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Colofon

Deze week was ik aanwezig op een 
receptie die dat eigenlijk niet was. 
Secretaris Harry Roumen, veertig jaar 
in dienst, werd getrakteerd op een 
verrassingsbijeenkomst in de Uni-
versity Club. Vreemd te zien hoe nu 
eens over Harry de loftrompet werd 
gestoken. In 2012 neemt hij afscheid, 
maar wie moet die schoenen gaan 
vullen? Ik heb begrepen dat ze dan 
nog wel voor iemand klaarstaan. Zijn 
opvolger alvast veel sterkte gewenst, 
want zo’n aimabele voorganger 
evenaren zal moeilijk zijn. Op mijn 
vraag waarom ik niet mee mocht naar 
sterrenrestaurant Boreas voor het 
diner, zei hij: “Gewoon aansluiten, 
merkt toch niemand.”

Journalisten worden er vaak van 
beschuldigd dat ze elkaar hijgerig 
volgen van hype naar hype. Die 
kritiek is vaak terecht, maar zelfs 
een betrekkelijk bedaagd medium 
als Cursor ontkomt er niet aan om 
in te springen op wat er in andere 
media rondgaat. Vorig jaar meldden 
we dat TU/e-onderzoeker Massimo 
Mischi een Vidi-subsidie kreeg om 
met ultrageluid prostaatkanker op 
te sporen. Nadat Mischi de eerste 
resultaten uit de doeken deed tijdens 
een conferentie in Chicago, werd het 
internet overspoeld met berichten 
over dit veelbelovende onderzoek. 
Tja, zulk nieuws kunnen wij natuurlijk 
niet negeren… Zie pagina 4.
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Koude start nieuwbouw W-hal
2 december 2010 - De officiële start van 
de nieuwbouw van de W-hal is 
woensdag 1 december ingeluid door dr.
ir Arno Peels. Met het boren van een 
funderingsgat opende de bestuursvoor-
zitter van de TU/e symbolisch de 
werkzaamheden. Het gebouw wordt 
naar verwachting in 2012 opgeleverd en 
moet uitgroeien tot het nieuwe hart van 
de campus in Eindhoven.   
Het nieuwe gebouw gaat 55 miljoen 
euro kosten, meet straks ruim 25.000 
vierkante meter en biedt huisvesting 
aan de universiteitsbibliotheek en zo’n 
900 studieplekken voor studenten. 
Boven een deel van de grote overdekte 
hal en het gebouw voor centrale 

studentenvoorzieningen komt een 
gebouw van vijf verdiepingen voor de 
faculteit Wiskunde en Informatica.
 
Geen verlies of winst voor 
studentenfracties
2 december 2010 - De verhoudingen 
binnen de universiteitsraad blijven 
ongewijzigd. Dat is de uitkomst van de 
verkiezing van de studentenafvaardig-
ing op dinsdag 30 november en 
woensdag 1 december. Zowel Groep-één 
(zes zetels) als PF (drie zetels) houdt 
hetzelfde aantal vertegenwoordigers in 
de universiteitsraad. 
Dit jaar bracht 50,9 procent van de 
kiesgerechtigden een stem uit, tegen 
49,7 procent in 2009. 
Groep-één heeft komend jaar zes zetels: 
Sandra van Tienhoven (BMT, 248 
stemmen), Roald Damoiseaux (B, 179 
stemmen) , Leanne Scheepers (W&l, 159 
stemmen) , Vincent Joanknecht (IE&IS, 
82 stemmen), Jeaphianne van Rijn (ST, 

197 stemmen), Manon Eijsvogel (EE, 58 
stemmen).
Voor de PF nemen zitting: Rhesa Baar 
(IE&IS, 209 stemmen), Sander van den 
Broek (IE&IS, 78 stemmen), Thomas 
Reijnaerts (TN, 95 stemmen).

Annet Bertram nieuw lid Raad 
van Toezicht TU/e
2 december 2010 - Mr.drs. Annet 
Bertram wordt met ingang van 1 maart 
2011 lid van de Raad van Toezicht van 
de Technische Universiteit Eindhoven. 
Staatssecretaris drs. Halbe Zijlstra van 
OCW heeft haar benoemd voor een 
periode van vier jaar. Bertram is sinds 
2007 gemeentesecretaris van de 
gemeente Den Haag. Daarvoor vervulde 
zij leidinggevende functies bij het 
Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
waar ze sinds 2002 directeur generaal 
Wonen is. Bertram volgt Pauline Krikke 
op. De VVD-burgemeester van Arnhem 

werd op 1 maart 2003 door OCW 
benoemd. Haar tweede termijn eindigt 
in het voorjaar 2011.

Debat langstudeerboete hervat
3 december 2010 - De Tweede Kamer 
gaat opnieuw in debat over de 
kabinetsplannen om ook voor huidige 
studenten een langstudeerboete in te 
voeren. PvdA-kamerlid Jadnanansing wil 
uitleg van staatssecretaris Halbe Zijlstra 
over de juridische houdbaarheid van 
zijn plannen.
Aanleiding is een artikel in NRC 
Handelsblad. Roelof de Wijkerslooth, 
collegevoorzitter van de Radboud 
Universiteit, zegt daarin dat de 
langstudeerboete voor huidige 
studenten in strijd is met het rechtszek-
erheidsbeginsel. Dat zou blijken uit 
jurisprudentie.
Vorige week debatteerde de Tweede 
Kamer met de staatssecretaris over de 
hoger onderwijsbegroting. Het 

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?

kabinetsplan om aan studenten die 
meer dan een jaar studievertraging 
oplopen drieduizend euro meer 
collegegeld te vragen, stond daarin 
centraal. Op vragen van SP-kamerlid 
Van Dijk antwoordde Zijlstra dat hij 
denkt dat zijn plannen juridisch 
haalbaar zijn.

3TU: Van Bijsterveldt moet verder 
kijken dan examenprofielen
Minister Marja van Bijsterveldt (OCW) 
wil meer wiskunde en exacte vakken op 
de havo en het vwo. Hoe hoopgevend 
ook, dat levert alleen wat op als het 
volgen van bètastudies niet wordt 
ontmoedigd, vinden de drie technische 
universiteiten.

De TU’s vinden het prima als het 
voortgezet onderwijs van vier naar twee 
eindexamenprofielen teruggaat: een 
alfa- en een bètavariant. “Als het niveau 
en de aansluiting op de bètastudies 
maar gewaarborgd blijft”, zegt een 
woordvoerder. 
De minister van Onderwijs wil met de 
woensdag aangekondigde plannen het 
niveau van Nederlandse scholieren 
verbeteren om de ambitie om tot de 
top-vijf van kenniseconomieën door te 
dringen waar te maken.
De TU’s waarschuwen echter dat het dan 
niet genoeg is om het middelbaar 
onderwijs te hervormen. De plannen van 

Van Bijsterveldt zullen alleen meer en 
betere bètastudenten opleveren als 
dergelijke studies aantrekkelijk blijven 
voor studenten. “Dan moet je geen 
‘langstudeerdersregeling’ gaan 
invoeren, zoals staatssecretaris Zijlstra 
voorstelt”, aldus de TU’s.
Zijlstra wil studenten met meer dan een 
jaar studievertraging drieduizend euro 
extra collegegeld laten betalen. “Wij 
hopen dat er een uitzondering zal 
worden gemaakt voor bèta-studenten”, 
zegt een voorlichter van de drie 
technische universiteiten. “Universitei-
ten hebben de taak om de studeerbaar-
heid van de bètaopleidingen op te 
krikken, maar het is ook belangrijk dat 
studenten niet ontmoedigd worden.” 
Van Bijsterveldt reageert met haar 
plannen op het woensdag verschenen  
onderzoek van de OESO (Organisatie 
voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling), waarin de leerprestaties 
van vijftienjarigen op het gebied van 

taal, wiskunde en exacte vakken inter -
nationaal worden vergeleken. Uit dit 
driejaarlijkse PISA-onderzoek blijkt dat 
Nederlandse scholieren onderhand bij 
de “subtop” horen en dat is niet goed 
genoeg, vindt ze. (HOP)

Minister Marja van 
Bijsterveldt (OCW) wants 
to see more mathematics 

and science subjects at havo and vwo 
high schools. It’s a promising thought, 
yet it will only help if science studies 
weren’t discouraged by, just to name 
one thing, the measures regarding ex-
tended studying, according to the three 
universities of technology.

[E]

Universiteitssecretaris Harry Roumen veertig jaar in dienst

Een niet-gehouden receptie voor een integere schakelaar
 Het p-woord mocht dinsdagmiddag niet 
genoemd worden en er was sowieso al 
geen sprake van een receptie, want de 
jubilaris had het niet allemaal zelf 
georganiseerd. Universiteitssecretaris 
Harry Roumen werd 7 december voor de 
verandering eens zélf toegesproken op 
een verrassingsreceptie in de University 
Club, waar gevierd werd dat hij veertig 
jaar in dienst van de TU/e was.

Als zijn studietijd bij Elektrotechniek er 
nog bij opgeteld wordt, loopt Harry 
Roumen inmiddels al 46 jaar rond aan 
de TU/e. Praten over zijn naderende 
pensionering ergens in 2012 was 
verboden en ook de feestelijke bijeen -
komst voor zijn dienstjubileum, hoefde 
eigenlijk niet van hem. Collegevoorzitter 
Arno Peels, die voor deze gelegenheid 
het dossier van de jubilaris had laten 
opdiepen, memoreerde onder meer dat 

de TU/e Roumen in de jaren zeventig, 
toen hij werkte bij het Rekencentrum, al 
bijna was kwijtgeraakt aan computer-
fabrikant Burroughs. Die bood hem bij 
een bezoek aan het hoofdkantoor in 
Californië een baan aan. Roumen zag er 
vanaf. In 1982 werd hij voorzitter van de 
Hogeschoolraad, hij was prins carnaval 
van de TU/e en directeur van het Reken -
centrum, en hij leek nog even in de run -
ning voor een burgemeesterspost. In 
1988 trad hij aan in zijn huidige functie. 
Peels roemde hem als open en makkelijk 
benaderbaar: “Een integere schakelaar 
met een relativerend gevoel voor humor. 
Een zoeker naar het compromis en vaak 
optredend als buffer. Daarnaast is Harry 
een volbloed vergadertijger en een vast 
kompas voor nieuwe bestuurders. Zeer 
speciaal is ook zijn band met de studen-
ten. Harry vindt dat die tijdens hun 
studietijd ook het recht hebben om te 

experimenteren.” In juni 2012 bereikt 
Roumen de pensioengerechtigde 
leef tijd. Hij wil er nog niet aan denken. 
In zijn slotwoord bedankte hij ook nog 
zijn vrouw Irene. Roumen: “Ze zit hier 
alleen voor mij en dat is eigenlijk wel 
symbolisch voor alle jaren dat ik hier 
actief ben geweest. Nog bedankt dat ik 
daarvoor van jou de vrijheid heb 
gekregen.” (HK)

Nobody was allowed 
to say the p-word and 
there was definitely no 

reception, since the man celebrating his 
jubilee hadn’t organized it all himself 
this time. For a change, university 
secretary Harry Roumen was attending 
a speech rather than giving one during 
a surprise reception at the University 
Club, December 7, which was organized 
for his forty-year anniversary at TU/e.

[E]
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Ach en Wee

Chilly start for W-hal’s new 
construction
2 December 2010 - The official start of 
the new construction of W-hal was 
heralded by dr.ir. Arno Peels. By 
drilling a foundation pit, the Chairman 
of the Board symbolically started 
construction. The building is expected 
to be surrendered in 2012 and is 
supposed to become the heart of the 
Eindhoven campus.

Student parties neither win nor lose
2 December 2010 - The distribution of 
seats within the University Council 
remain unaltered, judging from the 
student elections last Tuesday, 
November 30, and Wednesday, Decem-
ber 1. Groep-één (six seats) as well as 
PF (three seats) retained the same 

number of representatives in the 
Council. The results were published on 
Thursday, December2, by the Electoral 
Council.

Annet Bertram new Supervisory Board 
member at TU/e
2 December 2010 - From March 1, 2011, 
mr.drs. Annet Bertram will be member 
of the Supervisory Board at TU/e. State 
Secretary drs. Halbe Zijlstra of 
Education, Culture and Science (OCW) 
appointed her for a period of four 
years. Bertram will be succeeding 
Pauline Krikke, who’ll be ending her 
second term in the spring of 2011. 

Debate on extended-studying fine 
continues
3 December 2010 - The House of 
Representatives will be discussing the 
government’s plans to fine extended 
studying for current students as well. 
MP for PvdA Jadnanansing wants State 
Secretary Zijlstra to explain how he will 
legally justify his plans.

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

online after the previous Cursor  
magazine was published? 

[E]

Universiteitssecretaris Harry Roumen veertig jaar in dienst

Een niet-gehouden receptie voor een integere schakelaar
 

Doek valt na bijna 
twintig jaar voor Virus
Virus houdt definitief op te bestaan. De 
stichting heeft na bijna twintig jaar de 
stekker eruit moeten trekken, onder 
meer omdat het steeds lastiger bleek 
jongeren enthousiast te maken om 
evenementen te organiseren. Ook het 
binnenhalen van sponsorgelden en 
subsidies werd alsmaar moeilijker.

Een enorme verrassing is het einde van 
Virus niet, erkent Ivette Janssen, 
secretaris van het opheffingsbestuur. De 
stichting moest in 2007, na onder meer 
tegenvallende bezoekersaantallen, al 
afscheid nemen van haar paradepaardje 
-het cultureel festival- en ook de 
kleinere evenementen in de jaren 
daarna konden slechts met moeite 
overeind worden gehouden. 
Een vierkoppig opheffingsbestuur is 
sinds twee weken bezig met de 
afwikkeling van het einde van de 
stichting Virus, onder meer met de 
afhandeling van eventuele nog 
openstaande financiële verplichtingen. 
Janssen voorziet hierbij “helemaal geen 
problemen; de boekhouding van het 
laatste jaar is gewoon rond en verder 
hebben we niks meer georganiseerd”. 
Bureau Studium Generale (SG) van de 
TU/e bekijkt momenteel de mogelijk-
heden voor een doorstart van Stukafest, 

samen met de overkoepelende 
landelijke organisatie. Het eerstko-
mende studentenkamerfestival, gepland 
op 9 februari 2011, gaat in elk geval niet 
in de bekende vorm door, “daarvoor is 
het te kort dag”, aldus programmamak-
er Marieke Kruithof van SG. “Maar we 
zijn aan het bekijken of we die dag wel 
een of andere activiteit kunnen 
houden.”
Bestuurder Janssen betreurt het einde 
van de stichting, “maar het is zoals het 
is. De rek was er al langer uit, daardoor 
zijn we in zekere zin naar dit besluit 
toegegroeid. Je kunt beter zelf de knoop 
doorhakken dan dat een ander dat op 
een bepaald moment voor je moet doen, 
of dat het helemaal doodbloedt. Nu 
kunnen we een en ander netjes en 
hopelijk op een prettige manier 
afsluiten.” (MvdV)

Virus, previously respon-
sible for the festival of the 
same name that saw its 
last edition in 2007, will 

definitely be disbanded. After almost 
twenty years, the foundation had to 
pull the plug, partly because it turned 
out ever more difficult to warm young 
people up to the idea of organizing 
events.

[E]Kandidaten eerste ronde 
BIG Award bekend
De genomineerden voor de eerste voor -
ronde van de Best Innovator Group (BIG) 
Award 2010-2011 zijn bekend. Namens 
hun faculteit betreden op dinsdag 21 
december dr.ir. Bert Blocken (Bouw-
kunde), dr.ir. Tilde Bekker (Industrial 
Design) en dr. Tom van Woensel (IE&IS) 
het strijdperk van de Blauwe Zaal. De 
drie onderzoekers moeten de jury en het 
publiek ervan overtuigen dat zij de 
meest veelbelovende jonge groep van 
de universiteit vertegenwoordigen.

De BIG Award is een nieuw initiatief van 
de Faculty Club, die de band tussen 
onderzoekers van verschillende facul -
teiten wil versterken. In de voorrondes 
nemen telkens drie faculteiten het tegen 
elkaar op. De winnaars gaan door naar 
de finale op 16 november 2011 en 
krijgen een beurs waarmee ze een 
promovendus een toonaangevende 
conferentie kunnen laten bezoeken. De 
hoofdprijs is nog niet definitief bekend, 

maar zal prestigieus zijn. Er wordt nog 
altijd ingezet op een promotieplek, 
aldus voorzitter prof.dr.ir. Ton Backx van 
de Faculty Club.
Bert Blocken, UHD bij Building Physics 
and Systems, doet onderzoek naar 
luchtstroming en verwante processen in 
de gebouwde omgeving. Onlangs 
maakte hij een analyse van de mogelijke 
valwinden rond de nieuwe W-hal. Tom 
van Woensel, UHD Operations Manage-
ment and Logistics, is gespecialiseerd in 
de planning van goederentransport. De 
kandidate van Industrial Design, Tilde 
Bekker, is UD bij Human Centered Engi -
neering en houdt zich bezig met intel-
ligente spelconcepten voor kinderen en 
ouderen. De volgende voorrondes 
vinden plaats op 16 februari (BMT, W&I 
en W) en 18 mei (ST, TN en EE). (TJ)

21 december, 15.30 uur in de Blauwe 
Zaal van het Auditorium. 

The nominees for the 
first preliminary of the 
Best Innovator Group 
(BIG) Award 2010-2011 

have been revealed. On Tuesday, 
December 21, the following people will 
enter the Blauwe Zaal battlegrounds 
on behalf of their departments: dr.ir. 
Bert Blocken (Architecture, Building & 
Planning), dr.ir. Tilde Bekker (Indus-
trial Design), and dr. Tom van Woensel 
(IE&IS). The three researchers have to 
convince both judges and audience 
they are the one representing univer-
sity’s most promising young group.

[E]

In sterrenrestaurant Boreas in zijn woonplaats Heeze krijgt jubilaris Harry Roumen uit handen van rector Hans van Duijn een beeldje ter ere van 
het bereiken van veertig dienstjaren. Foto | Bart van Overbeeke 

The background story 
on TU/e’s ‘secret’ spots 
(Cursor 11) mentions the 
library’s repository will 

eventually move from the Hoofdge-
bouw to the new W-hal. This informa-
tion is incorrect. The repository will 
remain at the Hoofgebouw.

