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Bèta’s mogelijk uitgezonderd van lan

Colofon

OCW-staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD)
gaat onderzoeken of bètastudenten
moeten worden uitgezonderd van de
geplande maatregelen tegen langstuderen. Ook verwacht hij dat studenten
met een lichamelijke beperking zullen
worden ontzien. Dat zei Zijlstra
maandag in de Tweede Kamer. VSNU
en de HBO-raad vinden de plannen
desastreus voor het hoger onderwijs.
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Taal is een groot goed en de juiste
spelling ervan ook, zeker voor een
eindredacteur. Wat niet wil zeggen
dat er nooit iets tussendoor kan
glippen. Maar om, op verzoek, een
nieuwsfoto geweld aan te doen door
daar de juiste spelling in aan te
brengen, gaat weer te ver. Dat tast de
journalistieke moraal aan. Maar in
Cursor 13 kan iedereen schrijven en
photoshoppen wat hij/zij wil: voor
Serious Request kun je ruimte kopen
in Cursor. Dan doe ik niet moeilijk
over een ‘c’ of een ‘k’, beloofd!
Zie pagina 4.
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Het uitgelekte wetsvoorstel, dat in
januari wordt behandeld, voorziet in
een verhoging van het collegegeld met
drieduizend euro voor studenten die
langer dan een jaar uitlopen met hun
studie. Daarnaast krijgen de onder
wijsinstellingen een strafkorting van
zesduizend euro. Netto kost dit de
universiteiten en hogescholen jaarlijks
drieduizend euro per langstudeerder.
De regeling zou al per september 2011
moeten ingaan, wat betekent dat ook de
huidige generatie studenten zou moeten
boeten voor vertraging die ze in een
eerder stadium hebben opgelopen.
In een brief aan de Tweede Kamer noemt
universiteitenvereniging VSNU dit de
grootste bezuinigingsoperatie in het
hoger onderwijs sinds de jaren tachtig.
Het effect zal averechts zijn, voorspelt
ze, en juist tot méér studieuitval leiden.
Een deel van de studenten die volgens
de nieuwe plannen 4.700 euro
collegegeld moeten betalen, zal zijn
studie afbreken in plaats van deze snel

af te ronden. En een ander groot deel
zal juist langer studeren, verwacht de
VSNU. Bijvoorbeeld door zich in te
schrijven voor een andere opleiding,
of zich tijdelijk uit te schrijven.
Voor persoonlijke ontplooiing -stages,
bestuurswerk, internationale uitwisse
ling- zal minder tijd zijn. Bovendien is
de verwachting dat de zware bèta- en
techniekopleidingen vaker gemeden
zullen worden. Zeker als de basisbeurs
in de masterfase wordt afgeschaft:
bèta- en techniekstudenten volgen
een tweejarige master en hebben daar
dubbel zoveel last van. Dit was enkele
weken geleden reden voor de 3TU
om een brandbrief te sturen naar de
staatssecretaris Zijlstra. De maatregelen
zouden de TU/e jaarlijks tussen de vier
en acht miljoen euro kosten, zo schat
het College van Bestuur.
Als alternatieven voor de langstudeerders
regeling noemt de VSNU nu: een andere
opzet van de studiefinanciering, hoger
collegegeld, kortere opleidingen in het
hoger onderwijs en een verdergaande
taakverdeling en/of concentratie bij
instellingen.
Ook de hogescholen willen dat de
bezuiniging ongedaan wordt gemaakt.
In een brief aan Zijlstra waarschuwt de
HBO-raad dat ook studenten met een
normaal studietempo er de dupe van
worden en dat er ten minste een

Maastrichtse rector Gerard Mols:
Ontdekken waar je goed in bent is
niet gemakkelijk, maar wel erg leuk.
Ongeveer een jaar geleden ontdekte
ik dat ik schrijven niet alleen leuk
vind, maar het ook wel aardig kan.
Nu schrijf ik, naast mijn studie
Bouwkunde, voor Cursor. Na een
paar columns en een nieuwsberichtje
werd het tijd voor het echte werk:
de middenpagina, helemaal van mij,
met wat hulp van fotograaf Bart én de
eindredactie. Het leukste? Dat iedereen
zo enthousiast meewerkte! Lees op
pagina 8 en 9 over de onontdekte
plekjes op de TU/e-campus.

“Rector Van Duijn was het eens met onze plannen voor
De Eindhovense rector Hans van Duijn
zou het eens zijn geweest met de
plannen van de Universiteit Maastricht
(UM) om in september 2011 van start te
gaan met een Science College. Dat zei
de Maastrichtse rector Gerard Mols
vorige week tegen de universiteitsraad,
aldus Observant, het blad van de UM.
Hij zou ook willen samenwerken. Het
Eindhovense College van Bestuur wil
niet meer via de media communiceren
over deze kwestie.
Eind oktober was de TU/e de grootste

criticaster van het Maastrichtse
voornemen om in september 2011
een Science College te beginnen.
Eerder gemaakte afspraken zouden
hiermee geschonden worden en het
ministerie zou moeten ingrijpen.
Vorige week beweerde UM-rector
Gerard Mols dat hij in diezelfde periode
al contacten had met TU/e-rector
Hans van Duijn. Hij zei dat woensdag
24 november tegen een commissie van
de universiteitsraad, aldus Observant,
die hem citeert: “Mijn collega (Van
Duijn, red.) was geheel op de hoogte,

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?

Onderscheiding voor
TU/e-alumnus Körmeling
25 november 2010 - De Eindhovense
architect en kunstenaar John Körmeling
is donderdag 25 november op het
stadhuis in Eindhoven benoemd tot
officier in de Orde van Oranje-Nassau.
De TU/e-alumnus kreeg de koninklijke
onderscheiding voor Happy Street,
het door hem ontworpen en gebouwde
Holland Paviljoen dat op de World
Expo 2010 in Shanghai heeft gestaan.
Burgemeester Rob Van Gijzel van
Eindhoven zei dat Körmeling erin is
geslaagd om Nederland internationaal
meer dan uitstekend op de kaart te
zetten tijdens de World Expo 2010.

overgangsregeling zou moeten gelden
voor zittende studenten. Als het kabinet
onverkort vasthoudt aan de bezuiniging,
willen de hogescholen trage studenten
een ‘in principe kostendekkend’
instellingscollegegeld kunnen vragen.
De precieze hoogte kan dan variëren,
zodat instellingen betere individuele
afspraken kunnen maken met langstudeerders. Om er niet bij in te schieten
zou het instellingscollegegeld gemiddeld
7.700 euro moeten bedragen, al noemt
de HBO-raad dat bedrag niet in zijn brief.
Voorzitter Guy Hendricks van studentenorganisatie ISO is teleurgesteld dat de
HBO-raad nu al met een alternatief
bezuinigingsvoorstel komt. “Je bestrijdt
het probleem van studievertraging op
deze manier aan de achterkant in plaats
van bij de wortel. We vinden dit geen
serieus te nemen voorstel.”
Zijn LSVb-collega Sander Breur is
minder diplomatiek: “Dit is een
ongelooflijke naaistreek van de
hogescholen. Ze zijn op deze manier
alleen met hun eigen belang bezig.
Wie straks te lang over zijn bachelor
doet, bijvoorbeeld na een verkeerde
studiekeuze, kan geen masteropleiding
meer betalen. Daarvoor krijg je al geen
basisbeurs meer van dit kabinet en zou
je, als het aan de HBO-raad ligt, ook
nog eens 7.700 euro collegegeld moeten
betalen. Dat leidt tot enorme studie
schulden. Dit is compleet van de pot
gerukt.” (HOP/TJ)

Provincie wil investeren in
TU/e-onderzoek zonnecellen

TU/e-alumnus wint eerste
E-Car Scriptieprijs

25 november 2010 - De provincie
Noord-Brabant wil bijna dertig miljoen
euro investeren in het onderzoek naar
dunnefilm-zonnecellen dat wordt
uitgevoerd door de alliantie ‘Solliance’,
waartoe ook de TU/e behoort.
Het provinciebestuur wil Brabant ook
in de toekomst tot de topregio’s op
het gebied van kennis en innovatie te
laten behoren. Alleen zo kan duurzame
welvaart en welzijn van de Brabanders
gegarandeerd worden, vinden
Gedeputeerde Staten. De investeringen
van in totaal 300 miljoen euro zijn
mogelijk door de verkoop van het
energiebedrijf Essent.
Dit streven van de provincie sluit goed
aan bij de plannen die de TU/e heeft
gemaakt voor de komende decennia om
zich nadrukkelijker te richten op grote
maatschappelijke uitdagingen op de
terreinen ‘Energie’ en ‘Gezondheid’.

25 november 2010 - TU/e-alumnus
ir. Paul van Oorschot heeft woensdag
24 november de eerste E-Car Scriptieprijs gewonnen. Hij kreeg in Groningen
tijdens de Energie Delta Convention
(EDC) een geldbedrag uitgereikt van
twaalfduizend euro voor zijn afstudeerscriptie van de studie Mechanical
Engineering. Van Oorschots scriptie
ging over de realisatie en ontwikkeling
van een elektrische auto. De winnaar is
afgestudeerd in de groep Dynamics &
Control van hoogleraar Henk Nijmeijer
van Werktuigbouwkunde.

Alsnog witte rook:
nieuwe cao universiteiten
26 november 2010 - De voorziene
salarisverhoging voor het universitaire
personeel gaat niet door, maar met
de rest van het eerder afgewezen
onderhandelaarsakkoord, inclusief

een uitkering van vijfhonderd euro,
blijken de universiteiten nu toch te
kunnen leven.
Donderdag 25 november deden de
universiteiten de vakbonden een
eindbod voor een cao die maar tot
1 januari 2011 loopt, maar die met
terugwerkende kracht vanaf 1 maart
2010 geldt. Als tenminste ook de
vakbonden akkoord gaan.
De half procent salarisverhoging
die vanaf 1 februari 2011 zou gelden,
was de universiteiten een brug te ver.
De onderhandelingen daarover zullen
in het nieuwe jaar worden hervat.
De looninzet van de FNV-bonden
voor 2011 is inmiddels twee procent.
Die zal ook gelden voor de universitaire
cao. (HOP)

hij was het eens met onze plannen;
ik spreek hem met enige regelmaat en
hij wil samenwerken.” Mols liet verder
weten dat de gesprekken met Eindhoven
gaan over het leveren van “menskracht
en kundigheid”.
Observant geeft ook de reactie van
collegewoordvoerder Peter van Dam weer.
Volgens Van Dam staan de bezwaren van
de TU/e nog steeds recht overeind.
“Maar”, zo citeert Observant Van Dam,
“nu het doorgaat is besloten om toch
maar met de UM samen te werken. If you
can’t beat them, join them.” Van Dam

[E]

Our Rewwwind feature
provides you with
snippets of last week’s
news. What happened
online after the previous Cursor
magazine was published?

Royal honor for TU/e alumnus
Körmerling
November 25, 2010 - On Thursday,
November 25, Eindhoven architect
and artist John Körmerling was awarded
the title of Officer in the Order of
Orange-Nassau at Eindhoven City hall.
The TU/e alumnus was awarded the
royal honor for Happy Street, the
Holland Pavilion he designed and built
for the Shanghai World Expo 2010.
North Brabant wants to invest in TU/e
solar cell research
The province of North Brabant wants
to invest tens of millions of euros in
research into thin-film solar cells.
Research is conducted by the Solliance
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ngstudeerdersregeling

Eerste laadpalen voor elektrisch rijden
De eerste groene parkeerplek met een
laadpaal voor elektrische auto’s is
vorige week officieel in gebruik
genomen voor de ingang van W-hoog.
Collegevoorzitter dr.ir. Arno Peels
verrichtte de officiële start door een
elektrische Lotus Elise in te pluggen.
Tegelijk met de stroompaal bij W-hoog
is er een oplaadpunt geopend bij het
Hoofdgebouw. Op korte termijn zullen
ook bij de andere universiteitsgebouwen stroompalen komen te staan.
Ir. Alfons Bruekers, directeur bedrijfs

voering van de faculteit Werktuigbouw
kunde, ziet de stroompaal als een
opmaat naar een duurzamere campus.
“Het is een icoon. Het maakt elektrisch
rijden zichtbaar en straalt uit dat een
blijvertje is. Maar veel belangrijker nog,
het is een katalysator in het denkproces
over de campus.
De volgende stappen zijn evident: een
volledig elektrisch dienstwagenpark
voor de services op de campus.
We hopen dat die handschoen
opgepakt wordt.” (FvO)

Lees meer over elektrisch rijden
op pagina 7: Vox Academica.
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Last week saw the official
opening of a green
parking space with a
charger for electric cars
at the entrance of W-hoog. Along with
the charger at W-hoog, another one
was presented at the Hoofdgebouw.
There will be more charging stations
at other university buildings shortly.

Collegevoorzitter Arno Peels:

“Wegvallen FES-gelden kost de TU/e
twintig tot dertig miljoen euro per jaar”
Illustratie | David Ernst
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Halbe Zijlstra (VVD), State Secretary of OCW, will investigate the
possibilities for science students to be exempt from the imminent
plans against extended studying. He also expects students with
physical disabilities to be spared. Zijlstra said so last Monday
in the House of Representatives. VSNU and the Netherlands Association of
Universities of Applied Sciences think the plans a disaster for higher education.

een Science College”
zegt bij navraag hierover dat de
redacteur van Observant hier te kort
door de bocht is gegaan. “Op dit moment
blijven we staan bij onze bezwaren en
wachten we af hoe het zich verder
ontwikkelt. Ik heb gezegd dat ik me zou
kunnen voorstellen dat er ooit sprake zou
kunnen zijn van een samenwerking, maar
dat is nu zeker nog niet aan de orde.”
Over de contacten en overeenstemming
die er zou zijn geweest tussen Van Duijn
en zijn Maastrichtse collega Mols wil
Van Dam niets zeggen. “Het College van
Bestuur zal over deze kwestie niet meer

alliance, of which TU/e is also a part.
On December 10, the provincial board
will decide on the investment, which is
meant to keep Brabant on top of their
knowledge and innovation game, now
as well as in the future. The investment
was made possible by selling power
company Essent.
TU/e alumnus wins first-ever E-Car
Thesis Prize
November 25, 2010 - On Wednesday,
November 24, TU/e alumnus ir. Paul
van Oorschot won the first E-Car
Thesis Prize. He was awarded a twelve
thousand euro cash prize at the Energy
Delta Convention (EDC) in Groningen
for his Mechanical Engineering thesis.
The subject of Van Oorschot’s thesis
was the realization and development
of an electric car. The winner graduated
at the Dynamics & Control group of
professor Henk Nijmeijer of Mechanical
Engineering.

communiceren via de media, maar in
collegiaal overleg met het CvB van de
UM.” (HK)

[E]

Eindhoven rector Hans
van Duijn is said to have
agreed on Maastricht
University’s (UM) plans
to start a Science College in September
2011. According to Observant, the UM
weekly, Maastricht rector Gerard Mols
said so at a university council held
last week. Van Duijn even wanted to
cooperate.

