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Brabantse gezelligheid kan heel 
aangenaam zijn, maar vorige week 
heb ik me er flink voor staan 
schamen. Terwijl op de nieuwjaars-
receptie twee studenten hun 
stinkende best stonden te doen om 
een duet uit de musical Moulin Rouge 
ten gehore te brengen, leuterden de 
borrelende aanwezigen lustig door. 
Ook het praatje van Ton Backx, 
voorzitter van de lustrumcommissie, 
was alleen voor de eerste rij 
toehoorders te volgen. Ik stond naast 
collegevoorzitter Arno Peels en ik zag 
hem denken: ‘Moet ik dit hooggeleer-
de publiek nu als een rumoerige 
kleuterklas tot stilte gaan manen?’. 
Helaas deed hij het niet.

Op de basisschool leren ze kinderen 
breuken met taarten. Delen door een 
taart is vermenigvuldigen met het 
omgekeerde van die taart.
Iedereen die wel eens een taart heeft 
omgekeerd, weet dat dat een 
gigantische troep geeft. Geen 
wonder dat brugklassers anders over 
breuken denken dan hun docenten. 
Geeke Bruin-Muurling onderzocht 
het probleem en promoveerde erop, 
zie pagina 8.

Rewwwind - www.tue.nl/cursor

TU/e-student haalt twee 
masters cum laude
05 januari 2011 - De 23-jarige Werner 
Lazeroms heeft goede papieren voor de 
toekomst. Hij haalde in 5,5 jaar tijd de 
bachelors en de masters Technische 
Natuurkunde én Technische Wiskunde. 
Zijn masters haalde hij ook nog eens 
cum laude, dus met gemiddeld een 8 of 
hoger als eindcijfer. Op 22 december 
ontving hij zijn diploma voor Applied 
Physics en op dinsdag 11 januari volgde 
Applied Mathematics.

Vierde Vici-subsidie voor TU/e
22 december 2010 - Dr. Kevin Williams 
van de faculteit Electrical Engineering 
krijgt een Vici-subsidie voor zijn 

voorstel voor onderzoek naar ultras-
nelle opto-elektronische chips. Williams 
is de vierde Eindhovense onderzoeker 
waarvan nu bekend is dat hij een Vici 
krijgt, en de tweede van onderzoeksin-
stituut COBRA. 

Building Physics eerste finalist 
Best Innovator Group 
22 december 2010 - De unit Building 
Physics is de eerste jonge onderzoeks-
groep die doorgaat naar de finale van 
de Best Innovator Group Award. Van de 
drie onderzoeksgroepen die zich 
tijdens de voorronde op dinsdag 21 
december in het Auditorium presen-
teerden, legt deze groep, met 
hoofddocent dr.ir. Bert Blocken, de 
meest succesvolle connectie tussen 
wetenschap en praktijk, aldus de jury. 

Philip de Goey decaan faculteit 
Werktuigbouwkunde 
22 december 2010 - Prof.dr. Philip de 

Goey is door het College van Bestuur 
benoemd tot decaan van de faculteit 
Werktuigbouwkunde. Hij volgt op 1 mei 
prof.dr.ir. René de Borst op die er dan 
zijn reguliere periode van vier jaar op 
heeft zitten. De aanstelling van De Goey 
is voor een periode van vier jaar en 
loopt tot 1 mei 2015.

Elphi Nelissen eerste vrouwe-
lijke decaan op TU/e
17 december 2010 - Ir. Elphi Nelissen, 
oprichter en mededirecteur van 
Nelissen Ingenieursbureau en onlangs 
nog uitgeroepen tot vrouwelijke 
ondernemer van het jaar in het 
midden- en kleinbedrijf, neemt per 1 
juni 2011 het decanaat van de faculteit 
Bouwkunde over van prof.dr. Jan 
Westra. Nelissen wordt de eerste 
vrouwelijke decaan sinds de start van 
de TU/e in 1956.

Two cum laude Master degrees for 
TU/e student
05 January 2011 – 23-year-old Werner 
Lazeroms has some solid degrees for 
his future. In 5.5 years time, he 
managed to finish both Bachelors and 
Masters of Applied Physics and 
Applied Mathematics. On top of that, 
he received both Master degrees with 
honors. On December 22, he received 
his Applied Physics degree; his degree 
for Applied Mathematics followed on 
January 11.

Fourth Vici grant for TU/e
22 December 2010 - Dr. Kevin Williams 
of the Department of Electrical 
Engineering was awarded a Vici grant 
for his proposal of a study into ultra 
fast optoelectronic chips. So far, 
Williams is the fourth Eindhoven 

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

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

online after the previous Cursor  
magazine was published? 

[E]

Ambitieus toekomstplan TU/e staat haaks op universitaire doemscenario’s
Het Strategisch Plan 2020 dat 
collegevoorzitter Arno Peels op 3 
januari presenteerde, is breed opgepikt 
door de landelijke media. De TU/e 
kondigt er ambitieuze voornemens in 
aan voor de inrichting van haar 
onderzoek en onderwijs en voor de 
transformatie van de campus. Om de 
plannen uit te voeren is 700 miljoen 
nodig, waarvan de TU/e zelf de helft 
opbrengt. Voor de rest rekent men op de 
overheid, het bedrijfsleven en andere 
kennisinstituten.

Aan veel Nederlandse universiteiten 
schetsten bestuurders vorige week bij 
de nieuwjaarsrecepties grauwe 
doemscenario’s voor hun instelling. Heel 
wat universiteiten kampen al met 
tekorten en daar komen dit jaar van de 
kant van de regering ook nog eens 
desastreuze maatregelen overheen. 
Bijvoorbeeld in de vorm van boetes voor 
langstudeerders en het schrappen van 
onderzoekssubsidies die betaald 
werden uit de aardgasbaten. 

Ook Arno Peels liet in zijn toespraak die 
mogelijke financiële tegenvallers voor 
2011 niet onbesproken. Maar de 
hoofdmoot van zijn speech betrof de 
ambitieuze visie van de TU/e voor de 
komende tien jaar, waarmee de TU/e 
moet opklimmen tot de honderd beste 
universiteiten ter wereld. Daarvoor moet 

het aantal studenten opgeschroefd 
worden naar tienduizend en om dat te 
bereiken moet ook het aantal vrouwe-
lijke studenten de komende jaren fors 
omhoog. Daarnaast moet ook het aantal 
wetenschappers anderhalf keer zo groot 
worden. Op internationaal vlak is groei 
noodzakelijk voor zowel de instroom van 
studenten als voor het invullen van 
wetenschappelijke functies. Engels moet 
rond 2020 de voertaal zijn. 