[E]
Rechtgezet
In het achtergrondverhaal over de 
‘geheime’ plekjes van de TU/e (Cursor 
11) staat dat het magazijn van de 
bibliotheek op termijn verhuist van het 
Hoofdgebouw naar de nieuwe W-hal. 
Dat is niet correct. Het magazijn blijft in 
het Hoofdgebouw.
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Innovation Sciences houdt 
innovatief marathoncollege
De subfaculteit Innovation Sciences 
hield vrijdag 3 december een marathon-
college in het Stadhuis in Eindhoven. 
Elf TU/e-docenten gaven om de beurt 
een college tussen 11.00 en 16.00 
uur. De activiteit paste in het Open 
Innovatiefestival dat van 29 november 
tot 3 december in verschillende steden- 
waaronder Eindhoven- werd gehouden.

Hoe kom je tot originele innovaties? 
Hoe staat het met het vertrouwen in 
techniek? Hoe is de interactie tussen 
mens en techniek? Over dit soort uit-
eenlopende onderwerpen gaven TU/e- 
docenten een college van zo’n twintig 
minuten. Het idee was om Eindhove-
naren met deze onderwerpen kennis 
te laten maken. In de praktijk kwamen 
er vooral gemeente-ambtenaren en 
studenten op de colleges af, laat Tanja 
Manders van studievereniging Intermate 
weten. “De colleges waren echt super-

interessant, alleen de opkomst was  
niet hoog. De promotie voor het festival 
liet wat te wensen over”, meent ze.  
“Erg jammer.” 
Het doel van het Open Innovatiefestival 
was te laten zien dat overheid, bedrijfs-
leven en inwoners op nieuwe manieren 
kunnen samenwerken. (JvG)

On Friday, December 3, 
the Innovation Sciences 
sub department orga-
nized a marathon lecture 
in Eindhoven City Hall. 

Between 11AM and 4PM, eleven TU/e 
professors took turns lecturing. The 
event was part of the Open Innovation 
Festival that ran from November 29 
to December 3 in several cities, like 
Eindhoven.

[E]

Foto | Rien Meulman

TU/e-prof Van der Hofstad: 
“Wetenschapsquiz tumultueus”
“Tumultueus.” Zo omschrijft TU/e-prof 
Remco van der Hofstad de Nationale 
Wetenschapsquiz 2010 die op tweede 
kerstdag op tv wordt uitgezonden. 
Hierover uitweiden wil -en mag- de 
hoogleraar Kansrekening en Statistiek 
niet, “maar het was erg leuk om eraan 
deel te nemen”. 

Van der Hofstad erkent dat hij even 
moest nadenken over de uitnodiging van 
de VPRO om plaats te nemen in het team 
van wetenschappers, dat het dit jaar 
opneemt tegen een journalistenploeg. 
“Je staat daar natuurlijk wel erg 
‘exposed’ - als persoon én als profes-
sional. De vragen zijn lastig, bestrijken 
een breed scala van de wetenschap en 
je wordt vaak op het verkeerde been 
gezet.” Wetenschappers zijn hierbij 
volgens de hoogleraar niet per se in het 
voordeel: “De journalisten bestem-
pelden zichzelf direct als de ‘underdog’, 
terwijl je met logisch nadenken en goed 
lezen een heel eind komt”. 
Van der Hofstad vond het leuk om een 
kijkje in de keuken te kunnen nemen: 
niet alleen in die van collega-weten-
schappers uit heel andere vakgebieden, 
maar ook in de keuken van de televisie. 
“De quiz is een goede reclame voor de 
wetenschap; er wordt echt ontzettend 
goed nagedacht over de vragen en over 
hoe bijbehorende experimenten het 

best in beeld kunnen worden gebracht.”
Van der Hofstad hoopt dat de TU/e een 
beetje profiteert van de quiz en zijn 
deelname eraan - hoewel onderzoeks-
financier en programmasponsor NWO 
volgens hem aanzienlijk prominenter 
naar voren komt dan de instellingen 
waaraan de quizdeelnemers verbonden 
zijn. “Volgens mij ben ik ook vooral 
benaderd als Vici-winnaar, als onder-
zoeker met een duidelijk NWO-profiel, 
en minder als TU/e-hoogleraar. Maar 
hopelijk komt ook de universiteit in de 
uitzending enigszins naar voren.” 
(MvdV)

De uitzending is te zien op zondag 26 
december, 21.15 uur op Nederland 2.
Zie ook pagina 13 in deze Cursor.

“Tumultuous.” TU/e 
professor Remco van der 
Hofstad has no other 
words for the National 

Science Quiz 2010 that will be broadcast 
on TV December 26. He and two fellow 
scientists will compete against a team 
of journalists. The show starts at 9.15PM 
on Nederland 2. Give the quiz a try at  
www.vpro.nl/nwq. 

[E]

Foto | Nils Schoonhoven

ATeam in de startblokken
Met twaalf man sterk bereiden TU/e’ers 
zich op dit moment voor op de Grand 
Cooperative Driving Challenge. Bij deze 
wedstrijd in mei 2011 nemen teams van 
universiteiten en bedrijven uit de hele 
wereld het tegen elkaar op in het 
automatisch op korte afstand laten 
rijden van voertuigen. De auto’s 
communiceren met elkaar en de 
infrastructuur via draadloze netwerken. 

Alle voertuigen zullen op de A270 tussen 
Helmond en Eindhoven in een zoge-
heten platoon gaan rijden. De meeste 
teams doen mee met een personenauto, 
maar het Automotive Technology-team 
-kortweg ATeam- van de TU/e heeft 
ervoor gekozen om met een behoorlijk 
grote vrachtwagen (een DAF XF) mee te 
doen. Die staat nu op de rollenbank in 
W-laag.
Het zou de eerste keer zijn dat een 
vrachtwagen ‘coöperatief’ rijdt, stellen 
coördinator dr.ir. Bram Bonsen en 
teamlid ir. Thijs van Keulen. Volgens hen 
kan het autonoom laten rijden van 
vrachtwagens veel voordelen bieden. 
Bonsen: “Het kan brandstofbesparing 
opleveren en files verminderen. 
Vrachtwagens rijden vaak toch al in 
colonne achter elkaar.” Er zal nog wel 
enige tijd overheen gaan voor het zover 
is. “Een chauffeur zal voorlopig nog zelf 
de snelweg moeten oprijden en 
controleren of alles goed gaat”, aldus 
Bonsen.
De komende tijd moeten de teamleden 

de software ontwerpen en sensoren als 
de radar implementeren. De vracht-
wagen moet met de andere auto’s 
communiceren en ook met de infrastruc-
tuur. Zo moet het voertuig comfortabel 
en tijdig remmen, stoplichten opmerken 
en de bestuurder van informatie 
voorzien. 
Het TU/e-team zoekt nog versterking, 
vooral vanuit de faculteiten Electrical 
Engineering en Wiskunde & Informatica. 
Op donderdag 9 december is om 12.30 
uur een informatiebijeenkomst in het 
Automotive Engineering Science (AES) 
Lab in W-Laag. Zie ook ateam.wtb.tue.nl 
en www.gcdc.net. (JvG)

Currently, TU/e students 
are preparing for the 
Grand Cooperative 
Driving Challenge. For 

this competition, which will be held 
in May 2011, university and company 
teams from all over the world will be 
competing in the automatic negotiating 
of vehicles over a short track. The TU/e 
team is still looking for reinforcements. 
There’ll be an informational meeting 
on Thursday, December 9 at 12.30PM, 
at the Automotive Engineering Science 
(AES) Lab in W-laag. Also check ateam.
wtb.tue.nl and  www.gcdc.net. 

[E]

Prostaatkanker opgespoord 
met ultrageluid
Onderzoekers van de TU/e hebben in 
samenwerking met het Academisch 
Medisch Centrum (AMC) Amsterdam een 
beeldvormingstechniek ontwikkeld die 
nauwkeurig tumoren in de prostaat kan 
lokaliseren. De technologie, gebaseerd 
op ultrageluid, kan in potentie 
bovendien zien hoe agressief de 
tumoren zijn. Dit kan leiden tot betere, 
meer gerichte behandeling, en 
kostenbesparing in de zorg. 

Prostaatkanker is de meest voorkomen-
de vorm van kanker onder mannen. In 
ons land krijgen jaarlijks tienduizend 
mannen de diagnose prostaatkanker, en 
overlijden 2.500 mannen aan de ziekte.
De opsporing is echter nog rudimentair. 
Na vaststelling van een verhoogde 
PSA-waarde (Prostaat Specifiek 
Antigeen) in het bloed, wordt een stukje 
van het weefsel weggenomen (biopsie), 
om te kijken of er een tumor zit in de 
prostaat. Maar de PSA-waarde is geen 
bijzonder goede indicator: tweederde 
van alle biopsies blijkt achteraf niet 
nodig te zijn geweest. Omgekeerd wordt 
een aanwezige tumor bij een derde van 

de tests niet gevonden.
Bij de nieuwe techniek worden micro -
bubbels ingespoten, een contrastmiddel 
zonder bijwerkingen. De minuscule 
bubbels reageren anders op ultrageluid 
dan menselijk weefsel of bloed, 
waardoor ze van buitenaf te volgen zijn, 
tot in de kleinste bloedvaatjes toe. 
Tumoren zijn herkenbaar doordat de 
bloedvaatjes in de tumoren een ander 
patroon hebben dan in gezond weefsel. 
Ook hoe agressief de tumor is, kan in 
principe worden afgeleid.
De techniek is onder meer ontwikkeld 
door TU/e-onderzoeker dr.ir. Massimo 
Mischi, die vorig jaar een Vidi-beurs 
kreeg voor dit onderzoek. Vanuit het 
AMC is ook prof.dr.ir. Hessel Wijkstra 
betrokken, hoofd van het urologisch 
onderzoek aldaar en sinds 1 november 
deeltijdhoogleraar aan de TU/e.
Onlangs maakte Mischi de eerste, 
veelbelovende resultaten bekend op een 
wetenschappelijke conferentie in 
Chicago. Bij de vier onderzochte 
patiënten bleek de plaats van de 
tumoren precies te kloppen met de 
beelden.

Komend jaar gaat het onderzoeksteam 
een pilot doen met gerichte biopsies en 
in een volgende stap wordt de ultragelu-
idtechniek gebruikt om te kijken of een 
biopsie wel of niet nodig is. Hierdoor zal 
het aantal biopsies naar verwachting 
flink afnemen. De onderzoekers 
verwachten dat de techniek hiervoor 
over vijf jaar beschikbaar is in het 
ziekenhuis. Uiteindelijk moeten artsen 
geheel op basis van de beelden kunnen 
beslissen welke ingreep nodig is, zonder 
biopsies. (IJ/TJ)

TU/e researchers and 
the Academic Medical 
Center (AMC) in Amster-
dam have developed an 

imaging technique that can accurately 
localize prostate tumors. The technol-
ogy is based on ultrasound and can 
potentially even see the tumor’s level 
of aggression. The technique can lead 
to better, more targeted treatment 
as well as a saving of expenses in 
healthcare.

[E]

Hoogleraar Linnartz fellow van IEEE
Prof.dr.ir. Jean-Paul Linnartz, deeltijd-
hoogleraar aan de faculteit Electrical 
Engineering, is met ingang van januari 
2011 benoemd tot fellow van het 
Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE). Het is de hoogste 
graad van lidmaatschap waarvoor men 
moet worden genomineerd door vijf tot 
acht referenten. Per jaar mag niet meer 
dan ten hoogste één promille van de 

stemgerechtigde leden tot fellow 
benoemd worden. Linnartz kreeg zijn 
eervolle benoeming voor zijn ‘leadership 
in security with noisy data’. Het gaat 
hierbij om actuele thema’s zoals 
toepassingen voor het veilig opslaan van 
geheime sleutels in smartcards en 
OV-chip cards en het beschermen van 
data van vingerafdrukken tegen 
misbruik. (FvO)

Prof.dr.ir. Jean-Paul 
Linnartz, part-time pro-
fessor at the Department 
of Electrical Engineer-

ing, has been appointed fellow at the 
Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) as of January 2011. It 
is the highest membership status, for 
which a person must be nominated by 
five to eight experts.

[E]
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In memoriam
Op 4 december 2010 is overleden prof.ir. O. Rademaker
Emeritus hoogleraar van de Technische Universiteit 
Eindhoven

Prof. Rademaker was van 1959 tot 1991 verbonden aan de 
Faculteit Technische Natuurkunde. Als hoogleraar op het 
gebied van Systeem en Regeltechniek stelde hij hoge eisen 

aan zichzelf en spoorde hij zijn studenten aan het beste uit 
zichzelf te halen.

Onze gevoelens van deelneming gaan uit naar zijn familie.
Namens de faculteit Technische Natuurkunde
Prof.dr.ir. K. Kopinga, decaan
Ir. M.J.M. Verbruggen, directeur Bedrijfsvoering

Nieuws | Mens

“De klik was er direct tussen ons”
ls je universiteitssecretaris Harry 
Roumen ziet, kan zijn vaste secreta-
resse Toos Rikmans nooit ver weg zijn. 
Inmiddels staat ze hem al zestien van 
zijn veertig dienstjaren jaren trouw 
terzijde. Al wonen ze beiden in Heeze, 
buiten het werk zien ze elkaar 
eigenlijk nauwelijks.

Het sollicitatiegesprek was destijds 
voor Toos in vijf minuten beklonken. In 
1994 was ze net een jaar in dienst bij 
de Centrale Stafgroep en werd ze door 
de vertrekkende secretaresse van 
Harry naar voren geschoven als 
mogelijke opvolgster. “Er was direct 
een klik tussen ons. Ik denk dat zoiets 
er ook altijd moet zijn tussen 
secreta resse en baas, want je werkt 
veel en intensief met elkaar samen. 
Het motto van Harry luidt dan ook: een 
goede secretaresse is nooit weg. Ik zit 
dus veel achter mijn bureau. Daar 
moet je wel tegen kunnen. ”

Iedereen kent Harry als een open en 
een zeer joviaal persoon. Dat kan toch 
niet altijd zo zijn?
“Nee hoor, ook Harry kan goed chag -
rijnig zijn, dat zie ik dan ’s morgens al 
bij zijn binnenkomst. Af en toe hebben 
we ook stevige aanvaringen, maar die 
praten we altijd weer uit.”

Wat vind je de beste eigenschap van 
Harry en waar erger je je aan?
“Het feit dat iedereen bij hem binnen 

kan stappen, dat hij voor iedereen 
openstaat, is zijn beste kwaliteit. Dat 
is echt typisch iets voor hem, dat 
hangt niet direct samen met zijn 
functie. Aan het spelen met zijn 
telefoon en sinds kort z’n iPad zullen 
mensen zich ongetwijfeld storen, maar 
Harry kan nu eenmaal multitasken. Hij 
vangt in een overleg toch alles op en 
plaatst op het juiste moment de juiste 
opmerking.”

Wat weten wij nog niet van Harry en 
wat als hij straks afscheid neemt?
“Hij is ook een heel emotioneel mens. 
Dat wil hij niet graag laten zien, maar 
ook de bijeenkomst voor zijn dienst -
jubileum heeft hem zeker ontroerd. 
Vooral als hij dan ook nog toegezon-
gen wordt. Als Harry in 2012 afscheid 
neemt, wil ik het zeker met zijn 
opvolger proberen. Contact zullen we 
ongetwijfeld wel houden, al zegt hij 
niet meer naar de TU/e te komen na 
zijn pensionering. Dan zien we elkaar 
wel ergens in Heeze.” (HK) 

Seeing university 
secretary Harry Roumen 
means his trusted secre-
tary Toos Rikmans is 
somewhere nearby. It’s 

been sixteen years since she started 
working for Roumen, who himself has 
worked at TU/e for forty years. Even 
though both live in Heeze, they never 
really get together outside office hours.

[E]

En ik vind
Geen collegegeld voor vrouwen

Jammer dat de discussie in het onderwijscafé van woensdag 17 november zo snel 
in de richting ging van de grote, moeilijk oplosbare problemen. Het lijkt erop dat 
mogelijke oplossingen voor de lage participatie van vrouwen in bèta-studies 
hierdoor niet aan bod gekomen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat als het aantal 
vrouwen in bèta-richtingen zou toenemen, veel van de ‘grote’ problemen ook 
oplosbaar blijken. Alleen al een groter aantal vrouwelijke collega’s zou voor 
vrouwen een stimulans en steun zijn. Ik wil daarom wel een voorzetje geven in 
de richting van praktische en haalbare manieren om de participatie te vergroten. 
Laten we om te beginnen het collegegeld voor vrouwelijke studenten voor de 
komende tien jaar afschaffen. Dit zou veel studentes net dat zetje geven dat ze 
nodig hebben. Het lijkt me ook een uitermate goed gebruik van ‘subsidiegeld’, 
namelijk het rechtzetten van een ongewenste toestand.

Bob Veldt | alumnus Universiteit Twente en oud-student ESI

Bob Veldt, Twente University alumnus and former student at the 
ESI Institute at TU/e campus, has an idea for science studies to 
attract more women. If he had his way, tuition for women should 
be waived for a minimum of at least ten years. 

[E]

TU/e-studenten maken 
vuist tegen kabinetsplannen
Studenten in Amsterdam, Wageningen, 
Nijmegen en Utrecht gaan vrijdag de 
straat op om te protesteren tegen de 
kabinetsplannen. TU/e-studenten gaan 
niet de straat op, maar hebben wel een 
werkgroep gevormd om gezamenlijk een 
tegengeluid te laten horen tegen de 
geplande maatregelen van het kabinet 
om studie-uitloop financieel af te 
straffen.

Christopher Gits van studentenfractie PF 
laat weten dat vijftien studenten van 
onder meer Groep-één, PF, Compositum, 
FSE, ESSF, Scala en enkele studievereni-
gingen vorige week voor de eerste keer 
bij elkaar zijn gekomen om hun plannen 
te bespreken. Gits: “We vinden het te 
kort dag om deze week een grote actie 
in Eindhoven op poten te zetten. Dat 
neemt niet weg dat we íets gaan doen. 
We willen contact leggen met bedrijven 

in de regio om te kijken of we gezamen-
lijk een brief aan de Tweede Kamer 
kunnen aanbieden, waarin we aangeven 
wat het effect van de maatregelen is op 
de Brainport-regio.” Volgens Gits zijn er 
vanuit Eindhoven wel plannen om aan te 
haken bij een landelijke demonstratie 
halverwege januari in Den Haag.