Windfall for universities after all: new
cao
November 26, 2010 - The anticipated
raise for university staff was cancelled,
but the remains of the previously
declined implementation agreement,
including a five hundred euro lump
sum, seem to be passable for
universities after all.
On Thursday, November 25, Universities and unions made a final offer for a
cao that would only run until February
1, 2011, but which would be retroactive
to March 2010. Should the unions
agree, that is.
The half per cent raise for university
staff that would take effect on February
1, 2011, was too much for universities.
Negotiations on the matter will be
resumed in the new year. FNV unions
set their salary commitment for 2011 at
two per cent. It will be valid for the
university cao as well.

Het kabinetsbesluit om de opbrengsten
uit de aardgasbaten, de zogeheten
FES-gelden, niet meer in te zetten voor
innovatiegerelateerde projecten en
onderzoek kost de TU/e op jaarbasis
twintig tot dertig miljoen euro, aldus
collegevoorzitter dr.ir. Arno Peels. Toch
ziet het CvB ook kansen om dit verlies
weer deels ongedaan te maken.
Collegevoorzitter Arno Peels, die in mei
het stokje overnam van Amandus
Lundqvist, krijgt al snel te maken met
overheidsmaatregelen die stevige
deuken slaan in de begroting. Samen
met het wegvallen van de FES-gelden is
er ook nog de invoering van de
langstudeerdersregeling. Volgens het
CvB kost dat de TU/e vier à acht miljoen
op jaarbasis. Peels: “We hebben aan de
TU/e zo’n 1200 van die langstudeerders,

maar daarnaast vrezen we ook voor een
negatief gedragseffect bij studiekiezers.
Die zullen minder snel geneigd zijn om
te kiezen voor een moeilijke vijfjarige
technische opleiding.”
Toch zien Peels en CvB-lid Jo van Ham
ook kansen. Peels: “Ik denk dat we op
een aantal punten goed staan voorgesorteerd als je kijkt naar wat dit kabinet
wil. Onze onderzoeksclusters ‘energy’
en ‘health’ vallen onder de gebieden
waar ook dit kabinet zich de komende
jaren op gaat richten. Dit kabinet is
tevens voorstander van het versterken
van de regio’s, en wat dat aangaat is de
inbedding van de TU/e in de Brainportregio goed verzorgd. En dit kabinet
hecht veel waarde aan het toepassen
van kennis, de kennisvalorisatie, een
gebied waarin de TU/e heeft laten zien
voorop te lopen.” Van Ham voegt daar

Ach en Wee

nog de komst van het University College
met een brede exacte bachelor aan toe:
“We denken daarmee studenten te
trekken die zich eerst breder willen
oriënteren en pas later kiezen voor een
bepaalde richting. Om het College te
kunnen starten, is 25 miljoen nodig,
daarna moet het zichzelf kunnen
bedruipen. We willen ermee starten in
2013.” (HK)

[E]

The government’s decision to stop using natural
gas profits, the so-called
FES funds, for innovation
projects and research will set TU/e back
anywhere between twenty and thirty million euro a year, according to Chairman
of the Board dr.ir. Arno Peels. Still, the
board does see opportunities to partly
undo this deficit.
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Eindhovense onderzoeksgroep
PSN scoort bij FOM
De onderzoeksgroep Photonics and
Semiconductor Nanophysics (PSN) van
de faculteit Technische Natuurkunde
krijgt van de stichting FOM geld voor
een drietal projecten. Dit levert de
groep in totaal maar liefst zes
promotieplaatsen op.
Prof.dr. Andrea Fiore van PSN gaat het
nieuwe FOM-programma ‘Quantum
optica op nanoschaal’ leiden, waarin
fotonen (lichtdeeltjes) worden
opgesloten in volumes van 50x50x50
nanometer: kleiner dan de golflengte
van licht. Hierdoor kan geen gebruik
worden gemaakt van conventionele
spiegels en lenzen. Fiore hoopt met
het project “een geheel nieuw,
fundamenteel begrip op te kunnen
bouwen van de ultrasterke interactie
van licht met materie”. Behalve de
TU/e doen ook de Universiteit Leiden,
de TU Delft en het FOM-instituut
AMOLF mee aan het programma.
Prof.dr. Paul Koenraad en prof.dr. Erik

Bakkers nemen deel aan ‘De singuliere
fysica van ééndimensionale systemen’,
dat vanuit Twente wordt gecoördineerd.
Dit nieuwe FOM-programma draait
om het gedrag van elektronen in
ééndimensionale systemen.
Bij een derde FOM-project werken
Bakkers en dr. Jos Haverkort van PSN
samen met de groep van prof.dr.
Peter Notten van de faculteit Electrical
Engineering. Doel is een systeem op
basis van nanodraadjes te ontwikkelen
waarin zonlicht en CO2 met behulp van
enzymen worden omgezet in vloeibare
brandstof. (TJ)

Holstlezing 2010:
“Water, het molecuul van de geest?”
Dr. Denis Le Bihan, pionier op het
gebied van een revolutionaire
MRI-techniek, kreeg donderdag 25
november in het Auditorium van de
TU/e de 34ste Holst Memorial Lecture
Award. De erudiete Fransman gaf tevens
de Holstlezing, waarin hij het publiek
in razendsnelle vogelvlucht meenam
van Einstein tot de rol die water speelt
in de hersenen.

Ir. Peter Korevaar heeft vorige week namens de TU/e de Unilever Research Prize
gekregen voor zijn afstudeeronderzoek in de groep van prof.dr. Bert Meijer.
De scheikundig technoloog kreeg 2.500 euro en een glazen beeldje. Zijn
afstudeeronderzoek verschaft meer inzicht in de processen die leiden tot
supramoleculaire polymeren, vertelt Korevaar. “Het doel is meer controle
te krijgen over de vorming van deze polymeren.” Hij zet het onderzoek
momenteel voort als promovendus bij het Instituut voor Complexe Moleculaire
Systemen van de TU/e. (TJ)

De 53-jarige onderzoeker was zichtbaar
ontroerd door de toekenning van de
prijs, die hij kreeg uit handen van
dr. Henk van Houten, CEO van Philips
Research, voor een publiek van enkele
honderden toehoorders. Le Bihan heeft
zijn sporen verdiend met de ontwikke
ling en verfijning van ‘diffusion MRI’ en
‘functional MRI’; nieuwe benaderingen
om de hersenen van patiënten in
detail in beeld te brengen.
Aan de basis van deze techniek staat
de meting van de moleculaire beweging
van water in biologisch weefsel.
De techniek meet de verschillen in
beweeglijkheid van watermoleculen,
die bijvoorbeeld anders blijkt te zijn
in gezond hersenweefsel dan in
kankergezwellen. En met die kennis
zijn gezwellen op te sporen. Le Bihan
vergat niet de grondleggers te noemen
van de kennis over diffusie: Einstein,
die er in 1905 over publiceerde, en
Robert Browne, die 1827 de ‘Brownse
beweging’ ontdekte.
De Fransman omschreef zijn techniek
als volgt: “We zien met deze techniek
niet direct de hersenen. Je moet het

[E]

Friet voor de wetenschap
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The Photonics and Semiconductor Nanophysics
research group (PSN)
of the Department of
Applied Sciences will receive money
from FOM for the realization of three
projects. The grant allows for no less
than six PhD positions for the group.

Unilever Research Prize
naar scheikundige

Last week, ir. Peter Korevaar won the Unilever Research Prize on
behalf of TU/e for his graduation research in prof.dr. Bert Meijer’s
group. Korevaar’s research provides a clearer understanding of
the processes that lead to supramolecular polymers.

Serious Samba voor Glazen Huis
Met zo’n driehonderd man sterk draagt
TU/e-medewerker Maurice de Turck zijn
steentje bij aan de Serious Requestactie. Zijn sambaband Bloco Barulho
nam het initiatief voor het vormen
van een mega-sambaband om geld
op te halen voor slachtoffers van hiv.
Radiostation 3FM vond deze actie zo
leuk dat de ‘Batucada’s against hiv’
op de Markt mogen optreden op
zondag 19 december.
Zoals zo vaak het geval is, begon ook dit
initiatief als een grapje. Maurice de Turck,
medewerker frontoffice van Dienst ICT,
bedacht met een vriend in de kroeg dat
ze iets wilden doen met het Glazen Huis,
dat van 18 tot en met 24 december op
de Eindhovense Markt staat. Aangezien
ze in een sambaband spelen, Bloco
Barulho, was de keuze om op te treden
met de band en zo geld in te zamelen
snel gemaakt. De twee stuurden een
brief naar andere sambabands in de
regio om mee te doen. “Er kwam een
overweldigend aantal reacties van
enthousiaste bands en toen ging het
los”, vertelt De Turck.
Bands die zelf ook al aan het brainstormen
waren over acties, sloten zich aan bij het
Eindhovense initiatief, dat werd gedoopt
tot ‘Batacuda’s against hiv’. Ook vanuit
Rotterdam, Tilburg en Breda kwamen
aanmeldingen, evenals van een
jeugdsambaband. De teller staat nu op
maar liefst 300 personen -als één
mega-sambaband- die samen een voor

de gelegenheid geschreven sambastuk
-Serious Samba- zullen brengen.
Er werd contact gelegd met 3FM, die het
Glazen Huis met drie dj’s op de Markt
heeft staan, en die waren zo enthousiast
over dit initiatief dat de band mag
optreden op de Markt, waar het huis ook
staat. De meeste initiatieven worden op
het 18 September gehouden, maar de
sambaband mag op zondag 19
december optreden op de Markt zelf.
Het optreden is vanaf 17.00 uur.
De diverse sambabands treden die dag
vanaf 14.00 uur ook afzonderlijk op in
het Eindhovense centrum. Elke deelnemer
betaalt tien euro om mee te spelen, wat
de teller voor het Glazen Huis al meteen
drieduizend euro brengt. Daarnaast
hebben ze sponsors benaderd, en wordt
er gecollecteerd tijdens de afzonderlijke
optreden. (BS)
Wil je meer weten, mail dan naar
H.G.M.d.Turck@tue.nl.

[E]

With the help of no less
than three hundred
people, TU/e employee
Maurice de Turck will be
doing his part for the Serious Request
event. His Samba group Bloco Barulho
will be raising money for HIV victims by
performing with a mega samba band.
Radio station 3FM loved the idea so
much they decided to have ‘Batucadas
against HIV’ play at the Eindhoven Markt
on Sunday, December 19. Their music
can be heard from around 5PM.

Een gratis frietje rond lunchtijd is mooi
meegenomen. En met je mond vol friet
kun je goed luisteren. Een ideaal
moment voor de Eindhovense
wetenschapswinkels om mensen te
werven. De winkels van Bouwkunde,
Natuurkunde, Scheikunde en Electrical
Engineering hebben de handen
ineengeslagen voor deze actie.
“We willen graag meer bekendheid”,
zegt Anna Oosterhuis, winkelier en
pr-commissaris bij de Bouwkunde
winkel. “We weten natuurlijk niet wat
het effect is van onze actie, maar
mensen weten nu in ieder geval van
ons bestaan af.” Op dinsdag 30
november en woensdag 1 december
bakten de winkeliers zo’n duizend
frietjes in een frietkar voor het
Auditorium. (BS)

Dr. Denis Le Bihan tijdens de Holstlezing. Foto | Bart van Overbeeke

vergelijken met het maken van een
wegenkaart van een mistige stad waar
je boven hangt. Je ziet alleen de baan
die de koplampen van de auto’s
afleggen. En daar kun je de plattegrond
van afleiden.”
De hersenbeelden die de nieuwe
technieken opleveren zijn fascinerend,
maar belangrijker is wat ermee kan.
Zo liet Le Bihan zien dat het al mogelijk
is om bij een aankomend herseninfarct
te zien hoe groot het geraakte gebied
zal worden. De hersenen bestaan voor
tachtig procent uit water, en volgens Le
Bihan zijn er steeds meer aanwijzingen
dat het water niet alleen een drager is,
maar ook een actieve speler in het
functioneren van de hersenen. Het is
provocerend, gaf hij toe, maar water
kan wel eens “het molecuul van de
geest blijken”, besloot hij zijn verhaal.

De Holst Memorial Lecture en de
bijbehorende prijs zijn een samenwerking van Philips Research en de TU/e.
De prijs wordt sinds 1977 jaarlijks
uitgereikt aan een eminente wetenschapper, die een lezing houdt voor een
publiek van universiteitsmedewerkers,
vertegenwoordigers van het bedrijfs
leven en studenten. (IJ)

[E]

On Thursday, November
25, dr. Dennis Le Bihan,
pioneer in the field of a
revolutionary MRI technique, was awarded the 34th Holst Memorial Lecture Award in the Auditorium
of TU/e. The scholarly Frenchman also
delivered the Holst Lecture, in which he
took the audience from Einstein to the
exact function of water in the brain in
no-time.

Foto | Bart van Overbeeke

[E]

On Tuesday, November 30 and Wednesday, December 1, the united
science shops handed out around a thousand free portions of fries in
front of the Auditorium. The campaign was meant to call attention to
the existence of the shops.

Serious Request: Cursor te koop
Zélf eens echt de (nieuws)dienst
uitmaken? Cursor belooft carte
blanche. Of, om preciezer te zijn,
een (stukje) lege pagina in Cursor 13
(van 16 december), in te vullen met
úw woord en/of beeld. De opbrengst
van deze actie gaat naar het goede
doel van 3FM Serious Request 2010.
Wilt u dat ene bijzondere onderzoek
of project nu eens echt op uw eigen
manier presenteren, uw secretaresse
in het zonnetje zetten, benadrukken
hoe leuk en leerzaam het bestuurswerk

bij de vereniging is of uw grote liefde
De Vraag stellen? Koop een stukje
Cursor: voor respectievelijk 75, 140
of 250 euro krijgt u een kwart, halve
of hele pagina tot uw beschikking
(commerciële boodschappen en
kwetsende, beledigende of anderszins
ernstig onfatsoenlijke bijdragen
worden geweigerd). (MvdV)
Mail naar cursor@tue.nl onder
vermelding van ‘Stukje Cursor kopen’,
meld hoeveel ruimte u wilt kopen en
wat de kern van uw invulling gaat zijn.

[E]

Are you interested in
buying a quarter, half or
an entire page in Cursor
to do with as you please
for 75, 140 or 250 euro respectively?
Send an e-mail to cursor@tue.nl, and
let us know how much space you need
and what the essence of your message
will be (insulting or commercial
messages will be declined). Proceeds
will go to the charity of 3FM’s Serious
Request.
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Peuters in paniek door pepernotendief
Geen ‘paniek in de confettifabriek’,
zoals Coole Piet een paar jaar terug de
massadiefstal van kindertekeningen
bezong, maar paniek in de Blauwe Zaal.
Honderden kinderkeeltjes schreeuwden
zich afgelopen zondag schor als de
tandarts de keuken van de slapende
bakker insluipt, de ganse pepernotenvoorraad steelt en er vieze gezonde
groenten voor teruglegt.
Studententoneelvereniging Doppio
bracht de Blauwe Zaal zondag volop in
beroering met haar allereerste
kinderproductie, waarmee het bezoek
van Sinterklaas aan de TU/e dit jaar
werd ingeluid. Doppio-voorzitter Dylan
Stek hoopt dat de personeels
vereniging, die de Sintzitting jaarlijks
organiseert, Doppio volgend jaar weer
weet te vinden: “Het was echt heel leuk
om eens iets voor kinderen te doen”.
(MvdV)

En ik vind
Steun voor protest TU/e-studenten tegen langstudeerregeling
PerspectieF, ChristenUnie-jongeren Brabant, steunt het protest van Groep-één
en de PF over de C+1-regeling in het hoger onderwijs en roept de beide fracties
op creatief te zijn in het vormen van alternatieven. PerspectieF Brabant wil dat
er een prikkel wordt gegeven om de studieduur aan te pakken. Maar studenten
die zich inzetten voor de samenleving of die door ziekte geveld zijn, mogen niet
getroffen worden. Het is belangrijk dat studenten zich breed kunnen oriënteren
en zich zonder financiële onrust als student en mens kunnen vormen.