Technologie zal de komende jaren 
steeds nadrukkelijker geplaatst worden 
in de context van maatschappelijke 
vraagstukken op de gebieden Energy, 
Health en Smart Mobility. Daarbij moet 
het onderwijsaanbod niet alleen 
aantrekkelijk zijn voor studenten met 
een sterke interesse in bèta en techniek. 
Peels: “Ook voor studenten die techniek 
als middel zien om een bijdrage te 
leveren aan het oplossen van grote 
maatschappelijke vraagstukken of het 
creëren van nieuwe bedrijvigheid, moet 
er voldoende aanbod zijn. Maatschap-
pelijke thema’s krijgen een belangrijk-
ere plaats in onze curricula.” 

Veel wordt verwacht van het nog op te 
richten University College. “Hier leggen 
we de basis voor een nieuw type breed 
inzetbare, internationaal georiënteerde 
ingenieur die verbindingen kan leggen 
tussen disciplines en op creatieve en 

ondernemende wijze gestalte weet te 
geven aan spraakmakende innovaties”, 
aldus Peels. De TU/e wil door verder-
gaande onderwijsdifferentiatie straks 
zowel specialisten in een discipline 
opleiden als breder inzetbare ingenieurs 
die disciplines en context met elkaar 
verbinden. 

Wonen op de campus
De campus gaat grondig op de schop, 
het moet een Science Park worden. 
Naast state-of-the-art voorzieningen, 
zoals laboratoria, komen er ook plekken 
waar wetenschappers en studenten 
samenwerken, vertelde Peels. Er komen 
zevenhonderd vaste woonunits, 
restaurants, een supermarkt en 
hotelvoorzieningen. Gisteren, 12 januari, 
liet adjunct-directeur Paul Tholenaars 
van corporatie Woonbedrijf in het 
Eindhovens Dagblad weten snel in 
gesprek te willen met de TU/e en de 
gemeente. Woonbedrijf wil zich 
inspannen voor de bouw van drie-
duizend extra woonunits, maar daarvoor 
moeten nog flinke financiële en 
ruimtelijke hobbels worden genomen, 
aldus Tholenaars. Zo wordt Woonbedrijf 
met ingang van dit jaar door het kabinet 
Rutte jaarlijks financieel afgeroomd voor 
een bedrag van acht miljoen euro.
Het streven is ook dat Fontys Hoge-
scholen op termijn hun technische 
opleidingen huisvesten op de campus 

Jongste vrouwelijke hoogleraar 
(29) van Nederland bij ST
16 december 2010 - Het bestuur van de 
TU/e heeft dr.ir. Maaike Kroon 
donderdag 16 december 2010 benoemd 
tot hoogleraar Scheidingstechnologie 
aan de faculteit Scheikundige Technolo-
gie (ST). Zij wordt de jongste vrouwe-
lijke hoogleraar van Nederland.

TU/e treft voorbereidingen voor demonstratie in Den Haag
Zowel studenten als medewerkers van 
de TU/e zullen bij de landelijke 
demonstratie zijn tegen de langstudeer-
regeling, op 21 januari in Den Haag. 
’s Ochtends trekken hoogleraren door 
Den Haag. ’s Middags ageren studenten 
tegen de bezuinigingsplannen van het 
kabinet op onderwijs. Op dit moment 
worden hiervoor volop voorbereidingen 
getroffen aan de TU/e.

TU/e-studenten vormden eind december 
een werkgroep met als doel een 
tegengeluid te laten horen tegen de 
geplande maatregelen van het kabinet 
om studie-uitloop financieel af te 

straffen. Zij mobiliseren studenten om 
21 januari te gaan demonstreren in Den 
Haag. Christopher Gits van de werk-
groep licht toe: “Studenten kunnen 20 
januari tussen 12.00 en 18.00 uur 
spandoeken en borden maken. Voor 21 
januari komen bussen beschikbaar voor 
het vervoer naar Den Haag. Verder willen 
we in februari een debat met Tweede 
Kamerleden houden aan de univer-
siteit.”
Eindhovense studenten kunnen op
www.eindhoven21jan.nl terecht voor 
meer informatie. Het is de bedoeling dat 
ze zich daar ook aanmelden voor 
deelname. Enkele universiteiten en 

hogescholen geven studenten colleg-
evrij. Aan de TU/e worden die week 
tentamens afgenomen; die zullen 
gewoon doorgaan.

Ook hoogleraren komen 21 januari naar 
Den Haag om te demonstreren tegen de 
kabinetsplannen. In vol ornaat zullen ze 
langs het Torentje van premier Rutte 
trekken. Alle rectoren van de Neder-
landse universiteiten hebben hun 
hoogleraren opgeroepen om hieraan 
deel te nemen. Peter van Dam, 
woordvoerder van het College van 
Bestuur, wil alleen melden dat ook aan 
de TU/e ‘voorbereidingen worden 
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en dat er bedrijven op het terrein 
komen. In 2015 moet ook DIFFER, het 
FOM-instituut voor funderend ener-
gieonderzoek, er zitten. (HK) 

Ach en Wee

Utrecht ‘preferred 
partner’ van TU/e
De TU/e gaat een strategische alliantie 
aan met de Universiteit Utrecht en het 
UMC Utrecht op het gebied van levens-
wetenschappen en duurzaamheid. Dat 
maakten collegevoorzitters Arno Peels 
(TU/e) en Yvonne van Rooy vorige week 
bekend in hun nieuwjaarstoespraken. 
De samenwerking voorziet in uitwisse-
ling van studenten en deeltijdhoog-
leraren. Ook is er sprake van een 
nieuwe, gezamenlijke master op het 
gebied van regeneratieve geneeskunde 
en medische beeldvorming.