Het Interstedelijk Studenten Overleg, de 
Landelijke Kamer van Verenigingen en 
de Landelijke Studenten Vakbond 
hebben de handen ineengeslagen en de 
website  www.kenniscrisis.nl gelan-
ceerd. Daarin moedigen zij lokale 
studentenorganisaties aan om in de 
eigen stad samen te werken om 
studenten te informeren en op de been 
te brengen. (JvG) 

Next Friday, students in 
Amsterdam, Wagen-
ingen, Nijmegen and 
Utrecht will be protes-

ting. TU/e students will stay inside, but 
did set up a workgroup to collectively 
resist the government’s plans to fine 
extended studying. They want to unite 
with regional companies to see if they 
can draw up a letter to present to the 
House of Representatives in which 
they outline the plans’ effects for the 
Brainport region.

[E]

Toos Rikmans. Foto | Bart van Overbeeke 

Schieten in de collegezalen
Het Paviljoen is maandagavond ter ere 
van de diesweek van Industria 
veranderd in een rokerig gangenstelsel 
waar honderd studenten elkaar 
beschieten met laserstralen. Tussen 
plantenbakken, achter hoekjes, op het 
toilet, overal probeerden telkens twee 
teams in groene of rode harnassen zich 
voor elkaar te verstoppen. Het was zo 
donker door de rook dat alleen de 
laserstralen zichtbaar waren op 
sommige plekken. Het geflikker van de 
stroboscopen en de herrie van 
gamemuziek zorgden voor nog meer 
desoriëntatie. “Maar het was voor 
sommigen of een kinderdroom uitkwam, 
om zo met geweren door de collegezalen 
te rennen”, glundert bestuurslid Jasper 
Schuijbroek na afloop. (NS)

De faculteit Electrical Engineering (EE) 
heeft met hulp van enkele alumni van 
Industrial Design een game ontwikkeld. 
Het doel hiervan is om middelbare scho -
lieren kennis te laten maken met het 
vakgebied elektrotechniek. Docenten 
natuurkunde kunnen het computerspel 
inzetten bij hun lessen op middelbare 
scholen. De faculteit presenteert de 
game morgen, vrijdag 10 december, op 
een conferentie voor natuurkunde-
docenten. De dag daarop, 11 december, 
spelen vwo-leerlingen een wedstrijd op 

de open dag van de TU/e. Bij de ont -
wikkeling van ‘E & Eve’s Electrical 
Endeavors’ waren natuurkundedocenten 
en middelbare scholieren betrokken. 
Volgens Astrid van Bilsen, facultair 
communicatiemedewerkster bij EE, 
wordt al vaker les gegeven aan de hand 
van games en dan met name op 
vmbo-scholen. (JvG)

De game is te vinden op  
www.eeee.tue.nl. 

With the help of several 
Industrial Design alumni, 
the Department of Electri-
cal Engineering (EE) 

developed a game. Aim of the game is 
to get as many high school students 
as possible acquainted with electrical 
engineering. High school physics teach-
ers can use the it in their classes. Check  
www.eeee.tue.nl. 

[E]

Last Monday, in light of study association Industria’s dies week, a 
laser game was organized in the Paviljoen. In the building’s lecture 
rooms and hallways about one hundred students were shooting each 
other with laser guns.

[E]
Foto | Bart van Overbeeke

Computerspel op school voor 
kennismaking met elektrotechniek
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AlGEMEEN

Albron | Weekmenu Auditorium
Vanaf week 50 hebben we wel avond 
opstelling maar geen vast menu.  
Dit i.v.m. da afstart van Albron.

IEC | Fotoexpo ‘TU/e Brandweer  
50 jaar jong’
De expositie, die is ingericht door het 
IEC, is te zien in de Centrale Bibliotheek 
en in de gang op de begane grond van 
De Hal. Het vormt de afsluiting van de 
activiteiten in het kader van het jubileum 
van de TU/e-Brandweer. De foto’s zijn 
afkomstig uit het archief van het IEC,  
en door mij geselecteerd uit recent 
materiaal dat het IEC onlangs ter 
beschikking heeft gekregen van de 
brandweer. Enkele van de tentoon-
gestelde foto’s zijn ook opgenomen  
in het gelijknamige jubileumboek dat  
de TU/e-Brandweer dit jaar uitgaf.
De tentoonstelling zal te zien zijn  
tot eind februari. De foto’s worden 
opgenomen in de beeldbank ‘TU/e in 
Beeld’, en zullen ook te zien zijn op de  
in De Hal geplaatste beeldwand ‘TU/e  
in the Picture’.

TvO | Free excursion Wereldmuseum 
Rotterdam
Saturday 18 December, 10.00h - 18.00h
INCA’s, Capac Hucha is the title of the 
current temporary exhibition at the 
Wereldmuseum. A professional guide 
will show us around and tell us about 
the ancient Pre-Columbian civilizations 
in the Americas, the Inca Empire, state 
rituals and the world of their gods. 
Afterwards there is time to explore  
the permanent ethnographic collection 
of the Wereldmuseum.
The museum visit and the transportation 
costs will be met by the TvO. The only 
thing you need to do to attend the 
excursion is to send an email to 
b.celebi@student.tue.nl or 
m.j.starke@student.tue.nl before 
Wednesday 15 December. Please state  
if you are a student and if you have 
weekend OV.
Organized by the University Committee 
TvO: Technology for Development.

MENSEN

Bureau Promoties en Plechtigheden | 
Promoties
Ir. W. Godlieb verdedigt op maandag  
13 december zijn proefschrift en 

stellingen tegen de bedenkingen van 
een commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00 
uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel 
van het proefschrift luidt ‘High Pressure 
Fluidization’. Godlieb promoveert aan  
de faculteit Scheikundige Technologie. 
De promotor is prof.dr.ir. J.A.M. Kuipers.

H. Liu verdedigt op maandag 13 
december zijn 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 ‘Biosignal 
Controlled Recommendation in 
Entertainment Systems’. Liu promoveert 
aan de faculteit Industrial Design.  
De promotoren zijn prof.dr. G.W.M. 
Rauterberg en prof.dr.ir. L.M.G. Feijs

Ir. F.H. van Heesch verdedigt op 
maandag 13 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 ‘Video 
Processing for LCD-TVs’. Van Heesch 
promoveert aan de faculteit Electrical 
Engineering. De promotor is prof.dr.ir.  
G. de Haan.

Ir. T. van Oudheusden verdedigt op 
maandag 13 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 
‘Electron source for sub-relativistic  
single-shot femtosecond diffraction’. 
Van Oudheusden promoveert aan de 
faculteit Technische Natuurkunde.  
De promotoren zijn prof.dr. M.J. van der 
Wiel en prof.dr. K.A.H. van Leeuwen.

Ir. R. Vullings verdedigt op dinsdag  
14 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 ‘Non-invasive 
fetal electrocardiogram: analysis and 
interpretation’. Vullings promoveert  
aan de faculteit Electrical Engineering. 
De promotoren zijn prof.dr.ir. J.W.M. 
Bergmans en prof.dr. S.G. Oei.

C.-F. Tan MSc verdedigt op dinsdag  
14 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 ‘Smart System 

for Aircraft Passenger Neck Support’.  
Tan promoveert aan de faculteit 
Industrial Design. De promotoren  
zijn prof.dr. G.W.M. Rauterberg en  
prof.dr. R. Nakatsu.

Ir. C.N. van den Broek verdedigt op 
woensdag 15 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 ‘Mechanical 
characterization and constitutive 
modeling of the coronary artery’. Van 
den Broek promoveert aan de faculteit 
Biomedische Technologie. De promotor 
is prof.dr.ir. F.N. van de Vosse.

Ir. C. Werner verdedigt op donderdag  
16 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 ‘A 3D 
translation stage for metrological AFM’. 
Werner promoveert aan de faculteit 
Werktuigbouwkunde. De promotor is 
prof.dr.ir. M. Steinbuch.

Ir. A.H.R. Albers verdedigt op donderdag 
16 december zijn proefschrift en 
stellingen tegen de bedenkingen van 
een commissie.  
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5  
van het Auditorium. Dit titel van het 
proefschrift luidt ‘Modeling and control 
of image processing for interventional 
X-ray’. Albers promoveert aan de faculteit 
Eletrical Engineering. De promoter is 
prof.dr.ir. P.H.N. de With. 

STUDENTENlEVEN

T!nt | Discussie-avond  
wereldburgerschap
Globalisering en internationalisering 
hebben ons in zeer korte tijd tot 
wereldburgers gemaakt. Hoe gaan we 
met de verschillen om en overbruggen 
we tegenstellingen? De IKON is met 

denkers en schrijvers van wereldformaat, 
met verschillende culturele en religieuze 
achtergronden, over dit onderwerp in 
gesprek gegaan. Tijdens deze laatste 
discussieavond gaan we met elkaar  
in gesprek over ethiek en idealisme. 
Deze activiteit is in samenwerking met 
de multiculturele studentenvereniging 
Mosaic. Datum: Woensdag dinsdag  
14 december. Tijd: 20.00-22.00 u. 
Opgeven via tint@tue.nl. 

Eat & meet special: kerstfeest
Kom alvast in de kerstsfeer tijdens  
deze eat & meet special rondom het 
kerstfeest. Met lekker eten en een echte 
kerstfilm. Tijd: Eten om 18.30 uur en 
20.00 uur start de film. Opgeven via  
tint@tue.nl.

ZeeZeilRace 2011| Crew gezocht
De ZeeZeiRace is een jaarlijks terug-
kerende Nederlandse studentenrace in 
het Middellandse zeegebied, gedurende 
een week zijn er overdag spannende 
zeilwedstrijden en ‘s avonds gezellige 
borrels op de boten of in een afgehuurde 
discotheek. 
Vanuit Eindhoven heeft afgelopen jaar 
enkel team Cuba Libre vertegenwoordigt, 
dit jaar zullen ook de Zuidstrijders zich 
gaan mengen in de strijd! Zoals vorig 
jaar gaan we naar Griekenland, geen 
Athene, Lefkas is het startpunt! De 
ZeeZeilRace is van 30 april tot 7 mei,  
er word gevaren met Bavaria’s 39 en 46 
en daar zoeken wij nog bemanning voor. 
Naast de race trekken wij graag het feest 
naar ons toe door aan boord iets te 
organiseren. Dit kan een party maar  
ook een BBQ zijn in een pittoreske baai.
Heb jij jacht/zeezeil ervaring en wil je 
mee? Twijfels… neem een kijkje op   
zeezeilrace.nl, cubalibre.zeezeilen.net,   
zuidstrijders.eu of neem contact met 
ons op via dezuidstrijders@gmail.com.

DIVERSEN

Faculteit Bouwkunde | Are you  
a newcomer to Eindhoven?  
Participants needed for research study!
The only requirements are that you 
intend to live in Eindhoven for the 
duration of the study and have not lived 
in Eindhoven for more than four-five 
weeks prior to joining the study. 
Apart from that, everyone is welcome  
to participate: Dutch, non-Dutch, 
employed, unemployed, single, married, 

couples, with or without children ...
If you have just moved to Eindhoven  
in the last few weeks, then you are the 
best candidate to participate in a study 
on how people move around and learn 
about their new city. 
Participants will have to carry a GPS 
device for 12 weeks, and participate in 
one face-to-face interview, as well as 
three internet-based questionnaires. 
Participants who complete all the tasks 
will be paid €100, and will also get to 
exchange thoughts, photos and 
opinions with other participants, 
therefore getting to learn about 
Eindhoven and meeting other new 
residents in the process. In the long  
run you will be contributing to science 
and making one PhD researcher very 
happy :)
More information can be found in the 
attached flyer and at the Blog: http://
timespacebehaviour.blogspot.com/ 
If you have any questions, you can 
contact Anastasia directly:
moiseeva@tue.nl. 

VACATURES

Projectleider Alumni Office TU/e  
DAZ V82.1269, 0,5 fte, schaal 9 CAO 
Nederlandse Universiteiten.

Postdoc Security & Privacy, faculteit 
W&I, V32.1270, 1,0 fte, until 31st August 
2012, Schaal 10 CAO Nederlandse 
Universiteiten.

Assistant Professor (Catalysis for 
Sustainable Energy), tenure track, 
faculteit ST, V37.1268, 1,0 fte, tijdelijk; 
tenure track, inschaling in overleg.

Voor meer informatie ga naar: 
http://jobs.tue.nl.
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• The principles of C2C

• How to include the principles of C2C in the subjects one teaches

• What are the specifi c points of interest while supervising C2C 

 Master’s theses?

Further information and registration: 
www.erasmusacademie.nl/C2C

Master Class Cradle to Cradle® 
in Higher Education by prof.dr. Michael Braungart

Start: Thursday, 27th of January 2011 - Erasmus University Rotterdam

Webspace nodig?
Gratis Windows Server 2008  web hosting

en .nl domeinnaam
Ga naar: http://www.gratiswindowshosting.nl

Advertenties



Opinie | 7 

Effe zeuren

Woensdag, 1 december om 16.30 is 
feestelijk de ‘eerste paal geperst’ 
-breek me de bek niet open- voor  
het nieuwe gebouw voor W&I en de 
bibliotheek. Het was zo stervenskoud 
dat zelfs de ballonnetjes die aan de 
‘ingang’ van de open bouwplaats 
moesten verkondigen dat het feest 
was, er verschrompeld bijhingen. Er 
waren zo’n honderd belangstellenden 
op het festijn afgekomen. Van de 
‘Avondroders’, die in verband met hun 
huisvesting na 2011 in groten getale 
aanwezig hadden moeten zijn, was ik 
de enige.
Er was een korte toespraak. Ik weet niet 
wie er sprak of wat er gezegd werd; dat 
kwam doordat het gesprokene door  
de vrieskou niet verder reikte dan de 
eerste rij toehoorders. De rector of de 
collegevoorzitter heb ik niet gezien. 
Misschien waren ze er allebei toch, 
maar ook het zicht reikte door de kou 
niet verder dan anderhalve meter. De 
secretaris was er wel, die is er altijd.
Er waren een paar zeiltjes opgehangen 
tegen de wind en grote fakkels 
bestraalden de kleumers binnen een 
kring van een halve meter. Sommigen 
namen toch een lekker koud pilsje;  
dat is het ware ‘chillen’. Voor mij geen 
bier bij zulk weer.
Na de eerste erwtensoep en glühwein 
schoof ik met de menigte naar het 
persen van de eerste paal. Dat duurde 
zo kort dat de plechtigheid voorbij was 
voor men wist dat hij begonnen was. 

Het deed mij -zie boven- denken aan 
het korte samenzijn van een merrie en 
een hengst dat ik lang geleden uit de 
verte bijwoonde; dat is ook voorbij 
voordat je weet dat het begonnen is.
Na nog een bekertje erwtensoep en 
een glaasje glühwein hield ik het voor 
gezien. Mijn auto deed het gelukkig 
nog en thuis werd ik opgewacht met 
hete thee.
Inmiddels is het onduidelijk hoe duur 
het gebouw uiteindelijk wordt. Ik heb 
begrepen dat er nu geld over is, zelfs 
zoveel dat er iets anders van gebouwd 
gaat worden; het is mij onbekend wat. 
Misschien komen er toch nog 
parkeergarages of fietsenstallingen. 
De vijftigste verjaardag van W&I  
bracht een kopje koffie en een taartje, 
het nieuwe gebouw -ja, ook voor de 
bibliotheek- werd in de winterkou 
gepresenteerd. W&I viert bescheiden 
feestjes.

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

Prof.dr.ir. Han Slootweg, hoogleraar Smart  
Grids bij Electrical Engineering

“Intelligente energienetten 
zorgen voor goede  
afstemming van vraag  
en aanbod”
Onder de naam Smart Energy Collective 
starten twintig Nederlandse bedrijven 
een aantal grootschalige demonstratie-
projecten op het gebied van Smart Grids 
(intelligente energienetten). Volgens 
TU/e-hoogleraar Smart Grids Han 
Slootweg moeten we de komende 
decennia maximaal gebruik gaan maken 
van duurzame energie en onze fossiele 
brandstoffen zo efficiënt mogelijk 
inzetten. Waarom zijn Smart Grids zo 
belangrijk, wat moeten we ons voor - 
stellen bij de demonstratieprojecten en 
wat is de rol van de wetenschap hierin?

“Op dit moment is het zo dat het aanbod 
de vraag aan energie volgt. Dus als je de 
wasmachine wilt laten draaien, zet je die 
gewoon aan. Dat werkt natuurlijk prima 
met fossiele brandstoffen, maar niet met 
duurzame energie. Duurzame bronnen 
heb je nu eenmaal minder in de hand en 
elektriciteit kun je eigenlijk niet opslaan. 
Daarom moet je met Smart Grids vraag 
en aanbod optimaal op elkaar zien af te 
stemmen. Anders zou de wasmachine 

alleen maar kunnen draaien wanneer  
de zon schijnt en zou je alleen maar 
televisie kunnen kijken als het op de 
Noordzee waait. Dat kan niet de 
bedoeling zijn.”
“De demonstratieprojecten die worden 
opgezet door de Smart Energy Collective 
zijn nodig om de ontwikkeling van 
intelligente energieconcepten en 
-netwerken te concretiseren. Aan de ene 
kant wordt geëxperimenteerd met 
techniek en aan de andere kant wordt 
gekeken hoe gebruikers hierop reageren. 
Wat de techniek betreft, daar kan ik kort 
over zijn: alles kan, maar wel tegen zo 
min mogelijk kosten. Dat vraagt de 
nodige ontwikkeling. Maar het is ook 
belangrijk om te weten hoe gebruikers 
omgaan met deze nieuwe technieken. 
Hoe ervaren zij het wanneer de 
wasmachine zelf bepaalt wat de beste 
tijd is om te gaan wassen? Of zelfs 
wanneer het energiebedrijf dat zou 
bepalen? Want dat kan ook een optie 
zijn.”
“Een veelgestelde vraag is of kennis-

instellingen ook deel uitmaken van het 
Smart Energy Collective. Het antwoord 
op die vraag is ‘nee’. Maar indirect zijn ze 
natuurlijk wel betrokken. Ik ben zelf een 
dag per week hoogleraar aan de TU/e en 
voor de rest van mijn tijd werkzaam bij 
Enexis, één van de partners van het 

Smart Energy Collective. Maar ook 
TU/e-breed zijn we actief. We werken 
denk ik wel met de helft of meer van de 
partners van de Smart Energy Collective 
samen. Zo wordt kennis gedeeld.”
“Hoe snel het zal gaan? Ik denk dat het 
Smart Energy Collective de komende vijf 

jaar bezig is met het onderzoeken, 
analyseren en testen van intelligente 
energiesystemen. Vervolgens kan het 
rap gaan. Ik hoop dat we binnen tien  
jaar met dergelijke systemen zullen 
werken en zo onze energievoorziening 
verduurzamen.” (CM)

Vox Academica

Prof.dr.ir. Han Slootweg. Archieffoto | Bart van Overbeeke

Tom Verhoeff | UD Informatica

Wie ben je en wat doe je?
“Ik ben Tom Verhoeff (52) en ik vergaar 
en verspreid hier al sinds 1976 kennis, 
eerst als student Technische Wiskunde 
en vanaf 1987 als UD bij Informatica.  
Dat Informatica en Wiskunde bij elkaar 
zitten, hoeft niet te verbazen. Beide zijn 
‘Sciences of the Artifical’ en in die 
hoedanigheid steeds belangrijker.  
Niet alleen om onze nieuwsgierigheid  
te bevredigen, maar ook voor theorie-  
en modelvorming in andere weten-
schaps- en technologiegebieden.”

