hem wel belangrijk dat
die wetgeving er komt voor deze
privacygevoelige categorie ‘centrale’
verkeersgegevens. “Het zou minstens

zo moeilijk moeten zijn om deze
gegevens op te vragen als om een
telefoontap te laten uitvoeren.” (TJ)

[E]

Fully understanding the
Internet and mobile
telephony’s privacy
issues can be quite
challenging. Hans Fischer, an engineer
with a history in telecommunications,
tried to clear up some of the issues in
the gray area that’s “too technical for
lawyers, and too legal for engineers”.
He received his PhD September 30 at
the Department of IE&IS.

In de (tele)communicatie bestaan juridisch gezien drie soorten
persoonsgegevens. Naar oplopende privacygevoeligheid:
• R
 elatiegegevens (bijvoorbeeld een naam en adres dat aan een telefoonnummer is gekoppeld). Alle opsporingsambtenaren -bijvoorbeeld
ambtenaren van de sociale dienst- kunnen deze gegevens vanuit de
eigen computer opvragen. Dit gebeurt in Nederland per jaar maar liefst
drie miljoen keer.
• Verkeersgegevens (de gegevens die een communicatiedienst nodig
heeft om de communicatie goed te laten verlopen, vergelijkbaar met
de adresgegevens op een briefkaart). De officier van justitie kan
verkeersgegevens op eigen initiatief opvragen, zonder tussenkomst van
de rechter. Dit komt naar schatting jaarlijks honderdduizend keer voor.
• Inhoudelijke gegevens (de inhoud van een telefoongesprek of tekst van
een e-mail). Om deze informatie in te zien (om een telefoon te mogen
aftappen), moet de officier van justitie vooraf toestemming van de
rechter-commissaris vragen. Jaarlijks gebeurt dit 25.000 maal.

ONDERZOEK KORT

Tim de Haas en Mark Cox bij de testopstelling voor Prorail. Foto | Bart van Overbeeke

Hij zint op een nieuwe functie voor
een Amsterdamse steiger aan het IJ.
Maar eigenlijk heeft hij het veel te
druk met zijn eigen meubelzaak.
Bouwkundestudent Joost van den
Hurk combineert zijn afstudeerproject
met speels vormgegeven boeken
kasten, dressoirs en kamerverdelers.
Aan de Houthaven in Amsterdam-Zuid
ligt een betonnen steiger waaraan
vroeger hout werd geladen en gelost.
Van den Hurk wil de steiger graag
een metamorfose laten ondergaan.
“Het zou mooi zijn als de steiger een
soort publieksplein werd”, zegt hij.
Alleen heeft de student het dit jaar
vreselijk druk gehad met andere
zaken: meubels. Via de website
van zijn eigen bedrijf, Atelier 180,
verkoopt hij kasten, dressoirs en
kamerverdelers die hij zelf ontwerpt
en maakt. Dat is bij toeval begonnen
toen hij vier jaar geleden niet kon
slagen bij het kopen van een kast.
“Ik besloot toen zelf maar een kast te
maken. Toen hij af was, kreeg ik veel
positieve reacties van vrienden en
familieleden. Daarom zette ik dat
eerste ontwerp voor tweehonderd
euro op Marktplaats, voor de grap.”
Zeven mensen bestelden de kast,
zodat de student vervolgens een half
jaar druk was met zagen, timmeren
en aflakken. “Dat deed ik in de schuur
van mijn ouderlijk huis”, vertelt hij.

“Soms ging er iets mis, bijvoorbeeld
bij het aflakken. Dan moest ik alles
weer afschuren, waardoor er deuken
in het hout ontstonden. Het was
dan meer huilen dan lachen. Maar
uiteindelijk gaven mensen wel geld
voor iets wat ik helemaal zelf had
gemaakt.”
Vanaf die tijd kreeg Van den Hurk de
smaak te pakken. En zijn klanten ook.
De schuur van zijn vader verruilde
hij voor een eigen werkplaats.
De vaardigheden die hij bij zijn studie
opdeed, komen ook bij het meubel
ontwerpen van pas. “Ik denk
bijvoorbeeld na over krachten,
maar ben ook goed in het maken
van plaatjes en beschrijvingen van
ruimtelijke ontwerpen. Ook het
schrappen en verbeteren van
elementen tijdens het ontwerpproces
is iets wat ik tijdens mijn studie heb
geleerd.” (EV)

[E]

Joost van den Hurk,
student at the Department of Mechanical
Engineering, has to
redesign a landing. However, he’s
preoccupied with his furniture
company, Atelier 180.

Kalmerende stof in cannabis sterkt geheugen
Het roken van cannabis kan nadelige effecten hebben op het
kortetermijngeheugen, maar dit geldt alleen voor varianten met
een lage concentratie van de werkzame stof cannabidiol. Dat blijkt
uit een studie die deze week verscheen in het British Journal of
Psychiatry. Cannabis bevat in het algemeen twee werkzame stoffen:
THC, dat ervoor zorgt dat de gebruiker ‘high’ wordt, en cannabidiol,
dat voornamelijk een kalmerend effect heeft.
Onderzoekers van het University College London gingen langs bij 134
thuisgebruikers en onderwierpen hen aan een aantal psychologische
tests op het gebied van angstgevoelens, geheugen en verbale
vaardigheden, zowel voor als na het roken van cannabis.
Eerder onderzoek, waarbij effecten op de hersenen in beeld werden
gebracht, wees uit dat cannabidiol een tegenwicht kan bieden aan
de psychose-opwekkende werking van THC. Uit het nieuwe onderzoek
blijkt nu dat een hoge concentratie cannabidiol ook de -tijdelijkeaantasting van het kortetermijngeheugen van cannabisgebruikers
tegengaat. Met andere woorden: de verhouding tussen de hoeveelheid
THC en cannabidiol bepaalt de ernst van deze nadelige effecten van
cannabisgebruik en niet slechts de THC-concentratie. (TJ)
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Vijftig jaar TN aan de TU/e:
50 JAAR TN | Gerard Verhoogt
In 1960 begonnen de eerste studenten aan de studie Technische
Natuurkunde aan de toenmalige Technische Hogeschool Eindhoven.
Nu, vijftig jaar later, spreekt Cursor met drie generaties TN’ers.
Frans Blom hoorde tot de studenten van het eerste uur en is
aan de TU/e blijven werken tot zijn pensioen. Klaas Kopinga
startte iets later met zijn studie en bleef ook aan de TU/e.
Frans Snik studeerde zes jaar geleden af en werkt nu bij het
Sterrekundig Instituut Utrecht.

[E]

It was in 1960 that the first students started studying at the
Department of Applied Physics, then at the Technische Hogeschool
Eindhoven. Today, fifty years later, Cursor interviews three generations
of Applied Physicists. Frans Blom was one of the very first students and
worked at TU/e till his retirement. Klaas Kopinga started his studies some years later,
but also remained at TU/e. Frank Snik graduated six years ago and is currently
working at the Astronomical Institute Utrecht.

Lustrumactiviteiten rond vijftig jaar TN
Er zijn verschillende activiteiten gepland rondom het vijftigjarig bestaan van
Technische Natuurkunde. Kijk op www.vdwaals.nl/index.php?article=800 en
http://web.phys.tue.nl/nl/de_faculteit/50_jaar_technische_natuurkunde/
voor meer informatie.