Er wordt nadrukkelijk gesproken van  
een ‘preferred partnership’, een term 
die duidt op een diepgaander relatie 
met Utrecht dan de bestaande 
samenwerkingsverbanden van de  
TU/e met universiteiten als Tilburg, 
Maastricht en Nijmegen. Er komt een 
hechte samenwerking op terreinen 
waarbinnen momenteel banden 
bestaan. Met name worden duurzame 
energie, klimaatonderzoek, medische 
beeldvorming en stamcellen en 
regeneratieve geneeskunde genoemd. 
Om de huidige en toekomstige 
samenwerking op de diverse onderzoeks-
terreinen te verankeren, creëren de 
partners over en weer deeltijdaanstellingen 
van hoogleraren en andere onderzoe-
kers. Het is de bedoeling dat dit de 
komende tijd verder wordt uitgewerkt, 
vertelt Peter van Dam, woordvoerder van 
het CvB: “Het besluit om een strategische 
alliantie te vormen, is pas in december 
genomen, dus er zijn nog weinig 
concrete afspraken. De intentie van 
beide colleges is wel om snel spijkers 
met koppen te slaan. Vandaar ook dat 
ervoor is gekozen om de samenwerking 
direct in de nieuwjaarstoespraken aan 
te kondigen.” 
Bijkomend voordeel van de samenwerking 
met Utrecht is de ruime ervaring die ze 
daar hebben opgedaan met concept 

University College. Het CvB gelooft dat 
Utrecht een ‘betekenisvolle bijdrage’ 
kan leveren aan de oprichting van het 
geplande Eindhovense University 
College. 
Prof.dr. Peter Hilbers, decaan van 
Biomedische Technologie, laat weten 
dat er wordt overlegd tussen vertegen-
woordigers van zijn faculteit en de 
Utrechtse Geneeskundige en Biomedische 
faculteiten over een nieuwe gezamen-
lijke masteropleiding ‘Regenerative 
Medicine and Imaging’. “Het wordt een 
opleiding waarin techniek en gezond-
heidszorg samenkomen en de bedoeling 
is dat de UU en TU/e hierin evenredig 
deelnemen. We hebben nu een globaal 
schema van vakken, maar moeten nog 
goed kijken naar de aansluiting op de 
verschillende bachelors. We hopen dat 
de opleiding per september 2012 van 
start kan.”

De nieuwe alliantie tussen de Univer-
siteit Utrecht, het UMC en de TU/e sluit 
volgens de bestuurders goed aan bij  
de aanbevelingen van de Commissie 
Veerman, die vorig voorjaar universiteiten 
aanspoorde te kiezen voor samenwerking 
en een duidelijk profiel. (TJ)

TU/e will enter into a 
strategic alliance with 
Utrecht University and 
UMC Utrecht for life 

sciences and sustainability. This was 
disclosed last week by Chairman of 
the Executive Board Arno Peels (TU/e) 
and Yvonne van Rooy during their New 
Year’s speeches. The collaboration 
facilitates the exchange of students 
and part-time professors. There’s 
also been talk of a new, joint master 
program in the field of regenerative 
medicine and medical imaging.

[E]

Ambitieus toekomstplan TU/e staat haaks op universitaire doemscenario’s

The Strategic Plan 2020 that was presented by Chairman of the Board 
Arno Peels on January 3 received extensive media coverage nation-
wide. TU/e presents ambitious resolutions regarding the organization 
of research and education as well as the campus’ transformation. In 

order to be able to carry out these plans 700 million euro is needed, half of which will 
be paid for by TU/e itself. University is counting on the government, businesses and 
other knowledge institutes to provide the other half.

[E]

researcher receiving a Vici grant, and 
the second one at the COBRA research 
institute.

Building Physics first finalist Best 
Innovator Group
22 December 2010 - The Building 
Physics unit is the first young research 
group to have made it to the Best 
Innovator Group Award finals. Out of the 
three research groups that presented 
themselves in the Auditorium during the 
preliminary on Tuesday, December 21, 
this group was most successful in 
bridging the gap between science and 
practice, according to the judges.

Philip de Goey dean at Department of 
Mechanical Engineering
22 December 2010 - The Executive Board 
appointed prof.dr. Philip de Goey as 
dean of the Department of Mechanical 
Engineering. On May 1, he will succeed 
prof.dr.ir. René de Borst, who will have 
completed his standard four-year term 
by then. De Goey will be appointed for a 
four-year term that starts on May 1, 
2015.

Elphi Nelissen first female dean at 
TU/e
17 December 2010 - Ir. Elphi Nelissen, 
founder and co-manager of Nelissen 
Ingenieursbureau and recently named 
female SME entrepreneur of the year, 
will be succeeding prof.dr. Jan Westra 
as the dean of the Department of 
Architecture, Building & Planning 
starting June 1, 2011. Nelissen will be 
the first female dean since TU/e’s 
foundation in 1956.

Youngest female professor (29) 
16 December 2010 - On Thursday, 
December 16, TU/e’s Executive Board 
appointed dr.ir. Maaike Kroon 
professor of Separation Technology at 
the Department of Chemical Engineer-
ing and Chemistry (ST). She will be the 
youngest professor of the Netherlands. 
Maaike Kroon, who already won many 
prizes in her short career, will be 
setting up her own group at TU/e in 
which she’ll be researching new 
energy-efficient separation methods to 
be used in chemical industry.

TU/e treft voorbereidingen voor demonstratie in Den Haag
Both TU/e staff and students will be present at the nationwide 
demonstration against the measures against extended studying that 
will be held on January 21 in The Hague. In the morning, professors 
will march through The Hague. Come afternoon, students will be 

taking action against the government’s plans. More information can be found at  
www.eindhoven21jan.nl. 

[E]getroffen’. Hoeveel Eindhovense 
hoogleraren aanwezig zullen zijn, is nog 
niet bekend.

De regering wil studenten vanaf volgend 
studiejaar drieduizend euro extra 
collegegeld laten betalen als ze meer 
dan een jaar uitlopen in hun bachelor- 
of masteropleiding. Hogescholen en 
universiteiten krijgen bovendien een 
korting van drieduizend euro voor elke 
langstudeerder die ze in huis hebben. 
(JvG)

CvB-voorzitter Arno Peels. Foto | Bart van Overbeeke 
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In memoriam

Piet van der Vlist 
Met droefenis hebben we kennisgenomen van het overlijden van onze oud-
collega prof.dr.ir. Piet van der Vlist op 8 januari 2011. Piet was jarenlang lid van 
onze vakgroep en gespecialiseerd in logistieke vraagstukken in relatie tot ict. 
Hij was een uiterst loyaal collega en een uitstekende docent. Vele studenten 
zullen zich zijn boeiende colleges herinneren, veel van hen hebben het geluk 
gehad om hem als afstudeerbegeleider mee te maken.
We zijn dankbaar voor het feit dat we Piet hebben mogen kennen. Het was 
iemand die er steeds voor anderen was, je kon te allen tijde op hem rekenen. 
Een waar mens. Als zodanig blijft hij in onze gedachten.