Waar ben je trots op?
“Ik ben er trots op dat we hier die 
Sciences of the Artificial bruikbaar 
maken voor toepassing in andere 
gebieden. Ik ben ook trots op het Honors 
Programma van de TU/e, waarbij jong 
academisch talent serieus genomen 
wordt en een prachtige gelegenheid 
aangeboden krijgt voor ontwikkeling  
in de breedte. Aandacht voor talent  
is te lang taboe geweest.”

Hoe draag je hier zelf aan bij?
“Bij het Honors Programma verzorg ik 
een Honors Class over de fundamenten 

van de Informatica. Geen frustrerend 
gepruts met computers en software, 
maar datgene wat informatica tot een 
volwaardige eigen wetenschap maakt. 
Waarom zijn er goedgedefinieerde 
problemen die niet algoritmisch 
oplosbaar zijn? We maken dan ook 
uitstapjes naar de toekomst in de  
vorm van DNA-computers en  
kwantumrekenen.”

Wat is je volgende mijlpaal hier?
“De organisatie van IMO 2011 (Interna-
tionale Wiskunde Olympiade, red.) in 
Nederland. Deze wedstrijd voor zo’n 
zeshonderd middelbare scholieren  
uit ruim honderd landen beoogt jong 
talent te ontdekken, stimuleren en 
ontwikkelen. Hierin speelt de TU/e een 
belangrijke rol aan de jurykant, zoals 
opgaven selecteren en de beoordeling 
organiseren.”

Waar zou je aan de TU/e graag  
je tanden in zetten?
“Ik vind dat we hier een wiskundekring 
moeten beginnen, misschien wel 
aangevuld met een informaticakring. 
Zo’n kring is gebaseerd op een 
fenomeen uit Centraal- en Oost-Europa, 
waar in de jaren 1960 rond middelbare 
scholen en universiteiten clubjes 
ontstonden van enthousiaste leerlingen 

en docenten, die zich bezighielden met 
leuke, vaak buitenschoolse, wiskunde. 
Schoolwiskunde is tegenwoordig erg 
saai, ondanks de kleurige schoolboeken 
met vele foto’s. Wiskunde en informatica 
hebben veel meer te bieden en dit is ook 
zeker toegankelijk voor de top van de 
middelbare scholieren. Gelukkig komt 
hiervoor in Nederland langzaam maar 
zeker meer aandacht.” (NS)

It all starts with U

Tom Verhoeff

De universiteit heeft een koers uitgezet 
voor de komende tien jaar. Maar hoe 
staan we er nu voor? Waar zijn studen ten 
en medewerkers trots op en wat hebben 
ze daar zelf aan bijgedragen? 
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Ultrasnelle molecuulfilmpjes voor de gewone man

Het is een van de nog overgebleven 
‘heilige gralen’ van de wetenschap:  
een apparaat waarmee je moleculaire 
processen op atomaire schaal kunt 
volgen. Een videocamera, als het ware, 
die niet alleen kan inzoomen tot op het 
niveau van atomen, maar die ook nog 
eens zo snel is dat je de razendsnelle 
veranderingen in de moleculen kunt 
volgen. Je zou het een ultrasnelle 
videomicroscoop kunnen noemen. 
Zo’n microscoop werkt niet met 
zichtbaar licht, maar met röntgenstraling 
of elektronen. Details kleiner dan de 
golflengte van licht (enkele honderden 
nanometers) blijven voor een gewone 
microscoop namelijk verborgen.  
Om atomen te kunnen zien, heb je 
straling nodig met een golflengte  
van minder dan een nanometer.  
Harde röntgenstraling, bijvoorbeeld,  
of versnelde elektronen.
Die röntgenstraling of elektronen moet 
je vervolgens in een korte puls weten te 
stoppen: het vastleggen van ultrasnelle 
processen komt als het ware neer op het 
maken van foto’s met een extreem korte 

belichtingstijd, niet meer dan zo’n 
honderd femtoseconden (een tien-
duizendste van een miljardste seconde) 
per puls. En die pulsen zijn niet 
gemakkelijk te maken.
Toch heeft de Californische Stanford 
University sinds vorig jaar zo’n heilige 
graal tot zijn beschikking. Het is een 
zogeheten X-FEL (X-ray Free Electron 
Laser) die superkorte, intense röntgen-
pulsen aflevert waarmee inmiddels 
‘moleculaire filmpjes’ worden  
opgenomen.

Een prachtig apparaat, maar het is  
wel een dure grap, zegt promovendus 
Thijs van Oudheusden. “De X-FEL van 
Stanford is een miljardenproject.  
Ze wekken de röntgenstraling namelijk 
op door elektronen te versnellen in  

een kilometer lange lineaire versneller.” 
Deze elektronen worden vervolgens door 
een wisselend magneetveld gestuurd, 
een undulator, waar ze de gewenste 
röntgenstraling gaan uitzenden.  
En ook daar is een gigantische, 
peperdure installatie voor nodig.
Het kan echter ook makkelijker en 
goedkoper, zo bewees Van Oudheusden 
tijdens zijn promotie. Voor een fractie 
van de kosten (minder dan een half 
miljoen euro) kun je volgens hem een 
apparaat bouwen dat op onderdelen  
kan concurreren met een X-FEL. 
“Waarom zou je elektronen omzetten in 
röntgen straling, als je ook de elektronen 
zelf kunt gebruiken? Bovendien hoef je 
aan die elektronen dan maar weinig 
energie mee te geven; je kunt ze in een 
centimeter versnellen. Daarmee past de 
hele opstelling gewoon op een tafel.”
Als het zo eenvoudig is, waarom heeft 
iemand zo’n ‘poor man’s X-FEL’, zoals 
Van Oudheusden het in zijn proefschrift 
noemt, dan niet allang gebouwd?  
“De moeilijkheid van het werken met 
elektronenpulsen is dat de elektronen 
elkaar onderling elektrisch afstoten. 
Hierdoor expanderen de elektronen-
pakketjes en worden de pulsen langer 
dan je zou willen.” Langer dan 100 
femtoseconden dus, en dat zou de 
videomicroscoop te traag maken. 
Vlak voordat Van Oudheusden aan  
zijn promotie begon, bedacht zijn 

begeleider, dr.ir. Jom Luiten, een 
oplossing om de ongewenste expansie 
tegen te gaan. Het ging erom pakketjes 
met precies de juiste vorm te maken. 
Van Oudheusden: “Als je begint met een 
elektronenpakket in de vorm van een 
ellipsoïde met een uniforme dichtheid, 
een waterzak noemen we dat, dan heeft 
het elektrische veld van de elektronen 
een eenvoudige, lineaire vorm.” En dat 
biedt perspectieven. Het betekent 
namelijk dat je met eenvoudige, extern 
aangelegde velden de expansie van  
de elektronen kunt beïnvloeden. 

Van Oudheusden slaagde er in het 
CQT-lab van Technische Natuurkunde  
in om de benodigde ultrakorte 
elektronenpulsen uit een koperen plaat 
vrij te maken door hier nog kortere  
laserpulsen op te schieten. “Door de  
de laserpuls exact het juiste intensi-
teitsprofiel mee te geven, ben ik erin 
geslaagd om elektronenpakketjes te 
creëren met precies de juiste ellipsvorm. 
Dat was één van de moeilijkste 
onderdelen van het onderzoek.” 
De andere moeilijkheid lag hem in de 

volgende stap: het comprimeren van  
de gecreëerde elektronenpakketjes.  
Van Oudheusden pakte dat als volgt 
aan: op het pad tussen de elektronen-
bron (de ‘photogun’) en het te bestu-
deren sample, komen de elektronen 
door een ruimte met een wisselend 
elektrisch veld. De aankomst van de 
elektronen is zo getimed dat dit veld  
een remmende werking heeft op de 
voorhoede van het uitdijende pakketje, 
terwijl de achterblijvers even later juist 
een zetje mee krijgen. Dit heeft een 
focusserende werking, en levert ter 
hoogte van het sample de gewenste 
korte elektronenpuls op.
De pakketjes bevatten elk ongeveer een 
miljoen elektronen. “Dat is genoeg voor 
een scherp beeld op basis van een enkel 
shot, mits je in diffractiemodus werkt.” 
Dat betekent dat de elektronen geen 
directe afbeelding van het sample 
maken, maar dat je deze op basis van 
een berekening uit het patroon van de 
verstrooide elektronen moet afleiden. 
Ook de röntgenfilmpjes van Stanfords 
X-FEL worden op deze manier gemaakt.

Als het goed is, komt met de promotie 
van Van Oudheusden op 13 december 
geen einde aan de ‘poor man’s X-FEL’. 
TU/e-dochter AccTec bv, dat ondermeer 
het cyclotron beheert, ontwikkelt 
momenteel een commerciële versie van 
de experimentele opstelling, bedoeld 

De Amerikaanse Stanford University heeft sinds kort een X-FEl 
röntgenbron waarmee moleculen in actie kunnen worden ‘gefilmd’. 

TU/e-promovendus ir. Thijs van Oudheusden ontwikkelde een 
machine die op onderdelen kan wedijveren met deze miljarden-
faciliteit. Het wetenschappelijke veld toont zich geïnteresseerd.

Van Oudheusden 
bouwde een  
‘poor man’s X-FEL’

De hele opstelling 
pas gewoon 
op een tafel

“Voor de bouwwereld ligt het laboratorium buiten”

Bij traditionele bouwprojecten is de 
rolverdeling van alle partijen duidelijk. 
Een opdrachtgever is verantwoordelijk 
en aansprakelijk voor het ontwikkelen 
van een gedetailleerd ontwerp met 
specificaties. De aannemer bouwt en 
levert vervolgens in overeenstemming 
met het bestek. Maar met de oprukkende 
‘design-build’-projecten zijn deze 
verhoudingen aan het verschuiven.  
Bij deze geïntegreerde contracten 
nemen de aannemers de aansprakelijk-
heid en verantwoordelijkheid voor het 
ontwerp over. Een bouwproject is hierdoor 
niet langer sterk gesegmenteerd, maar 
veel meer een vloeiend proces waarbij 
aannemers direct bij aanvang zijn 
betrokken. Rijkswaterstaat is een van  
de grote opdrachtgevers die ongeveer 
tien jaar geleden begon met ‘design-
build’-projecten. De gedachte is om  
uit kostenbesparing zoveel mogelijk  
uit te besteden. “Tenzij ze het zelf  
beter kunnen”, zegt promovendus 
Ruben Favié.
Volgens hem heeft deze benadering  
niet alleen geleid tot een nieuwe  
manier van aanbesteding en het betalen  
van aannemers. Ook zijn er andere  
strategieën bedacht voor de kwaliteit-

monitors. “Bij de traditionele bouw-
projecten wordt voornamelijk gekeken 
naar het product dat wordt opgeleverd. 
Bij ‘design-build’-projecten wordt het 
hele bouwproces aan een kwaliteits-
controle onderworpen.”

Direct na zijn afstuderen aan de faculteit 
Bouwkunde begon Favié met zijn  
promotietraject. De onderzoeker wilde 
weten welke factoren invloed hebben  
op de prestaties van aannemers bij  
het uitvoeren van infrastructurele 
‘design-build’-projecten. En wat de 
belangrijkste karakteristieken zijn van 
het monitorsysteem dat in Nederland 
wordt toegepast voor deze projecten. 
“Na een half jaar snapte ik er geen hout 
meer van. Wat gebeurt er in een project? 
Wie zitten daar in? Wat doen die mensen 
allemaal? Wie draagt waarvoor de 
verantwoordelijkheid? Je probeert het 
terug te lezen in de literatuur en een 
vakblad als Cobouw, maar ik kon me  

er geen voorstelling van maken.  
Door de hoeveelheid factoren wordt  
het vaak onoverzichtelijk. Daarom 
besloot ik om mijn promotietraject te 
combineren met een deeltijdbaan bij 
advies- en ingenieursbureau DHV in 
Amersfoort. Op die manier kon ik 
werken binnen een aantal projecten  
en tegelijkertijd achterhalen wat er 
daadwerkelijk gebeurt. Ik kon  
veldonderzoek doen en dat is niet 
verkeerd, want voor de bouwwereld  
ligt het laboratorium buiten.”

Favié dook eerst in de theorie en deed 
veel literatuuronderzoek. Hij interviewde 
ook talloze deskundigen uit de wereld 
van de infrastructurele bouw. Met deze 
oogst stelde hij een raamwerk samen 
van factoren die een antwoord konden 
geven op zijn twee onderzoeksvragen. 
Het theoretische model -Critical Succes 
Factors (CSF)- toetste hij vervolgens  
bij de uitvoering van een groot 
infrastructureel ‘design-build’-project: 
de verbreding van de A2 tussen 
Amsterdam en Utrecht. 

Aan datamateriaal ontbrak het niet. 
Tijdens de uitvoering van de werkzaam-
heden zijn door zeventig auditeurs  
van Rijkswaterstaat en adviesbureaus 
ongeveer 5.500 ‘audit checks’ gedaan. 
Het ging om 57 verschillende sub-
projecten die zijn uitgevoerd tussen 
2006 en 2009. De kwaliteitscontrole 
richtte zich op uiteenlopende zaken 
zoals het inklinken van zandbeddingen 
tot aan het storten van funderingen van 
kunstwerken. De aard van de controles 
wordt meestal bepaald door de ervaring 

Bij de bouw van grote infrastructurele projecten zit een behoorlijk 
verschil tussen theorie en praktijk. Dat concludeert Ruben Favié  

na een analyse van 5.500 controlevragen die werden gesteld 
tijdens de verbreding van de snelweg A2 tussen Amsterdam en 

Utrecht (2006-2009). Volgens de TU/e-onderzoeker spelen  
soms heel andere factoren een rol in ‘design-build’-projecten  

dan auditeurs op basis van hun ervaring aannemen.

Ruben Favié. Foto | Bart van Overbeeke

Een bouwproject 
is meer een
vloeiend proces 
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In de rubriek Sluitstuk 

vertellen afstudeerders 

over hun afstudeeronderzoek.

Bij de omzetting van dierlijke vetten 
en plantenolie in biodiesel komt vaak 
glycerol vrij. Met de juiste katalysator 
kan uit water en glycerol waterstofgas 
worden gevormd. Waterstofgas is 
wellicht ooit bruikbaar voor brandstof-
cellen. Studente Sustainable Engergy 
Ayse Oben Sen werkt aan een 
effectieve katalysator voor dit proces, 
maar de onderzoekspraktijk blijkt erg 
weerbarstig.

Voor zover bekend is platina de meest 
effectieve katalysator om glycerol en 
water om te zetten in waterstofgas  
en koolstofdioxide. Er zijn echter 
aanwijzingen dat de katalysator nog 
beter zou werken als aan het platina 
ook nog rhenium of molybdenum 
wordt verbonden. Beide zijn 
edelmetalen.
Aan Sen de taak om uit te zoeken  
wat de beste verhouding is tussen  
het platina en het edelmetaal in de 
katalysator. Ze maakt de katalysator 
door een platina-oplossing te voegen 
bij siliciumdioxide (silica). Het platina 
hecht zich aan het silica en de rest van 
de oplossing wordt drooggedampt. 
Daarna gaat de platina-silicaverbinding 
een rheniumoplossing in, zodat ook 
het rhenium zich hecht aan het silica. 
Opnieuw volgt droogdamping.  
De verhouding tussen de rhenium- en 
platinadeeltjes laat de studente 
variëren door met verschillende 
oplossingen te werken. Bovendien 
verwarmt ze de helft van de stoffen  
op 250 graden en de andere helft op 

500 graden. Uiteindelijk moet ze tien 
verschillende katalysators overhouden 
om op hun effectiviteit te beoordelen. 
Maar zover is het helaas nog lang niet.
“Bij het analyseren van mijn kataly-
sators bleek dat er veel minder 
rhenium in zat dan de bedoeling 
was”, zegt Sen. “Dat komt deels door 
de verwarming bij 500 graden: daarbij 
blijkt de stof te vervliegen. Maar ook 
bij de katalysators die bij 250 graden 
zijn gevormd, weken de verhoudingen 
erg af van de verwachting.”
Wellicht ligt het probleem bij het 
middel waarin de katalysator wordt 
opgelost, voordat de stof wordt 
geanalyseerd. “Dat oplosmiddel  
blijkt niet zo goed te werken, 
waardoor de resultaten van de  
analyse niet betrouwbaar zijn.”
Nu het maken van de katalysators 
zoveel voeten in aarde blijkt te 
hebben, is het testen van hun 
effectiviteit nog lang niet in zicht. 
Toch geniet de studente van het 
laboratoriumwerk. “Ik ben echt 
betrokken bij het maken van ‘mijn’ 
product. Misschien komen hier  
ooit duurzame brandstoffen uit voort. 
Dat zou echt mooi zijn.” (EV)

Sluitstuk

Verjongingskuur voor muizen

Amerikaanse onderzoekers zijn erin geslaagd voortijdige veroudering 
bij muizen terug te draaien. Dat schreven ze vorige week op de site van 
Nature. De muizen misten het enzym telomerase, dat ervoor zorgt dat 
cellen zich kunnen blijven delen, en verouderden daardoor onnatuurlijk 
snel. Een maand nadat de onderzoekers het enzym bij de muizen weer 
activeerden, bleken verschrompelde geslachtsorganen hersteld en 
waren de muizen weer vruchtbaar. Ook het muizenbrein en organen 
zoals lever, milt en darmen kwamen weer in goede conditie.
Sceptici wijzen erop dat de veroudering bij de muizen vanwege de totale 
afwezigheid aan telomerase niet natuurlijk was, maar de afname van 
telomerase speelt ook in het normale verouderingsproces een rol.  
De onderzoekers hopen daarom dat het enzym in de toekomst kan 
helpen om mensen langer en gezonder te laten leven. Er is nog wel  
een probleem:  telomerase staat namelijk ook als aanjager van  
kanker te boek. (TJ)O
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Katalysator voor duurzame  
brandstof in de maak

Ayse Obe Sen,  
Sustainable Energy 
student, is working on  
a catalyst that can create 

hydrogen from glycerol and water.  
It involves a compound of platinum 
and rhenium, but its creation turns  
out to be tougher than expected.