N-laag in aanbouw. Foto | Archief TU/e

Frans Blom: “Wie bij professor Zwikker geen pak droeg, kreeg een minpunt”
Frans Blom (1939) hoort bij de eerste
TU/e-studenten als hij in 1957 bij
Elektrotechniek begint, bij gebrek aan
een faculteit Natuurkunde. In 1960 stapt
hij met zes andere ‘spijtoptanten’ over
naar TN, na een zomer-inhaalcursus.
Hij studeert in 1964 af en promoveert
in 1970. Blom is altijd bij TN gebleven,
eerst als wetenschappelijk medewerker,
daarna als onderzoeker. De laatste zes
jaar voor zijn pensioen in 2003 was hij
er opleidingsdirecteur.
Belangrijke veranderingen ziet Blom
vooral in de kwaliteit van het onderzoek:
“Die is enorm toegenomen, is veel
hoogwaardiger geworden. Daar zijn een
aantal oorzaken voor: door een ander
intern beleid, omdat het onderzoek
vroeger sterk onderwijsgebonden was,
door de betere apparatuur en door de
enorme vooruitgang in dataverwerking.
Vroeger stond al je apparatuur op een
tafel, nu is er een technologiegebouw
met alle moderne faciliteiten.
Dat verandert ook het onderzoek,
want je moet tegenwoordig tot op
nano-schaal werken. Dat het FOMinstituut Rijnhuizen hier komt, toont
overigens wel aan dat de faculteit
wetenschap op niveau bedrijft.”
Blom noemt tevens de (inter)nationale
concurrentie en de ranglijstjes
(citatiescores, visitaties) als oorzaak
voor beter onderzoek. “Al durf ik rustig
te stellen dat met iets anders geformuleerde criteria de volgorde er héél
anders uitziet. De kwaliteit van het
natuurkundeonderzoek in Nederland
ligt mijns inziens heel dicht bij elkaar.

Daar mogen we, TU/e-breed, wel trotser
op zijn.”
Wat zijn de moeilijke periodes van de
faculteit geweest?
“Begin jaren negentig, toen er weinig
geld binnenkwam via de tweede- en
derde-geldstroom en er mensen
dreigden te worden ontslagen. En de
continue dreiging dat we te weinig
studenten kregen. Je kunt bij wijze
van spreken in Nederland op elke
straathoek natuurkunde studeren
- aan tien universiteiten. Het aantal
eerstejaars natuurkundestudenten kun
je volgens mij niet echt beïnvloeden,
en als het dan ook nog over zoveel
locaties verdeeld moet worden,
maakt dat de spoeling wel erg dun.”

“Komst FOM
geeft aan dat
TN wetenschap
op niveau bedrijft”
Wat ook veranderde, is de omgang
tussen staf en studenten, die veel losser
is geworden. Blom: “Wie vroeger bij
professor Zwikker op het tentamen geen
pak droeg, kreeg meteen een minpunt.
We hadden soms college op zaterdag bij
de prof thuis. Dat zorgt voor persoonlijk
contact, maar: hij was wel de prof.”
Hoe ziet ‘de’ TN-student eruit?
“Ze zijn heel serieus, bijna nerd-achtig
met hun vak bezig en tegelijk

Frans Blom. Foto | Bart van Overbeeke

maatschappelijk georiënteerd. Ook een
beetje arrogant. Want ze zeggen het
misschien niet, maar ‘natuurkunde is
toch de moeder van de wetenschap’,
denken ze allemaal.”
Toch zijn ook de studenten veranderd.
Blom: “Kwamen ze vroeger naar TN
omdat ze natuurkundige wilden worden,
tegenwoordig zien ze de natuurkunde
studie meer als een uitdaging en kijken
daarna wat ze allemaal met het diploma
kunnen. Zoals Henk Kivits, die na zijn
natuurkunde- en scheikunde-opleiding
onder meer directeur werd van Holland

Casino en bij Joop van den Ende.”
Blom kijkt zichtbaar met veel genoegen

“TN-studenten
zijn een beetje
arrogant”
terug op vijftig jaar TN, om het vak zelf
en om de mensen met wie hij heeft
gewerkt. Ook al zitten ze dan in het
lelijkste gebouw van de TU/e?

“Daaraan moet je niet te veel geld
uitgeven, dat doen natuurkundigen niet.
En de studenten zijn een paar jaar
geleden begonnen het gebouw op te
knappen, nu is het wachten op een
echte verbouwing.” In 2013 moet er een
nieuw pand staan, bedoeld voor TN en
Electrical Engineering. Dit staat gepland
op de plaats van het huidige N-laag.
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de moeder van de wetenschap

Frans Snik.

Frans Snik: “De sfeer bij TN er
een van persoonlijk contact”
Frans Snik (1979) studeerde Technische
Natuurkunde aan de TU/e van 1997 tot
2005. Snik: “De TU/e was in de buurt,
het is een technische universiteit en ik
heb altijd al geavanceerde dingen willen
bouwen. De studie was erg prettig, ik
kon overal aan ruiken. Zo kon ik stage
lopen bij Scheikunde en later op Hawaï
op het gebied van de sterrenkunde.”
Volgens Snik is de sfeer bij TN er een van
persoonlijk contact: “Het is een relatief
kleine faculteit, waar docenten en

studenten elkaar snel leren kennen.
Daarbij is de Van der Waals-borrel wel
handig. Daar komen ook leden van de
staf en het is eigenlijk meteen ‘jij-en’ en
‘jou-en’.”
Ook al zat je in het lelijkste gebouw
van de TU/e?
Snik: “Maar het gaat om de mensen!
Eindhoven is ook hartstikke lelijk,
maar toch is het er erg gezellig.”
Snik was secretaris van het lustrum
bestuur van studievereniging Van

der Waals in 1999-2000 en was
mede-initiator van SOH 19, het
kunstwerk in de vijver bij De Zwarte
Doos. Snik: “Op een avond hebben we

“Bij TN leer je
hoe je grote
problemen moet
aanpakken”
met een aantal halfdronken studenten
bedacht dat we een kunstwerk wilden,
zonnecollectoren die iets laten zweven.
Dat project is enorm uit de klauwen
gelopen. Het heeft zeven jaar geduurd.

Het is dus dankzij het enthousiasme van
meerdere generaties TN-studenten tot
een goed einde gekomen. In het begin
werden we voor gek verklaard. Mensen
zeiden ‘Dat gaat jullie nooit lukken.’
Het mooie van TN is juist dat je leert hoe
je grote problemen moet aanpakken.
Waarbij the sky echt the limit is, in een
sfeer van: Ga ervoor! Dat hebben we
gedaan.”
Voor zijn afstudeerproject ging hij naar
het Sterrekundig Instituut Utrecht, naar
aanleiding van zijn stage in Hawaï.
Voor een zonnetelescoop in La Palma
ontwikkelde hij een nieuw instrument.
Snik: “In dezelfde tijd kreeg het
Sterrekundig Instituut een nieuwe
hoogleraar, bij wie ik meteen kon
promoveren. In die tijd heb ik onder
andere een nieuw concept voor een
zonnetelescoop ontwikkeld, waarmee
we het magnetisme van de zon kunnen
onderzoeken. Het prototype hebben we
binnen een half jaar gebouwd en getest
in Utrecht. Het uiteindelijke instrument
wordt binnenkort in werking gesteld in
Arizona. Het is eigenlijk net zo’n groot
project als SOH 19 en mijn promotor
had dezelfde houding: ‘Ga ervoor!’”
Een ander project doet hij samen met
Jeroen Rietjens, die hij nog kent van SOH
19. Ze werken aan een apparaat dat op
een nieuwe manier de polarisatie van
een planeetatmosfeer kan meten vanuit
een satelliet, om zo de eigenschappen
van de stofdeeltjes in zo’n atmosfeer
op afstand te kunnen bepalen.
Snik: “We willen met ons instrument
naar planeten als Mars en Jupiter.
Toepassingen op aarde zijn ook
mogelijk, bijvoorbeeld het meten van
fijnstof in onze atmosfeer en de rol
daarvan bij de klimaatverandering.”