Foto | Paul Bloemen

[E]

Hundreds of little kids and their parents visited TU/e last Sunday,
November 28, for Sinterklaas and the Black Peters’ annual appearance.
Prior to their visit, student drama association Doppio made for some
extra excitement in the Blauwe Zaal with its very first children’s

production.

’s Avonds veilig over de campus
Hoe veilig voelen mensen zich bij de
huidige straatverlichtingsystemen op
de campus? Deze vraag past in een
onderzoek naar intelligente straatverlichting van het Intelligent Lighting
Institute (ILI) van de TU/e. Scholieren
fungeren als proefpersonen bij het
experiment dat van 30 november tot en
met 14 december wordt gehouden. De
eerste vier scholieren liepen dinsdag
avond 30 november rond op de campus.
Door de vinger over een schuifje over de
speciaal daarvoor ontwikkelde
applicatie te bewegen, geven de
scholieren op een iPod Touch aan hoe
veilig en/of prettig ze zich voelen. Om
de vingers zitten sensoren die door
geleiding de zweetproductie in de hand
meten. De scholieren lopen langs de
lantaarnpalen op de campus, die vanuit
N-laag worden bediend. Dat wil zeggen;
(subtiel) feller of minder fel gezet.
Studenten Alain Starke, Sebastiaan
Wolzak en Axel Zeijen coördineren het
experiment en gaan de resultaten
binnenkort analyseren. (JvG)

[E]

Do people feel safe with
the current street lighting system on campus?
It’s a question that fits
the Intelligent Lighting Institute’s (ILI)
study of intelligent street lighting.
High school students will serve as test
subjects in an experiment running from
November 30 through December 14.
Last Tuesday evening, November 30,
the first four of these students walked
around campus.

Foto | Bart van Overbeeke

Onafhankelijk universiteitsblad
Cursor 10 geeft een interessant overzicht van perikelen rond
de onafhankelijkheid van universiteitsbladen.
Mijns inziens is de kardinale vraag of een onafhankelijke,
journalistieke berichtgeving over het wel en wee van een
universiteit onderdeel hoort te zijn van een universiteit waar
kritische zin, onafhankelijkheid van denken, en excellentie
mede tot de onderwijsdoelen gerekend worden of behoren te
worden. Dat lijkt me een vraag voor het ministerie van Onderwijs en het parlement. Als het antwoord bevestigend is, dient
de overheid daar fondsen voor beschikbaar te stellen aan
een onafhankelijke universitaire pers. De hele discussie over
de universitaire persvrijheid is daarmee dan beslist. Is het
antwoord nee, dan geldt dat de financier, i.e. de universiteit,
bepaalt.
Zolang dat laatste het geval is, zal het, gezien de huidige

omstandigheden in Nederland, niks worden met de
onafhankelijkheid, alle statuten en mooie woorden ten spijt.
Dr.ir. Niels Wiedenhof | oud-medewerker
faculteit Scheikundige Technologie

[E]

Former TU/e employee Niels Wiedenhof
responded to the feature on university
magazines’ independence in Cursor 10. He
feels the decision is with the department
of OCW (Education, Culture and Science). If considered
independent, the government should finance them. If
not, university pays for and decides on the content of the
magazines.

We willen wijzen op een voorstel van PerspectieF landelijk dat pleit voor
certificering van nevenactiviteiten. In deze constructie betaalt de student niet
meer voor de periode C+1 een normaal collegegeldtarief, maar voor de periode
C+1+certificeringsperiode. Landelijk voorzitter Robert Heij: “Door de aanvraag
bij Dienst Uitvoering Onderwijs neer te leggen, kan er een onafhankelijk
oordeel worden geveld over de toekenning van een certificaat van studievertraging”. Eenzelfde constructie kan ontwikkeld worden voor studenten die door
ziekte of emotioneel ingrijpende gebeurtenissen getroffen worden.
We roepen beide fracties op om niet alleen de barricade op te gaan, maar ook
om in samenwerking met de universiteitsraad creatieve voorstellen te
ontwikkelen die de financiële draagdracht van studenten ondersteunen.
Namens PerspectieF Brabant:
Ir. Michiel van der Stelt | promovendus Scheikundige Technologie

[E]

Chemistry PhD student Michiel van der Stelt said PerspectieF
Brabant supports the student fractions Groep-één and PF’s
fight against the long-study regulations. PerspectieF wants
a certification of extracurricular activities.

Actie tegen langstudeerregeling!
Vanuit de media en het regeerakkoord is naar buiten gekomen dat studenten
die meer dan een jaar studievertraging oplopen aanzienlijk meer collegegeld
per jaar moeten gaan betalen en hun OV-kaart moeten inleveren. Deze plannen
zijn natuurlijk niet goed doordacht en zouden verregaande gevolgen kunnen
hebben voor niet alleen de studenten, maar ook voor het onderwijs in het
algemeen.
Studenten moeten inzien dat het tijd is om in actie te komen. Dat kan het beste
via de landelijke studentenvakbond: de LSVb. Mijn vraag aan de LSVb is
daarom: wanneer gaan jullie een manifestatie houden waarin studenten hun
ongenoegen kunnen uiten over deze nieuwe politieke plannen van Rutte en
consorten? Hopelijk worden er snel initiatieven genomen om dit op touw te
zetten.
Maarten van Drunen | student Technische Natuurkunde en voorzitter van
studievereniging Van der Waals

[E]

Maarten van Drunen, student at the Department of Applied
Physics and chairman of study association Van der Waals wants
students and the national student union LSVb to rise against the
government’s intended cutbacks. They should organize a major
event, he says.

Sneeuw op de campus
Maandag is er voor het eerst dit winterseizoen sneeuw gevallen.
Dit is nog nooit zo vroeg in het winterseizoen gebeurd. En met alle klimaatveranderingen zou dit wel eens vaker kunnen voorkomen. Niet alleen dat
de sneeuw zo vroeg in het jaar valt, maar ook de hoeveelheid sneeuw.
Met de mooie vooruitzichten van een groene TU/e campus in 2020, wil
het bestuur van de TU/e deels haar steentje bijdragen aan een groenere
universiteit. Zo is de universiteit gestart met de actie de EnergyMan
en is men van plan om betaald parkeren in te voeren voor haar medewerkers,
zodat zij vaker op de fiets naar de TU/e komen.
Wat me echter opvalt, is dat het universiteitsbeleid niet echt fietsvriendelijk is: de
hoofdwegen zijn mooi schoongeveegd, maar de doorgang voor de fietsers
wordt niet sneeuwvrij gemaakt. Het valt mij mee dat er niet meer ongelukken
gebeuren met fietsers tijdens deze winterse periode.
Dus voor mij als fietser wordt de universiteit niet steeds groener, maar blijft
deze sneeuwwit.

[E]
campus.

Elke van Loenhout of the Department of Applied Physics is
annoyed by TU/e showing off their environmental awareness by
stimulating employees to take the bike to work, while at the same
time nobody bothers to sweep snow from the bicycle lanes on
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Algemeen
Albron | Weekmenu Auditorium
Maandag | chili con carne; gehaktbal,
jus, gekookte aardappelen, rodekool;
kabeljauwfilet met dille-citroensaus,
aardappel gratin, glaceerde worteltjes.
Dinsdag | Provençaalse visschotel;
biefstukreepjes, aardappelblokjes,
spinazie à la crème; varkenshaas,
champignonsaus, pommes duchesse,
bloemkool-broccoli mix.
Woensdag | coq au vin met kriel;
stamppot zuurkool, jus, rookworst;
pepersteak, jachtsaus, Vlaamse
frieten, gemengde groenten.
Donderdag | stoofvlees met Vlaamse
frieten; lekkerbekje, gebakken kriel,
rauwkost; wildrollade gevuld met
noten en bosvruchten, pommes rösti,
gegrilde groenten.
Vrijdag | geen avondopenstelling.
SAI | Invitation diploma award
ceremony SAI
3TU.School for Technological Design,
Stan Ackermans Institute (SAI) invites
you to the diploma award ceremony
on Thursday 9 December 2010.
During this ceremony the SAI design
engineers will receive their diploma,
a Professional Doctorate in Engineering
(PDEng) degree. The festive presentation
of diplomas will take place in the Blauwe
Zaal in the Auditorium at Eindhoven
University of Technology from 15.00
to 15.45 hrs. The presentation will
conclude with a reception.
Centraal Stembureau |
Uitslag Verkiezingen TU/e 2010
De bekendmaking van de voorlopige
uitslag van de Verkiezingen TU/e 2010
- door het Centraal Stembureau - vindt
plaats op donderdag 02 december
a.s., om 16:00 uur in de Dorgelozaal
(Traverse).
De uitslag zal vervolgens zo spoedig
mogelijk gepubliceerd worden op de
betreffende webpagina’s.
Zie: www.tue.nl/verkiezingen.
Elections TU/e 2010
The announcement of the provisional
results of the TU/e Elections of 2010
- by the Central Electoral Committee will take place at 4.00 pm in the
Dorgelozaal (Traverse Building)
on Thursday 02 December, 2010.
For further information and results:
www.tue.nl/elections.

ATeam | Nieuwe teamleden gezocht
Het ATeam neemt namens de TU/e
deel aan de Grand Cooperative Driving
Challenge (www.gcdc.net) georganiseerd door TNO. Dit is een wedstrijd
waarin teams van universiteiten en
bedrijven uit de hele wereld het tegen
elkaar gaan opnemen in het zogenaamde ‘treintje rijden’, ofwel het
automatisch op korte afstand achter
elkaar laten rijden van voertuigen.
Om dit te kunnen doen, is onder andere
communicatie tussen de voertuigen
nodig. Hiermee wordt autorijden niet
alleen veiliger, maar ook efficiënter en
kunnen we bijvoorbeeld het fileleed
verminderen.
Op donderdag 9 december, om 12.30
uur, houden we een informatiebijeenkomst in het Automotive Engineering
Science (AES) Lab in W-Laag. Graag
nodigen we je daarvoor uit, zodat we
je uitgebreid kunnen vertellen wat we
doen, wat er interessant aan is en
ook hoe jij hieraan mee kunt doen.
Dus kom ook naar deze bijeenkomst.
Participate in the ATeam
The ATeam participates on behalf of the
TU/e in the Grand Cooperative Driving
Challenge (www.gcdc.net) organized
by TNO. This is a competition in which
teams from universities and companies
from all over the world compete against
each in so-called platooning. When cars
are driving automatically with small
distances between the vehicles, it is
called platooning. For this communication between vehicles is essential.
Platooning does not just increase the
safety of cars, but also increases the
efficiency and can reduce traffic jams.
On December 9th, at 12.30h, we
organize a informative meeting in the
Automotive Engineering Science (AES)
Lab in W-Laag. We invite you to join us
there, where we will present what we do,
what is so interesting about it and most
importantly, how you can participate.
So please join us there.

MENSEN
Afscheidsreceptie
Na veertig jaar neemt de faculteit
Technische Natuurkunde afscheid van
Gerard Wijers. Hij werkte in de
werkplaats en in de groep FOG/M2N.
De afscheidsreceptie is op 10 december
in de University Club, vanaf 16.00 uur.

2 december 2010

Bureau Promoties en Plechtigheden |
Promoties
Ing. C.M. van der Meijden verdedigt op
maandag 6 december 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 ‘Development
of the MILENA gasification technology
for the production of Bio-SNG’. Van der
Meijden promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promotor
is prof.dr. H.J. Veringa.

prof.dr. C.C.P. Snijders.

G. Metaxas PDEng verdedigt op
maandag 6 december zijn proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘End User
Programming of Awareness Systems
Addressing cognitive and social
challenges for interaction with aware
environments’. Metaxas promoveert
aan de faculteit Industrial Design.
De promotor is prof.dr. E.H.L. Aarts.

M.C. Petcu MSc verdedigt op donderdag
9 december haar proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00
uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘A plasma
approach to rare-earth based solar
spectrum conversion’. Petcu promoveert
aan de faculteit Technische
Natuurkunde. De promotor is prof.dr.ir.
M.C.M. van de Sanden.
Drs. J.C. Bijleveld verdedigt op
donderdag 9 december 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 ‘Synthesis and
Application of π-Conjugated Polymers
for Organic Solar Cells’. Bijleveld
promoveert aan de faculteit Schei
kundige Technologie. De promotor
is prof.dr.ir. R.A.J. Janssen.

Ir. N. Clerx verdedigt op dinsdag 7
december haar proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Experimental
study of direct contact condensation
of steam in turbulent duct flow’. Clerx
promoveert aan de faculteit Werktuigbouwkunde. De promotoren zijn prof.dr.
ir. J.J.H. Brouwers en prof.dr. G.P. Celata.

Ir. R. van der Steen verdedigt op
donderdag 9 december zijn proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in Kasteel Helmond. De titel van het
proefschrift luidt ‘Enhanced friction
modeling for steady-state rolling tires’.
Van er Steen promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotor is
prof.dr. H. Nijmeijer.

Ir. R. Favié verdedigt op woensdag 8
december 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 ‘Quality monitoring
in infrastructural Design-Build projects
The analysis of an audit-based
monitoring system’. Favié promoveert
aan de faculteit Bouwkunde.
De promotoren zijn prof.ir. G.J. Maas en

STUDENTENLEVEN

Advertenties

Ben jij een High Potential?
Kies dan de kortste weg naar de top!

www.dekortstewegnaardetop.nl
BestGraduates wordt georganiseerd in samenwerking met onderstaande topwerkgevers

BestGraduates Law wordt georganiseerd in samenwerking met onderstaande topkantoren

BestGraduates is een activiteit van

onderdeel van de

Ir. P.C.H. Aben verdedigt op woensdag
8 december zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘High-Amplitude
Thermoacoustic Flow Interacting with
Solid Boundaries’. Aben promoveert
aan de faculteit Technische
Natuurkunde. De promotor is
prof.dr. A.T.A.M. de Waele.