[E]

Ultrasnelle molecuulfilmpjes voor de gewone man

Thijs van Oudheusden bij de ‘poor man’s X-FEl’. Foto | Bart van Overbeeke

The American Stanford University recently obtained an X-FEL X-ray 
source which enables the visual recording of active molecules.  
PhD student ir. Thijs van Oudheusden developed a machine that,  
on certain levels, can compete with Stanford’s billion-dollar facility. 

The world of science let it be known it is interested.

[E]voor de wetenschappelijke wereld.  
Er is veel belangstelling, zegt de 
schepper trots: “Dat is toch de mooiste 
eer die je kunt behalen: dat andere 
mensen jouw opstelling willen hebben.” 
(TJ)

van een auditeur. Daar is op zich  
niets mis mee, maar Favié wilde naar 
boven halen of de juiste factoren ook 
daadwerkelijk werden gewogen.
Dat deed hij door de vakliteratuur en 
uitkomsten van de audit checks te 
analyseren met gebruik van de data en 
de onafhankelijke variabelen van zijn 
CSF-raamwerk. Het leverde opvallende 
resultaten op. “Ik kwam uit op een 
hoger aandeel van de wegenbouw  
als het gaat om het niet naleven van  
de contracteisen. Hoger dan dat van 
kunstwerken, elektriciteitswerken en 
geluidsschermen. De prestaties van de 
aannemers blijken ook achteruit te gaan 
bij tussentijdse contractwijzigingen  
en bij projecten die aannemers niet 
gewend zijn. Ook op het gebied van 
veiligheid en kwaliteitsmanagement 
scoorden aannemers volgens mijn 
analyse minder. Verder komt naar  
boven dat de mindere prestaties van 
aannemers na verloop van tijd afnemen 
en dat er tussen de auditeurs onderling 
ook nogal wat verschillen zitten.” Het 
feit dat wegenbouwers, in vergelijking 
met andere bouwdisciplines, een 
slechtere score halen, ligt volgens  
Favié aan het feit dat ze meer problemen 
hebben met de ontwerpfase.
Na zijn analyse verzocht hij de 
deskundigen om een voorspelling te 
doen van zijn bevindingen. Daaruit 
bleek -opnieuw- dat hun intuïtie voor 
het monitorsysteem aanzienlijk afwijkt 
van de onderzoeksresultaten. Ook  
de factoren die zijn beschreven in de 
vakliteratuur blijken voor de helft geen 
invloed te hebben op het verloop van 

een bouwproject. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor de grootte van een project, de 
grootte van een aannemersbedrijf en de 
coördinatievaardigheden. 

Favié doet daarom de aanbeveling om 
een bouwproject vaker door te meten  
en te analyseren, zodat de ‘Critical 
Succes Factors’ van tijd tot tijd kunnen 
worden bijgesteld en adequaat blijven. 
Met deze flexibele aanpak zal de 
kwaliteit van de controle verbeteren. 
“Het blijkt bijvoorbeeld dat er veel 
waarde wordt gehecht aan de technische 
vaardigheden van een aannemer.  
Maar over het algemeen zit het daarmee 
wel goed en maakt dat aspect niet echt 
deel uit van de CSF. In plaats daarvan 
zouden auditeurs zich beter kunnen 
richten op andere factoren die er wél  
toe doen. Welke dat precies zijn, valt 
vooraf moeilijk te bepalen. Je hebt 
meerder groepen van factoren. Je hebt 
aannemers met bepaalde vaardigheden 
op het gebied van techniek, communi-
catie, coördinatie en veiligheid 
waardoor ze beter of slechter presteren. 
Dan heb je verschillende opdracht-
gevers. Het maakt nogal een verschil  
of je een ervaren opdrachtgever hebt,  
of eentje die nog nooit een groot project 
heeft laten uitvoeren. En tot slot heb  
je de projecten zelf met bepaalde 

karakteristieken die leidend zijn.  
Wat voor contractvorm is er? Hoe 
technisch complex is dat project?”
Favié heeft recent wat voordrachten 
gegeven voor groepen auditeurs van 
Rijkswaterstaat. Op één boze reactie  
na, waren de toehoorders over het 
algemeen positief en bereid om de 
aanbevelingen van de onderzoeker 
serieus te nemen. “Ze zullen hun 
intuïtie nooit laten varen. Dat hoeft  
ook niet. Maar in combinatie met het 
raamwerk dat ik heb ontworpen,  
kunnen auditeurs hun werk wel 
aanzienlijk verbeteren.” (FvO) 

Ruben Favié promoveerde woensdag 
8 december aan de faculteit Bouwkunde 
op zijn proefschrift ‘Quality monitoring  
in infrastructural Design-Build projects’.

“Voor de bouwwereld ligt het laboratorium buiten”

“Auditeurs zullen 
hun intuïtie nooit 
laten varen”

When realizing large 
infrastructural projects, 
there’s quite a 
discrepancy between 

theory and practice. It is Ruben Favié’s 
conclusion after having analyzed 5,500 
security questions that were asked  
during the widening of the A2 highway 
between Amsterdam and Utrecht 
(2006-2009). According to the TU/e 
researcher, auditors assume certain 
factors to be relevant based on their 
experience, yet there may be very 
different factors that play a part in 
‘design-build’ projects.

[E]

Fotomontage | Rien Meulman
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“Ik heb eens schertsend gezegd: 
wanneer ik in mijn Philips-tijd langs  
de TU/e reed, dacht ik: daar kun je 
elektrotechniek of natuurkunde 
studeren”, vertelt Roel Fonville, 
voorheen senior vicepresident en 
general manager van Philips Healthcare 
en nu voorzitter van brancheorganisatie 
Holland Health Tech. “Terwijl het voor de 
profilering van de TU/e juist belangrijk is 
dat mensen denken: aan de TU/e is men 
bezig met techniek die wordt toegepast, 
bijvoorbeeld in de gezondheidszorg.”
Een scherpe profilering is noodzakelijk 
om in de toekomst mee te doen met de 
besten in de wereld, is de overtuiging. 

Het brengt binnen de universiteit 
onderzoeksgroepen bij elkaar die hun 
krachten bundelen op maatschappelijk 
relevante terreinen. Deze focus en 
massa zorgen er vervolgens voor dat 
partners in het bedrijfsleven, kennis-
instellingen en overheid weten waar  
de TU/e in uitblinkt. Fonville: “Grote 
industriële partners willen samenwerken 
met partijen die top zijn - ongeacht  
waar op de wereld deze groepen zitten. 
Dankzij een goede profilering kan de 
TU/e zo’n partij zijn.” Daarnaast helpen 
de onderzoeksclusters bij het aantrekken 

van studenten, omdat het voor hen  
interessant is om te weten aan welke 
maatschappelijke vragen hun studie 
bijdraagt.
Rick Harwig is bezig met het cluster 
Energy. Hij was chief technology officer 
van Philips en is momenteel onder 
andere president-commissaris van de 
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. 
Hij schetst de uitdagingen die er voor de 
TU/e liggen op zijn terrein. “De opgave 
is om in de komende veertig jaar volledig 
duurzaam te worden. Als dat niet gebeurt, 
loopt het met ons op de aarde drama-
tisch af.”
In die periode moeten we de duurzaam-
heid met een factor vijf verbeteren,  
stelt hij vast. “Dat lijkt onmogelijk, maar 
het is gewoon jaarlijks een verbetering 
van vijf procent - en dat veertig jaar lang. 
Om groei van de wereldbevolking op  
te vangen, moeten er in de komende 
veertig jaar nog honderd Shanghai’s 
gebouwd worden, maar dan duurzaam. 
De hele infrastructuur die we nu hebben 
moet op zijn minst gereviseerd worden 
en voor een groot deel herbouwd. Hier 
liggen natuurlijk gigantische kansen 
voor sterke industriële onderzoeks-
clusters.”

De opdracht bestaat uit het organiseren 
van een cluster dat in staat is een 
belangrijke positie te verwerven in de 
energievraagstukken. Inmiddels is in 
kaart gebracht met welke partners de 
TU/e een toppositie kan verwerven.  
“De Stichting voor Fundamenteel 
Onderzoek der Materie (FOM) verhuist 
haar plasma en fusie-energie naar de 

TU/e-campus en richt hiertoe een nieuw 
FOM-instituut voor fundamenteel 
energieonderzoek op. De fusietechno-
logie heeft zich zeer snel ontwikkeld  
en zou zomaar na 2050 een definitieve 
oplossing kunnen zijn voor het 
energievraagstuk. Bovendien past  
het goed bij de sterktes van de TU/e. 
Daarnaast is in de regio veel te doen 
rondom brandstoffen en de motoren 
waarin je die brandstof gebruikt. Er is 
veel kennis van brandstofconversie met 
biochemie. Ook het opslaan van energie, 
het transport en slim gebruik, meestal 
van elektriciteit, zijn een speerpunt.  
ECN Solar uit Petten beweegt zich 
richting Eindhoven om samen te gaan 
met de zonnecelindustrie in Zuid- 
Nederland. TNO Industrie is hier actief  
in apparaten voor deze solarindustrie. 
Holst Centre kijkt naar polymere 
zonnecellen die veel voordelen hebben. 

Het cluster zal dus enerzijds een 
verbinding vormen tussen de TU/e en 
TNO, FOM, ECN, Holst en klanten in de 
industrie. Anderzijds met organisaties 
voor toepassingen in onze gebouwde 
omgeving”, voorspelt Harwig.

Het belangrijkste dat er moet gebeuren 
om te komen tot een cluster dat op 
wereldschaal opereert, is bewustwording, 
stelt Harwig. “Mensen moeten snappen 
dat we onze eigen grenzen moeten 
overstijgen. We moeten vanuit mooie, 
kleinschalige dorpen en steden in 
Nederland verbindingen aangaan over 
de hele wereld. We zullen onze vleugels 
moeten uitslaan naar grote steden in de 
wereld, zoals Sao Paolo en Shanghai. 
Dat zijn de plekken waar nieuwe 
concepten moeten worden opgepikt; 
daar wonen onze toekomstige klanten. 
Wanneer we niet ons dorp uitgaan,  
zijn we verdoemd tot een klein leven. 
Begrijp me goed: dat is nu een 
aangenaam leven, maar we zullen dan 
geen vindingen doen en producten 
maken die de energiehuishouding in de 
wereld veranderen. En dan ontstaat hier 
geen bruisende economie die in staat is 
ons welvaartniveau op peil te houden.”
Het kan ook, vertelt de oud-Philips-
topman. “De TU/e heeft steeds betere 
relaties met Chinese universiteiten  
die veel groter zijn. Je ziet dat TU/e-
hoogleraar Jeu Schouten wordt gevraagd 
om in China een Design Academy op  
te zetten. Dat is een erkenning van zeer 
vooraanstaande Chinese universiteiten 
voor wat er in Eindhoven is gedaan.  
Het verkrijgen van een positie in de 
wereldtop is dus zeker geen lucht-
fietserij.”
Een gevaar is volgens Harwig dat 
Nederland te weinig bereid is om  
nieuwe vindingen te gebruiken.  
“Het zou mooi zijn als we ook in de 
eigen omgeving technologieën kunnen 

  Maatschappelijke vragen leidraad voor onderzoek op wereldniveau

Aan de TU/e zijn 
zo’n 350 mensen 
bezig met het 
onderwerp zorg

Energy en Health | Chriz van de Graaf
Foto’s | Bart van Overbeeke

De TU/e bundelt een deel van haar onderzoek in de strategische  
onderzoeksclusters Energy en Health. Hiermee wil de universiteit krachtige  

onderzoeksconcentraties laten ontstaan die kunnen concurreren met de  
sterkste onderzoekscentra in de wereld. De oud-Philips-topmannen  

dr. Rick Harwig (Energy) en drs. Roel Fonville (Health) zetten de eerste  
lijnen uit. Ze vertellen over hun onderzoeksthema’s en de ambities.

Rick Harwig.

“De komende  
veertig jaar  
moeten we  
volledig duurzaam 
worden”
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toepassen, zoals dat nu al begint met 
energieneutraal wonen in Brainport. 
Maar Nederland is een conservatief 
land, en wanneer de bakker zijn eigen 
brood niet eet, hoeft de klant het  
ook niet. We zullen ons dus moeten 
verbinden met grote steden in Europa 
zoals Londen, Parijs en Berlijn om 
nieuwe technologieën toe te passen in 
de regionale economie om ons heen.”

Roel Fonville is door het TU/e-bestuur 
gevraagd aan de slag te gaan met het 
cluster health.  
Het onderwerp sluit naadloos aan bij 
zijn verleden als topman van Philips 
Medical Systems, later omgedoopt tot 
Philips Healthcare, en zijn voorzitter-
schap van brancheorganisatie Holland 
Health Tech. Fonville ziet goede kansen 
voor onderzoek en industrie. “Er komen 
in dit onderwerp werelden bij elkaar, 
zoals techniek en gezondheidszorg, die 
eindeloos veel nieuwe mogelijkheden 
scheppen om de gezondheidzorg beter 
te maken.”

We worden allemaal steeds ouder, 
voornamelijk door betere technologie, 
zegt Fonville. “Dat begon ruim honderd 
jaar geleden met beter sanitair,  

zoals riool en watersystemen.  
Allerlei infectieziekten kregen we onder 
controle. Daarna kwamen farmacie en 
techniek die mensen veel langer in leven 
houden. Als je de balans opmaakt, zie  
je dat we twee keer zo oud worden als 
honderdvijftig jaar geleden. Dat is 
natuurlijk een groot goed, maar het 
heeft ook tot gevolg dat we moeten 
nadenken hoe we de groter wordende 
groep ouderen zorg geven.”
Om de vergrijzing het hoofd te bieden, 
heeft Nederland veel extra mensen in de 
zorg nodig. De schattingen lopen uiteen 
van ruim 100.000 tot 400.000 volgens 
de berekening van het CPB, voor over  
20 jaar. ‘De conclusie is in elk geval  
dat we deze mensen niet hebben.  
We moeten dus slimmer met zorg 
omgaan - daar ligt de kans voor de 
TU/e.”

Fonville ziet toekomst in concepten als 
self care en remote care. “Op de eerste 
plaats letten mensen zelf, preventief,  
op hun gezondheid. Techniek helpt ze 
om er een gezonde levensstijl op na te 
houden, door te wijzen op het belang 
van eten en lichaamsbeweging. 
Daarnaast meet je thuis bloeddruk, 
suikerniveau, et cetera. Een computer 
houdt deze gegevens in de gaten en  
op afstand kijkt een arts mee of er 
aanleiding is tot ingrijpen. Pas bij 
verontrustende waarden wordt  
iemand gevraagd naar het ziekenhuis  
te komen of in het ergste geval rijdt  
een ambulance voor.”
De TU/e heeft voor deze nieuwe 
ontwikkelingen veel kennis in huis,  

is de overtuiging van Fonville. Om te 
beginnen in de faculteit Biomedische 
Technologie. Maar ook aan alle andere 
faculteiten wordt onderzoek gedaan  
op het gebied van gezondheidszorg  
of onderzoek dat kan worden gebruikt 
voor de gezondheidszorg, zoals 
sensoren of de analyse van logistieke 
stromen in een verzorgingshuis. Alles  
bij elkaar opgeteld zijn er aan de TU/e 
zo’n 350 mensen bezig met deze 
onderwerpen rondom zorg, zo blijkt uit 
een analyse.

In de komende tijd gaat Fonville samen 
met onderzoekers en bestuurders van  
de faculteiten op zoek naar verbindende 
elementen in het onderzoek. “Ik ben  
op zoek naar onderzoeksthema’s die 
achteraf gezien wellicht ‘voor de hand 
liggen’, zaken waarvan andere zeggen: 
natuurlijk doet de TU/e dat!  
We ontwikkelen daarmee een  
herkenbaar profiel dat past bij de core 
competences van de universiteit.” 
Tegelijkertijd gaat Fonville ook op zoek 
naar mogelijke partners. Hij voert 
hiertoe gesprekken met onder andere 
met NXP, TNO, VDL, Philips, universitair 
medisch centra in Utrecht, Maastricht  
en Nijmegen, de ziekenhuizen in 

Eindhoven, zorgcentra, andere 
universiteiten en overheden. De derde 
invalshoek is de vraag: wat heeft de 
samenleving nodig? “De uitkomst van  
de profilering zullen dus onderzoeks-
thema’s zijn, gebaseerd op de kracht 
van de universiteit, die aansluiten bij  
de partners en antwoord geven op de 
noden van de samenleving.”

  Maatschappelijke vragen leidraad voor onderzoek op wereldniveau

“Een positie  
in de wereldtop  
is zeker geen 
luchtfietserij”

“Bewustwording  
is het belangrijkste 
dat er moet  
gebeuren”

TU/e will combine part of 
its research in strategic 
research clusters Energy 
and Health. In doing so, 

the university wants to create powerful 
research concentrations that can 
compete with the world’s best research 
centers. Former Philips captains dr. Rick 
Harwig (Energy) and drs. Roel Finville 
(Health) will provide the initial outline. 
They talk about their research themes 
and ambitions.

[E]

Energy en Health | Chriz van de Graaf
Foto’s | Bart van Overbeeke

De TU/e bundelt een deel van haar onderzoek in de strategische  
onderzoeksclusters Energy en Health. Hiermee wil de universiteit krachtige  

onderzoeksconcentraties laten ontstaan die kunnen concurreren met de  
sterkste onderzoekscentra in de wereld. De oud-Philips-topmannen  

dr. Rick Harwig (Energy) en drs. Roel Fonville (Health) zetten de eerste  
lijnen uit. Ze vertellen over hun onderzoeksthema’s en de ambities.

Roel Fonville.
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0TU/e-hoogleraar Remco van der Hofstad heeft de opnames  

voor de VPRO Nationale Wetenschapsquiz al achter de rug,  
maar andere TU/e’ers kunnen live meespelen op zondag  

26 december. Tijdens de uitzending op tweede kerstdag speel je 
met je laptop op schoot realtime mee met de kandidaten op tv. 
Op de site van de Nationale Wetenschapsquiz www.vpro.nl/nwq 

kun je je aanmelden voor de live quiz.
Uitzending: zondag 26 december 2010, 21.15 uur op Nederland 2. 