Heeft hij bij TN eigenlijk sterrenkunde
gehad?
Snik: “Ik heb kosmosfysica gevolgd,
eigenlijk maar half. Maar sterrenkunde
is uiteindelijk natuurlijk gewoon
natuurkunde, het duurde alleen even
voordat ik wist wat alle afkortingen
betekenen. Bovendien heb ik geleerd
hoe je instrumenten moet bouwen,
dat is de grote meerwaarde. Sterren
kundigen zijn gewoon minder bereid
hun handen vuil te maken en dus heb ik
de leuke projecten hier zo’n beetje voor
het uitkiezen. We gaan binnenkort een

“Er heerst een sfeer
van: Ga ervoor!”
instrument bouwen dat op de grootste
telescoop ter wereld in Chili (42 meter
doorsnee, red.) moet komen om scherpe
foto’s te maken van aardachtige
planeten bij andere sterren dan de zon.”
En vindt hij ook dat natuurkunde de
moeder van de wetenschap is?
Snik: “Zeker, daar is niks tegenin te
brengen.” Tevens kruipt het bloed waar
het niet gaan kan: hij is weer bezig met
een kunstproject. Snik: “Dat wordt
nog groter dan ‘SOH 19’, namelijk het
Utrechts Zonnestelsel. We willen het
zonnestelsel op schaal nabouwen in de
stad. De zon staat al op het Domplein,
die is daar zeventien jaar geleden
neergezet bij het 350-jarig bestaan van
de Utrechtse sterrenkunde. De plannen
zijn rond, we hebben al kunstenaars
benaderd, waarvan een aantal al bezig
is. Nu alleen het geld nog. En waarom
zou dat niet gaan lukken?”

Klaas Kopinga: “Elke innovatie is gebaseerd op ‘gekke’ ideeën en invallen”
Prof.dr.ir. Klaas Kopinga (1948) studeert
van 1966 tot 1971 aan de TU/e, zit in het
bestuur van studievereniging Van der
Waals en promoveert in 1976. In 1979
wordt hij wetenschappelijk medewerker
bij de vakgroep vaste stoffysica in de
groep magnetisme, waar hij negentien
jaar werkt. Hij wordt in 1994 hoogleraar
en hij is sinds 2005 decaan van de
faculteit. Daarnaast blijft hij hoofd
van de capaciteitsgroep Transport in
Permeabele Media.

“Natuurkundigen
willen precies
weten wat er
achter het
behang zit”
Kopinga noemt het onderzoek en de
automatisering als de belangrijkste
veranderingen aan de faculteit: “Goed
onderzoek is hier altijd al gedaan,
maar we kunnen nu op micrometer- en
nano-schaal kijken. Zonder computers
is dat onmogelijk, daardoor is sneller,
meer en ánder onderzoek mogelijk
geworden. De infrastructuur is ook veel
groter en complexer geworden.
Onderzoek is nu geen werk meer van
de briljante eenling in zijn lab, maar
werk in interdisciplinaire teams.”
De externe waardering voor onderzoek

is eveneens veranderd. Kopinga:
“Die speelt een steeds grotere rol. We
vechten er wel voor om echt academisch,
fundamenteel onderzoek te kunnen
blijven doen. Als je de huidige situatie
extrapoleert naar de toekomst zullen er
grotere projecten komen met steeds
grotere consortia, op gebieden die
bijvoorbeeld de politiek van ‘strategisch
belang’ vindt. Vrij vertaald: het moet
meteen inzetbaar zijn, niet pas in de
toekomst. Terwijl elke innovatie van nu
is gebaseerd op ‘gekke’ ideeën en
invallen die mensen tien of vijftien jaar
geleden kregen en konden uitwerken.
Academisch onderzoek kunnen we niet
betalen uit de eerste-geldstroom, die is
nauwelijks genoeg om infrastructuur
draaiend te houden. Dus bedden we het
in de tweede- en derde-geldstroom in,
zodat we daar toch aan toekomen. En in
de toekomst zal de faculteit zich verder
profileren op gebieden als energie,
gezondheid en duurzaamheid.”
Elke faculteit kent zijn ups en downs, bij
TN was dat begin jaren negentig, toen er
grote financiële problemen waren. Dat is
opgelost door een ander budgetteringssysteem. Kopinga: “Een transparant
systeem waarin iedere capaciteitsgroep
zijn eigen budget heeft en zijn eigen
broek ophoudt. Ze weten wat ze te
besteden hebben met een lik-op-stukbeleid als ze het niet goed doen en een
extra premie op projecten. Dat houdt
iedereen alert zodat je vergelijkbare
problemen voorkomt.”

Klaas Kopinga. Foto | Bart van Overbeeke

Hoe zou hij de faculteit typeren?
Kopinga: “Toen ik begon, was het al
redelijk informeel, al deden sommige
studenten nog wel een colbertje aan als
ze in de kantine koffie gingen drinken.
Het is hier collegiaal en informeel. Dat
wil niet zeggen dat er geen hiërarchie is,
maar vooral op basis van argumenten,
niet per se omdat iemand hoogleraar is.”
Een karakteristiek van ‘de natuurkundige’ is moeilijk te geven, zegt Kopinga:
“Hij is wel eigenwijs, laat ik dat maar
meteen zeggen, zonder arrogant te zijn.

Dat brengt het vak met zich mee.
Natuurkundigen willen bij wijze van

“Er heerst hier
een hiërarchie
op basis van
argumenten”
spreken altijd precies weten wat er
achter het behang zit en peuteren dat

dan ook los.”
Die grondhouding hebben scheikundigen en wiskundigen toch ook? “Maar”,
voegt hij er lachend aan toe, “wij hebben
dat misschien iets extremer.” Is de
natuurkundestudent dan echt het beste
jongetje van de klas? Een wederom
lachende Kopinga: “Dat kun je objectief
vaststellen. Het zijn echter geen
communicatief gestoorde nerds, maar
erg actieve en betrokken studenten die
zich weinig laten aanleunen.”
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Media life
[E]

TU/e’s TUlip vertoont kunsten op Nerdlab

De interactie tussen (nieuwe) media
en de maatschappij vormt het thema
voor de lezing ‘The experience of love,
sex and death in a media life’, woensdag 13 oktober in de Blauwe Zaal.
Communicatiewetenschapper Mark
Deuze, verbonden aan de Universiteit
Leiden en Indiana University, gaat in
op de rol van media in ons alledaagse
bestaan, waarbij het consumeren en
produceren ervan bij veel mensen
tegenwoordig gelijk opgaan. (MvdV)

Mediakunstenaars, technici en
wetenschappers presenteren hun
werk op het gebied van robotica
tijdens ‘Nerdlab 8: Robots on
tour’. Het multidisciplinaire
festival strijkt zondag 10 oktober
neer in Eindhoven, om precies te
zijn bij TAC aan de Vonderweg.
Onder meer de TUlip van de
faculteit Werktuigbouwkunde
mag er laten zien wat hij kan.
Interactieve installaties, diverse
demonstraties, optredens en
films zijn op Nerdlab te zien.
De presentaties bestaan uit
robot art en kinetics, maar ook
De Food Robots
experimenteel onderzoek op
het gebied van robotica. Onder
andere de ‘TUlip’, de 1.20 meter hoge ‘humanoid’ van de
TU/e-faculteit Werktuigbouwkunde, mag tijdens Nerdlab8
zijn kunsten vertonen. De robot kan zelfstandig lopen en
bewegingen uitvoeren en heeft twee minicamera’s op de kop
waarmee hij objecten of gezichten kan herkennen en volgen
(lees meer over de TUlip in de Cursor van volgende week).
De TU/e was ook betrokken bij de totstandkoming van de
Food Robots (zie foto) van het ontwerptrio Knol, dat mede
wordt gevormd door twee alumni van de faculteit Industrial
Design. De robots serveren op wegwerpservies een mix van
gezond en goed eten. Verder zijn onder meer de synthesizer
auto van Gijs Gieskes te zien, de bizarre ‘robotdieren’ van
beeldend kunstenaar Erik Fakkeldij en de Mechanische
Dirigent van Bert Vogels.
Nerdlab is georganiseerd door de Digitale Werkplaats
’s-Hertogenbosch in samenwerking met Noisivion uit Breda
en het Eindhovense MAD Emergent Art Center. (MvdV)

Aanvang 11.45 uur in de Blauwe Zaal
van het Auditorium. De lezing is in
het Engels.