Theo Bemelmans, faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences

Ulbo de Sitter
Op zaterdag 18 december is in zijn woonplaats Heusden na een kortstondig 
ziekbed Ulbo de Sitter overleden. Hij was van 1 december 1970 tot 1 mei 1986 
hoogleraar Sociotechniek bij de toenmalige faculteit Bedrijfskunde van de TU/e. 
Lamoraal Ulbo de Sitter werd geboren op 2 april 1930 in Jönköping, Zweden. 
Voordat hij ging studeren, was hij vier jaar machinist op de grote vaart.  
Hij studeerde Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij cum 
laude afstudeerde, en waar hij later ook promoveerde, na een korte werkkring 
bij de Centrale Directie van de PTT in Den Haag. 
Ulbo de Sitter heeft een voortrekkersrol gespeeld in de ontwikkeling van de 
Bedrijfskunde: hij heeft een integrale ontwerpbenadering voor organisaties 
ontwikkeld, die veel is toegepast in het Nederlandse bedrijfsleven. Samen  
met Björn Gustavsen, Fred Emery en Eric Trist behoort hij tot het selecte 
gezelschap van ‘top opinion leaders’ op zijn vakgebied. Hij was telg uit  
een wetenschappelijk geslacht: zijn vader was een bekend geoloog, en zijn 
grootvader een beroemd astronoom. Ulbo de Sitter is 80 jaar geworden.

Frans van Eijnatten, faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences

Rik Huiskes
Bedroefd namen wij kennis van het 
overlijden van prof.dr.ir. Rik Huiskes, 
emeritus hoogleraar van de faculteit 
Biomedische Technologie. 

Zijn leven in dienst van de weten-
schap, vele malen gewaardeerd en 
gelauwerd, kwam veel te vroeg ten 
einde. Rik stond mede aan de basis van de faculteit Biomedische Technologie 
en heeft daarbij belangrijke bijgedragen geleverd aan de vorming van 
studenten, promovendi en stafleden.
Zijn omvangrijke wetenschappelijke oeuvre, met name gericht op de wissel-
werking tussen de groei en adaptatie van botweefsel en zijn belasting,  
werd onder meer eervol bekroond met het akademiehoogleraarschap aan  
de Koninklijke Nederlandse Akademie voor de Wetenschap.
Nog pas, in het voorjaar van 2010, sloot hij zijn werkzame leven aan  
de universiteit af in aanwezigheid van collega’s, vrienden en familie. Een 
gedenkwaardige dag, vol warmte en vriendschap, viel hem hierbij ten deel.
Wij gedenken Rik als een gedreven wetenschapper en aimabel collega.
Onze gedachten zijn bij Trine en de kinderen. Wij wensen hen en alle  
familieleden veel sterkte toe. 

Namens alle medewerkers en het bestuur van de faculteit  
Biomedische Technologie, Mr. J.M.R. Debey, directeur bedrijfsvoering,  
Prof.dr. P.A.J. Hilbers, decaan

Foto | Bart van Overbeeke

Vwo’ers aan de slag in het casino 
tijdens Wiskunde Wereld 
1695 vwo-scholieren uit heel Nederland 
zijn van 5 tot en met 20 januari in het 
Gaslab te vinden voor ‘Wiskunde Wereld’. 
Dit wiskundespel moet 3 vwo-leerlingen 
een beter beeld geven van de toepas-
singen van wiskunde en hen helpen een 
weloverwogen keuze te maken tussen 
wiskunde A, B, C en D in de bovenbouw 
van het vwo. 

De vwo-scholieren maken in groepjes 
opdrachten rondom acht verschillende 
thema’s. In het Gaslab zijn een politie-
bureau, ziekenhuis, strand, bank, 
postkantoor, groenteboer, casino en 
restaurant nagebootst. De leerlingen 
maken toegepaste opdrachten, zoals  
de afname van het alcoholpromillage  
in iemands bloed berekenen, of met 
beperkte aanwijzingen uitzoeken wie  
de chef van het restaurant is en wie 
naast wie aan tafel zit.

Op 5 januari was als eerste het  
Goois Lyceum uit Bussum op bezoek.  
De vijftienjarige Frederiek Cras vindt het 
best pittig. “Het is wel hard nadenken. 
Het is anders dan hoe we normaal  
met wiskunde bezig zijn. Je moet er nu 
meteen heel diep in.” Docent Arthur van 
der Hurk is enthousiast over het project. 

“Zoiets doen in een andere omgeving, 
en een hele dag lang, heeft altijd effect.”
Wiskunde Wereld is twee jaar geleden 
gestart als een reizende activiteit;  
dit jaar is ervoor gekozen om het aan  
de TU/e te houden, omdat het teveel 
werk is om het project telkens op te 
bouwen op de scholen. Het project is 
een initiatief van de faculteit Wiskunde 
& Informatica. Dit jaar is er ook een 
financiële bijdrage geleverd door het  
Pre University College. (SK)

From January 5 through 
20, 1695 pre-university 
high school students from 
all over the Netherlands 

can be found at Gaslab for ‘Wiskunde 
Wereld’. It’s a mathematics game that is 
aimed at giving third-year pre-university 
high school students a better idea of the 
different uses of mathematics, as well 
as help them make a considered choice 
between Maths A, B, C and D for their 
senior years in high school.

[E]
Foto | Bart van Overbeeke

Boeken zoeken met ‘TU/e Library’
Het Informatie Expertise Centrum heeft zijn eerste iPhone applicatie 
-‘TU/e Library’- gelanceerd. Deze gratis ‘app’ stelt gebruikers in 
staat om vanaf iPhone of iPad in de universiteitsbibliotheek onder 
meer boeken te zoeken, te reserveren of te verlengen. Voor mensen 
die een variant op de iPhone of iPad bezitten, komt binnenkort een 
‘android app’ beschikbaar waarmee op hun toestel dezelfde 
functies mogelijk worden. (FvO)
Meer info:  www.tue.nl/bib

The Information Expertise Center 
launched its first iPhone application: 
TU/e Library. The free app enables users 
to browse, books, have them put aside 

or extend their loan. For those in possession of devices 
similar to iPhone or iPad, an android app with the same 
functionality will soon be made available as well.