1.  Waardoor prikken champagnebubbels op je tong?
 
 a. door het uit elkaar klappen van de bellen 
 b.door de temperatuur van de bellen
 c.door een chemische stof in de bellen
 

2.  Wat moet je zeker niet blussen met een  
kooldioxideblusser?

 
 a. brandend gas
 b. brandend metaal 
 c. brandend vet

3. Groeit gras ’s nachts door?
 
 a. ja
 b. soms, alleen bij voldoende maanlicht
 c. nee

4.   Je spant een touw strak om de aarde. Maak het touw  
1 meter langer en trek het op één punt omhoog.  
Hoe hoog kun je het touw omhoog trekken?

 
 a. ongeveer 12 cm
 b. ongeveer 12 m
 c. ongeveer 120 m

5.   De Egyptische Cleopatra nam graag een bad in  
ezelinnenmelk. Had dat zin?

 
 a. ja, vanwege het melkzuur en de vetten in melk
 b.  ja, omdat het water van de Nijl vaak sterk  

verontreinigd was
 c. nee, water reinigt beter dan melk

6.   Waarom is een bloeduitstorting soms blauw?
 
  a.  doordat blauw licht minder diep de huid indringt 

dan rood licht
 b. door de afbraak van hemoglobine in dat gebied
 c. door een gebrek aan zuurstof in dat gebied

7.   Waardoor braken de liberty-schepen uit de Tweede 
Wereldoorlog soms spontaan doormidden?

 
 a. ze konden niet tegen kou
 b. ze konden niet tegen zout
 c. ze konden niet tegen aangroei

8.   Wat zie je niet meer als alle kegeltjes in je ogen  
kapot zijn?

 
 a. je ziet slecht in het donker
 b. je ziet geen beweging meer
 c. je ziet geen details meer

1.   In een bak water drijft een bakje met pure alcohol. 
Je gooit het bakje alcohol leeg in de bak water en 
plaatst het lege bakje terug. Het vloeistofpeil in  
de grote bak is dan:

 a. gestegen 
 b. gedaald
 c. hetzelfde gebleven

10.   Een groep van 5 mensen trekt lootjes voor sinterk-
laasavond. Als ze het jaar daarop met 10 personen 
lootjes trekken, moeten ze:

  a.  twee keer zo vaak trekken voordat niemand  
zichzelf heeft

 b.  wortel 2 keer zo vaak trekken voordat niemand 
zichzelf heeft

 c. even vaak trekken voordat niemand zichzelf heeft

11.  Je kan een mol het beste vergelijken met: 

 a. een Tibetaan 
 b. een Eskimo 
 c. een Arabier 

12.  Waardoor worden pasgewassen handdoeken die  
je buiten laat drogen hard?

 a.  UV-licht verandert de chemische samenstelling 
van de restanten wasmiddel

 b.  er waaien stofdeeltjes in de vezels die de stof 
stug maken

 c.  er ontstaan zoutkorsten door gebrek aan beweging

13.   Je staat op een omhooggaande roltrap. Wat gebeurt 
er terwijl je een stukje mee omhoog loopt?

 a. dan verbruikt de roltrap per seconde meer energie 
 b.  dan verbruikt de roltrap per seconde minder energie 
 c.  dan verbruikt de roltrap per seconde evenveel 

energie

14.   Je vaart met een vrachtschip beladen met hout van 
Zweden naar Nederland. Op de terugweg vaar je  
met eenzelfde gewicht aan staal. Wanneer heb je  
het meeste last van zeeziekte?

 a. op de heenweg
 b. op de terugweg
 c. er is geen verschil 

15.   Het vliegprincipe van een esdoornzaadje dat wordt 
meegevoerd door de wind lijkt het meest op dat van:

 a. een helikopter
 b. een windmolen
 c. een vliegtuig
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Excellent career building opportunity (Starters position) for 
Master in Industrial Engineering/Industrial Design, IE&IS, or 

Marketing/Technical MBA in Nijmegen!

NACCO Materials Handling Group (NMHG) develops, manufactures and services 
Materials Handling equipment for virtually every market niche, including Warehouse trucks, 
Counterbalanced trucks and large capacity Cargo and Container Handling trucks (Product 
Line Big Trucks). 
NMHG is one of the world’s largest lift truck manufacturers (Hyster & Yale) and has its 
Headquarters in the United States. The three operating divisions - America’s, Europe and 
The Middle East and Africa, and Asia-Pacific link 14 production plants in 8 countries. 
For the Big Truck Product Line (8 to 52 Tons Forklift Trucks and Container Handlers), the 
global center is based in Nijmegen with Manufacturing, Aftermarket and other Product 
Line Support co-located.  The Big Truck Development Center is responsible for the Design, 
Engineering, Product Support and Strategic Direction for all Hyster or Yale worldwide 
delivered Big Trucks.
http://www.hyster.com/Europe/en-GB/Products/BigTrucks/bigtrucks.htmx

To support the ongoing growth and development of this Product Line we are looking for a

The main responsibilities of this role are to:

• Assisting in organizing & gathering all relevant and up-to-date market information
• Assisting in initiating, monitoring and reporting of all Big Truck product Development   
 projects
• Ensure completeness & accuracy of product information for all Big Truck products for   
 communication across global NMHG functions
• Develop Sales messages for existing and new Products
• Gather & process all monthly marketing reports on Big Trucks
• Work with Division Marketing areas worldwide to provide market input for translation   
 into BT Product Strategy
• Processing of market successes (major deal analyses)

The ideal candidate will possess:

• University/Master degree in Industrial Marketing, Mechanical Engineering with final or  
 co-study on Marketing, or Technical MBA
• Knowledge of and/or interest in Automotive, Heavy Machinery or Industrial Vehicles 
• Understanding of technical accuracy of Product Specifications
• Excellent skills in (Market) data processing/analyzing 
• Excellent communication skills (oral & written) 
• Interest in growing the Big Truck business globally

Product/Market Analyst Big Trucks        Location: Nijmegen, The Netherlands

If you are interested in this career opportunity, please forward your CV or 
letter of interest to: 

NACCO Materials Handling BV, Nijmegen
Jos.brekelmans@nmhg.com 

Or contact us for all relevant information on this position via: 024 3742109 

Advertentie

University Lecturer Prins: 

“TU/e respecteert privacyrechten onvoldoende”
De TU/e respecteert de privacyrechten 
van studenten, medewerkers en gasten 
onvoldoende. In haar publiekslezing op 
woensdag 15 december, ter afsluiting 
van haar collegereeks ‘Who’s in 
control?’ aan de TU/e, wil de Tilburgse 
hoogleraar prof.dr. Corien Prins de 
universiteit een spiegel voorhouden: 
“Juridisch mag er veel, maar niet alles is 
fatsoenlijk”. 

De maatschappelijke implicaties van 
nieuwe technologieën en de controle 
van individuen hierop: dat was het 
thema van de Eindhoven University 
Lectures die Prins de afgelopen 
maanden gaf aan ruim zeventig 
TU/e-studenten van verschillende 
opleidingen. Prins is lid van de 
wetenschappelijke raad voor regerings-
beleid en hoogleraar recht en informati-
sering aan de Tilburg University.
Studenten kregen onder meer de 
opdracht om bij de eigen gemeente 
inzage te vragen in de gegevens die daar 
van hen worden geregistreerd. “De 
meeste gemeenten reageren heel 
defensief. Gegevens uit de gemeente-
lijke basisadministratie krijg je wel, 
maar alle andere informatie die zich 
achter diverse deelloketjes bevindt, 
bijvoorbeeld omdat je ooit een 
vergunning hebt aangevraagd of ergens 

op de website iets hebt ingevuld, krijg je 
moeilijk los.” Voorheen kon de 
volhardende burger nog aankloppen bij 
het College bescherming persoonsge-
gevens, “maar dat helpt sinds twee jaar, 
wegens geldgebrek, geen individuen 
meer. Dan blijft de gang naar de rechter 
over - maar dat kost je een hoop geld”.

Ook de TU/e zou in de ogen van de 
Tilburgse prof eens kritisch moeten 
kijken naar hoe ze met bepaalde rechten 
van mensen omgaat. “Als een scholier 
zich online wil inschrijven als student, is 
hij verplicht ermee akkoord te gaan dat 
hij in de toekomst afstand doet van al 
zijn intellectuele eigendomsrechten, 
eventuele octrooirechten, enzovoorts, 
aan de universiteit. Het is een klein 
vinkje, maar met enorme consequenties. 
Juridisch gezien mag de universiteit dat 
vragen, maar ik vind het niet fatsoen-
lijk.”
Prins geeft een tweede voorbeeld: 
“Studenten moesten voor de groeps-
opdracht samen een Wikipedia-achtige 
pagina maken en informatie hiervoor 
aanleveren via Studyweb. Zelf gaf ik ook 
linkjes, actuele artikelen en dergelijke 
door via Tijn Borghuis, die de college-
reeks coördineert. Ik kon zelf ook 
toegang krijgen tot Studyweb, maar 
daarvoor moest ik een formulier invullen 

waarvan ik nogal recalcitrant werd; ik 
moest zelfs de naam en geboortedatum 
van mijn echtgenoot doorgeven. Wie 
verlangt dit van mij en waarom? Ik ben 
benieuwd of hier ooit een jurist naar 
gekeken heeft. Hij of zij is in elk geval 
van harte uitgenodigd voor mijn lezing”. 
(MvdV)

‘De Macht aan het Individu: hoe 
technologie onze positie verandert’: 
woensdag 15 december vanaf 11.45 uur 
in de Blauwe Zaal.

TU/e’s privacy protection for students, staff and guests is inadequate. 
In her public lecture on Wednesday December 15, that markes the end 
of her lecture series ‘Who’s in control?’ at TU/e, Tilburg professor 
prof.dr. Corien Prins wants to confront the university: “A lot is allowed 

legally, but not all of it is respectable”.

[E]

TU/e-student: “Nog voorzichtiger met online 
gegevens achterlaten”
Hij was naar eigen zeggen al voorzich-
tig met het achterlaten van zijn 
gegevens op allerlei websites, “maar 
dat is alleen maar sterker geworden”. 
De colleges van Prinsen hebben 
derdejaars student Pim Jansen, bezig 
met zijn minor Human Technology 
Interaction, nadrukkelijk aan het 
denken gezet. “Door middel van 
bijvoorbeeld Hyves, Facebook en 
Google StreetView zijn mensen vaak te 

traceren en dus kwetsbaar voor 
kwaadwillenden. Mensen laten op 
internet bovendien vaak gegevens 
achter omdat ze denken dat het móet. 
Je ziet op websites vaak een ‘*’ staan 
bij verplicht in te vullen velden; Corien 
spoort aan om daar overheen te 
stappen.”
Prinsen stuurde Jansen en zijn 
collegegenoten onder meer naar hun 
eigen gemeenten om daar zoveel 

mogelijk over hun eigen opgeslagen 
gegevens los te krijgen. Tot heel 
verrassende bevindingen kwam de 
student naar eigen zeggen niet, “wel 
bleken mijn gegevens te zijn doorge-
geven aan een aantal instanties dat ik 
niet kende”. Nader werk heeft hij er 
niet van gemaakt, “omdat ik er tot op 
heden geen schade van ondervind”.
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Valorisatie begint altijd met goed 
onderzoek, zegt Steef Blok, directeur 
van het Innovation Lab. Daarom start 
daar het werk van zijn afdeling.  
“Wij moeten zoveel mogelijk geld uit  
de markt zien te krijgen voor goed 
onderzoek. Met de markt bedoel ik de 
overheid, bedrijfsleven, subsidies, 
grants, NWO, STW, noem maar op.”

Het Innovation Lab gaat de onderzoekers 
daarom nog beter helpen om deze 
geldstromen te benutten. “Een 
onderzoeker in de academische wereld 
is een te groot deel van zijn tijd bezig om 
subsidies voor onderzoek te verkrijgen”, 
stelt TU/e-collegevoorzitter dr.ir. Arno 
Peels. “Het Innovation Lab heeft daarom 
specialisten die precies weten welke 
subsidies er zijn. Elke faculteit krijgt 
projectmanagers die onderzoekers 
helpen bij het aangaan van projecten 
met het bedrijfsleven en het maken  
van aanvragen. Vervolgens zijn er de 
juristen die de zaken goed regelen  
rond de onderzoeksprojecten. Dankzij  
al deze hulp kunnen onze medewerkers 
meer tijd steken in het onderzoek.  
In de komende jaren zullen we deze 

ondersteuning nog verder uitbreiden en 
verbeteren.”
Een belangrijke vorm van valorisatie  
zijn de startende bedrijven die met een 
vinding van de TU/e de markt opgaan. 
Tot op heden is de praktijk dat een 
student of onderzoeker met een idee uit 
een afstudeeronderzoek of promotie aan 
de slag gaat. De universiteit krijgt een 
klein deel van de aandelen en de jonge 
ondernemer is verantwoordelijk voor  
het bedrijf, daarbij geholpen door het 
Innovation Lab. Het resultaat is dat er 
relatief weinig starters met groeipotentie 
zijn.
De ambitie is nu om meer en betere 
bedrijven op te zetten aan de TU/e.  
“We staan nog altijd open voor iedereen 
met een goed idee, maar we gaan het 
hele traject wel stroomlijnen en 
professionaliseren”, vertelt Peels.  
“We worden strenger voor de bedrijven 
die we toelaten, maar de bedrijven  
die erdoor komen, gaan we nog beter 
helpen om te groeien naar een groot  
en succesvol bedrijf.” Ook gaat het 
Innovation Lab bestaande technostarters 
een extra impuls geven door ze op te 
nemen in een groeiprogramma.
Het Innovation Lab gaat in de toekomst 
ook actiever op zoek naar ideeën binnen 
de faculteiten, ongeacht of er al iemand 
is die er bedrijvigheid van wil maken. 
Wanneer zo’n idee is gevonden, wordt 
aan de hand van een groot aantal 
criteria bekeken of het kansrijk is.  
Zo wordt het idee ook getoetst door 
internationale experts, uit de marketing, 
de it en de wetenschap. Is de business-

case positief, dan wordt het, indien 
nodig, gepatenteerd. Die patenten 
kunnen vervolgens via licenties aan 
andere bedrijven worden verkocht.  
Is dit niet het ideale businessmodel,  
dan richt het Innovation Lab zelf een 
bedrijf op om de technologie marktrijp 
te maken. Dat gebeurt met academische 
research, tegen betaling uitgevoerd  
door de faculteiten. Daarmee creëert het 
Innovation Lab in feite een eigen twee 
en derde geldstroom. Voor het leiden 
van de bv’s wordt steeds meer gekeken 
naar ervaren ondernemers van buiten  
de universiteit. Want de wetenschapper 
die het idee heeft ontwikkeld, is niet  
per definitie een goede ondernemer,  
zo is de ervaring.

Een belangrijk onderdeel van de 
kennisvalorisatie is onderwijs in 
ondernemerschap. Een rol hierbij is  
weggelegd voor het Brabant Center of 
Entrepreneurship (BCE). Het BCE biedt in 
Eindhoven en Tilburg tal van programma’s 
aan, zowel voor de bachelor- als 
masterstudenten: certificaatprogram-
ma’s, lunchlezingen door ondernemers, 
workshops, summerschools, een 
elevator pitch en gastcolleges.  

In de toekomst zal hier ook Fontys 
Hogescholen bij aansluiten. Met de 
hogescholen komen er duizenden  
potentiële ondernemers bij. Dit zijn 
mensen met een idee, maar zeker ook 
studenten met talent voor ondernemer-
schap, maar zonder een idee. Hier 
kunnen vindingen van de TU/e voor 
worden ingezet.

Er komt in de komende jaren een flinke 
uitbreiding van de huisvesting van 
starters. Het blijkt over de hele wereld 
dat startende ondernemers het beste 
gedijen in een omgeving van univer-
siteiten en researchcentra. Er zijn op  
de TU/e-campus al gebouwen voor 
starters, zoals het Multi Media Paviljoen, 
Twinning en Connector (in het gebouw 
waar vroeger de opleiding Techniek & 
Maatschappij zat). Daar komt ook  
nog het gebouw Catalyst bij, een 
kantoorgebouw inclusief laboratoria,  
uitermate geschikt voor de talloze 
start-ups van de faculteit Scheikundige 
Technologie. Dit moet verrijzen 
tegenover het Paviljoen.
Met dit plan is het hele traject van 
onderwijs, naar onderzoek, naar 
kennisvalorisatie, naar bedrijfshuis-
vesting, ondersteund met een finan-
cieringsstructuur met subsidies en 
leningen, compleet, zo stelt CvB- 
voorzitter Peels tevreden vast.  
De activiteiten van de TU/e zijn ook  
nog ingebed in Incubator3+, de stichting 
om techno- en designstarters te helpen 
bij het opzetten van een bedrijf.  
Het consortium bestaat uit de TU/e, 
Brainport, Rabobank, Philips en vele 
andere. De partners verwachten met  
het Valorisatieplan in totaal drieduizend 

arbeidsplaatsen te creëren in de 
Brainportregio. Duizend banen moeten 
komen uit de spin-offs, duizend uit 
onderzoeksprojecten van de TU/e in 
samenwerking met het bedrijfsleven en 
duizend uit geldstromen die voortkomen 
uit succesvolle kennisvalorisatie, zoals 
overdracht en/of licentiëring van 
patenten. 
Volgens IL-directeur Steef Blok zijn  
deze schattingen nog aan de lage kant. 
“Het plan dat hier ligt is echt uniek.  
Er is geen universiteit in Nederland die 
zijn kennisvalorisatie zo goed heeft 
geregeld. Ik denk dat de hele regio daar 
in de komende jaren de vruchten van  
zal plukken.”

“Geen universiteit 
in Nederland  
heeft zijn  
kennisvalorisatie  
zó goed geregeld”

Wetenschappers 
zijn niet per 
definitie goede 
ondernemers

Kennisvalorisatie | Chriz van de Graaf
Illustraties | Inbo

In de vijf jaar dat het TU/e Innovation lab nu bestaat, is kennisvalorisatie  
onmiskenbaar de derde taak van de universiteit geworden. Onderzoeksprojecten 

met het bedrijfsleven, hulp aan mkb’ers, onderwijs in ondernemerschap, startende 
bedrijven - het zijn activiteiten waarin de TU/e vooroploopt in universitair  

Nederland. Maar de ambities reiken verder, zo staat te lezen in het Valorisatieplan 
2011 - 2016. Vooral het aantal succesvolle bedrijven moet sterk toenemen.