Nerdlab, zondag 10 oktober bij TAC aan de Vonderweg
(tegenover het Philips Stadion). Geopend van 14.00 tot
18.00 uur, de entree is gratis. Zie www.nerdlab.nl.

[E]

Media artists, engineers and scientists will
have a chance to present their work in the
field of robotics during ‘Nerdlab 8: Robots on
tour’ on Sunday, October 10 from 2PM at TAC
at Vonderweg, Eindhoven. TUlip, a humanoid robot created
by the Department of Mechanical Engineering, will be one
of the robots showing off its skills. Check www.nerdlab.nl.

Zand erover

Een kleine voorstelling over grote thema’s: dat is volgens de
makers ‘Zand erover’, zaterdag 9 en zondag 10 oktober in het
Gaslab. Hoofdpersoon is Travis, die na vijf jaar thuiskomt om
te ontdekken dat niets nog is -of weer kan worden- zoals het
was. Liefde overwint alles, zegt men - maar maakt ze niet ook
blind?
‘Paris, Texas’, een film uit 1984 met in de hoofdrollen Harry
Dean Stanton en Natassja Kinski, vormde de inspiratiebron
voor ‘Zand erover’. Centraal in het stuk staan de Hendersons:
Travis, zijn zussen Sally en Eve, ex-geliefde Jane en kleine
Isobel. Hun bloedband verbindt hen, of ze willen of niet. Vijf
jaar geleden ging het mis in de familie en hoezeer de leden
het verleden ook willen laten rusten: het heden stelt iedereen
voor nieuwe keuzes. Zijn de familiebanden sterk genoeg om
een nieuw evenwicht te vinden?
De regie van het stuk is in handen van Kim van Kooij, de
voorstelling wordt gespeeld door Hilde Bosman, Jasper
Hoeksema, Joosje Janssen, Teske de Ruijter en Anouk Tukker.
Hoeksema studeert Technische Wiskunde aan de TU/e, De
Ruijter is afgestudeerd bij Bouwkunde en Bosman werkt
onder meer voor Cursor.
Fontys-studente Anouk Tukker vertelt dat de groep een ‘min
of meer ad hoc gezelschap’ is, samengebracht door regisseur
Kim van Kooij. Ze regisseerde eerder onder meer bij Doppio

Interaction between
(new) media and
society will be the
theme of the English
lecture ‘The experience of love, sex and
death in a media life’ on Wednesday,
October 13. The lecture will start at
11.45AM in the Blauwe Zaal, speaker
will be Communications professor
Mark Deuze.

en heeft inmiddels haar eigen stichting Vitaminekunst. “De
meesten van ons hebben al wel eens bij Kim gespeeld, maar
we staan voor het eerst in deze samenstelling op het toneel.”
Volgens Tukker is de voorstelling duidelijk op de film ‘Paris,
Texas’ geïnspireerd, maar kreeg ze wel een nadrukkelijke
eigen draai, met volop ruimte voor eigen interpretatie en improvisatie. “Juist door die improvisatie krijgt het stuk, waarin
het toch over heftige thema’s gaat, wat lucht en beweging.”
(MvdV)
‘Zand erover’ begint zaterdag om 20.30 uur, na de
voorstelling is er een afterparty. Op zondag begint
de voorstelling om 15.00 uur. Kaarten kosten 7,50 euro
(inclusief consumptie), reserveren kan via
ikganaarzanderover@gmail.com.

Enneagram
Het is een populair middel op ‘heidagen’
en workshopmiddagen waarop
collega’s samen eens achter het
bureau vandaan komen: het
enneagram, een methode om je
(en andermans) persoonlijkheid
beter te leren kennen, opgebouwd
uit een combinatie van verschillende
archetypen. Psychologen zijn niet
onverdeeld enthousiast over het
enneagram. Eén van hen, dr. Rendel
de Jong (Universiteit Utrecht), gaat
erover in discussie met ir. Frank
Schaper, schrijver van ‘Het enneagram
en het team in jezelf’. (MvdV)
Het debat is op woensdag 13 oktober
vanaf 11.45 uur in De Zwarte Doos.

[E]

The enneagram is a
popular method to
get to know your own
personality, and it will
be the central theme during a debate
in the Zwarte Doos next Wednesday,
October 13 (starting at 11.45AM).
Participants are dr. Rendel de Jong,
psychologist, and Frank Schraper,
engineer. The latter wrote ‘Het
Enneagram en het team in jezelf’
(The Enneagram and the team
within yourself).

Graslab
Het Gaslab vormt donderdagavond
14 oktober het decor voor Groener
Gras, een begrip in de Eindhovense
scene van ondergrondse feestjes.
Op de planken staan het Franse duo
Zombie Zombie, onder meer bedreven
met analoge synthesizers, en het
Duitse trio Stabil Elite, dat een mix van
experimentele pop, disco en extatische
synthesizermuziek brengt. (MvdV)

Aanvang 20.30 uur; entree is vijf euro
(gratis voor studenten). Reserveren
kan via www.tue.nl/sg.

[E]

[E]

‘Zand erover’ (let bygones be bygones),
based on eighties movie ‘Paris, Texas’, is
a play premiering next weekend at Gaslab.
The play’s main theme are the blood ties
between relatives that lost sight of each other and are now
facing new dilemmas. Showtimes: Saturday, October 9
at 8.30PM, Sunday, October 10 at 3PM. Tickets are € 7.50
each, please contact ikganaarzanderover@gmail.com.
Zombie Zombie

Next Thursday,
October 14,
Gaslab will
be rocking
to synthesizer tunes,
experimental pop music and
disco. Doors open at 8.30PM,
performances will be by the
French duo Zombie Zombie
and the German trio Stabil
Elite.
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Anyone who has grown
up outside the Netherlands, is often not that
enthusiastic about Dutch
cuisine. Is there indeed
little to be proud of?
Or are the people who
say so not looking
beyond the mash in the
TU/e refectories and
Eindhoven students’
residences? Today’s
speaker is Peter Koehn,
chef of the Karpendonkse Hoeve, one of
the most sophisticated
restaurants in
Eindhoven.
“I can imagine that
Dutch food does not
strike foreign students
as imaginative at first
or even at second instance”, says Koehn.
“If you look a bit further,
the Dutch cuisine has of
old been robust, honest

and local. Many of the products that
are used are harvested locally, such as
potatoes, asparagus, various cabbage
varieties and other vegetables. At
the same time the Dutch cuisine was
streaked with foreign influences in the
past as a result of our mercantile spirit.
Think of herbs, spices and tea.”
“The strength of Dutch cooking is that
one single ingredient can be processed
in various ways to form a delicious
component of a meal. Look at the
potato, for example, which can be
used in dozens of ways.”
“My favorites include black pudding
and scrapple.
They have fine
earthly flavors,
are pure and require
few additives while
nothing is left
unused. I also like
asparagus, and
Brabant ‘worstenbroodjes’, simply
because they are
tasty.”
Do the Dutch appre

ciate their own cuisine sufficiently?
“More and more so, because the wellknown chefs work very much with truly
Dutch products and the authenticity and
origin is becoming increasingly important. As is the sustainable production
of ingredients - indeed, it is impossible
to imagine present-day society without
the sustainability requirement.” (SK)
The next three weeks we shall be
nosing around the Dutch cuisine
further.
Next week: international influences.

exchange ideas and thoughts about
this highly important first page and
(for a fitting fee) can possibly also
carry out the best ideas proffered.
This concerns the visualization of
subjects in the short-term as well
as the long-term period.
Interested? Briefly tell us something
about yourself, your knowledge,
know-how and first ideas for the
ultimate front page image via
cursor@tue.nl.