[E]

Hoe bevalt de nieuwe cateraar?
Per 1 januari is de cateringservice op de 
TU/e door Eurest overgenomen van 
Albron. Cursor peilde wat reacties onder 
klanten en cateringpersoneel.

Dominique Wehenkel, promovendus bij 
Scheikundige Technologie, zit in het 
Auditorium achter een bordje met bloem-
kool, aardappelblokjes en kip met 
paddenstoelensaus. “Vandaag ben ik 
wel tevreden. Gisteren had ik iets met 
gehakt, en dat was wel heel droog.” Of 
het beter is dan Albron? “Dat hangt van 
je smaak af, en ook wel een beetje van 
het aanbod per dag.”
Zijn collega Mindaugas Kirkus is 
tevreden over het eten, maar niet over 
het nieuwe computersysteem bij de 
kassa. “Het is heel erg langzaam. 
Gisteren stond ik tien à twaalf minuten 
in de rij, mijn eten werd koud.”
Verderop in het Auditorium zit Leon 
Groot Bruinderink, bachelorstudent 
Technische Wiskunde. Hij is niet erg te 
spreken over de nieuwe cateraar Eurest. 
“Ik hou niet zo van biologisch. En de 
soep is waterdun en veel te zout. En dat 
scannen, wie dat bedacht heeft? Bij 
Albron stonden de rijen maar tot het 
brood, nu staan ze tot de soep. De koffie 
is trouwens wel een verbetering.”
Masterstudent Bouwkunde Rob van 
Deurzen: “De soepen zijn inderdaad 
achteruit gegaan. Maar de wat 
specialere broodjes zijn wel prima.”
John van Laarhoven en Geert Jaap 
Scherpenzeel (Dienst ICT), hebben net 

geluncht in het Laplace-gebouw. Van 
Laarhoven moet even wennen aan de 
biologische producten. “Ik proef het 
verschil wel ja, ik vind het minder lekker. 
Maar goed, dat went ook wel.” Volgens 
Scherpenzeel is het assortiment iets 
minder uitgebreid en zijn de broodjes 
iets duurder. Maar beiden zijn over het 
algemeen wel positief. En de lange rij; 
daar waren ze al aan gewend, want dat 
was in Laplace bij Albron ook altijd zo.

In de kantine van Traverse is Eurest-
medewerker Melvin Marijn druk bezig 
met de voorbereidingen voor de lunch. 
“Zo ongeveer alles is veranderd. Er zijn 
andere regeltjes, andere producten, een 
andere uitstraling. Ik vind het leuk, 
iedereen hier trouwens. Ook voor de 

gasten is het leuk dat er eens iets anders 
is.” Marijn ervaart zelf geen problemen 
rondom het nieuwe scan-systeem. “Juist 
met scannen gaat het eigenlijk sneller. 
De rij die hier staat komt vooral door de 
beperkte ruimte.” (SK)

Since January, Eurest 
has been responsible 
for TU/e’s catering. 
Cursor asked customers 

and catering staff about the new food 
provider. The food, especially the roll 
specials, is good according to the in-
terviewees. Yet there are complaints on 
the long lines due to the new scanning 
system. Eurest employee Melvin Marijn 
guarantees the new system is sup-
posed to speed things up eventually.

[E]

De kantine in het Paviljoen. Foto | Bart van Overbeeke

Eindhovense studenten hebben in de 
week voor kerstmis 57.085 euro 
opgehaald voor Serious Request. 
Serious Concert, een initiatief van 
studentenmuziekvereniging Quadrivi-
um, was goed voor meer dan vijfduizend 
euro. Ook medewerkers en alumni 
zetten zich in voor het goede doel - dit 
jaar slachtoffers van hiv. Zo gaf foto-
graaf en TU/e-alumnus Patrick Kaas, die 
onder andere fotografeert voor de Play-
boy, een workshop glamourfotografie en 
haalde daarmee 3.440 euro op. 
TU/e-medewerker Maurice de Turck 
bracht met een enorme sambaband 
bijna 4.500 euro in het laatje. 
Medewerkers van het Communicatie 
Expertise Centrum zamelden 1.250 euro 

in met een veiling. Cursor verkocht 
pagina’s en kon daarmee 1.320 euro 
doneren. Op www.tue.nl/cursor vind je 
artikelen en filmpjes over verschillende 
initiatieven. (JvG)

At TU/e, people raised 
tens of thousands of 
euros for Serious 
Request. For example, 

Eindhoven students raised a total of 
57,058 euro, Quadrivium collected over 
5,000 euro with their Serious Concert, 
and Cursor donated 1,320 from selling 
its pages. Check  www.tue.nl/cursor for 
movie clips and articles.

[E]

TU/e’ers halen ruim zeventigduizend 
euro op voor Serious Request
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Demonstreren in toga: 
de grens is bereikt
Niet alleen studenten, maar ook 
hoogleraren laten 21 januari van zich 
horen in Den Haag. Zij lopen ’s 
ochtends in vol ornaat door de hof-
stand om te demonstreren tegen de 
geplande langstudeerregeling. Ook 
Eindhovense hoogleraren zullen daar-
bij zijn, onder wie prof.dr. Peter 
Hilbers, decaan van Biomedische 
Technologie.

Wat vindt u van de geplande 
kabinetsmaatregelen? 
“Ik begrijp dat universiteiten moeten 
bezuinigen en het is ook geen goede 
zaak dat studenten jaren over een 
studie doen, maar deze constructie is 
te rigoureus. Als je wereldwijd wilt 
uitblinken in technologie en je wilt 
manifesteren als kenniseconomie, 
moét je investeren in onderzoek en 
onderwijs. We dreigen op deze manier 
aan kwaliteit in te boeten.”
 
Waarom gaat u naar de demonstratie 
in Den Haag?
“Tot nu toe hebben de universiteiten 
altijd braaf naar creatieve oplossingen 
gezocht om te bezuinigen. We moeten 
nu het signaal afgeven dat er voor de 
universiteiten een grens is bereikt. 
Alleen klagen en protesteren heeft 
overigens geen zin. We moeten 

oplossingen aandragen.”
 