T!nt | Workshop Heartfulness meditatie
Je loopt met het gevoel steeds minder
tijd voor jezelf te hebben. Je verlangt
ernaar om op adem te komen, want
adem is leven. Door bewust te ademen
kan zich een innerlijke ruimte van stilte
openen en dienen zich nieuwe
mogelijkheden aan. Tijdens de
heartfulness-sessies wordt gebruik

gemaakt van dans en beweging.
Het boek ‘Alchemy of the heart’ van
Reshad Feild dient als inspiratie.
Datum: 9 december. Tijd: 19.00-20.30 u.
Locatie: café T!NT. Opgeven via
tint@tue.nl
Eat & Meet special: Sinterklaas
Wat is de overeenkomst tussen de
God Wodan en Sinterklaas? Kom dit
en nog veel meer weetjes over het
sinterklaasfeest te weten tijdens deze
eat & meet special op 8 december in
café Tint. Tijdens het eten horen we
kort over de achtergrond van het
Sinterklaasfeest en hoe dat in Nederland
zijn culturele vertaling gevonden heeft.
Daarna kijken we een typisch Nederlandse film die daarbij aansluit..
Tijd: eten om 18.30 uur en 20.00 uur
start film. Prijs: 3.50 voor het eten.
Opgeven via tint@tue.nl

DIVERSEN
Hightech Mechatronica 2011
24 maart 2011
NH Conference Centre Koningshof,
Veldhoven
www.hightechmechatronica.nl
Contactpersoon: Kim Huijing
events@techwatch.nl

VACATURE
Resource-restricted mixed-signal
frontends; UD-profile Group MsM,
Faculteit EE, V36.1258, 1,0 fte, 6 jaar,
Schaal 11 CAO Nederlandse
Universiteiten.
Voor meer informatie ga naar:
http://jobs.tue.nl.
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Vox Academica
Prof.dr. Henk Nijmeijer, hoogleraar Dynamics
and Control bij de faculteit Werktuigbouwkunde

“De hybride auto van de
toekomst is elektrisch, maar
mét plug-in-verbrandingsmotor”
‘Extra geld elektrisch rijden’, zo kopte
het Eindhovens Dagblad afgelopen
zaterdag. De provincie Noord-Brabant
wil met tien miljoen euro het elektrisch
rijden in de provincie stimuleren.
Studies hebben aangetoond dat door
het bevorderen van elektrisch rijden en
slimme netwerken twee- tot tienduizend
banen kunnen worden gecreëerd. Dit
zou vervolgens leiden tot een omzet van
1,5 miljard euro per jaar in 2020. Is dit
realistisch, vragen we aan prof.dr. Henk
Nijmeijer? En hoe ziet hij de toekomst
voor elektrisch rijden?
“Tien miljoen euro is natuurlijk een mooi
bedrag. Los van het feit dat er al gesubsi
dieerde programma’s lopen, is het een
uitstekend initiatief en een goede
stimulans. Maar het is een illusie om te
denken dat je met dit bedrag bijvoorbeeld een hele fabriek opzet, laat staan
tweeduizend banen creëert of een omzet
van 1,5 miljard euro realiseert. Je moet
eerder denken aan het onderzoeken en
(door)ontwikkelen van een aantal
aspecten rondom het elektrisch rijden,
zoals een toename van het aantal
oplaadpunten. Maar ook het omgaan

met bijvoorbeeld de airco en verwarming
in een elektrische auto. Het gebruik
hiervan gaat nu ten koste van het
maximaal aantal te rijden kilometers.
Hoe los je dat op? En dan zijn er nog de
nodige veiligheidsaspecten. Maar de
grootste uitdaging zit hem op dit
moment in het verbeteren van de
batterijen. Er wordt zelfs onderzoek
gedaan naar het draadloos opladen van
de batterijen, waardoor je deze tijdens
het rijden geladen houdt. Al met al,
geen fabriek dus, maar slimme
deeloplossingen.”
“In het programma Range Extenders,
waaraan ook de TU/e meewerkt, wordt
uitgegaan van een elektrische auto, waar
een ‘gewone’ motor bij wordt geplaatst.
Voor als er met een elektrische auto in
de zomer naar Zuid-Frankrijk gereden
moet worden. Het omgekeerde eigenlijk
van de huidige hybride auto, waarbij
wordt uitgegaan van een gewone motor,
die ook op elektra kan rijden. Dit soort
initiatieven kan zeer succesvol zijn.
Je reduceert de uitstoot van CO2 , maar
behoudt de functionaliteit: het transport
van A naar B.”
“Er wordt hard gewerkt, maar we hebben

Effe zeuren
Lang geleden was er Louis Paul Boon,
bekend van het prachtige boek
‘De Kapellekensbaan’, en van zijn
‘fenomenale feminatheek’. Jo, de
enige zoon van Louis, is fotograaf
en beheerder van de feminatheek.
Ook Maastricht heeft zijn Louis Boon,
decaan van iets en, ook gezien zijn
taalgebruik, geen familie van
‘Boontje’. Hij scheldt de TU/e voor
rotte vis, terwijl er nog niet zo lang
geleden sprake was van intensieve
samenwerking. Het gaat allemaal
om geld natuurlijk, en om studenten
- wat eigenlijk hetzelfde is. Sommigen
spreken van ‘stucenten’.
De UM is opgericht om in Limburg
de sluiting van de Staatsmijnen te
compenseren. Over de kompels geen
kwaad woord, maar toch niet de ideale
vijver om decanen uit te vissen.
Maar, kolengruis erover!
We kijken hier nu met een schuin oog
naar Tilburg. Ook een interessante
partij, waarmee onze verkering al
langer duurt dan die van prins William
met Kate Middleton. De UvT is meer
economisch dan wetenschappelijk,
maar sigarenas erover.
Van een kennis kreeg ik op mijn
verjaardag een nummer van het
NTW-magazine over wetenschap en
techniek. Daar staat een artikel in
over ranglijsten van universiteiten
in Nederland en België. Er worden
zeven rankings genoemd, van Global
Universities Ranking tot Academic

Ranking of World Universities.
Sommige universiteiten staan op
alle zeven lijsten, zoals Groningen en
Utrecht, sommige staan op zes, vijf,
vier of drie; Brussel staat op twee
lijsten, Luik op één, en . . . Tilburg
op nul: de UvT is onbekend in de
universitaire wereld. Dit is waarschijnlijk de achtergrond van het persbericht
van 22 januari jl.: ‘UvT presenteert
nieuwe internationale ranking
economische onderzoeksinstituten’.
Natuurlijk, Tilburg wil ook wel eens
op een lijst staan.
Al die samenwerkingsverbanden zijn
- zie boven - niet voor de samenwerking ‘an sich’, maar voor de centen.
De TU/e vraagt voor de samenwerking
met UvT een startgeld van 50 miljoen;
het totaal nodige bedrag wordt op 250
miljoen geraamd, iets meer dan de
bezuinigingen op kunst en cultuur.
Het zijn allemaal vluchten naar voren.

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

Prof.dr. Henk Nijmeijer. Foto | Bart van Overbeeke

nog een lange weg te gaan. Ik ben van
mening dat de elektrische auto nog
niet is wat het moet zijn. Zo kan een
elektrische auto nog maar zo’n
honderdvijftig kilomter afleggen, is de
auto heel erg zwaar en, niet te vergeten,
relatief duur. Alleen de batterijen kosten

al achtduizend euro en dan heb je nog
geen auto. Dat moet je er wel voor over
hebben. Naast onderzoek, slimme
oplossingen en alternatieve systemen
moeten we het daarom naar mijn mening
voorlopig zoeken in de bestaande
hybride auto. Hiervan zouden er in 2020,

samen met de elektrische auto, weleens
één miljoen kunnen rondrijden.”
Op de vraag wat Henk Nijmeijer zelf rijdt,
antwoordt hij lachend: “Wat een gemene
vraag. Ik rijd een gewone auto maar pak,
waar mogelijk, de fiets. Dat is eigenlijk
ook een vorm van hybride rijden.” (CM)

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?

Mark de Vrieze | President FSE
Bezigheden op de TU/e?
Mark de Vrieze (24) is masterstudent
Sustainable Energy Technology,
studiecoach van eerstejaars Werktuigbouwkundestudenten én president van
de Federatie van Studieverenigingen
Eindhoven (FSE). “De FSE zorgt voor de
zaken die alle studieverenigingen
aangaan. Denk aan de vergunningen
voor de verschillende borrelruimtes, de
studiereisgeldverdeling en de verdeling
van de bestuursbeurzen,
maar ook de organisatie van de opening
van het academisch jaar. Voor de meeste
‘gewone’ studenten zijn wij dus vrijwel
onzichtbaar.”
Sterk punt van TU/e?
“Als ik naar de TU/e kijk, vind ik het
geweldig om te zien hoeveel de
studieverenigingen hier betekenen.
Op tal van andere instellingen worden
deze gezien als boekenverkooppunt, dat
hooguit nog een excursie organiseert.
Aan de TU/e zijn deze verenigingen
echter niet weg te denken en ik weet
zeker dat geen enkele faculteit zonder
haar vereniging zou willen komen te
zitten. Onze elf studieverenigingen

bieden namelijk ook nog workshops,
studiereizen, lezingen en tal van
gezellige activiteiten. Om het nog maar
niet over de tien borrelruimtes te hebben
die de TU/e rijk is.”
Welke bijdrage lever je zelf?
“Als president van de Federatie van
Studieverenigingen Eindhoven houd ik
me vooral bezig met de voorbereidingen
van de opening academisch jaar

denktank voor hoger studierendement.”
Waarom steek je hier zoveel tijd in?
“Destijds ben ik in het bestuur van de
FSE gegaan omdat ik graag wilde dat
alle verenigingen meer samenwerken.
Ik zie veel mooie activiteiten die in mijn
ogen nét beter hadden gekund, wanneer
er samengewerkt zou worden met
andere verenigingen. Een mooi
voorbeeld van een grootschalige

Mark de Vrieze. Foto | Bart van Overbeeke

2011-2012. Daarnaast begint binnenkort
ook de eerste voorbereiding voor de
Intro 2011. Naast het werk dat de
Centrale IntroCommissie doet, zijn er
diverse overleggen waarin de vier
verschillende koepels de grote lijnen
bespreken. Hier zorg ik er zo goed
mogelijk voor dat alle wensen van de
studieverenigingen uitgevoerd kunnen
worden. Verder zit ik ook nog in een

samenwerking was ‘Eindhoven geeft
Bloed’, afgelopen september. Bijna alle
studieverenigingen en het ESC hebben
een grote buitenborrel neergezet voor
het goede doel.”
Vergeet je niet om af te studeren?
“Ik stel het bewust uit. Er is nog zoveel
te doen.” (NS)
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WKO-installatie

De ‘geheime’ ple
Wie heeft zich niet ooit afgevraagd wat
zich toch onder die metalen luiken
bevindt die je overal op de campus
tegenkomt? De ‘dozen’ in het grasveld
voor het Auditorium vallen het meest op,
maar er zijn in totaal 32 metalen luiken
te vinden op de campus. Die zijn ook
nog eens met elkaar verbonden, en zelfs
de koeltorens achterop het TU/e-terrein
zijn erop aangesloten.
Wie in 2002 al over het terrein rondliep,
heeft kunnen zien hoe dit netwerk werd
aangelegd. Het is een warmte- en
koudeopslagsysteem (WKO-systeem)
dat, zoals de naam al doet vermoeden,
warmte en koude uitwisselt met de
bodem. De werking is relatief eenvoudig.
Warmte en koude worden opgeslagen in
een waterhoudende laag in de bodem.
Er worden warme en koude bronnen
gemaakt, waar afhankelijk van het
seizoen water in of uit wordt gepompt.
Dat gebeurt met pompen die zich onder
de metalen luiken bevinden, en tot
tachtig meter diep reiken. Warmtewisse

laars zorgen ervoor dat warmte en
koude kunnen worden uitgewisseld
tussen de bronnen en de gebouwen.
Omdat gebouwen meer warmte
produceren dan ze gebruiken, zorgen
de koeltorens voor extra koeling van
het systeem. Veel gebouwen zijn al
op het WKO-systeem aangesloten, en
met alle nieuwe gebouwen zal dat ook
gebeuren. Op die manier wordt jaarlijks
ongeveer 3 miljoen kWh elektriciteit
en 600.000 kubieke meter aardgas
bespaard. Onder de grond speelt
zich overigens nog meer af. Er liggen
ook hoog- en laagspanningskabels,
aardleidingen, kabels voor verlichting,
telefoonkabels, glasvezelkabels,
drinkwaterleidingen, aardgasleidingen,
riolering en meer. Er bevindt zich onder
de campus een hele wereld die zich aan
het oog onttrekt, met leidingen die, als
waren het de wortels van de universiteit,
tot diep in de bodem reiken. Het is
daarom raadzaam goed na te denken
voor men op de campus een gat graaft.

Ontdek je plekje
Foto’s | Bart va

De TU/e-campus kent talloze spa
Veel medewerkers en studente
eigen werkplek in hun eigen ge
van de meest bijzondere

[E]

TU/e’s campus knows num
be discovered. Unfortunate
their own workspaces in th
a selection of some of the m
the staff area at Gaslab, th
lab at Corona, the Plasma lab, the toga ro
Hoofdgebouw’s basement.

Bibliotheek Magazijn
In de kelders van het Hoofdgebouw zit
een enorme ruimte verstopt, die alleen
te vinden is voor wie goed zoekt.
Onder een laag, betonnen plafond
staan lange rijen boekenkasten
opgesteld. De weinige bezoekers van
het magazijn van de bibliotheek komen
elkaar zelden tegen. Dat is maar goed
ook, want in de smalle ruimte tussen
de kasten kan men elkaar nauwelijks
passeren.
Vanaf andere bibliotheeklocaties
worden hier oude, afgedankte boeken
naartoe gebracht. Zo is in de loop der
jaren een meterslange rij boeken
verzameld over de meest uiteenlopende
onderwerpen. Maar hier zijn niet alleen

boeken te vinden, ook oude afstudeer
verslagen worden in het magazijn
opgeborgen. De verslagen van
Bouwkunde krijgen een aparte plek,
omdat die vaak de vreemdste formaten
hebben. Veel van de ruimte in het
magazijn wordt ingenomen door kasten
met antieke tijdschriften, gebonden in
gescheurde en vervallen kaften.
Helemaal achterin wordt op verzoek de
kast met bijzondere oude boeken
geopend door een medewerker. Daar
zijn alleen boeken te vinden van vóór
1900, het handige ‘Des Ingenieurs
Taschenbuch’ uit 1887 bijvoorbeeld.
De beduimelde boeken in het magazijn
worden zelden uitgeleend. Ze wachten

hier, om zo nu en dan eens te worden
verplaatst. Sommigen gaan uiteindelijk
naar een antiquair. Een groot deel zal
echter vroeg of laat worden vernietigd.
Waarschijnlijk zal niemand ze missen.
In het magazijn wordt op dit moment
hard gewerkt aan het opruimen van
de collectie. Als het magazijn over enige
tijd verhuist naar de nieuwe W-hal,
kan slechts een deel van de boeken
mee.
De kelder krijgt een andere functie in
het gebouw dat ooit het definitieve
onderkomen moet worden van de
faculteiten Industrial Design en
Industrial Engineering & Innovation
Sciences.