One made a comic strip, someone else
made an abstract painting of the map
of Eindhoven on rice paper, while yet
another designed an apartment of
bamboo. A Chinese man who settled in
Eindhoven forty years ago tells his story
in words and images. Master student
of Electrical Engineering Yan Li was surprised by the man/woman ratio at TU/e
and submitted the (stage-managed)
photo on the right.
The winner will be announced on
October 15 during a festive night in
the Auditorium starting at 19.30 hours.
The jury includes John Körmeling,

the artist behind the Dutch entry
Happy Street for the Shanghai Expo.
The 27 best entries will be shown in
specially designed objects that are at
once reminiscent of light bulbs (which
are symbolic of Eindhoven thanks to

Let us first introduce a nuance. Throwing beer is indeed done during some
parties in the Netherlands, but not everywhere at all. Throwing beer started
with the band Normaal in 1970. Normaal is a raw, rural Dutch band during whose
concerts throwing beer, ripping up t-shirts and other ‘raw’ actions soon became
something of a tradition. Concert-goers ordered two beers in a standard manner:
one to drink up and one to throw around. This beer-throwing tradition was
continued at other rural bands such as Jovink en de voederbietels, Rowwen Heze
and the Band zonder Banaan. From there it trickled on to some other parties
such as the World Cup football.

Opinions of the concert-goers themselves about the action are divided.
Some would find it a great pity if the tradition were to disappear, while
others are happy that if the action succeeds they will no longer have to
take cover by standing at the back somewhere. (HB)
Do you also have a burning question? Mail it to engcursor@tue.nl.

Too few credits? Leave the Netherlands
Students from outside Europe studying
in the Netherlands must as of 2011 obtain
at least half of their credits every year.
Otherwise they will lose their residence
permits. The government wants students
to come to the Netherlands for studies
and not for earning money.
Since January 1 educational institutes
have become responsible for keeping up
with the academic performance of their
students from outside the European
Economic Area (EU, Liechtenstein, Norway
and Iceland). When students have
obtained less than half of their credits,
the institute is compelled to report this
to the Immigration and Naturalization

What’s happening
How do you see Eindhoven? The Chinese
student association ACSSE posed
this question to Chinese inhabitants
of Eindhoven about a year ago. The
answer is expected on Friday October
15, when the result of the design
competition ‘Eindhoven in the Eyes
of Chinese Students and Engineers’
will be announced.

Sayyed Mohsen Hosseini (28) is from Iran and is working towards his PhD at
the Biomedical Engineering. He wonders why the Dutch throw beer around
during parties. “Why do you do this, surely you buy beer to drink it? I had really
never seen this before coming to the Netherlands.”

Not everybody appreciates the beer throwing, including the bands themselves.
For one, the Band zonder Banaan last year started the action ‘senseless orders’.
Rien Somers, manager of the band, comments: “The party-goers think that the
artists like it. That the band thus finds out how enthusiastic they are. That is
a misconception, though.”

Photo | Bart van Overbeeke

Creative with covers
There is no disputing about tastes
- what is a beautiful cover is also open
to debate. What a cover must do in
any case is move the reader, stimulate,
attract attention, distinguish a
magazine from the rest and, last but
not least, lift a corner of the veil inside.
A beautiful photo, an interesting
illustration: since the first issue of this
year, the image has emphatically
taken pride of place on the cover of
Cursor. Which is the reason we are
looking for creative minds at TU/e
who, within a select think-tank and in
consultation with the editors, want to

I wonder

Philips) and of Chinese lanterns.
The intention is for the mobile exhibition to be displayed at different locations
within the city as well. More clarity
about this will need to be achieved over
the coming months. (SK)
If you want to attend this night, make
sure you send an e-mail to activity@
acsse.nl entitled: EIE audience xx
persons. More info: http://eie.acsse.nl

Contestant Yan Li created an image of the man/woman ratio at TU/e. Photo | Yan Li

Service (IND). This Service will then
revoke the student’s residence permit.
For non-EEA students studying on TU/e
scholarships the new measure does not
change that much. Even now they need
to meet stringent requirements: under
TU/e guidelines they must obtain 75
percent of their credits in order to
receive their funding for the next year,
so that is above the new IND requirement.
It appears as if the situation with TU/e
students who may not be able to meet
the standard is not all that bad. By way
of illustration: the cohort of 2008
included 102 international students on
scholarships. Only two of these failed

What’s happening?

1
2
3
4

Dutch Food part 1:
inferiority complex?

to obtain fifty percent of their credits,
the International Office (STU) informs us.
Department head dr. Karen Ali
emphasizes that students who have
good reasons for not attaining the
50% standard can simply stay in the
Netherlands to finish their studies.
The advantage of the new law is that
students will no longer need to extend
their residence permits every year.
Non-EEA students will as of 2011 be
granted residence permits for the
duration of their entire program. In
addition to getting rid of bureaucratic
nonsense, they will also be saving fifty
euros per extension. (SK/HOP)

Lecture: The Experience of Love,
Sex and Death in a Media Life
Prof. dr. Mark Deuze (Journalism and New Media at Leiden
University) presents his views on the new media universe:
we are no longer living with the media, but within media.
How does this work?
Wednesday October 13 from 11.45 to 13.00, Blauwe Zaal,
Auditorium TU/e | www.studiumgenerale-eindhoven.nl

Nerdlab8: Robots on Tour
Nerdlab (‘because nerds matter’) is a festival on the interface
of art, technology and science. The festival is a platform for media
artists, technicians and scientists where they can meet up in an
informal atmosphere and exchange knowledge and experiences.
Sunday October 10 from 14.00 to 18.00, TAC (Vonderweg 1),
admission free | www.nerdlab.nl

Film in the Zwarte Doos: Agora
In Agora director Alejandro Amenabar (Abre los ojos, Mar adentro)
shows the danger of religious fundamentalism and fanaticism.
The film takes place in Alexandria (when still under Roman rule)
at the end of the 4th century, when polytheism was violently
forced to make room for Christianity.
October 7, 12 and 13 at 20.00, Zwarte Doos, English spoken,
admission with student card 3 euro | www.dezwartedoos.nl
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Sportjaar afgetrapt
met feestje

Foto | Rien Meulman

Om studenten naar het Sportcentrum te lokken en te laten zien dat er niet alleen
gesport, maar ook gefeest wordt, hield de Eindhovense Studenten Sport
Federatie (ESSF) donderdag 30 september een feest in hal 2 van het sportcomplex. Volgens Stephanie Bex, secretaris bij ESSF, kwamen er zo’n 250 studenten
op af. “De band Midnight Run kreeg het publiek goed mee. Het feest is voor
herhaling vatbaar.”
ESSF wil het komende bestuursjaar vooral meer internationale studenten en
Fontys-studenten trekken. “De TU/e-studenten vinden ons wel. We brengen de
informatie meer in het Engels en we willen bij activiteiten meer Fontys-studenten
betrekken”, aldus Bex. (JvG)

[E]

In an attempt to get students to go to the Sports Center and show
them it offers both fun and games, the Eindhoven Students Sports
Federation (ESSF) threw a party in the building’s hall 2 last Thursday, September 30. Starting this year, ESSF wants to communicate
in English more often in order to keep international students posted on upcoming
activities.