Aan wat voor oplossingen 
denkt u dan?
“Nederlandse universiteiten zouden 
zich meer moeten specialiseren. Nu 
zitten er veel doublures in studie en 
onderzoek. Daarbij zou je kunnen 
kijken of je bij de ene studie een 
hogere bijdrage vraagt van studenten 
dan bij de andere, afhankelijk van hoe 
duur de studie is. Een studie zou wat 
mij betreft standaard zes jaar mogen 
duren. Dat stelt studenten in de 
gelegenheid om naast vakinhoudelijke 
competenties andere vaardigheden te 
ontwikkelen. Daar hebben bedrijven in 
de toekomst ook baat bij.” (JvG)

It won’t just be students 
protesting in The Hague; 
professors will join in, 
too. On January 21, they 

will be marching through the court-
capital dressed in full attire to protest 
against the government’s plans con-
cerning the measures against extended 
studying. An Eindhoven delegation 
of professors will be present as well, 
among which is prof.dr. Peter Hilbers, 
dean at Biomedical Engineering.  

[E]

Prof.dr. Peter Hilbers. Archieffoto | Bart van Overbeeke

Eén joker voor gehandicapte student
Chronisch zieke en gehandicapte 
studenten krijgen een extra uitloopjaar. 
Die joker mogen ze één keer inzetten: in 
hun bachelor- of in hun master-
opleiding. Verder moeten ze in hetzelfde 
tempo studeren als anderen.

Hij wil rekening houden met gehandi-
capte of zieke studenten, schrijft 
staatssecretaris Halbe Zijlstra in  
antwoord op kamervragen van de PvdA. 
Ze mogen straks maximaal drie jaar 
vertraging oplopen voordat ze drie-
duizend euro extra collegegeld moeten 
betalen. 
Andere studenten mogen maar twee jaar 
uitlopen: één jaar in de bachelor-
opleiding en één jaar in de master-
opleiding. Daarna moeten ze drie-

duizend euro extra collegegeld gaan 
betalen. 
Maar dat extra jaar mogen de gehandi-
capte en zieke studenten niet uitsmeren 
over hun bachelor- en masteropleiding. 
Het ministerie rekent namelijk in hele 
jaren. Wie wegens ziekte in de 
bacheloropleiding extra vertraging 
oploopt, mag zich in de masterfase niet 
meer laten hinderen.
Met de inperking van de studieduur wil 
Zijlstra een “meer ambitieuze studiecul-
tuur” teweegbrengen, vooral in de 
bachelorfase. “Er is nu te veel sprake 
van een klimaat van vrijblijvendheid”, 
vindt hij.
Bovendien zijn langstudeerders volgens 
hem te duur. Niet alleen kosten ze 
energie van docenten, maar het duurt 

ook langer voordat ze een baan vinden 
en inkomstenbelasting gaan betalen. 
(HOP)

Chronically ill and 
handicapped students 
are granted an extra 
year to complete their 

studies. They can use their one extra 
year only once: either during their 
Bachelor or their Master. Apart from 
this advantage, they have to study at 
the same pace as any other student.

[E]

Zoektocht naar oorzaak van 
klachten Paviljoen-bewoners
Al anderhalf jaar klagen de bewoners 
van twee gangen in het Paviljoen over 
stankoverlast en irritatie aan ogen en 
neus. Jos Hermus, directeur bedrijfs-
voering van de faculteit Industrial 
Engineering & Innovation Sciences 
(IE&IS), heeft al enige onderzoeken 
laten uitvoeren om achter de oorzaak 
van de klachten te komen. Onlangs zijn 
grondwaterboringen uitgevoerd.

De klachten werden anderhalf jaar 
geleden voor het eerst gemeld door 
medewerkers van Technische Inno-
vatiewetenschappen, die een half jaar 
daarvoor van het TeMa-gebouw (nu 
Connector geheten) verhuisd waren naar 
twee gangen in het Paviljoen. Volgens 
Hermus betreft het klachten over stank 
en heeft men last van ogen en neus. 

Voor de zomer van 2010 is de faculteit 
het gericht gaan onderzoeken.
“Klachten over de geur die in het 
Paviljoen hangt, zijn er eigenlijk altijd 
wel geweest”, zegt Hermus. “Die willen 
we dit jaar sowieso zien te verhelpen 
door het hele gebouw beter te gaan 
ventileren. Voor de problemen met ogen 
en neus dachten we in eerste instantie 
aan schimmels, maar de arbodienst kon 
daar niets van terugvinden. Er werd wel 
een iets verhoogde concentratie 
formaldehyde aangetroffen in sommige 
gangen, maar die lag ruim onder de 
norm waarbij het klachten zou kunnen 
veroorzaken. Het zou afkomstig kunnen 
zijn uit de gevelplaten, maar dat lijkt ook 
onwaarschijnlijk voor een gebouw dat er 
al zo lang staat.”
Voor de kerstvakantie heeft advies-

bedrijf Tauw in het grondgebied rondom 
de gangen enkele boringen uitgevoerd 
om grondwatermonster te kunnen 
nemen. In loop van volgende week 
verwacht Dienst Huisvesting daar de 
resultaten van. (HK)

For the past year and a 
half, residents of two of 
the Paviljoen’s hallways 
have been complaining 

about stench and eye and nose irrita-
tion. Jos Hermus, managing director at 
Industrial Engineering & Innovation 
Sciences (IE&IS) already did some 
research to find out the cause of 
complaint. Recently, there have been 
groundwater drillings. Results of these 
drillings are expected next week.

[E]

Twee grijpers maken zich op om de 
laatste buitenwanden van het Dommel-
gebouw te slopen. Vorige week is de 
sloop van het voormalige onderkomen 
van de faculteit IE & IS afgerond. Sinds 
de verhuizing naar het IPO-gebouw 
stond het Dommelgebouw leeg en er 
waren geen nieuwe bewoners in zicht. 
Op dit moment is er een groot gat te zien 
dat binnenkort wordt opgevuld met 
zwarte aarde waar dit voorjaar gras op 
kan groeien.
Over het ontbreken van de verbinding 

tussen Connector en Paviljoen zegt Jos 
Hermus, directeur bedrijfsvoering van IE 
& IS: “Wij hadden ons al helemaal 
teruggetrokken in het Paviljoen. Vroeger 
was er veel contact maar de deur was al 
een jaar afgesloten.” (NS)

Last week, the Dommel 
Building was demolished, 
the former accommoda-

tion of the Department of IE & IS. It had 
been vacant for some time.