Togakamer Auditorium

Onder de collegezalen van het
Auditorium vindt een paar keer per week
een ware metamorfose plaats. Zelfs de
stoffigste hoogleraren veranderen er,
ter gelegenheid van academische
plechtigheden, in keurige heren in toga.
Vroeger was de kamer op vloer -1 van
het Auditorium een opnamestudio.
Na de brand in het Auditorium in 1994
werd de togakamer verplaatst van de
eerste verdieping naar de huidige stek.
“Na vijftien jaar ziet de togakamer er
nog steeds keurig uit”, vindt Henk
Naterop, coördinator audiovisuele
faciliteiten van Dienst Interne Zaken.
De ruimte maakt onderdeel uit van het
‘rode’ gedeelte van het gebouw, met
rode vloerbedekking, waar vooral veel
promoties plaatsvinden. Collegezalen
4 en 5 horen daar ook bij, die worden
volgend jaar opgeknapt.
In de togakamer hangen in 130 kluisjes
ongeveer 250 toga’s, die hoogleraren
meestal zelf aanschaffen voor zo’n

negenhonderd euro per stuk. Er hangt
ook een aantal leentoga’s en reserve
overhemden en -dassen voor nood
gevallen. Verder is voorzien in een
douche, toilet, wastafels en grote
spiegels. Net voor de opening van
het academisch jaar is het dringen
geblazen in de togakamer, als het
grootste deel van de hoogleraren van
de TU/e zich omkleedt voor het cortège.
De togakamer is niet vrij toegankelijk;
bezoekers of klusjesmannen moeten
zich van tevoren melden. “Desondanks
sluipt er soms wel iemand binnen”,
geeft Naterop toe. De bijzondere
aantrekkingskracht die de kamer heeft
op studenten blijkt uit het feit dat hij
er wel eens een stel heeft aangetroffen
in compromitterende toestand. “Zo
tegen de avond. Ach ja, ik ben ook jong
geweest, hoor”, zegt Naterop lachend.
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In één van de grauwste gebouwen op
de TU/e-campus, N-laag van de faculteit
Technische Natuurkunde, is een
splinternieuw lab verborgen: het
Plasmalab. Afgelopen jaar werd de
kopzaal van de G-vleugel omgetoverd
van stoffig rommelhok tot modern
Plasmalab. In de flexibel ingerichte
ruimte verbeelden drie grote foto’s
de verschijningsvormen van plasma
en fusie. Op kleine tafels staan
opstellingen voor fundamentele en
spectaculaire experimenten waarin
vooral oplichtend plasma de show steelt.
Drie groepen van de faculteit, Elementaire Processen in Gasontladingen
(EPG), Plasma and Materials Processing
(P&MP) en Science en Technology
of Nuclear Fusion (Fusion), zullen
gebruikmaken van het Plasmalab.
Studenten kunnen er kennismaken
met de fundamentele aspecten van
plasma en fusie. Maar ook studenten
van andere faculteiten en universiteiten
en zelfs middelbare scholieren moeten

Plasmalab N-laag

het lab gaan gebruiken. Saai zijn de
experimenten die er plaatsvinden in
ieder geval niet. Plasma blijft met
zijn spectaculaire effecten boeiend
om naar te kijken.
Dr.ing. Hans Oosterbeek, projectleider
van het Plasmalab, is niet te beroerd
om een demonstratie te geven.
Hij vertelt bovendien graag over zijn
eigen vakgebied, fusie. “Het is nu
duidelijk dat kernfusie opwekken
op aarde zeker mogelijk is, er moet
alleen nog een hoop gebeuren voor
het daadwerkelijk gebruikt kan
worden”, zegt hij.
De belofte van kernfusie als schonere
en efficiëntere energiebron is groot.
Er wordt op internationaal niveau
samengewerkt om de grote technologische moeilijkheden te overwinnen.
Het Plasmalab is daar maar een klein
deel van, maar het is wel de plaats waar
het allemaal begint.

Medewerkersruimte gaslab
Een echt lab is het allang niet meer,
maar geëxperimenteerd wordt er nog
wel, zij het op cultureel gebied. Het
Gaslab is sinds 2002 in gebruik als
cultureel podium, maar de sporen die
het gebouw overhield aan zijn vorige
functie zijn nog steeds duidelijk te zien.
Inmiddels is het Gaslab bij de meeste
mensen redelijk bekend.
De ruimte boven, waarvoor de naam
‘medewerkersruimte’ eigenlijk wat
oneerbiedig is, blijft vaker onontdekt.
Het Gaslab wordt beheerd door
Studium Generale, dat er een breed
aanbod aan activiteiten programmeert.
In het gebouwtje, dat onder voorwaarden
ook door derden kan worden gebruikt,

In de schaduw van het reusachtige
Potentiaal ligt Corona, een klein
gebouw van de faculteit Electrical
Engineering. Het is gebouwd rondom
een groot hoogspanningslab dat
gevuld is met indrukwekkende
apparaten. Daarmee worden
experimenten gedaan die de
gemiddelde leek vooral fantasievol
in de oren zullen klinken.
Corona ontleent zijn naam aan het
effect dat ontstaat als een gas door
een elektrisch veld wordt geïoniseerd.
Hiermee wordt in het hoogspannings
lab geëxperimenteerd. Met behulp van
corona-ontladingen kan onder andere
lucht worden gereinigd. Maar in
Corona wordt ook onderzoek gedaan
op heel andere gebieden. Zo is er
iemand bezig met het Miller- experiment, een onderzoek naar het ontstaan
van aminozuren, en dus het leven, uit
anorganisch materiaal.
Vuong Nguyen vertelt in het lab over
zijn promotieonderzoek, waarvoor hij

experimenten doet met bliksem.
“Er is veel dat we nog niet weten over
bliksem, mijn onderzoek heeft daarom
met allerlei fundamentele dingen te
maken. Zoals het feit dat er röntgen
straling vrijkomt bij atmosferische
ontladingen.” De grote toren die hij
gebruikt om bliksem te produceren,
ziet er imposant uit.
Het hoogspanningslab wordt omgeven
door een grote doos van metaal, die
elektrische velden tegenhoudt. Om de
buitenwereld niet te storen met de
experimenten, maar ook om niet gestoord
te worden. Zo kunnen passerende
treinen een wisselend elektrisch veld
tot resultaat hebben. “In het verleden
hebben onderzoekers wel eens per
ongeluk het hele spoorboekje van de
NS opgemeten. Dat is natuurlijk niet de
bedoeling”, grapt Nguyen. De metalen
doos is overigens niet voor iedereen
toegankelijk. Dat heeft uiteraard te
maken met de gevaarlijke hoogspanningsapparatuur.

vinden optredens, voorstellingen en
debatten plaats, en ook de landelijke
cultuurquiz werd er gehouden. De
ruimte op de eerste verdieping doet
vaak dienst als voorbereidingsruimte,
maar er vinden ook cursussen plaats.
“De organisatoren en de bezoekers zijn
door de bank genomen erg enthousiast
over het Gaslab”, vertelt dr. Lucas
Asselbergs, hoofd van Studium
Generale. Dat komt vooral doordat de
ruimte multifunctioneel is. “Het nadeel
daarvan is dat het niet altijd overal de
ideale ruimte voor kan zijn”, legt
Asselbergs uit. Bovendien moet er
nodig iets gebeuren aan de uitstraling
van het Gaslab.

De entree zal daarom nog dit college
jaar worden verplaatst en opgeknapt.
De bijzondere sfeer van het Gaslab blijft
bij de opknapbeurt gelukkig behouden.
Wie goed oplet, kan zich nog lang
verwonderen over de vele buizen die
door het gebouw lopen en de gas
kraantjes die her en der nog uit de
muur steken. Tussen technische
installaties slingeren wat schilderijen
van een cursus in het verleden.
Het contrast tussen de ruwe techniek
en de vluchtige cultuur maakt van
het Gaslab één van de plekken waar
de identiteit van de universiteit het
duidelijkst voelbaar is.

Hoogspanningslab Corona
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Stoom: voor een lekker lang zuivelleven
Gesteriliseerde zuivelproducten zijn tot wel een half jaar
houdbaar bij kamertemperatuur. Handig, maar het sterilisatie
proces komt de smaak niet ten goede. Ultrakorte verhitting
tot hoge temperaturen door stoominjectie blijkt de oplossing.
Promovenda Nicole Clerx bouwde een opstelling waarmee ze
het proces van stoominjectie tot in detail bestudeerde.
“Ik hou alleen van verse melk, niet van
gesteriliseerde”, zegt ir. Nicole Clerx
desgevraagd. En de promovenda van
de sectie Procestechnologie (Werktuigbouwkunde) is geen uitzondering.
Bij sterilisatie wordt de melk dusdanig
verhit dat niet alleen de bacteriën het
loodje leggen, maar ook eiwitten en
vitamines in de melk beschadigen. En
dat gaat ten koste van de smaak. Daar
staat tegenover dat je gesteriliseerde
melk zonder problemen maanden bij
kamertemperatuur kunt bewaren.
Was het alleen maar net zo lekker als
de ‘verse’ melk uit de koelkast.

Ultrasnelle
verhitting doodt
wel bacteriën,
maar tast de
smaak niet aan
Daarbij moet wel worden aangetekend
dat het onderscheid tussen ‘gesteriliseerd’ en ‘vers’ niet zo zwart-wit kan
worden gesteld. De ‘verse’ melk uit de
supermarkt is gepasteuriseerd: bij een

lagere temperatuur verhit, zodat niet alle
bacteriën worden gedood en de eiwitten
intact blijven. En ouderwetse sterilisatie,
waarbij de melk een bruinige kleur krijgt
van de gekarameliseerde suikers,
wordt al lang niet meer toegepast.
De zuivelbranche zit niet stil en zoekt
nog altijd naar een manier om alle
bacteriën te doden zonder de smaak
aan te tasten. Clerx: “Uit onderzoek is
gebleken dat je melk kunt steriliseren
door het heel kort, een paar tienden van
een seconde, te verhitten tot ongeveer
tweehonderd graden.” Deze ultrasnelle
verhitting doodt wel de bacteriën,
maar laat de eiwitten grotendeels
onbeschadigd achter. In het laboratorium is dit al gelukt met behulp van
stoominjectie, maar het proces is nog
niet goed genoeg begrepen om het op
te schalen tot een industrieel proces.
Het STW-programma ‘Rapid Heating with
Direct Steam Injection’, waaraan Clerx
met medepromovendus Alessandro
Pecenko deelnam, beoogde hierin
verandering te brengen. De TU/e’ers
werkten samen met NIZO Food Research
en met Stork Food & Dairy Systems,
dat installaties maakt voor de voedsel
verwerkende industrie. “Stork wilde een

design tool waarmee je met een druk
op de knop het optimale ontwerp voor
de stoominjecteur kan bepalen. Maar
daarvoor moesten we eerst meer leren
over de fysica van het injectieproces.”
Stoominjectie is een bijzonder
effectieve manier van verwarmen; je
kunt er in korte tijd heel veel warmte
mee overbrengen. De hete stoom dringt
door tot in de vloeistof en maakt daar
direct contact. De stoombel condenseert
vervolgens tot water en bij deze
faseovergang komt erg veel warmte vrij.

De stoombel
groeit tot hij
opbreekt of
zelfs implodeert
Clerx bouwde samen met de technici van
het TFE-lab bij Werktuigbouwkunde een
testopstelling waarin ze het injectieproces met een hogesnelheidscamera
tot in detail kon bestuderen, met als
doel het numerieke model van Pecenko
experimenteel te bevestigen. De stoom
spoot ze loodrecht in de vloeistofstroom
met een simpele injecteur. “Je moet
beginnen bij de basis”, zegt Clerx. “Dus
eerst met een injecteur met één ronde
opening, in plaats van een ring waarbij
de stoom van alle kanten komt. Dan kun
je namelijk niet meer zien wat er
gebeurt.”
De promovenda wilde weten hoe de

Groei en implosie van een stoombel in water, vastgelegd met een hogesnelheidscamera. De stoom
wordt van links geïnjecteerd. De tijd tussen de opeenvolgende foto’s is 1,05 milliseconden.

stoom doordringt in de melk, en wat
dat doet met de stroming. Toch pompte
ze geen melk door de opstelling, maar
water. Melk is namelijk te ondoorzichtig,
waardoor je de stroming niet kunt volgen.
Met de hogesnelheidscamera was duide-
lijk te zien dat rond de injecteur een
stoombel ontstaat met een chaotisch
gekronkeld oppervlak. Deze bel groeit
tot hij opbreekt of zelfs implodeert,
afhankelijk van omstandigheden als de
stroomsnelheid van het water en het
temperatuurverschil tussen de stoom
en het water (zie afbeelding).
Om het effect van de stoominjectie te
kwantificeren, voegde Clerx plastic
microbolletjes toe aan het water,
voorzien van een fluorescerende kleur-

stof. Vervolgens bescheen ze het door
de opstelling stromende water met een
groene laser. Hierdoor lichtten de microbolletjes rood op. Met filters blokkeerde
de promovenda al het groene licht en
schoot ze met een digitale camera een
aantal plaatjes van de rode bolletjes, met
tussenpozen van ongeveer een tiende
van een seconde. Uit de verplaatsing
van de bolletjes in deze plaatjes leidde
ze een snelheidsprofiel af van de
stroming stroomafwaarts van de injec-
teur.De snelheidsprofielen maken duidelijk dat er een ‘jet’ ontstaat met warmer
water dat van de injecteur af beweegt.
De vorm en positie van deze warme
stroom blijken goed te voorspellen aan
de hand van de verhouding tussen de

WikiTherapist: simpeler software voor therapieon
Robots, interactieve spelborden en andere innovatieve
technologieën kunnen van grote waarde zijn in de behandeling
van bijvoorbeeld autistische kinderen of mensen die revalideren
na een beroerte. Voor therapeuten is het (her)programmeren van
zulke technologieën, met het oog op de specifieke behandeling
van een patiënt, doorgaans echter veel te ingewikkeld.
TU/e-onderzoekers proberen die drempel te verlagen met
vereenvoudigde software en een Wiki-achtige website waar
therapeuten ervaringen kunnen delen.
‘WikiTherapist’ is de naam van het
Innovatiegerichte Onderzoekspro
gramma (IOP, een subsidieregeling
van het ministerie van Economische
Zaken) dat in oktober 2009 startte.
Bij het vierjarige project, waarvoor
één miljoen euro beschikbaar is, zijn
onderzoekers betrokken van de
TU/e-faculteiten Industrial Design (ID)
en Werktuigbouwkunde. Zij werken
samen met onderzoekers en thera
peuten van verschillende klinieken,
met name zorgcentrum Adelante
(onder meer gespecialiseerd in
revalidatie), de Sint Maartenskliniek
(houding en beweging) en het Dr. Leo
Kannerhuis (centrum voor autisme).
Coördinatoren van WikiTherapist
zijn prof.dr. Panos Markopoulos en
universitair docent dr.ir. Emilia
Barakova van ID. Volgens projectleider
Markopoulos zien therapeuten zeker
voordeel in technologische onder
steuning van hun behandelingen,
maar is de software voor hen vaak te

ingewikkeld om deze op de behoeften
van de individuele patiënt te kunnen
afstemmen.
Bedrijven die dergelijke technologieën
ontwikkelen, missen op hun beurt vaak
de medische expertise van de therapeut
of clinicus. Dit geldt vooral voor kleinere
bedrijven die, in tegenstelling tot grote
jongens als Philips, doorgaans niet de
middelen hebben om deze expertise
in te kopen. WikiTherapist brengt beide
partijen samen.
WikiTherapist valt uiteen in twee
onderzoekslijnen. Binnen de eerste lijn
richt promovendus Patrick Kierkegaard
(ID) zich met name op bestaande
interactieve speelborden (ontwikkeld
door Philips en op de markt gebracht
door onder andere Serious Toys),
gebaseerd op Tangible User Interfaces
(TUI). Deze tastbare gebruikersinterfaces
lokken op een fysieke, meer intuïtieve
manier interactie uit. Kinderen kunnen
bijvoorbeeld, met oplichtende

kleurvlakken op het oefenbord, worden
uitgedaagd deze aan te raken met
handobjecten in verschillende vormen,
die uiteenlopende arm- en handbewegingen vragen. “Voor onder anderen
spastische kinderen, die soms weinig
tot geen controle hebben over
bijvoorbeeld hun arm, kunnen dergelijke
bewegingen pijnlijk zijn. Het bord daagt
hen uit om, op een speelse manier,
toch bepaalde motorische vaardigheden
te trainen”, aldus Markopoulos.