Wedstrijdje programmeren
Team Joy is winnaar van het Eindhovens
Kampioenschap Programmeren dat
zaterdag 2 oktober gehouden werd bij
GEWIS. Vijftien groepen van drie
studenten (niet per se Informaticastudenten) kregen vijf uur de tijd om tien
opgaven op te lossen. De beste drie
mogen meedoen aan de Benelux
Algorithm Programming Contest op 23
oktober in Leiden. Deze BAPC is weer
een voorronde van de wereldfinale in
Egypte begin volgend jaar.
Zesdejaars Informaticastudent Nicky
Gerritsen is organisator van het EPK,
maar mocht ook meedoen omdat de
opgaven van de BAPC kwamen. Zijn
team werd tweede. “Bij de opgaven zit
kansrekening, meetkunde, maar ook wel
eens een natuurkundeopgave. Ze zitten
verpakt in leuke verhaaltjes, maar dat is
voor ons eerder storend dan verhelderend. Het gaat om de input en de
specificatie en dan de oplossing zoeken.
Dat het gaat over het kortste pad tussen
Obama en een of ander familielid maakt
het niet interessanter.”

Het einde van mijn studententijd naderend, besloot ik,
Mark Berlee, nog een unieke kans te grijpen door een
semester op ‘exchange’ te gaan. En hier zit de masterstudent
Real Estate Management & Development dan, ‘downunder’
oftewel in Australië; de andere kant van de wereld. Na een
reis van bijna dertig uur had ik de zomer en ons kleine
‘kikker’-landje ingeruild voor de winter (desalniettemin
aangenaam weer) in het grote ‘skippy’-land. Oppassen en
wennen was het hier in het begin wel, want ‘ozzies’ zijn
‘lefties’; waarmee ik ten eerste wil zeggen dat Australiërs
links rijden en ten tweede uit wil beelden dat ze de neiging
hebben om woorden af te korten en/of in te slikken.
Hoe dan ook en zonder al te veel af te dwalen; 22 miljoen
oprecht aardige Australiërs en een veelheid aan bijzondere
natuur en exotische dieren was datgene wat mij hier te
wachten stond. Het was de wereldstad Sydney die de
Olympische Spelen van 2000 heeft gehuisvest, verder
bekendstaat om zijn legendarische Opera House en
natuurlijk om één van ’s werelds meest bekende stranden:
Bondi Beach - dat mijn nieuwe thuis werd.

[E]

During the Eindhoven
Programming Championships, October
2, fifteen student groups solved ten
programming challenges. The best
three groups will be participating in
the Benelux Algorithm Programming
Contest held in Leiden October 23. The
BAPC, then, will be a preliminary to the
world finals in Egypt early next year.

Alleen basisbeurs voor bachelorstudenten
Masterstudenten raken hun basisbeurs kwijt, blijkt uit het conceptregeerakkoord
van VVD en CDA. Trage studenten gaan bovendien drieduizend euro extra
collegegeld betalen. De basisbeurs -waarvoor het CDA fel campagne voerde- blijft
alleen voor bachelorstudenten bestaan, net als de aanvullende beurs. De VVD
krijgt zijn zin met de invoering van een sociaal leenstelsel in de masterfase. Wie
meer dan een jaar uitloopt, gaat jaarlijks drieduizend euro extra collegegeld
betalen en verliest het recht op een ov-kaart. Instellingen krijgen voor iedere trage
student drieduizend euro minder bekostiging. In de toekomst denkt het kabinet in
oprichting geld terug te verdienen door de aflossingstermijn voor studieleningen
met vijf jaar te verlengen. (HOP)

En hoe is het in Sydney?
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.

Tegelijkertijd met het EKP werden
voorronden gehouden in Twente, Delft,
Utrecht en Leiden, omdat ook deze
universiteiten meer dan drie teams
enthousiast kregen voor een wedstrijdje
programmeren. Pieter Bootsma, Bauke
Conijn en Thijs Marinussen van team Joy
hadden meer opgaven goed dan elk
ander team in het land. Volgend jaar zal
GEWIS de BAPC organiseren. (NS)

Daarbij werd de campus van de ‘University of Sydney’,
die rijk is aan vele mooie gebouwen, waaronder het
paradepaardje ‘the Quadrangle’, mijn nieuwe studieplek.
Het accommodeert ongeveer vijftigduizend studenten,
waarvan vijftienduizend internationaal zijn, die meer dan
honderdveertig verschillende landen vertegenwoordigen
(en ik als ‘Dutchie’ was daar één van). Met andere woorden:
het was een warm onthaal en de garantie voor een
ongelofelijk mooie tijd die veel prachtige ervaringen
met zich meebrengt!
Inmiddels ben ik halverwege mijn semester en het is nog
steeds elke dag een genot om over deze campus, grenzend
aan het hart van de stad, te lopen. Het is echter nog
bijzonderder om onderdeel uit te maken van het diverse en
bruisende studentenleven en de inspirerende stad Sydney
om nog maar niet te spreken over datgene wat de rest van
Australië te bieden heeft. Elke dag opnieuw ontdek ik
interessante plekken en/of ontmoet ik boeiende mensen
terwijl ik op hetzelfde moment een nieuw thuis heb
opgebouwd weg van huis. Ik weet nu al dat ik straks in
Nederland dingen ga missen: het zonnige weer, de altijd
aardige mensen, de mooie en rustgevende campus, de
bijzondere planten en dieren, de energie van een wereldstad
en het strandleven en dan met name het surfen…
Mark Berlee,
student Real Estate Management and Development
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Master students will
lose their basic student
grant, according to VVD
and CDA’s coalition
agreement concept. On top of that,
slow students will have to pay an additional three thousand euro in tuition
fees.
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Drie TU/e-studenten bij WK Lifesaving
Maar liefst drie TU/e-studenten doen
mee aan de Lifesaving World Championships, die van 2 tot en met 17 oktober in
Alexandrië in Egypte worden gehouden.
Martin Teley (Scheikundige Technologie), Ruud van Bommel (Bouwkunde) en
Maike Op het Veld (Technische
Wiskunde) zitten bij de nationale
selectie. Ook Rik Op het Veld, geen
TU/e-student maar wel zwemtrainer bij
het Studentensportcentrum, is
geselecteerd.
In Nederland wordt de sport al snel
vertaald met ‘reddingszwemmen’, maar
volgens Martin Teley is het veel meer
dan dat. Onderdelen van het reddingswerk worden in topvorm beoefend. “We
kennen 21 onderdelen, waarvan negen
estafettes en twaalf individuele
onderdelen. Zo moeten we bijvoorbeeld
oranje poppen die boven het water zo’n
zestig kilo wegen ‘redden’. Bij het

Rik Op het Veld

Maike Op het Veld
Martin Teley

eerder prijzen gewonnen op onderdelen
en Maike Op het Veld en Ruud van
Bommel zijn de Europese Life Savers van
het jaar 2010 bij respectievelijk de
vrouwen en mannen. (JvG)
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Ruud van Bommel
onderdeel Oceanman moeten we
zwemmen, boarden, skiën en rennen.”
De deelnemers moeten in het zwembad,
op het strand en in zee laten zien wat ze
kunnen.

Martin Teley spreekt de hoop uit om met
het team bij de beste tien landen te
eindigen. Hij en de anderen hebben een
selectietraject moeten doorlopen om
zich te kwalificeren. Ze hebben allemaal

No less than three TU/e
students are participating in the Lifesaving
World Championships, held October
2-17 in Alexandria, Egypt. Martin Teley
(Chemical Engineering), Ruud van
Bommel (Architecture, Building &
Planning) and Maike Op het Veld
(Applied Mathematics) are in the
national selection. Rik Op het Veld,
who isn’t a student at TU/e, but does
train swimmers at the Sport Center,
was also selected. Results can be
viewed at www.lifesaving.nl.