Meer startende bedrijven
en snellere groeiers

Valorisatieplan moet drieduizend arbeidsplaatsen creëren in de Brainportregio

In the five years of TU/e 
Innovation Lab’s 
existence, knowledge 
valorization has definitely 

become the university’s third-most 
important task. Research projects with 
companies, helping SMEs, education  
in entrepreneurship, startups – in all 
these activities, TU/e is ahead of the 
Dutch academic world. Yet ambitions 
are greater still, according to the 
2011-2016 Valorization Plan. Especially 
the number of successful companies 
should increase.

[E]

Een artist impression van het Catalyst-gebouw dat op de TU/e-campus verrijst

Een artist impression van het atrium in Catalyst.
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Four Lions: 
gevoelig thema met komische noot

Christopher Morris kan weer een nieuw beroep aan zijn  
curriculum vitae toevoegen. De Brit was al komiek, radiomaker 
en schrijver en bracht dit jaar als kersverse regisseur zijn 
eerste speelfilm ‘Four lions’ uit. In dit komische werk steekt 
hij de draak met een fenomeen dat de laatste jaren veel angst 
heeft gezaaid in de maatschappij: zelfmoordterrorisme. 

Morris slaagt erin om van een serieus en gevoelig thema  
een komedie te maken. Terroristen worden in deze film  
geportretteerd als doodgewone jongens die naar westerse 
muziek luisteren, merkkleding dragen en naar ‘X-factor’ 
kijken, maar rondlopen met radicale ideeën, die ze  
bovendien tot uitvoering proberen te brengen.
De idiotie van het fanatisme is het thema dat de regisseur 
probeert uit te dragen. Dit doet hij door de terroristen als  
een dom zooitje ongeregeld neer te zetten. De vraag is dan 
ook: voor wie vormen ze de grootste bedreiging? Voor de 
samenleving of voor zichzelf? Door op een ongepolijste 
manier te filmen, met het gebruik van grofkorrelige beeld-
kwaliteit en schokkerig handcamerawerk, heb je het gevoel 
dat je als kijker meeloopt met de hoofdpersonages. (JF) 

De film is te zien in filmhuis De Zwarte Doos 
op het TU/e-terrein op donderdag 9, dinsdag 14 en 
woensdag 15 december, steeds vanaf 20.00 uur.

In his debut feature ‘Four Lions’, Christopher 
Morris (also known for his work as a comedian 
and writer) pokes fun at the concept of suicide 
terrorism. The movie plays at De Zwarte Doos 

cinema on TU/e campus. Showtimes: Thursday 9, Tuesday 
14, and Wednesday 15 December at 8PM.

[E]

Je hebt geen kans - maar pak ‘m
Oliebollen bakken en ondernemen, 
een combinatie die bikkelhard blijkt 
te zijn. Na het grote succes van ‘De 
helaasheid der dingen’ presenteert 
theatergezelschap Afslag Eindhoven 
zijn nieuwste productie ‘Bokkenvet’, 
vanaf 16 december te zien op Strijp-T 
in Eindhoven.

De repetities voor het stuk zijn in volle 
gang; op 18 december is, na twee  
try-outs, de première. De voorstelling 
vertelt het verhaal van de broers Ronny 
en Ricardo, die de familie tra ditie van 
oliebollen bakken overboord gooien: 
bagels moeten het worden.  
Ze komen bij toeval in contact met 
Dirk, een bankier die hun onderneming 
financiert. 
Regisseuse Gerrie Fiers liet zich voor 
de productie, met de ondertitel ‘Je hebt 
geen kans, maar pak ‘m’- inspireren 
door de economische crisis. “Het laat 
de gevolgen zien van ondernemen 
zonder hiervoor de juiste tools te 
hebben. Een bankier kent de financiële 
wereld; de twee broers komen dan 
ook vast te zitten tussen verschillende 
werelden.” De inzet van een sopraan-
zangeres en harde technomuziek in  
het stuk is een gewaagde keuze, maar 
past volgens Fiers verrassend goed:  

de muziekstijlen zijn elkaars uitersten 
en daarmee een vertaling van het 
verhaal van de twee broers.

Afslag Eindhoven staat bekend om  
zijn voorstellingen over mensen die 
moeten overleven. “Ik houd van de 
‘kleine’ mens, de ‘underdog’”, zegt 
Fiers. Het realistische en fysieke 
spel maakt het stuk volgens haar erg 
toegankelijk en aansprekend voor een 
breed publiek. Het theatergezelschap 
koos bewust voor een oude Philips-
fabriek op Strijp-T als speellocatie voor 
‘Bokken vet’. Volgens Gerrie Fiers trekt 
de voormalige machinefabriek, die 
wordt omgebouwd tot creatief bedrijfs-
verzamelgebouw, gelukszoekers 
aan; veel jonge ondernemers maken 
hier hun start. De personages in het 
theater stuk zijn hier voorbeelden van. 
(JF)

The combination of 
frying sweet dough balls 
and entrepreneurship 
isn’t an easy one.  

After their successful production of  
‘De helaasheid der dingen’, theater 
company Afslag Eindhoven presents 
their latest play, ‘Bokkenvet’.  
Premieres December 16 at  
Strijp-T in Eindhoven. Dutch.

[E]

‘Bokkenvet’ is van 16 en met 30 december te zien in het TAB-gebouw op  
Strijp-T (Zwaanstraat 1); zie www.afslageindhoven.nl voor de exacte data, 
tijden en toegangsprijzen. Het theaterbezoek kan worden gecombineerd  
met een culinair uitje naar het restaurant van ontwerper Piet Hein Eek  
op Strijp-R (gebouw RK, Zwaanstraat 2a). Voor meer informatie over dit  
arrangement zie www.plazafutura.nl. 

De TU/e-brandweer bestaat dit jaar 
vijftig jaar. Als afsluitende activiteit 
rondom dit jubileum is in De Hal een 
expositie van foto’s te zien die de  
historie van het korps weergeven. 
Een deel van de beelden kreeg 
tevens een plek in het gelijknamige 
jubileum boek over de TU/e-
brandweer, dat dit jaar verscheen. 
De fototentoonstelling is nog tot  
eind februari te zien in de centrale 
bibliotheek op de begane grond 
van De Hal. De foto’s worden ook 
opgenomen in de beeldbank ‘TU/e  
in Beeld’ en zijn tevens te zien op  
de beeldwand ‘TU/e in the Picture’  
in De Hal. (JF)

Foto-expositie ‘TU/e Brandweer 50 jaar jong’

The TU/e fire department 
celebrates its 50th  
anniversary. To conclude 
the festivities surround-

ing the anniversary, the central library 
in De Hal will be displaying a photo 
exhibition showing the corps’ history. 
The exhibition runs until the end of 
February.

[E]

Foto | Paul Beekhuis
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I wonder

Two weeks ago the annual elections for student members of the University 
Council were held. Everywhere in the university buildings there were posters  
of Groep-één and PF and students were egged on via e-mail to go and vote. 
Cursor received the following question from Emily Yang, a student of Industrial 
Engineering & Innovation Sciences from the United States. Can someone 
explain how the systems works? like who are we voting for? And what role  
do they play? 

Although the elections as such are now behind us, 
we shall give a short explanation to make things 
clear for next year at any rate. The elections are held 
for the composition of the University Council (UR). 
The UR checks the resolutions adopted by the 
Executive Board and consists of employees and 
students of TU/e. The students are divided between 
two parties, Groep-één and the PF. As a student you 
can cast your vote once a year for one of these two 
parties. This allows you to have a say in who will get 
to be in the University Council. The viewpoints of 
the parties can be studied on their websites (the information is also available 
in English), which will help you decide which party you want to vote for.  
At this moment Groep-één has six seats and the PF three. (HB)

Do you also have a burning question? Mail it to engcursor@tue.nl.
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g? Eindhoven winter city

Various wintry activities in Eindhoven’s city center, such as a 
Christmas market in Wilhelminaplein and a torchlight procession. 
December 12 thru 31, various locations in the city center, 
admission free. www.eindhovenwinterstad.nl 
 

Van lint sports week 

A week-long competition in different sports categories,  
such as football, basketball, ‘knotsbal’ and underwater hockey. 
And a feast every night at the Sports Center. 
December 13 thru 17, Student Sports Center TU/e, admission  
free www.essf.nl 

Christmas party

Christmas party for students. Two euro gains you admission  
and Santa will have a present for you as well. Everybody is  
asked to bring along snacks that are eaten in their home country 
at Christmas. 
December 14, 19.30 to 23.30 hours, de Bunker opposite the  
TU/e campus, two euro entrance fee. 
For more information see Facebook page ‘common room’. 

1
2
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are that we shall soon have a shortage 
of highly trained technicians. To prevent 
this we need to invest in knowledge 
workers now”, says Astrid van Deelen, 
project manager with Brainport Interna-
tional Community.
The project has three stages: coming to, 
living in and settling in. It is particularly 
the second and third stages that are 
interesting when you are already in the 
Netherlands. In the second stage the 
project wants to ensure that expats feel 
at home in the Netherlands and get to 
know their way around. This is why the 
website www.expatguideholland.com 
has gathered a lot of information about 
items such as accommodation, taxation 
and financial matters. For career  
opportunities and education the site: 
www.brainporttalentregion.com is  
being developed. Van Deelen: “This site 
will present a survey of job profiles in 
the region and education possibilities. 
Intentions are to have the site online very 
soon.” The Expat Center Brabant (ECB) 

also helps expats who want to settle in 
the Netherlands. As of 2011 the ECB will 
refer expats to private service providers 
as well. To this end they are starting the 
‘partnership program.’ “Expats can then 
turn to the ECB for reliable referrals to 
financial advisers, schools and housing 
corporations.” 
Once you live in the Netherlands, there 
are also different expat clubs where 
you can go to take part in activities in 
your leisure time, such as international 
women’s club and eindhoven expats 
meetup. Many clubs are the result of a 
personal initiative and often focus on a 
select group of people. “As yet we don’t 
really have an expat club that everybody 
can come to, so it would be a good thing 
if such a club were set up”, says Van 
Deelen. (HB)

Over the past three 
weeks you have been 
able to read about the 
experiences of three 
expats in the Nether-
lands. Have you become 
enthusiastic and are  
you also interested in 
staying here longer  
after your studies or 
your PhD? It will be 
handy in any case to 
know where to turn to. 

In 2008 the ‘Brainport 
international community’ 
project was started in 
the region South-East 
Brabant, which is 
intended to attract more 
knowledge workers to 
the region and to keep 
them here. “Given 
the impending ageing 
process, expectations 

NL, my new home?

Practical information 

The Netherlands attractive 
student country for women
According to the publication Mobiliteit 
in beeld 2010 ‘Internationale mobiliteit 
in het Nederlandse hoger onderwijs’ 
(international mobility in Dutch higher 
education) by Nuffic, the Netherlands 
proves to be an attractive country for 
women to study. They constitute almost 
sixty percent of the foreign students in 
funded higher education. Altogether 
there are about 47,000 foreign 
students, two-thirds of whom are from 
EU countries. The total number of 
foreign students in the Netherlands  
is 76,750. 
Within Europe, Germany is the biggest 
supplier with 20,800 students, and 

outside it China with 3,700. Three 
quarters of all foreign students in  
the Netherlands follow a Bachelor 
program. In the Netherlands itself the 
scientific studies of Agriculture and the 
hbo (higher professional education) 
programs Language & Culture attract 
the highest percentages of students 
from abroad. All in all, the biggest 
group of foreign students comes to  
the Netherlands for an education in 
economics (17,500). The art academies 
have the strongest international color, 
boasting the highest percentages of 
foreign students. (HB)

What’s happening 
Van Lint sports week

During the Van lint sports week  
student teams compete for a week  
at the TU/e Student Sports Center 
in well-known and lesser-known 
sports. The week is called ‘Van lint 
Sportweek’, because professor  
Jack van lint (Rector Magnificus  
of TU/e from 1991-1996) always  
committed himself to student sports. 

One of the less well-known sports 
is underwater hockey. It involves a 
25-centimeter-long hockey stick and  
a heavy puck that will not float.  
Under water you pass the puck  
to each other and try to score.  

To take another breath you need  
to surface again. “The Netherlands  
has been the world champion in this 
sport for several years”, Jeroen Schutter 
informs us. Schutter is chairman of  
the Van Lint committee and studies 
Industrial Engineering at Fontys 
Hogescholen. 

Apart from underwater hockey there 
are other ‘unusual sports’ such as 
wheelchair basketball, canoe polo and 
‘knotsbal’. While playing wheelchair 
basketball you can experience what  
it is like to play basketball in a wheel-
chair, canoe polo is water polo played 

from canoes and ‘knotsbal’ (club ball) 
involves a stick with a foam rubber 
head and a little ball. By means of the 
club you need to try and hit the ball 
into the goal. How they have come  
up with these peculiar sports? “Well, 
we really don’t make them up, they 
actually do exist. We see something  
on TV or hear somewhere about an  
odd sport. Then we find out whether  
we can do something with it during  
this sports week. During a brainstorm-
ing night we always manage to come 
up with some nice ideas.”  
In addition to the odd sports, there will 
also be competition in much more 

familiar types of sport 
such as indoor football, 
table tennis and bas-
ketball.

And like many other 
activities the Van Lint 
sports week will this year 
have Serious Request as 
its theme. Schutter: “We 
have the activity ‘build 
your own glass house’ in 
which you can build the 
biggest possible house 
with plastic cups. Also, 
there are various fund-
raising drives.”

Registration for the 
sports week will close 
on December 8, but you 
can always go there to 
encourage the players 
and to party: every night 
there will be a feast in 
the canteen. (HB)

Underwater hockey can also be practiced during the Van lint Sportweek. Archive photo | Bart van Overbeeke
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En hoe is het in São Paulo?

São Paulo…het snel kloppend hart van het Zuid-Amerikaanse 
continent. Als je op externe stage bent in deze twintig 
miljoen inwoners tellende stad, zul je je geen dag vervelen. 
Het Mekka van het uitgaansleven is zó populair dat je 
dikwijls om 01.00 uur ’s nachts vastzit in de file. Het mag de 
pret echter niet drukken. Door de hele stad vind je optredens 
van sambabands, er zijn overheerlijke restaurants en je kunt 
hier luxueus clubben: zonder connecties moet je hiervoor 
tweehonderd reais (een kleine tachtig euro) neertellen. Tot 
nu toe valt het met de heimwee naar Stratum nog wel mee.

Maar goed, er moet natuurlijk ook gewerkt worden. In het 
lage-temperatuurlab werk ik aan het ontrafelen van de 
elektronenstructuur van het halfgeleidermateriaal indium 
arsenide, vanuit de vakgroep Photonics & Semiconductor 
Nanophysics van prof. Paul Koenraad. Het doel van dit 
onderzoek is om nog korter gepulste lasers te ontwerpen. 
Van deze stage heb ik al veel opgestoken, ook op cultureel 
vlak. Wat je duidelijk merkt, is de persoonlijke benadering. 
Mijn professor kwam me ophalen van het vliegveld, geeft je 

een lift als je tot laat in het lab hebt gewerkt en onderneemt 
zelf ook veel experimenten met mij en mijn collega’s.
Deze persoonlijke touch merk je ook bij de medestudenten. 
Mijn Braziliaanse huisgenoten kende ik welgeteld één uur en 
meteen werd er tweehonderd reais voor me gepind omdat 
mijn pas hier niet werkt. ‘Dat krijg ik nog wel een keer terug 
van je!’ Wow! In Nederland zou ik me schamen om mijn beste 
vrienden om tachtig euro te vragen, maar dat is hier allemaal 
geen probleem. Diezelfde eerste avond wilde ik hen helpen 
door de afwas te doen, waarop ze me alledrie hard begonnen 
uit te lachen. ‘Je gaat toch niet de afwas doen? Daar hebben 
we een huisvrouw voor.’ Later bleek dat Meiri ook nog het 
huis poetst en je kleren gladgestreken aflevert. 

Ook op straat maak je gemakkelijk contact; in de kantine, bij 
de bushalte en zelfs in de supermarkt leer je mensen 
kennen. De cultuur is ontzettend open. En dat je Portugees 
niet altijd even vloeiend is, is geen probleem. In tegenstelling 
tot onze Franse vrienden, matigen de Brazilianen wel 
vriendelijk hun tempo als je het aan hen vraagt. 
Maar het zal niet alleen bij mijn verbijstering over São Paulo 
blijven, want ik ga drie maanden rondreizen in dit veelzijdige 
land: met een boot over de Amazone, prachtige stranden  
en natuurlijk carnaval in Rio. Ben erg benieuwd wat dat voor 
verhalen gaat opleveren!

Rob Mensink, student Technische Natuurkunde

Werkervaring opdoen bij een architectenbureau in londen. 
Kennismaken met het studentenleven in het Zweedse  
Uppsala. Zonne-energieproducten ontwikkelen in Cambodja. 
Een stage of onderzoek in het buitenland levert een schat 
aan ervaringen op. Cursor laat studenten aan het woord  
over hun belevenissen. 

‘Clouless’ lachen 
met Latent Talent

Bunker verzamelt vijfhonderd euro voor kankerbestrijding

Lucid haalt met eigen radiozender 
geld op voor Serious Request

Professioneel? Zo zou Dirk van den 
Bekerom van latent Talent het jaar-
lijkse diescabaret van zijn dispuut niet 
willen bestempelen. “Het heeft een 
hoog melig gehalte. Maar we maken 
er, met een regisseur, wél serieus 
werk van.” Voor de 23ste keer vierde 
latent Talent maandag 6 december 
zijn verjaardag met een goedgevulde 
avond vol sketches in een eveneens 
goedgevulde Blauwe Zaal. 

‘Clouless’, zo doopte het SSRE-
dispuut de avond - maar een echt 
overkoepelend thema hadden de 39 
zelfgeschreven mini-toneelstukjes 
en korte liedjes niet. “Daar zijn we in 
de loop der jaren vanaf gestapt; een 
thema belemmert je bij het schrijven 
toch in je creativiteit”, vindt Van 
den Bekerom, student Technische 
Natuurkunde. 