Het interactief
spelbord daagt
spastische
kinderen uit
tot beweging
Voor therapeuten is de gebruikte
technologie echter weinig toegankelijk.
Door een softwareplatform te ontwikkelen bovenop de bestaande interface,
probeert computerwetenschapper
Kierkegaard de oefenborden gebruiks
vriendelijker te maken: “Zo kunnen ze
zelf hun therapie vernieuwen en
vormgeven, afgestemd op de patiënt”,
aldus de promovendus. Hiervoor werkt
hij samen met onder anderen bewegingswetenschapper Ananda Hochstenbach,
als postdoc binnen WikiTherapist
werkzaam bij Adelante, zorg- en

kenniscentrum voor onder andere
revalidatie. Ook werkt Kierkegaard
aan het opzetten van een online
gemeenschap waarbinnen therapeuten
op een Wikipedia-achtige manier
ervaringen, ideeën en software
kunnen delen.
De tweede onderzoekslijn binnen
WikiTherapist
borduurt voort op
de technologie van
de Nao-robot, die
al wordt gebruikt
in onder andere de
behandeling van
kinderen met
autisme. Omdat een
robot controleerbaar
en voorspelbaar is,
is het voor deze
kinderen een
geschikt maatje,
verduidelijkte
TU/e-promovendus
Jan Gillesen (ID)
eerder in het blad
van het Dr. Leo
Kannerhuis. “Ze
weten wat ze aan
een robot hebben en
worden niet afgeleid
door allerlei, voor
hen vaak moeilijk te
duiden, non-verbale
informatie.”

Samen met collega-promovendus
Stijn Boere van Werktuigbouwkunde
bekijkt Gillesen hoe de software van
het zestig centimeter hoge mannetje
kan worden vereenvoudigd voor gericht,
op het individu afgestemd gebruik door
therapeuten. Zelfs focust hij hierbij op
de eisen die therapeutisch gebruik aan

Ioannis Politis van Industrial Design demonstreert een interactief
oefenbord. Foto’s | Bart van Overbeeke
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In de rubriek Sluitstuk

Sluitstuk
energiedichtheden van het water en
stoom die op elkaar botsen. Dat biedt
aanknopingspunten voor de opdrachtgever, denkt Clerx. “Op basis van deze
bevindingen en het model van
Alessandro Pecenko kun je een
designtool maken voor industriële
toepassingen.” We moeten nog even
geduld hebben, maar die smakelijke
gesteriliseerde melk komt er wel. (TJ)

vertellen afstudeerders
over hun afstudeeronderzoek.

[E]

At room temperature, sterilized dairy products can be stored up
to six months. Convenient as it may be, the sterilization process
doesn’t do much for the products’ taste. Ultrashort heating to high
temperatures by means of steam injection turns out to be the solution.
PhD student Nicole Clerx created a construction by means of which she studied
the steam-injection process in detail.

Fotomontage | Rien Meulman

Spiegelbeelden scheiden

ndersteunende technologie
de robot stelt; Boere richt zich op de
meer technische kant, onder meer met
het ontwikkelen van gemakkelijkere
algoritmes voor de software. “Ik kijk
daarbij specifiek naar ‘learning by
demonstration’, waarbij de gebruiker
een handeling voordoet en de robot
daarvan leert”, aldus de promovendus.
De zestig centimeter hoge Nao waarmee
de onderzoekers werken, is een
commerciële robot, ontwikkeld door
een Frans bedrijf. Boere: “Je zou ook zelf
een nieuwe robot kunnen ontwikkelen,
maar het voordeel van de Nao is dat je
niet meer tegen allerlei kinderziektes
aanloopt en je je meteen kunt richten
op het werken met de gebruiker”.

De voorspelbare
robot is een
geschikt maatje
voor autistische
kinderen
De TU/e-onderzoekers hebben zelf
overigens nog maar weinig direct
contact gehad met de patiëntgroepen
in kwestie. “Therapeuten en clinici zijn,
begrijpelijk, terughoudend als het gaat
om hun patiëntenkring als proeftuin.
Maar in een later stadium zullen
ongetwijfeld meer praktijktesten
volgen”, aldus Markopoulos.

Jan Gillesen (links) en Stijn Boere van Werktuigbouwkunde met twee Nao-robots.

Dat het (her)programmeren van
innovatieve technologieën voor
therapeuten -maar later wellicht ook
voor gebruikers in andere sectorentechnisch gezien eenvoudiger kan, staat
volgens de projectleider wel vast. “Een
grotere uitdaging is om therapeuten
allereerst zover te krijgen dat ze over de
drempel heen stappen en de technologieën ook echt gaan gebrúiken”. (MvdV)

[E]

Robots, interactive game
boards and other
innovative technologies
can be extremely
valuable in the treatment of autistic
children or people recovering from
a stroke, for example. However, for
therapists, the (re-) programming of
such technologies, bearing in mind
a patient’s specific treatment, is
usually far too complicated. TU/e
researchers are trying to simplify
these operations by means of
simplified software and a Wiki-like
website for therapists to share
experiences.

ONDERZOEK KORT

Promovenda Nicole Clerx. Foto | Bart van Overbeeke

Fanni Sypaseuth uit Hongarije werkt
sinds mei aan haar afstudeerproject in
de Homogene Katalyse groep van de
faculteit Scheikundige Technologie.
Onder begeleiding van prof.dr. Dieter
Vogt en dr. Christian Müller werkt ze
aan nieuwe chirale iridium katalysa
toren voor de asymmetrische homogene katalyse. Met deze katalysa
toren kun je in het ideale geval één
van de twee spiegelbeeldmoleculen
(bijvoorbeeld linksdraaiend en
rechtsdraaiend) van een stof maken.
De essentie van dit proces is de
overdracht van chiraliteitsinformatie
van de katalysator naar het product.
Die komt tot stand door een chiraal
(asymmetrisch) ligand -een molecuul
met een vrij elektronenpaar- dat een
metaal omringt. De overdracht speelt
een belangrijke rol in onderzoeksdomeinen zoals farmaceutica,
fijnchemicaliën en de chemie van
natuurlijke producten.
Voor Sypaseuth is het project een
hele uitdaging. “Het gaat zowel over
organische chemie als anorganische
chemie. Voordat ik hier kwam, was ik
vooral thuis in organische chemie.
De groep waar ik nu deel van uitmaak,
richt zich vooral op katalyse, waar
beide onderwerpen van groot belang
zijn en ook nog eens samenvloeien
met reactie-kinetiek en technologie.
In de meeste scheikundige onderzoeken komen deze onderwerpen
niet bij elkaar, maar bij mij wel.”
Kort geleden heeft Sypaseuth een
enorm hoogtepunt in haar onderzoek
bereikt. “Ik heb twee enantiomere
verbindingen (de spiegelbeeldmole
culen, red.) succesvol weten te scheiden
door gebruik te maken van enzymen.
De scheiding werd eerder getoond

voor simpele verbindingen, maar nog
nooit voor de complexe verbindingen
waarmee ik werk, en al helemaal niet
met het doel chirale liganden en
katalysatoren te ontwikkelen.
Uiteindelijk hoop ik diverse katalysatoren te kunnen combineren om het
racemaat (50/50-mengsel, red.) van
liganden volledig om te zetten in een
enkel enantiomeer.”
Het onderzoek van Sypaseuth geeft
toegang tot nieuwe chirale bouwstenen, die men makkelijk kan
transformeren in nieuwe chirale
liganden en de overeenkomstige
chirale iridium katalysatoren. “Het
elegante van deze methode is de
modulariteit, omdat we de sterische
en elektronische eigenschappen van
de liganden systematisch kunnen
wijzigen. Op deze manier is een heel
bereik aan licht gemodificeerde
katalyatoren makkelijk bereikbaar.
Dit kan het verschil maken in de
katalystische prestatie van de
katalysatoren.” (HB/TJ)

[E]

Ever since May, Fanni
Sypaseuth from Hungary
has been working on her
graduation project at the
Homogeneous Catalysis Group of the
Department of Chemical Engineering
and Chemistry. She’s been working on
new chiral iridium catalyst for asymmetric homogeneous catalysis. What’s
essential with this type of catalysis is
the transfer of chirality information
from catalyst to product. Not long ago,
Sypaseuth reached a new milestone in
her research by successfully separating
two enantiomer compounds using
enzymes.

Energie uit informatie
Japanse onderzoekers zijn erin geslaagd om informatie om te zetten
in energie. Dat schrijven ze in een artikel dat vorige week werd
gepubliceerd op de site van Nature Physics. Al in 1929 bedacht de
Hongaarse fysicus Leó Szilárd een hypothetisch ‘duiveltje’ dat als
warmtepomp te werk gaat en snelle moleculen van langzame
scheidt door op het juiste moment een luikje open en dicht te doen.
De informatie over de plaats en snelheden van de moleculen wordt
hierbij omgezet in energie. In theorie zouden computers (bijna)
kunnen draaien op de energie die vrijkomt bij het wissen van
verwerkte informatie. Zover zijn we nog lang niet, maar de Japanners
hebben het omzettingsproces op nanoschaal onder de knie: ze
gebruiken elektrische velden in een feedbackloop om een plastic
bolletje aan een moleculair touwtje continu in één richting te laten
draaien, alsof je een veer opwindt. Dat levert meer energie op dan
de elektrische velden kosten, aldus de onderzoekers. (TJ)
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Robots in ons dagelijks leven

220 Volt
De verwachtingen zijn hooggespannen
voor de achtste editie van het
mini-festival 220 Volt. Op donderdag
9 december, van 20.38 tot 01.44 uur
kunnen liefhebbers van elektronische
muziek hun hart ophalen in het
Gaslab. Met dit jaar: Styrofoam
(België), AQF (Duitsland) en Kassem
Mosse (Duitsland). Zie voor het
reserveren van plaatsen:
www.tue.nl/sg/220v. (FK)

[E]

Expectations are high
for the eighth edition
of the 220 Volt mini
festival. On Thursday,
December 9 from 8.38PM – 1.44AM,
fans of electronic music can go all
out at Gaslab. Starring Styrofoam
(Belgium), AQF (Germany) and
Kassem Mosse (Germany). For tickets,
check: www.tue.nl/sg/220v.

Een zorgrobot, een voetballende robot
en een dansende robot; aan de TU/e
schuifelen die al voorzichtig rond.
Prof.dr.ir. Stefano Stramigioli wil
meer. De droom van deze hoogleraar
Advanced Robotics aan de Universiteit
Twente is het creëren van robots die
nóg zinvollere bezigheden verrichten.
Hij denkt aan spelletjes spelen met
kinderen, het wassen van ouderen en
het uitvoeren van lastige medische
operaties. Woensdag 8 december om
11.45 uur vertelt hij over de stand van
zaken tijdens een ECTS-lezing in de
Blauwe Zaal. (NS)

[E]

A care robot, a robot playing soccer and a dancing robot:
at TU/e, they are taking their first tentative steps.
Prof.dr.ir. Stefano Stramigioli wants them to do more.
The ultimate dream of the professor of Advanced Robotics
at Twente University is creating robots that can take on even
more useful activities. He wants them to play games with children, wash the
elderly and perform tough medical operations. On Wednesday, December 8
at 11.45AM, he will update listeners on their progress during an ECTS Lecture
at the Blauwe Zaal.

The Illusionist: Durf te geloven
Ben jij bereid te geloven? De Franse
duizendpoot Sylvain Chomet daagt je
uit in zijn vijfde film The Illusionist.
Na succesverhalen als ‘Paris, je t’aime’
(2006) en ‘Les triplettes de Belleville’
(2003) brengt de regisseur dit rustige
en vakkundig getekende verhaal over
de strubbelingen van een goochelaar
in de jaren vijftig, een tijd waarin een
ander soort entertainment zijn opmars
maakt. Op 2, 7 en 8 december in
De Zwarte Doos.

voor zijn trucs te vinden. Tijdens zijn
zoektocht ontmoet hij de jonge Alice,
een naïeve Schotse die ervan overtuigd
is dat de magie echt is.
De rol van de illusionist is gebaseerd op
filmmaker Jacques Tati, die tevens het
scenario voor deze film schreef in 1956.
Dat het scenario van de Fransman komt,
is te zien aan de kritische noot ten
opzichte van de moderne maatschappij.

Techniek en hebzucht verdrongen
gezelligheid en individualiteit volgens
de filmmaker, een opvatting die hij in
veel van zijn films liet terugkomen.
Het is dan ook geen verassing dat in
het script van ‘The Illusionist’ de ‘goede
oude tijd’ naast de moderne techniek
wordt geplaatst. Deze vergelijking roept,
in combinatie met de nogal ouderwets
ogende beelden, nostalgische gevoelens

‘The Illusionist’ vertelt het verhaal van
een oude goochelaar die moeite heeft
zijn plek te behouden in de opkomende
televisie- en pop- en rockcultuur.
Noodgedwongen pakt hij zijn spullen en
reist hij stad en land af om een podium

‘The return of utopia’
Hoop, avontuur en utopia. Drie
kernbegrippen die volgens architect
Andrew Griffin teruggebracht moeten
worden in de architectuur. Innovatie
op het gebied van architectuur lijkt
stil te staan en heeft een ‘boost’ tot
ontwikkeling nodig, zo vindt Griffin.
Tijdens een architectuurlezing op
8 december in De Zwarte Doos zal
de architect zijn visie met de
TU/e-gemeenschap delen.
Hoever kan architectuur zich nog
ontwikkelen in deze complexe wereld?
Kunnen architecten nog wel wat
bijdragen? Deze twijfelende houding
hangt al een tijd als een donkere wolk
boven de sector. Volgens Andrew
Griffin, JDS Architects, is ontwikkeling
zeker mogelijk. Sterker nog: volgens

nieuwe bouwmaterialen waardoor
nieuwe stevige bouwvormen mogelijk
zijn met een futuristische uitstraling.
De lezing van Griffin -met de titel
‘The return of utopia’- is georganiseerd
door CHEOPS, de studievereniging van
de faculteit Bouwkunde, vanwege het
25-jarig bestaan. Over de reden waarom
juist deze architect is uitgenodigd,
zegt Rianne Bennink, commissaris
vakinhoudelijke relaties bij CHEOPS:
“Griffin maakt deel uit van een bekend
bureau met veel ervaring als het gaat
om utopische projecten en studies
naar toekomstbeelden. Zo is de
integratie van bouwwerken met de
natuur een mooi voorbeeld. Hij zal
veel ervaringen kunnen delen, wat
leuk en interessant is voor studenten
met affiniteit met architectuur!”

in bouwwerken met een futuristische
uitstraling die perfect in het landschap
passen met organische vormen die
één worden met de natuur (zie foto’s).
De voertaal tijdens de lezing is Engels.
(FK)
Woensdag 8 december
11.45 - 13.00 uur
De Zwarte Doos

[E]
hem is de tijd aangebroken om te
beginnen met een nieuwe manier
van denken. Door het ontwikkelen
en toepassen van technologische
experimenten en onorthodoxe
methodes kan men tot innovatie
komen, zoals het ontwikkelen van

Volgens Bennink maakt de houding van
de architect hem tot een inspiratiebron
voor TU/e-studenten: “De TU/e richt
zich op innoveren. Hier is ook sprake
van bij het architectenbureau waar hij
deel van uitmaakt. Men richt zich op
vernieuwing.” Deze vernieuwing uit zich

Hope, adventure and
utopia are the three
basic concepts that
should return to
architecture, according to architect
Andrew Griffin. Architectural innovation
seems dead, which is why it needs
a development boost, says Griffin.
During an architecture lecture at
Zwarte Doos on Wednesday,
December 8, the architect will share
his ideas with the TU/e community.
From 11.45AM-1PM. The lecture is
in English.

op bij de kijker.
De film bevat, in tegenstelling tot
Chomets andere films, weinig dialoog.
Het rustige kunstwerk doet daarmee
beroep op de fantasie van de kijker.
Deze dialogen worden echter niet
gemist door het oog voor detail van de
filmmakers, beelden zeggen immers
meer dan woorden.
Dus neem plaats in De Zwarte Doos op

2, 7 of 8 december en laat je gedachtes
meevoeren naar een tijd ver terug, een
tijd waarin veel veranderde en grote
sprongen zijn gemaakt op technologisch
gebied. (FK)

[E]

Are you ready to believe?
With his film The Illusionist,
French factotum Sylvain
Chomet dares you to.
After his successes ‘Les Triplettes de
Belleville’ (2003) and ‘Paris, je t’aime’
(2006), the director now presents us
with a quiet and expertly drawn story
of a magician’s troubles in the fifties,
an era that ushered in a new type of
entertainment. Show times: December
2, 7 and 8 at Zwarte Doos.
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NL, my new home?