Studenten presenteren plannen Glazen Huis
Studenten krijgen steeds meer ideeën
over het Glazen Huis van radiostation
3FM, dat eind december op de Markt in
Eindhoven komt. Op initiatief van drie
TU/e-studenten staken gemeente,
studenten, Stichting CityDynamiek en
andere betrokkenen dinsdag 5 oktober
de koppen bij elkaar om de plannen van
studenten te inventariseren.
Een betaald ritje met de racewagen van
University Racing Eindhoven. Dansen op
de ‘Sustainable Dance Floor’ die de TU/e
heeft ontwikkeld. Een grote kerstborrel
op de TU/e. Een markt met ‘leuke en
educatieve’ activiteiten. Met helium
gevulde condooms verkopen, die de

lucht ingaan. De voetbalrobots van Tech
United die schoten van PSV-spelers
moeten zien te stoppen. Een gadget voor
alle studenten. Een wereldrecord bankhangen. Fietsen die constant energie
leveren. Een huis maken van lege
kratten. De langste polonaise maken.
Bij de studenten leven heel wat ideeën,
bleek dinsdag in het stadhuis. De
komende tijd moeten ze de ideeën
verder uitwerken, aangeven of ze
vergunningen nodig hebben en
beargumenteren wat ze verder nodig
hebben.
TU/e-studenten Maarten Sjoerdsma,
Irene van Bussel en Eline Meesters
hebben de stichting Studenten in actie

laat andere mensen
Da ge’t moar wit (sinds 2010)

Constudentenbond

voor het goede doel opgericht om de
plannen te verzamelen en coördineren.
Maarten: “Wij helpen de studenten waar
mogelijk en maken de weg naar
vergunningen zo vlak mogelijk. Ons doel
is veel geld op te halen voor het Rode
Kruis en Eindhoven als studentenstad
op de kaart te zetten.”
Begin november is er weer een
bijeenkomst met alle betrokkenen, waar
de plannen concreter moeten zijn. Dit
jaar zamelt 3FM geld in voor kinderen
die hulp nodig hebben als gevolg van
HIV. (JvG)
Studenten kunnen hun ideeën ventileren
via HIVaanhetlicht@gmail.com.
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Ideas for the Radio 3FM
Glass House are
booming within the
student community. The
Glass House will be set up at the
Eindhoven Market by the end of
December. On the initiative of
three TU/e students a meeting was
organized for the city, students, the
CityDynamiek foundation and others
involved, to discuss the students’
ideas. This year, 3FM will be raising
money for children suffering from the
consequences of HIV. Have an idea?
Send an e-mail to
HIVaanhetlicht@gmail.com.

Robotvoetbal
Dichtbij de ingang hebben de mannen van het robotvoetbal een heel veld in elkaar geknutseld,
zodat de gasten kunnen zien hoe men mechanisch voetbalt. Compleet met doel en middenstip staan de robots te wachten op het eerste fluitsignaal. Ook de gasten mogen het tegen
deze ‘mean machines’ opnemen. Helaas bracht het panel het er niet zo goed vanaf. Al snel
is de conversatie van het voetbal afgedwaald naar de moeilijke keuze tussen popcorn of
een ijsje. Tja, als echte vrouw kun je het ook niet al te lang over sport hebben, nietwaar?
Amber weet het in ieder geval al, die gaat voor de popcorn.

Denk als een Innovator;
het vuile werk voor je
doen. Cursor gaat voor
je op pad om de beste
keus te zoeken, zodat
het studentenleven

Spieractiviteit-meting
In het BMT-hoekje staat een apparaat dat je kunt aansluiten op je spieren, waarna je op de
laptop kunt zien hoezeer je je biceps inspant. Vervolgens ga je handjedrukken met papa of een
student, en wanneer je het heel goed doet, kom je in de top-10. Haar zus Amber heeft
niet meegedaan aan de krachtmeting, maar Fleur wel. Er werden drie plakkertjes op haar arm
gedaan, waar ze dan een dopje op deden met een kabeltje eraan. Vervolgens moest ze een
spierbal maken om te kijken hoe sterk ze precies was Onze eigen Fleur blijkt het sterkste
meisje van de dag te zijn! En niet alleen van de kinderen, maar zelfs van de volwassenen.
Pas maar op Pipi, je hebt concurrentie.

in Eindhoven nog wat
aangenamer wordt:
de ConStudentenBond.
Deze keer onder het
mom van ‘Je bent nooit
te jong voor techniek’:
het leukste in het
Auditorium op de

Raceauto
Voor de trappen van de Blauwe Zaal staat de trotse tegenhanger van het zonnewagentje van
Delft; de TU/e raceauto. In zijn feloranje kleur valt hij zeker op temidden van alle bezoekers.
Amber, Fleur en Tycho hebben er zondag allemaal ingezeten. En wanneer je in dit racemonster
plaatsneemt, moet dit natuurlijk wel vereeuwigd worden. Trots worden de kiekjes tevoorschijn
gehaald, waarin ze stuk voor stuk veel te jong al achter het stuur zitten. Deze mooie foto’s
gaan zeker het fotomapje in! En mooi aandenken aan een mooie dag op de TU/eXperience.

TU/eXperience.

Panel van de week

Raket

v.l.n.r.
Amber | 8 jaar
Fleur | 6 jaar
Tycho | 5 jaar

Clmn

Rocketscience is tegenwoordig niet alleen weggelegd voor nerds: bovenin het
Auditorium werd door Jan en alleman druk gebouwd aan deze ruimtevaartuigen.
Ook ons testpanel van de week is druk bezig geweest met hun echt vliegende creaties.
De dames dragen hun zelfgeknutselde creaties bij zich, glimmend en met roze kap
als finishing touch. Vooral het lanceren van de rakketen werd als cool ervaren: ze
kwamen bijna tot het plafond! Hoe je zelf zo’n gave raket kan maken, legde Fleur
even uit: je pakt wat folie, plakt rolletjes aan een lege fles en plakt er zo’n ding met
een punt eraan op. Dan doe je er een kurk in en pomp je de fles op, waarna hij door
de druk omhoogschiet. Let wel op dat alles goed vastzit, anders valt hij tijdens
de vlucht uit elkaar! Heel goed dames, één Challenger is inderdaad wel genoeg.

Ode aan het
studentenleven
Mijn leven is ten einde. Mijn laatste
uren zijn geteld. Na 27 jaar leuke
dingen doen zal ik de rest van mijn
levensdagen in grote afhankelijkheid moeten doorbrengen. Ik ben
namelijk getrouwd.
Tenminste dat is het beeld dat wordt
gewekt door een foto die daags na
onze huwelijksreis bij de post zat.
De foto was van een groep uitgelaten
studenten, met op de achterkant een
saaie statige huwelijksfoto met de
tekst: ‘have fun nu het nog kan’. Het
bleek een reclamefolder voor een
studenten wintersportreis, maar het
beeld is duidelijk. Studentenleven
en huwelijk gaan niet samen.
Voor mij dus geen doordeweekse
nachten meer wanneer ik, als ik de
kroeg afsluit, de krantenjongens
tegenkom. Geen kampeerweekenden meer in Someren-Heide, of
zeilweekendjes in Heeg. Geen tot
vervelens toe gerekte ledenvergaderingen. Geen verkeersborden
jatten. Geen buitenlandse studentes
meer in huis tijdens de Europese
Week waardoor ik een week college
mis. Überhaupt, college is iets uit
het verleden.
Ik zal mij moeten schikken in mijn
aankomende rol als hoeksteen van
de samenleving. Ik zal op verjaardagsfeestjes over hypotheekrenteaftrek praten, waarbij er dan
één niet drinkt, want we zijn met de
auto. Ik zal me netjes bekommeren
over of de gordijnen wel bij het
tafelkleed passen. En voor de hele
week in een keer boodschappen
doen. Misschien zal ik zelfs ooit
(maar voorlopig nog niet) CDA gaan
stemmen.
Is dat dan zo erg? In plaats van met
de fiets naar een kampeerboerderij
ga ik nu met het vliegtuig naar een
hotel. En met die flauwe studentenhumor ben ik blij dat ik na de
repetitie van het studentenorkest
gewoon naar huis kan naar mijn
vrouw en dochter. Het getrouwde
leven is zo slecht nog niet. En ik mag
dan geen student meer zijn, de
donderdagmiddagborrel is ook voor
promovendi. En zolang ik de rector
af en toe Hansje noem, mag ik nog
op de studentenpagina.
Bram van Gessel is promovendus bij
Technische Natuurkunde