In totaal zestien dispuutsleden betraden 
-veelal meermaals- de planken, onder 
wie de dispuutsvoorzitter zelf die zich 
zonder schaamte in een blauw jurkje 
hees om Grietje te spelen. Grietje, 
die in de ‘overgedramatiseerde’ 
sprookjesvariant van maandagavond 
verliefd wordt op Hans, gespeeld door 
Bouwkundestudent Jasper Hofstede. 
Aan enige intimiteit ontkwam het duo 
vanwege deze romantische factor niet, 
“maar we hielden het netjes, hoor”, 
bezweert Van den Bekerom. (MvdV)

Anderhalf jaar terug begon gebouw-
beheerder Johan lauwers met het 
verzamelen van kleingeld in en rond 
de Bunker. Om uiteindelijk, dankzij 
flink wat extra duiten van de drie 
studentengezelligheidsvereni gingen 
en het College van Bestuur van de TU/e, 
een bedrag van vijfhonderd euro te kun-
nen overhandigen aan  
KWF Kankerbestrijding. 

Lauwers is maar wat trots op de studen-
ten, die volgens hem grif aanhaakten op 
zijn spaaractie en binnen het ESC, SSRE 
en Demos -met spaarpotjes op de togen 

en andere eigen initiatieven- de nodige 
extra euro’s ophaalden. “Mensen  
hebben het vaak over ‘die studenten’ 
die herrie, rommel of andere problemen 
veroorzaken. Maar ze verdienen het  
om ook eens in een positief daglicht  
te staan.”
Onlangs droeg de beheerder de zware 
zak geld over aan Rob de Bouter van  
de Eindhovense afdeling van KWF.  
De Bouter bedankte de Bunker-bewoners 
voor hun bijdrage daaraan en hoopte 
hardop dat hij over een poosje weer mag 
terugkomen. Lauwers beloofde noest 
te zullen blijven bukken en bewaren: 

“En geloof me, dat geld is smerig hoor”. 
Lachend: “Maar ja, dat is geld eigenlijk 
altijd”. (MvdV)

Studievereniging lucid van Industrial 
Design heeft zo’n 850 euro opgehaald 
voor Serious Request door een dag lang 
een radiozender in de lucht te hebben. 
Ook daarna kwamen de donaties nog 
binnen, waardoor de teller van de  
studievereniging al op meer dan  
duizend euro staat.

Lucid had vorige week een studio 
ingericht en een programma in elkaar 
gezet voor Lucid.fm. Volgens Mirthe 
Monninkhof van Lucid was één van 
de hoogtepunten van de dag de Tom 
Thom Go Show (gedaan door de twee 
T(h)ommen van de vereniging) waarbij 
Lucid-lid Tom Raijmakers meer dan 
honderd euro ophaalde door zich kaal 
te laten scheren. Een andere opmerke-
lijke actie kwam van twee Lucid-leden 
en een staflid van Industrial Design die 
zichzelf voor een date veilden. Verder 
werd er live gezongen en werden tegen 
betaling verzoeknummers gedraaid. 
De studenten waren zo gedreven dat 

enkelen ook ’s nachts doorgingen met 
de radio-uitzending. 
De komende tijd zamelt Lucid nog op 
andere manieren geld in voor Serious 
Request. Zo wordt er een Lucidkalender 

verkocht, wordt er vandaag een  
benefietborrel gehouden en is er 16  
december een veilingborrel. Ook de 
radio-uitzending wordt nog verkocht. 
(JvG)

SSRE fraternity Latent 
Lalent’s 23rd dies caba-
ret was entitled ‘Clou-
less’ and was performed 
last Monday, December 

6, in the Blauwe Zaal. Sixteen members 
performed a total of 39 of their own 
sketches and songs. 

Eighteen months ago, 
building administrator 
Johan Lauwers started 
collecting change he 

found in and around the Bunker. On 
Monday, November 29 -thanks to the 
contributions of three student associa-
tions and the TU/e Executive Board- he 
was able to donate five hundred euro 
to KWF Kankerbestrijding. 

[E][E]

Study association Lucid of Industrial Design managed to raise 850 
euro for Serious Request by airing their own radio show for a day. 
Donations kept coming in even after their broadcast, raising the study 
association’s collected sum to over a thousand euro. 

[E]
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Kwakkelweather 

Begin december, het heeft 
gesneeuwd en ik waag me op de 
fiets naar de TU/e. Op het Limbopad 
schuifelt een Aziatisch meisje 
voorzichtig over het ijs. Ze heeft 
naaldhakken aan waar ik sowieso 
niet op zou kunnen lopen. Ik weet 
niet of ik het bewonderenswaardig 
moet vinden of toch medelijden 
moet hebben. In college aangekomen 
begroet ik mijn Colombiaanse, 
Israëlische en Chinese studie-
genoten.
‘Koud zeg.’
‘Yes, it’s terrible! I had never seen 
snow before! It won’t be even colder, 
right?’
‘Nou, het kan nog wel iets kouder, 
hoor. Maar volgens het KNMI wordt 
het kwakkelweer.’
‘Kwakka-what?’
‘Weer. Dan bedoelen ze dat het gaat 
dooien en regenen en dan weer 
sneeuwen en ijzelen, dat het eerst 
koud is en dan iets minder koud.’
‘Right, Dutch weather…’
‘Hm, ach. Als het sneeuwt is het 
leuk, toch? Ziet er zo mooi uit.’
‘Yeah, pretty. Cycling is a disaster, 
though. I fell off my bike on my way 
here.’
‘Gewoon alleen rechtdoor fietsen. 
Het is beter dan de trein, die rijdt 
helemaal niet. En als je de auto  
pakt, sta je uren in de file.’
‘I don’t understand. If they know  
it will be this kind of weather  
every winter, how can it be such  
a problem?’
‘Ehm… Goede vraag. Maar laten we 
ook naar de positieve kant kijken. 
Winter is Nederland is hartstikke 
gezellig. Kerst, sinterklaas…’
‘Sinterklaas? You mean that old 
white man with black slaves?’
‘Hulpjes, hè, geen slaven. Misschien 
toch wel wat politiek incorrect…’

U moet toegeven: onze internationale 
medestudenten en collega’s  
hebben het zwaar deze winter.  
Ik doe daarom een beroep op uw 
decembergevoel. Eerst even geld 
ophalen voor Serious Request, en 
dan aandacht bieden aan het klein 
leed op uw eigen werkplek. Een 
kopje thee of een schouderklopje 
kan er toch wel vanaf? Help uw 
buitenlandse medemens de winter 
door!

Myrthe Buijs is studente Bouwkunde

Denk als een Innovator; 

laat andere mensen 

het vuile werk voor je 

doen. Cursor gaat voor 

je op pad om de beste 

keus te zoeken, zodat 

het studentenleven 

in Eindhoven nog wat 

aangenamer wordt:  

de ConStudentenBond. 

Deze keer onder  

het mom van ‘let it 

snow, let it snow let  

it snow…’: de beste 

tips hoe om te gaan 

met de sneeuw!

De coole student

PANEl VAN DE WEEK 

Voor ideeën, tips en deelname aan het panel: constudentenbond@tue.nl | Tekst en foto’s: Berdien Zwarthoed en Martine Borm
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Auto
Ten eerste, vergeet nooit je ijskrabber! Je weet namelijk nooit wanneer het weer gaat vriezen. 
Wees ook niet te lui met krabben: vergeet vooral de achter- en zijruiten niet schoon te krabben. 
Een bevroren ruit kan je al gauw een boete van 160 tot 240 euro opleveren! Voor iedereen die 
braaf heeft geleerd om de handrem te gebruiken om te parkeren: doe dat alsjeblieft niet als 
het vriest! De vorst kan ervoor zorgen dat de kabel van de handrem bevriest. Zet je wagen 
gewoon in de versnelling. Niet te snel optrekken of afremmen en dan is er niets aan de hand. 
Mocht je toch met papa’s auto uit de bocht vliegen, dan was het echt wel je intentie om die 
dennen
boom persoonlijk een prettig kerstfeest te wensen.Foto’s in de sneeuw
De sneeuw geeft altijd meteen een vredige uitstraling: vergeet daarom ook niet om een 
mooie foto van jezelf of van je huis te maken in de sneeuw. Hier wat tips om het perfecte 
plaatje te schieten: neem een extra accu mee. Bij temperaturen onder nul wordt de capaciteit 
van de accu al snel gehalveerd. Als sneeuw op de automatische stand wordt gefotografeerd 
zie je een grijzige gloed eroverheen: overbelicht dan de foto, de sneeuw staat er dan wel wit 
op. 

Anti-vries in je fietsslot
Je kent het wel: ’s ochtends is het zo koud dat je het uit je bed komen toch maar weer even 
uitstelt. Heb je je uiteindelijk toch uit je nest gesleept, loop je tien minuten achter op schema. 
Snel een ontbijtje erin jassen, laptoptas op je rug slingeren en met handschoenen gewapend 
naar buiten. Je kan het nog net redden voordat het eerste college begint! Maar nee, wat 
schetst je verbazing, je slot is vastgevroren! Onder de exclamatie van verschillende kracht -
termen wordt met brute kracht aan het slot gesjord. Niet gevreesd, ook voor dit soort 
situaties heeft de wetenschap een oplossing: antivries. Dit chemische goedje doet alles 
smelten, voor je het weet fiets je met een rotvaart door het Dommeltunneltje. Nu alleen nog 
maar hopen dat je nergens uitglijdt. 

Gluhwein uit de kast!
Niet alleen met Velux kun je het binnen behaaglijk maken, zoals iedere student  
weet, is alcohol ook een prima middel voor dit beoogde doel. Met de sneeuw op de 
vensterbank begint de kerstkoorts weer te kriebelen, lampjes worden van zolder 
gehaald en nieuwjaars - plannen gesmeed. Wat bij deze koude feestelijkheden niet 
mag ontbreken is de hartverwarmer van december: gluhwein. Niet te verwarren  
met vin chaud. Dit spul is in menig winkel voor een bedrag te krijgen dat kan worden 
samengesteld uit alleen statiegeldbonnetjes. Even het pannetje in, niet al te hoog 
opstoken, een mok halfvol gieten en de sfeer giet je zo naar binnen. BESTE KEUS

Battle of the best bèta
Naar schatting worden wereldwijd  
48 miljoen kinderen geboren waarvan 
de ouders niet in staat zijn om ze te 
officieel te laten registreren. Daardoor 
zijn ze moeilijk te beschermen of te 
helpen. Om daar een oplossing voor 
te bedenken heeft consultancybedrijf 
Accenture in samenwerking met  
stichting Plan de ‘Battle of the best 
bèta’ georganiseerd.

Wie heeft het beste idee om bevolkings-

registratie in ontwikkelingslanden te 
verbeteren? Veertien teams van onder 
andere Intermate en Industria doen 
mee aan de voorronde in Eindhoven  
op 15 december. De winnaar krijgt 
15.000 euro om te besteden aan een 
goed doel of om te investeren in de 
eigen studievereniging. Samen met  
de groep die als tweede eindigt gaat  
ze verder in de battle.
Ook in Delft , Utrecht en Enschede zijn 
voorrondes. De acht finalisten mogen 

verder werken aan hun idee en krijgen 
zes weken lang begeleiding via een 
besloten website. Op 15 februari is de 
finale in Amsterdam. De winnaar mag 

naar Zambia om daar het project te 
helpen opzetten en krijgt 25.000 euro 
om verantwoord uit te geven. (NS)

Worldwide, an estimated 48 million children are born of which the 
parents don’t have the means to have them officially registered. In 
order to find a solution to this problem, consultancy company Accen-
ture and the Plan Foundation organized the ‘Battle of the best beta’. 

Fourteen TU/e teams will be participating in the preliminary round in Eindhoven on 
December 15.

[E]

Intermate
Hoewel Sint en deze student 

de Spaanse taal machtig zijn,
Was een Intermate-gedicht 

in het Engels wel zo fijn

Thor
In Walhalla had SinTHORklaas veel pret
Daar werd door Pieten voor iedereen 
een borreltje neergezet

Lucid
Bij Lucid klom Lotte op Sints schoot
Maar de verwarring over haar identiteit 
blijft groot 

Protagoras
Het wordt ieder jaar gemener

Bij Protagoras zetten ze Sint 
nu al in een rolcontainer
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Willianne Schot | “Gaaf om over de kerkmuren heen te stappen”

Dat treft!

Een leven dat in het teken staat van  
het dienen van God. Voor velen geen 
gemakkelijke opgave. Willianne Schot 
(20), voorzitster van christelijke 
studentenvereniging Ichthus, kiest  
elke dag opnieuw voor God.

“Ik heb gaaf zitten kletsen”, vertelt 
Willianne Schot enthousiast over het 
weekend dat ze met christelijke 
studentenverenigingen heeft gehad. 
Ontspannen zit ze in de ruimte van 
Ichthus in de Bunker - een kop thee  
bij de hand. Een portret van Beatrix 
hangt aan de muur, tegen de wand een 
boekenkast gevuld met -uiteraard-  
enkele bijbels, maar ook talloze andere 
boeken. Een plek waar de derdejaars 
studente Technische Bedrijfskunde  
zich zichtbaar op haar gemak voelt.
Willianne groeide op in Zierikzee, in  
een ‘warm, christelijk gezin’. Bijna ieder 
weekend zoekt ze de warmte van haar 

familieleden op. “Als ik de Zeeland brug 
over rijd, ben ik thuis.”  
De hervormde familie Schot gaat 
zondags twee keer naar de kerk en 
geregeld wordt de bijbel gelezen. 
Willianne geniet met volle teugen van 
die zondagen. “Het is goed dat de ruis 
even stopt. Geen tv, geen computer.  
Ik vind het prettig om in de kerk te zijn, 
met mijn ouders, broers en zus 
spelletjes te doen of iemand te 
bezoeken. Dat gevoel neem ik met  
me mee in de verdere week.”
Ze verbergt het zeker niet, maar het  
is ook weer niet zo dat ze haar geloof 
voortdurend uitdraagt. “De meesten 
vinden het heel gaaf als ze erover horen. 
Ik merk dat veel studenten op zoek zijn 
naar ‘meer’, naar een doel. Het is soms 
lastig het gedachtegoed te doorbreken 
dat het christendom suf is, maar meestal 
krijg ik geïnteresseerde reacties.” 
Willianne kan het met veel studiegenoten 

goed vinden, maar de echt goede 
vrienden zitten bij Ichthus. “Niemand 
kijkt hier gek op als je met een bijbel 
loopt. Ik kan mezelf zijn en er heerst een 
heel open cultuur. Het gaat bijna nooit 
over kerken, maar altijd over de bijbel 
zelf. De kerkmuren vallen hier weg.  
Het moet er uiteindelijk ook om gaan dat 
je allemaal dezelfde God dient, vind ik. 
Ik vind het sowieso gaaf om over de 
kerkmuren heen te stappen. Je gaat 
elkaar dan beter begrijpen.” 
Haar hele leven staat in het teken van 
het dienen van God. “Hij heeft me 
talenten gegeven en die moet ik 
gebruiken. Ik probeer volgens de tien 
geboden te leven en heb vooral het 
devies ‘heb je naasten lief zoals jezelf’ 
hoog in het vaandel staan. Mensen  
zijn egoïstisch ingesteld en dat is bij 
christenen niet anders. Wij proberen  
ons van dat egoïsme los te maken.” 
In alles wat ze doet en laat maakt ze 

keuzes op basis van haar geloof. Zo 
drinkt ze bijvoorbeeld niet veel alcohol. 
“Ik vind het belangrijk verantwoord met 
mijn lichaam om te gaan. Ik heb dit 
leven van God gekregen.” Haar vriend 
heeft ook een christelijke achtergrond 
- een relatie met een niet-christen zou 
naar haar gevoel niet werken. “Het 
belangrijkste in je leven moet je met 
iemand kunnen delen. Een relatie 
komt sowieso op de tweede plaats,  
het geloof is het meest belangrijk.”
Willianne heeft sinds haar dertiende 
‘een persoonlijke relatie’ met God. 
“Sommige christenen voelen die relatie 
op een specifiek moment, dat was bij  
mij niet zo. Het is geleidelijk gegroeid.” 
De term ‘een persoonlijke relatie’ laat 
zich moeilijk omschrijven.  
Ze doet een poging. “Ik geloof dat mijn 
leven wordt geleid en dat ik bij alles wat 
ik doe op God kan terugvallen. Ik weet 
dat ik elke situatie aankan, omdat God 

me zal helpen. Dat vertrouwen, die 
relatie, geeft echt een doel aan mijn 
leven.” Ze illustreert: “Het is geloven dat 
mijn gebeden worden gehoord. Dat ik de 
juiste woorden krijg als ik spreek.”

Geregeld springt Willianne op de 
mountainbike, ze skiet graag, draait 
haar hand niet om voor een paar 
kilometer hardlopen en vindt het leuk 
om te tekenen. Maar, hoe druk ze het 
ook heeft, ze ruimt dagelijks tijd in om 
haar band met God te bevestigen en  
te versterken. Stille tijd noemt ze het, 
‘rust zoeken bij God’. “Het is niet altijd 
gemakkelijk om die tijd te maken.  
Soms ben ik zo moe, en dan denk ik 
‘shit, ik had eerder moeten stoppen.’  
Je kiest elke dag, elk moment voor God.”
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De sint is het land nog niet uit of de kerstvoorbereidingen zijn al in volle gang.  
Zo ook in het Hoofdgebouw, waar Heijting Holland bv druk aan de slag is om  
de eerste verdiepingen om te toveren in kerstsfeer. Een groep van negen man  
is hard aan het werk: er worden kerstbomen in elkaar gezet, guirlandes om de 
balustrades bevestigd, en natuurlijk wordt alles voorzien van sfeerverlichting, 
ballen en andere versieringen.

Gerrit Heijting, eigenaar van Heijting Holland, vertelt enthousiast over zijn bedrijf. 
Op de vraag waarom hij begonnen is als producent en groothandel in kerstdecoraties 
zegt hij lachend: “Op een dag schoot het vreemde idee mij te binnen!” Het bedrijf 
bestaat al zo’n dertien jaar en is geen onbekende op de TU/e-campus. Het is 
inmiddels de derde keer dat Heijtings bedrijf de kerstversiering van het  
Hoofdgebouw voor zijn rekening neemt.
Tijdens het interview is Heijting druk bezig aanwijzingen te geven voor de opbouw 
en inrichting van de versieringen. “Er komt één grote kerstboom van zeven meter 
hoogte in de hal te staan en verderop nog een boom van vier meter. Ook komen 
guirlandes aan de balustrades te hangen, allemaal artikelen die voldoen aan  
de meest recente brandveiligheidsnorm van TNO”, legt hij uit. De opbouw zal in 
totaal een dag in beslag nemen en dan ademt het Hoofdgebouw de kerstsfeer. (FK)