I wonder

Gloria Tuquerres
Gloria Tuquerres from
Ecuador first came to the
Netherlands in 1992 via
the Eindhoven International Institute (EII).
At that time the university was by no means
as international as it is
now and she was one of
few non-Dutch students.
Altogether there were
two subjects that she
could follow in English,
while she kept up with
the rest of the subjects
in the library, because
she did not speak any
Dutch. Gloria studied
at the Department of
Electrical Engineering
for six months. Eighteen
years later she still lives
in the Netherlands.

“During my first year of study in the
Netherlands via EII I formed part of a
group of twelve international students.
We were very close, and apart from
us there were not that many foreign
students to be found. After my first year
I stayed in the Netherlands in order to
obtain my Master’s diploma; after that
I returned to Ecuador. Once back there
I realized that the work I was doing in
Ecuador was not what I wanted to do.
It was too strongly applied, and did not
form a big enough challenge for me.
I decided to see again whether I could
find a place in the Netherlands.
My contacts from my Master’s period
stood me in good stead: I found a PhD
research position at the University of
Twente. It soon became clear to me that
I wanted to stay in the Netherlands.
I felt at home here. I love it when things
are organized well. Besides, I always feel
safe, I am not afraid of being alone. And
everything is so nearby! From 2001 until
today I have worked for companies in
Utrecht, Amsterdam, Eindhoven and
Hengelo. I traveled everywhere from

Four questions for….

Breda, where
I lived. Well,
the daily trip
from Breda to
Hengelo was
too much of a good thing, but in general
traveling here works out fine.”
“My tip for foreign students wanting
to live in the Netherlands: learn the
language. Of course, everybody speaks
English, but you don’t really fit in until
you speak Dutch, and also understand
what’s being said when people are not
speaking to you directly. Also: be yourself. Try not to fake enjoying something
when you don’t, just because you want
a job. It’s no use. You must want to
integrate into society, you must feel at
home. For me the Netherlands is my
home. At the moment my husband is
working in Paris, which is why I’m looking for work in Paris myself as well. Still,
five years from now I hope to be living
in the Netherlands again. I like it here.”
(HB)

Marion de Groot (28),
Student assistant T!NT and a student of humanism in Utrecht

What is the most pleasant place for you?
“De Groote Peel. Don’t you know that
area? It is soooo beautiful! I often used

Look who’s talking
SUCA is the name of the Eindhoven
student gymnastics club. And no, they
can all by no means do ‘everything they
do on television.’ “Last week we had an
open training session, and it is still
difficult to persuade people to come to
a gymnastics practice. They all think
they will have to do three somersaults
on the trampoline, in a manner of
speaking. The truth is that gymnastics
can also be done at an amateur level,
and it is just as much fun then”, says
Anne Franssens, secretary of SUCA.
SUCA has approximately 25 members,
a mixture of foreign and Dutch
students. “If you go in for gymnastics in
your own country and you are looking
for a similar thing, in Eindhoven you
automatically end up with SUCA, says
Francesca Storti. “That may explain why
we have a relatively high proportion of
foreign members.” Francesca is from
Italy and conducts PhD research at the
Department of Biomedical Engineering.
“I was glad to see that even as an adult
I could still become a member of a
gymnastics club.”

The members of SUCA practice twice a
week, and apart from that its members
can take part in the student gymnastics
competition. Anne: “The matches in
this competition are organized by cities
in turn. This weekend, for instance,
thirteen of our members will be going
to Rotterdam to take part in the
competition.” The fun aspect about
gymnastics, Anne thinks, is the
combination of an individual sport

On average the Dutch eat 2 kilos of
drop per person per year. Drop has a
typical sal ammoniac (salmiak) flavor,
due to which this kind of candy is
often not appreciated by people who
are not used to eating drop. Still,
there is good news: eating drop is an
habit you can acquire. If you intend to
stay in the Netherlands for some time,
this may be a good idea. The Dutch
will appreciate it if you like ‘their’ dropjes. Where to begin, though? Drop has
two basic flavors: sweet and salt. While the difference between these two words
in the Dutch spelling is only one letter: ‘zoet’ and ‘zout’, the difference in flavor is
considerably larger. It is advisable to begin with sweet drop, because its flavor is
relatively less similar to ‘the typical salmiak flavor’. In addition, there are two
types of drop: hard and soft. The four basic types of drop are: hard sweet drop,
soft sweet drop, hard salty drop and soft salty drop. Manufacturers have
subsequently developed endless varieties of those basic types, so that we now
have a genuine cornucopia of different ‘dropjes’. (HB)
Do you also have a burning question? Mail it to engcursor@tue.nl.

What is the best advice anyone ever
gave you?
“The only thing that you really must do,
is breathe. I got this piece of advice
from my aunt, among other things.
She also told me to go and count the
number of things that I obliged myself
to do in one day. Last year I really had
my life lived for me: T!NT, my traineeship, my study, a sideline. Now I am
still busy, but the things I do are more
of my own choosing.”

Photo | Rien Meulman

Excuse me, can you tell me the difference between all these different kinds of
‘dropjes’ (liquorice)? I was asked this question at an Albert Heijn supermarket.
You do not notice this until someone points it out to you: We really have a huge
variety of ‘dropjes’ in the Netherlands.

with the group event. “You practice
for yourself, so you don’t need to feel
guilty when you skip a practice. On
the other hand, you do have the cozy
atmosphere of a team sport. We always
go to matches as a group and we
organize activities. Thus, next week
there will be a ‘Black Peter gymnastics
practice’. During this session we learn
everything that you need to be able to
do as Black Peter.” (HB)

SUCA trains at the Student Sports Center on Monday and Thursday nights from 20.00
to 22.00 hours, and is inviting everybody to come and join them for a test practice.

to go there with my parents in my
childhood and I keep going back to it.
A fantastic, comforting environment
with peat and moor. You can make
beautiful walks there.”
In whose boots would you like to be
for a day?
“I would like to experience what it is
like to be homeless. What it feels like
to have no possessions. The other day I
bought a new coat and I am truly pleased
with it. At the same time, possessions
tend to make you dependent. If something breaks down or gets lost,
it immediately affects your mood.

What’s happening?

1
2
3
4

I am curious what it would be like
to have virtually nothing.”
Who at TU/e deserves a pat on the back
and why?
“That’s an easy one, for me that is Indre
Kalinauskaite (student assistant STU, ed.).
We talk a lot about our work as student
assistants, which is very inspiring. She
is creative, is always brimming with
ideas and also listens to other people’s
ideas. Moreover, she always commits
herself with absolute conviction to
projects that she undertakes, such as
the common room.” (HB)

PhD winter party
Winter party in De Zwarte Doos for all PhD students of TU/e,
organized by PromoVE. With live music, snacks, and a free
drink between 20.00 and 21.00 hours.
Register via: promove-board@listserver.tue.nl
Friday December 10, Zwarte Doos TU/e grounds,
as of 21.00 hours, admission free.

There and back
Intimate music with a whiff of melancholy: Indiefolk by Autumn
Sun, light jazzy music by Floor Hofman and acoustic guitar
music by Olivier.
Friday December 3, PopEI - Klokgebouw 300, as of 21.00 hours,
admission free. www.popei.nl

Good morning doctor Humanoid
Stefano Stramigioli is a professor in Advanced Robotics at
the University of Twente. He will discuss the progress in
the development of robotics, current and future possible
non-industrial applications and philosophy about what this
could mean to our society.
Wednesday December 8, Blauwe Zaal AUD, 11.45-13.00 hours,
admission free. www.studiumgenerale-eindhoven.nl
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Volop studentenacties voor Glazen Huis
Steeds meer studie- en studentenverenigingen zetten zich in voor
de actie Serious Request van 3FM. Drie dj’s sluiten zich van 18 tot
en met 24 december op in het Glazen Huis op de Markt en zamelen
geld in voor het Rode Kruis. Een selectie uit de talloze studenten
acties, verenigd onder de noemer Serious Reaction.

Kerstmarkt met activiteiten
Alle studieverenigingen van de TU/e houden een kerstmarkt met activiteiten op
maandag 20 december op het 18 Septemberplein. Zo kunnen de bezoekers die
het meeste bieden bungeejumpen. Scheikundige Technologie doet een proefje
waarbij koper in ‘goud’ wordt veranderd. Industrial Design maakt kunst van eten,
Werktuigbouwkunde houdt een fietswedstrijd en Electrical Engineering plaatst
een bibberspiraal. Studenten delen tegen betaling ‘hugs’ uit.

Borrel op het TU/e-terrein
Alle studieverenigingen houden woensdagmiddag 15 december een borrel in een
grote tent die voor het Auditorium staat. Het geld wordt onder meer ingezameld
door een verhoogde bierprijs en door tegen betaling verzoeknummers te draaien.

Serious Concert
Foto’s | Bart van Overbeeke

Onder de noemer Serious Concert houdt het Eindhovens Studenten Muziek
Gezelschap Quadrivium op 21 december om 20.15 uur een benefietconcert
in Muziekgebouw Frits Philips. Daarbij treden onder anderen zangeres Do,
saxofonist Johan van der Linden en slagwerkgroep AbSurdo op. Quadrivium
is nog met verschillende artiesten in onderhandeling. Muzikale studenten die
graag willen meespelen, kunnen zich nog opgeven via www.studentenmuziek.nl.

Condoomluchtvaart en
voorlichting op middelbare scholen
Compositum -de overkoepelende organisatie waarin het ESC, SSRE en Demos
zijn vertegenwoordigd- verkoopt met helium gevulde condooms op woensdag
22 december. Daarbij voegen ze een ‘wenskaart’, die gebonden aan de ballonnen
de lucht in gaat. Als de kaartjes worden geretourneerd, maakt de koper kans
op een condoomluchtvaart. Dat wil zeggen: een luchtballon in de vorm van een
condoom. Compositum gaat bovendien in aanloop naar de verkiezingen met
GGD Brabant Zuid-Oost en het Rode Kruis voorlichting geven op middelbare
scholen over seksualiteit en hiv. Daar starten ze mee op maandag 6 december
op het Augustinianum.

Racen voor het goede doel
University Racing Eindhoven wil bezoekers een kans bieden op een ritje in
URE05e - de elektrische racewagen die ze gebruikten voor de Formula Studentcompetitie 2010. Er wordt een rit geveild en tegen betaling kunnen bezoekers
raden hoever de auto komt bij het maken van een ‘burn-out’, een manoeuvre
met slippende achterwielen. Het is nog onzeker of deze activiteit door kan gaan;
de gemeente wil eerst meer zicht hebben op de veiligheid. Deze activiteit wordt
zaterdag 18 december van 09.00 tot 18.00 uur gehouden en zondag 19 december
van 12.00 tot 17.00 uur op het 18 Septemberplein.

Serious Robots
De roboticaprojecten van de faculteit Werktuigbouwkunde hebben zich verenigd
onder de noemer Serious Robots. Betalende bezoekers kunnen 19 december van
12.00 tot 17.00 uur op het 18 Septemberplein voetballen tegen een robot, een
liedje aanvragen bij ‘robotmuziekband’ Team Dare, hulp krijgen van zorgrobot
Amigo en het schot stoppen van een robot.

Waterplein
De watersportverenigingen zetten zich samen in voor het goede doel op zondag
19 december vanaf 12.00 uur op het 18 Septemberplein. Roeivereniging Thêta
plaatst een botenwagen met ergometers die 24 uur lang in beweging worden
gehouden en er worden ‘battles’ gehouden. Kanovereniging Okawa heeft een
vergelijkbare activiteit, maar dan met kano’s. Zeilvereniging Boreas plaatst een
zeilbootsimulator en surfvereniging Weth een windsurfsimulator.

Dansmarathon
Dansvereniging Footloose houdt zondag 19 december een dansmarathon
van 10.00 tot 22.00 uur. Minimaal vier paren staan continu op de dansvloer.
De marathon wordt een paar keer onderbroken om demonstraties te geven en
workshops aan toeschouwers te verkopen.

En verder…

[E]

More and more study and students associations are signing up
for radio 3FM’s Serious Request. From December 18 through 24,
three DJs will lock themselves in the Glass House at the Eindhoven
Markt to raise money for the Red Cross. A selection of countless
student initiatives, collectively dubbed Serious Reaction, can be found at
www.seriousreaction.nl and https://3fm.komzelfinactie.nl/.

Wil SSRE bankhangen met ruim tweehonderd man, verzorgt het ESC een pixel
muur met versierde tegels, verzamelt Jaarclub Grootsche Schapen van het ESC
statiegeldhoudende goederen, heeft zwem- en waterpolovereniging Nayade
een plonsbak en een jacuzzi en plaatst Demos een glazen sociëteit op het
18 Septemberplein.

Meer studentenactiviteiten en het schema vind je op www.seriousreaction.nl.
Zie voor alle Eindhovense acties https://3fm.komzelfinactie.nl/. (JvG)
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Nieuwe GEWIS-prins Rick I:
‘Een goed begin is het halve werk’

Bijdragen
gevraagd
voor
En hoe is
het in…?
Ben je vanaf januari 2011 voor je
studie in het buitenland en vind je
het leuk om hierover te schrijven
voor de rubriek
‘En hoe is het in…?’ in Cursor?
Stuur dan een mail naar
cursor@tue.nl.
We sturen je vervolgens de
specificaties. Zie voor eerdere
voorbeelden www.tue.nl/cursor
onder Studentenleven.