BESTE KEUS

Voor ideeën, tips en deelname aan het panel: constudentenbond@tue.nl | Tekst en foto’s: Berdien Zwarthoed en Martine Borm
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Mathieu Weggeman | “Blij als ik een organisatie mooier achterlaat”

“Ik ben een harde wetenschapper die
het zachte gaandeweg heeft ontdekt.”
Prof.dr.ir. Mathieu Weggeman (57),
bekend om zijn visie op leiderschap en
deeltijdhoogleraar Organisatiekunde
aan de TU/e, ontdekt naarmate hij ouder
wordt steeds meer de schoonheid van
het leven.
“Ik wilde muzikant worden, dirigent.
Ik wilde naar het conservatorium. Maar
van mijn ouders moest ik eerst een
‘vertrouwde’ studie doen. “Word eerst
maar ingenieur, dan hoeven wij ons
geen zorgen meer te maken. Daarna
betaal ik het conservatorium wel”, zei
mijn vader destijds. Ik vermoed dat hij
wel wist dat ik het dan toch niet meer
zou doen. Ik heb het hem eigenlijk nooit
meer gevraagd.” Weggeman hield een
voorliefde voor muziek, tot op de dag
van vandaag. Hij speelt graag trompet,
heeft in jazzorkesten gespeeld en treedt
nu en dan nog op. “Ik heb een kaartenbakje met muzikanten die ik bel om
samen op te treden als er een feest

is ofzo. Projectbandjes. Ik zou een slecht
lid zijn van een ‘vast’ orkest. Daarvoor
zit ik teveel in het buitenland.”
Hij bezoekt veel concerten - heeft een
voorkeur voor klassieke muziek, maar
ook een optreden van Peter Gabriel
maakt hem enthousiast. Hij bewondert
de jazz-georiënteerde popgroep Steely
Dan. “Als je verstand hebt van muziek en
akkoorden, snap je hoe knap het is wat
zij doen.” Thuis heeft hij een studiootje,
waar hij samples maakt met natuur
geluiden. Puur voor zijn eigen plezier,
zoals hij eerder ook hobbymatig een
dichtbundel schreef.
Weggeman studeerde in 1976 af aan
de TU/e op Technische Bedrijfskunde.
“De titel ingenieur is het meest bepalend
geweest voor hoe ik als mens ben
geworden.” Maar hoe ouder hij wordt,
hoe meer hij de schoonheid ziet van
de ‘zachte’ kant van technisch vakmanschap. “De esthetiek van iets wat je hebt
gemaakt en dat ‘werkt’ als je het aanzet.
Dat gaat rechtstreeks naar je gevoel toe.”

Dat treft!
De enorme Rode Kruis-tent voor ’t Auditorium is niet neergezet om minnekozende
paartjes een onderdak te bieden of om pleisters uit te delen op de TU/eXperience.
Waarvoor wel?
Mark Cox en Tim de Haas zijn onderzoekers bij Bouwkunde op de afdeling product
ontwikkeling voor industrie. Ze hebben met enkele anderen op vrijdagmiddag
de grote witte vijftigpersoonstent opgezet om dat gewoon eens uit te proberen.
De bedoeling is dat hij in de toekomst bij rampen wordt ingezet en dat moet snel,
zonder elektrische apparaten en ingewikkelde handleidingen, te doen zijn.
“Het is een gigantisch uit de hand gelopen project”, zegt Cox. “Het begon als een
afstudeerproject voor de Nederlandse veehouderij. Bouwkunde-fellow en Rode
Kruis-man Eelko Brouwer zag de basisconstructie en rook mogelijkheden voor
een noodtent.” En nu, drie jaar later, staat ie op het gras. Twintig bij vier meter
oppervlak, vijf meter hoog. “Het opzetten viel niet tegen”, zegt De Haas, “maar
voor iemand die de hele dag alleen een pen vasthoudt, was het wel wennen aan
het gewicht.” De stalen tentstokken wegen vijftig kilo en dat is gebaseerd op de
Nederlandse Arbo-regels. Dat hiervoor geen aluminium is gebruikt, is een kwestie
van geld.
Deze tent gaat maandag op transport naar Luxemburg. Daar wordt hij opgezet in
het nieuwe permanente trainingscentrum van het Rode Kruis. De Haas en Cox zijn
trots. “Het geeft absoluut voldoening, we hebben er hard voor gewerkt.” (NS)

In 2001 ontving de hoogleraar Organisa
tiekunde met specialisatie innovatie
management een oeuvreprijs voor
zijn bijdragen aan de management
vakliteratuur. Zijn werk ‘Leidinggeven
aan professionals? Niet doen!’ werd
uitgeroepen tot Managementboek van
het jaar 2008 en ook zijn andere boeken
bleken succesvol. “Ik denk dat ze vooral
op het juiste moment kwamen. Mensen
willen zich niet langer opsluiten in
een gevangenis die ze ‘de organisatie’
noemen, en -zeker de jonge professio
nals- willen dat hun werk betekenisvol
is in termen van people, planet, profit.”
Weggeman pleit voor ‘situationeel
leiderschap’. “De ene werknemer is
de andere niet. Waar de ene persoon
gebaat is bij structuur, excelleert de
ander als hij wordt vrijgelaten. Heb
vertrouwen in je mensen en laat ze tot
hun recht komen.” De hoogleraar is
trots op zijn boeken en de prijzen hebben
een mooi plekje op zijn werkkamer op
de TU/e, maar erover opscheppen, is
niets voor hem. “Don’t get high on

your own supply”, citeert hij uit de film
Scarface.
Weggeman stond begin september in
het Parktheater om een relaas te houden
over macht, voorafgaand aan een toneelvoorstelling. Hij werd daar geïntroduceerd als ‘dwarsdenker’, een predicaat
dat hij naar eigen zeggen opgelegd heeft
gekregen omdat hij de zaken vaak op
een andere manier bekijkt. “Het
omgekeerde kan ook waar zijn.” In zijn
werk hanteert Weggeman een creatieve
aanpak. Zo adviseerde hij onlangs een
directeur-generaal bij een ministerie die
klaagde over saaie vergaderingen om
interessante opmerkingen al zingend te
herhalen. “Mensen waren trots als hun
opmerking was gezongen. Het maakte
de vergaderingen stukken leuker.”
Over zijn werk als organisatieadviseur:
“Het maakt me blij als ik een organisatie
mooier achterlaat. Eigenlijk ben ik een
soort van dokter, die aan huis komt.
Het fascineert me hoe mensen aan de
ene kant enthousiast kunnen samenwerken aan een mooi, nieuw product

en anderzijds elkaar in diezelfde
organisatie ziek kunnen maken- met
stress, maagzweren en hartritme
stoornissen tot gevolg.”
Uiteraard heeft de hoogleraar ook wel
eens zijn gedachten laten gaan over
de universiteit als organisatie. “Aan de
TU/e is veel aandacht voor de student,
het ‘esprit de corps’ is alleen minder.
Velen zien de universiteit als een
station, als een biotoop waar je graag
even bent. ‘De TU/e is er voor mij, ik ben
er toch niet voor de TU/e’, zeggen ze
dan. De trots ontbreekt vaak, terwijl
er heel wat is om trots op te zijn.”
Een veelzijdig man, maar als hij moet
kiezen, is hij in de eerste plaats
hoogleraar. “Het mooiste is om
promovendi te begeleiden, om samen
de diepte in te gaan en dan iets te
ontdekken.”

Interview | Judith van Gaal
Foto | Bart van Overbeeke