[E]

Familie frauderende student buiten schot
Familieleden die studenten helpen 
frauderen met hun uitwonendenbeurs, 
zullen niet apart worden aangepakt. 
Volgens staatssecretaris Halbe Zijlstra 
valt moeilijk te bewijzen dat ze de boel 
bewust flessen. 

De PvdA in de Tweede Kamer wilde 
weten of het nieuwe wetsvoorstel 
waarmee de fraude wordt bestreden ook 
de hulp van familie of vrienden strafbaar 
stelt. Dat was aanvankelijk het plan, 
maar Zijlstra laat weten dat hij ervan 
afziet na overleg met het Openbaar 
Ministerie: “Het is lastig te bewijzen dat 
er in dergelijke gevallen sprake is van 

aantoonbaar bewust gedrag van 
betrokken familieleden.” 
Uit controles in Amsterdam bleek dat er 
in bijna de helft van de gecontroleerde 
gevallen sprake was van misbruik. Dat 
zegt volgens de staatssecretaris vooral 
iets over de selectie van verdachte 
adressen. De zogeheten risicoprofielen 
waarmee dat gebeurde waren kennelijk 
adequaat. Dit betekent niet dat bijna de 
helft van alle studenten fraudeert. 
Binnenkort hoopt Zijlstra meer te 
kunnen zeggen over de omvang van het 
misbruik en de effectiviteit van de 
adrescontroles tot nu toe. Voormalig 
minister Ronald Plasterk schatte het 

gefraudeerde bedrag op jaarlijks 27 
miljoen euro. (HOP)

Relatives that help 
students living away from 
home in committing fraud 
regarding their grant will 

not be prosecuted. According to State 
Secretary Halbe Zijlstra it’s hard to 
prove intentional cheating.

[E]

Zijlstra: “Hoger onderwijs mag blij zijn”
Het hoger onderwijs mag blij zijn met 
het beleid van Halbe Zijlstra, vindt de 
staatssecretaris zelf. Hij bezuinigt bijna 
niets, zegt hij in een interview met Vrij 
Nederland van deze week.

Verreweg het grootste deel van het VN-
interview gaat over Zijlstra’s cultuur-
beleid, maar hij doet ook enkele uit-
spraken over hoger onderwijs. Zoals 
deze: “Van de achttien miljard die we 
bezuinigen, komt maar tien miljoen bij 
het hoger onderwijs vandaan. Dat is 
bijna nul, op zo’n grote begroting.”
Hij vindt het “armoedig” dat bestuur-

ders zoals Roelof de Wijkerslooth van de 
Radboud Universiteit Nijmegen desal-
niettemin over een daling van de kwali-
teit reppen en impliciet dreigen om 
diploma’s van onvoldoende kwaliteit af 
te geven.
De woede van studenten over de lang-
studeerdersregeling kan hij zich beter 
voorstellen. “Tuurlijk doet die maatregel 
pijn. Maar het is ook geen vakantietijd. 
Je investeert in je eigen toekomst. Daar 
mag je best wat voor over hebben. 
Overigens blijft de overheid nog steeds 
driekwart van de studiekosten betalen. 
(HOP)

Higher education should 
be pleased with Halbe 
Zijlstra’s policy, if it’s up 
to the State Secretary 

himself. He is hardly making any cut-
backs, he claims during in an interview 
in this week’s Vrij Nederland magazine. 
He thinks chairmen such as Radboud 
University Nijmegen’s Rudolf de Wijker-
slooth are “pathetic” in complaining 
about quality standards and implicitly 
threatening to be forced to give out 
degrees of inferior quality. He does 
understand students’ outrage concern-
ing the measures on extended studying. 

[E]

Foto | Bart van Overbeeke 

Connector zonder verbinding
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En ik vind

Gladheid op de campus

Is het fenomeen ‘pekel en zout strooien’ hier bekend?
Dinsdagochtend 11 januari vertrok ik nietsvermoedend fietsend van huis. Het 
regende licht. Via fietspaden en parkweggetjes kwam ik op de TU/e-campus.
Toen ik het terrein opfietste vanaf de Dorgelolaan ging ik direct onderuit.  
Wat bleek: alleen op het TU/e-terrein was het plotseling glad… heel glad. Ik zag 
mensen lopen die moeite hadden om overeind te blijven.
Heel erg verbaasd vraag ik mij toch het volgende af: luistert niemand naar  
het weerbericht en waarschuwingen op dinsdagochtend? Voelt niemand zich 
verantwoordelijk? Heeft nog niemand geconstateerd dat het glad is? 
Het is toch zo dat de TU/e een contract met een bedrijf heeft voor de toeganke-
lijkheid van de wegen op de campus? Wanneer wordt er besloten dat er 
geveegd of gestrooid dient te worden? Even later zie ik warempel een man  
met een emmer strooizout bij de rotonde voor Traverse. 

Nog een vraag blijft door mijn hoofd zeuren: de bedrijven waarmee de TU/e 
contracten heeft zijn toch professionele bedrijven, nietwaar? Waarom dan  
zo’n gladde wegen? We hebben het hier toch niet over een conciërge van een 
schoolplein? Een dorp waar men al door de voorraad strooizout heen is? Een 
industrie- of bedrijventerrein zou dit niet overkomen. Daar heeft men vast en 
zeker contracten met bedrijven die weten wat het naleven van een contract is.
Wordt het niet tijd dat deze mentaliteit wordt overgenomen? Service en je 
betrokken voelen bij jouw bedrijf en product. Daar draait het om.
Ook op de TU/e-campus!

Anja de Valk-Rouleaux | faculteit Electrical Engineering

Anja de Valk-Rouleaux of the department of Electrical Enginee-
ring is surprised at Tuesday’s extreme slipperiness on campus. 
She feels the company that was hired to prevent icy patches on 
campus grounds must professionalize. 