[E]

Will you be studying
abroad from January
2011 onwards and
would you enjoy
updating us on your experiences for
our item ‘En hoe is het in…?’ in Cursor? Send an e-mail to cursor@tue.nl.
We’ll send you the specifics. For previous entries, check www.tue.nl/cursor
and click ‘studentenleven’.

het halve werk’ wil Rick I van zijn eerste
carnaval ooit een goede carnaval maken
voor zichzelf en iedereen die meedoet.
“Ik heb het nooit eerder gevierd, ben
altijd wezen skiën”, zegt de tweedejaars
student Technische Wiskunde uit Nijmegen.
Hij is de eerste Wiskundeprins, de drie
GEWIS-prinsen hiervoor studeerden
Technische Informatici. (NS)

[E]
Foto | Rien Meulman

De oude prins, Martie I, is geplukt en bij
de nieuwe GEWIS-prins Rick I zijn diens
attributen aangebracht. Dat gebeurde
maandagavond tijdens de vierde
dieszitting van dispuut GELIMBO.

Een opmerkelijk gezicht voor Vertigo
op maandagochtend; twee koeien die
doodleuk staan te grazen bij KOE,
het kunstwerk van studievereniging
CHEOPS (Bouwkunde). CHEOPS
bestaat 25 jaar en bracht de start
van het lustrum op deze manier
onder de aandacht.

CHEOPS heeft tot en met 9 december
verschillende activiteiten in petto
vanwege het lustrum. Studenten reizen
7 december per trein door Nederland
om ‘eigenaardige’ gebouwen te
fotograferen. Het lustrumfeest ‘Oh oh
Vertigo’ wordt 8 december in Vertigo
gehouden. Zie voor alle activiteiten
www.lustrum.cheops.cc. (JvG)

Da ge’t moar wit (sinds 2010)

Foto | Bart van Overbeeke

[E]

It was quite a remarkable sight in front of Vertigo last Monday morning:
two cows, leisurely at pasture at KOE, the artwork of study association
CHEOPS (Architecture, Building & Planning). CHEOPS celebrates its
25th anniversary and wanted to call attention to the start of their
quinquennium this way. Be sure to check www.lustrum.cheops.cc.

Taaitaai
“Hm, wat raar, ze ruiken naar alcohol”, is het eerste dat Harm opmerkt. De rest is zo subtiel
om dit te corrigeren naar ‘dat ze ietwat naar Sambuca ruiken, maar dat dit waarschijnlijk
komt door de anijs’. Heel cliché worden deze poppetjes omschreven als lekker, maar wel
een beetje taai. Dat ze taai en kleverig zijn, is voor Joost juist een pluspunt; dan blijft het
zo lekker tussen je kiezen plakken en kun je later nog nagenieten als tussendoortje.

laat andere mensen

Constudentenbond

Rick van den Dobbelsteen kreeg een
cape en een scepter omgehangen,
een steek met fazantenveren opgezet
en een prinsenmedaille opgespeld.
Onder het motto ‘Een goed begin is

On Monday night, during
the fourth foundation day
meeting of the GELIMBO
society, Rick I was
inaugurated as the new carnaval prince.
During the next carnaval in March of 2011,
Rick van den Dobbelsteen (Computer
Science & Engineering) will guide his
GEWIS disciples through the festivities.
GEWIS is the mathematics & Computer
Science study association.

Koeien bij de KOE

Denk als een Innovator;
het vuile werk voor je
doen. Cursor gaat voor
je op pad om de beste

Chocolademunten
Geld, altijd iets waar studenten een tekort aan hebben, en zo niet, dan wordt dat wel in de
loop der studiejaren gecreëerd. Als enige meisje in het panel mag Anne als eerste de
chocoladevariant proberen, maar wat schetst haar verbazing: dit is geen inheemse valuta!
De munt is van Sloveense aard. De rest van het panel kijkt meteen of de andere gouden
muntstukken ook van buitenlandse origine zijn. Er worden ook nog euro’s ontdekt. De chocola
is heel goed te eten, maar is wel heel erg zoet. Joost vindt het een enorme tegenvaller dat een
chocolademunt niet in zijn geheel in zijn wang past. Waarom het geld deze eigenschap zou
moeten hebben, mag alleen hij weten. Het mooie glimmende omhulsel blijkt ook nog eens
als speelgoed te dienen, want Mike gaat direct na het consumeren van de chocola aan de slag
om het aluminium zo te vouwen alsof er nog iets in zit. Een studentenhand is snel gevuld.

keus te zoeken, zodat
het studentenleven
in Eindhoven nog wat
aangenamer wordt: de
ConStudentenBond.
Deze keer onder het
mom van ‘als je zoet
bent geweest’: wat is
de lekkerste sinterklaassnack?

Pepernoten
De échte pepernoten worden met lichtelijke argwaan bekeken. Het lijken net paddenstoelen,
of stukjes taaitaai die tijdens het productieproces in de afvalbak zijn gevallen. Volgens de
verpakking zijn ze echt ambachtelijk gemaakt, dus die laatste theorie valt af. Mike is verrast
doordat ze zo zacht zijn, hij is ze taaier gewend. Misschien is het de bedoeling dat je ze eerst
een paar dagen laat uitdrogen? Anne vindt dat de heren zich aanstellen, de echte pepernoten hebben gewoon een subtielere smaak. Harm is het hier niet mee eens. Of, in zijn
woorden: je hebt ambachtelijk en je hebt stom. Deze lekkernij wordt dus geen unanieme
favoriet.

Panel van de week

Kruidnoten

Mike Krom, vierdejaars BMT
Joost Raaijmakers,
afgestudeerd bedrijfskunde
Harm Knoops, promovendus
Technische Natuurkunde
Anne Span, eerstejaars
Industrial Design

Clmn

Verwarring alom! Dit zijn toch pepernoten? Nee, mensen, dat is een fout die velen
maken. Pepernoten zijn die brokjes bij de broodafdeling, en kruidnoten zijn die
kleine ronde dingetjes waarmee gestrooid wordt. Het panel duikt enthousiast op
de kruidnoten. Dit is echt een verslavend goedje, zo wordt geconcludeerd. Als Mike
een zak kruidnoten opentrekt, gaat die ook in één keer op. Harm daarentegen is ze
al na vijf stuks beu. In de week na Sinterklaas kost deze lekkernij geen drol meer
en kun je ze per kilo inslaan. Weersta dan wel de verleiding de hele kilo in één dag
te verorberen, denk aan je spijsvertering…

Vrouwen
aan de TU/e
Afgelopen week las ik in Cursor een
artikel over het gebrek aan vrouwen
aan de TU/e. Een bijeenkomst in het
Gaslab met het thema ‘Waar blijven
de vrouwen?’ had de gelegenheid
geboden voor verschillende mensen
om hier na een korte introductie
een discussie over op te starten.
En, afgaande op het artikel, de
discussie bleek weer eens op
non-niveau te zijn gevoerd.
Het begint met het beoogde doel.
Meer vrouwen moeten voor een
technische studie kiezen. Waarom?
Er is eigenlijk geen goede reden
aan te wijzen waarom je zo’n vooraf
bedacht plaatje nastreeft. In het
buitenland schijnen er meer
vrouwelijke ingenieurs te zijn,
vrouwen schrijven netter (hoezo
niet relevant?) en vrouwen halen
betere resultaten. In datzelfde
kader: ik ben voor meer hoog
begaafde mensen aan de TU/e.
Die halen betere punten, doen het
goed in het bedrijfsleven na hun
studie en medestudenten kunnen
veel van ze leren. Ik wil maar zeggen:
redeneringen die bestaansrecht
hebben omdat ze een vooraf
bedacht doel ondersteunen,
slaan nergens op.
Vervolgens, als je dan toch bedacht
hebt dat meer vrouwen voor een
bètastudie moeten kiezen, dan
komt er weer die discussie op
gang hoe je dat bewerkstelligt.
Eenzelfde discussie als meer
vrouwen aan de top. Er gaan
hiervoor al jaren geluiden op voor
positieve discriminatie. Ik vind
dat werkelijk tenenkrommend.
Het doel heiligt blijkbaar de
middelen. Als er al mensen zijn
die dit een probleem vinden,
pak het dan bij de wortel aan,
maar ga geen symptoombestrijding
op basis van ethisch incorrecte
methodes toepassen.
Kortom, dit soort discussies zijn
zinloos en ergerniswekkend.
Ik zou willen voorstellen dat, als
er vrouwen zijn die last hebben
van een glazen plafond of minder
vrouwelijke collega’s in de top,
die eens één keer met een steek
houdend argument komen waarom
dit sociaal-maatschappelijk incorrect
is. In dat geval wil ik graag de
discussie aangaan...
Erik Roebroek is student
Werktuigbouwkunde

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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René van de Molengraft | “We gaan voor mooi voetbal”

De bittere tranen zijn intussen
opgedroogd. En de vechtlust is helemaal
terug. “2011 wordt ons jaar”, voorspelt
René van de Molengraft. De technisch
directeur van het robotvoetbalteam
Tech United over een verloren WK-finale,
schouderduwtjes en de fascinatie voor
robotica.
Geen penetrante zweetlucht en
geschreeuw op het trainingsveld van
TU/e-voetbalteam Tech United. In de
kelder van W-hoog herinneren alleen
het groene veld en witte lijnen aan de
topsport die hier soms wordt bedreven.
“Tijdens toernooien laten we have en
goed achter. Dan is het een week lang
achttien uur volledige concentratie en
zes uur slaap. Op en af. Natuurlijk slaat
de vermoeidheid toe, maar er is binnen
het team nog nooit een conflict geweest.”
Van de Molengraft heeft daar wel een
verklaring voor. “Wrevel wordt direct
uitgesproken. De lucht is altijd helder.

En we slepen ons er doorheen met
humor, soms heel scherpe humor.”
Om de titel ‘technisch directeur’ kan hij
wel lachen. Ooit opgetekend door een
journalist na een interview. Het team
plakte vervolgens de omschrijving op
zijn kantoordeur en zo is het een eigen
leven gaan leiden. Maar feitelijk klopt
het wel, geeft hij toe. Vijf jaar geleden
stond hij als universitair docent aan de
wieg van Tech United, samen met zijn
eigen promovendi. “Om onze universi
teit sterker op de kaart te zetten. Zodat
robotica en de TU/e in één adem worden
genoemd.”
Als een drietrapsraket vertok Tech
United naar zijn doel. Eerst meeballen,
dan geduchte outsider worden om
daarna de absolute wereldtop te halen.
“Je maakt het nergens anders aan de
TU/e mee dat er zó intensief binnen een
team wordt samengewerkt. Mijn rol is om
de dingen bij elkaar te brengen en te laten
passen. Ik coach dan wel, maar ik ga ook

Dat treft!
De binnenkant van deze enorme vrachtwagen is spannender dan de buitenkant
doet vermoeden. Deze twee medewerkers van Eindhoven Fiber Exchange (EFX)
schatten dat er wel voor een half miljoen euro aan apparatuur in staat.
EFX is een stichting die is opgericht door de TU/e en de gemeente Eindhoven. Doel
is een neutrale marktplaats bieden voor glasvezelnetwerken en dienstaanbieders.
“We zijn een knooppunt tussen lokale, regionale en interregionale communicatienetwerken”, zegt directeur Oscar Vinck. “Onze apparatuur staat in de kelder van
het LaPlacegebouw. Dat is ooit gebouwd als rekencentrum en is goed uitgerust
qua stroomvoorziening en koelmogelijkheden.”
De truck is van Infinera, een fabrikant van apparatuur voor optisch transport over
glasvezelnetwerken. Met de allernieuwste spullen aan boord is de vrachtwagen
de afgelopen twee jaar over de wereld getrokken. Vorig jaar vooral in Amerika,
dit jaar is de tour begonnen in Rusland en eindigt hij in Duitsland en Frankrijk.
“West-Europa is het staartje van de tour”, zegt Lisette van Broekhoven van EFX.
“Morgen rijdt de truck naar Schiphol, gisteren stond ie nog in Luxemburg.”
Donderdag 25 november was de wagen uitgenodigd door EFX. Vinck ziet er twee
soorten bezoekers. “Klanten vragen naar de beheersbaarheid en de kosten van
de systemen, TU/e’ers willen technische details weten en of het systeem open
en compatibel is.” (NS)

graag op onderdelen de diepte in. Ik ben
onderzoeker en geen projectmanager.”
Altijd op zoek naar nieuw talent. Altijd
de ogen open voor een goede teamspeler
met de juiste spirit. Soms is er geen klik
en verdwijnt iemand met de stille trom.
“Tech United is TU/e-breed. Ik vind het
fijn als er behalve Werktuigbouwkunde
ook andere faculteiten meedoen.
We hebben een paar mensen van BMT,
Natuurkunde en Elektro. Ik zou ook graag
Informatica erbij hebben. Ze nemen allen
andere competenties mee en dat is goed.
Robotica is heel interdisciplinair.”
Alles is vrijwillig maar niet vrijblijvend,
waarschuwt de technisch directeur. “Als
je instapt, heb je verantwoordelijkheid.
Daar word je op afgerekend.”
Veel transfers zijn er afgelopen vijf jaar
niet geweest. De teamleden zijn
hondstrouw aan hun club. Sommigen
zijn al drie jaar van de universiteit maar
blijven hun vrije uren in de robotvoetballers pompen. “Tja, ze willen allemaal

wereldkampioen worden.”
Het hoge woord is eruit. Drie jaar op
rij verloor Tech United de WK-finale.
De laatste keer, in Singapore, ging de
titel verloren omdat de Chinese
tegenstander in de slotseconde scoorde.
De Eindhovenaren waren gebroken.
Tranen vloeiden. Het hele toernooi
complimenten geoogst met mooi spel.
Eruit geknikkerd door lompe schouderduwen en destructief voetbal. “Het was
de eerste keer dat mijn voorspelling niet
uitkwam.”
Bij Tech United worden er tot op de dag
van vandaag grappen gemaakt over die
finale. “We zijn er duidelijk nog niet
klaar mee”, merkt Van de Molengraft.
Dat lijkt parallel te lopen met het echte
Oranje. Alles gewonnen in 2010, behalve
die ene wedstrijd, de belangrijkste. Toch
heeft de technisch directeur weinig
affiniteit met het echte voetbal. “Al die
ordinaire schoppartijen. Ik erger me aan
die verwende spelers. Zonde van mijn

tijd. Als kind keek ik vroeger nog.
Tegenwoordig zou ik geen drie spelers
van PSV kunnen noemen.”
Toch zal het er ooit weer van komen.
Doel van de Robocup-toernooien die
Tech United speelt, is om in 2050 een
elftal humanoids te laten winnen van de
wereldkampioen voetbal. Menselijke
robots op wieltjes? “Nee, we zijn al
volop bezig met een robot op zes poten.
Vanuit de visie dat we op echt gras gaan
spelen, maken we er eentje die door de
lucht kan springen, die echt kan draven.
Binnen twee jaar speelt hij mee.”
In de perceptie van een mens lijkt een
humanoid al snel organisch als hij zich
natuurlijk beweegt. Iets dat denkt en
leeft. Ook voor Van de Molengraft.
“Als techneut kan ik dat mensbeeld
uitkleden, maar het blijft wel fascinerend.”
Interview | Frits van Otterdijk
Foto | Bart van Overbeeke