[E]

Jubileumjaar 2011 staat in 
het teken van verbinden
Een optreden van Ilse de Lange, een 
driedaagse avontuurlijke zoektocht over 
de campus, de uitvoering van de 
musical Moulin Rouge en viermaal een 
SuperTU/esday. Het is maar een greep 
uit de vele activiteiten waarmee dit jaar 
gevierd wordt dat de TU/e 55 jaar 
bestaat. Het motto: ‘TU/e Connects’.

Met spetterend vuurwerk, klokgebeier, 
een lasershow en een lichtkunstwerk 
van Bouwkundedocent Ralph Brodruck 
werd 3 januari het elfde lustrum van de 
TU/e verwelkomd. Tijdens de officiële 
aftrap van het jubileumjaar op de 
nieuwjaarsreceptie kon decaan Ton 
Backx, voorzitter van de lustrumcommis-
sie, nauwelijks boven het geroezemoes 
in de zaal uitkomen. En dat terwijl de 
commissie een mooi programma heeft 
samengesteld, dat het beluisteren meer 
dan waard is. Backx liet weten dat 
tijdens dit elfde lustrum de feestelijke 
activiteiten in het teken van verbinden 
staan: verbinding tussen medewerkers, 
studenten, oud-studenten, de stad, het 
bedrijfsleven en de overheid.

Zo zijn culturele activiteiten gepland met 
als hoogtepunten een optreden op 28 
april van Ilse de Lange op de Markt en 
op 18, 19 en 20 juni de uitvoering van de 
musical Moulin Rouge door diverse 
cultuurverenigingen in het Parktheater 
(zie ook pagina 12). Ook komt er in 
maart in het Hoofdgebouw weer een 
expositie bestaande uit kunst van de 
eigen studenten en medewerkers.
In mei staat drie dagen lang de TU 
Odyssee op het programma, die wordt 
aangekondigd als een multimediale 
omzwerving met muziek, theater, dans 
en animatie. De campus zal voor dit 
evenement worden getransformeerd tot 
een plek waar ‘een onalledaagse 
kruisbestuiving gaat plaatsvinden 
tussen technologie en kunst’. Volgens 
de organisatoren een tocht die ruim een 
uur duurt en die ‘enige fysieke en 
geestelijke inspanning van de bezoeker 
vraagt, waar die rijkelijk voor beloond 
zal worden’.

Op wetenschappelijk gebied komt een er 
groot overkoepelend congres met de 
titel ‘Connecting the World’. Op dit 
moment wordt nog gewerkt aan de 
invulling daarvan en is ook de precieze 
datum nog niet bekend. Zekerheid is er 

al over vier SuperTU/esdays, van 
respectievelijk Technische Natuurkunde 
(al is die nog overgebleven uit 2010), het 
Stan Ackermans Instituut (SAI), 
Scheikundige Technologie en Industrial 
Design. Tijdens de diesviering op 28 
april, waarbij een cortège van hoogler-
aren net als vijf jaar geleden van het 
Muziekcentrum naar de Catharinakerk 
zal lopen, worden drie eredoctoraten 
uitgereikt en op 2 september is een 
grote terugkomdag gepland voor 
alumni. Voor de studenten zal het 
lustrum in december afgesloten worden 
met een groot galafeest. Voor het 
personeel is al op 19 mei een groot 
medewerkersfeest, voorafgegaan door 
een sportdag. (HK)

Voor meer informatie:  www.tue.nl/
lustrum

Ilse de Lange in concert, 
an adventurous three-
day campus quest, a 
performance of the 

musical Moulin Rouge, four Super-
TU/esdays, and an international 
culinary happening are only a few of 
the events celebrating TU/e’s 55th 
anniversary. The celebration’s motto: 
‘TU/e Connects’. 
For more information, check  
http://w3.tue.nl/en/tue_connects. 

[E]

Subsidies voor 
efficiënte revalidatie 
en minder roet
De najaarsronde Valorisation Grants 
heeft de TU/e twee grote subsidies uit 
‘fase-2’ opgeleverd. Projecten rond de 
PFAMEN brandstofinjector en het 
MaxDFM trainingsapparaat voor 
revalidatie na chemotherapie kregen 
beide twee euroton van Technologie-
stichting STW. Daarnaast gaat 25.000 
euro naar operatierobot Sofie.

Zoals gebruikelijk scoort de TU/e 
hiermee relatief bescheiden in de eerste 
fase (één uit vijftien toegekende 
subsidies) en zeer goed in de tweede 
fase (twee uit vijf).
Het projectvoorstel PFAMEN (Porous Fuel 
Air Mixing Enhancing Nozzle) is 
ingediend door prof.dr. Philip de Goey, 
samen met ir. Jos Reijnders en dr.ir. 
Michael Boot (allen van Werktuigbouw-
kunde). Het gaat om een revolutionaire 
poreuze injector die zorgt voor een 
betere verneveling van de brandstof in 
de cilinder. Hierdoor vindt er een betere 
vermenging van zuurstof en brandstof 
plaats, met een drastische vermindering 
van de roetuitstoot tot gevolg. 
Bovendien worden roetfilters overbodig, 
wat een brandstofreductie van zo’n vijf 
tot tien procent kan opleveren.

Dr.ir. Massimo Mischi (Electrical 
Engineering) brengt samen met zijn 
businesspartner ir. Àngels Cornellana 
Morros PDEng het MaxDFM trainings-
apparaat op de markt. Dit fitnessappa-
raat combineert de voordelen van 
training met vaste gewichten en 
vibratietraining door een elektromotor 
die ‘realtime’ wordt aangestuurd. Dit 
gebeurt aan de hand van sensoren die 
continu de belasting van de spieren 

meten. De spierbelasting wordt met 
hoge frequentie gevarieerd, waardoor 
minder inspanning nodig is voor 
hetzelfde trainingsresultaat. Het product 
is voornamelijk gericht op kanker-
patiënten die na een chemokuur moeten 
revalideren.

Drie onderzoekers uit de Control 
Systems Technology Group van prof.dr.
ir. Maarten Steinbuch (Werktuigbouw-
kunde), ir. Ruud van der Aalst, dr.ir. 
Linda van den Bedem en dr.ir. Gerrit 
Naus, kunnen met hun subsidie van 
25.000 euro de commerciële potentie 
onderzoeken van de nieuwe operatie-
robot Sofie (Surgeon’s Operation 
Force-Feedback Interface Eindhoven). 
Met robotchirurgie kunnen zeer 
gecompliceerde en precieze kijkopera-
ties worden uitgevoerd, maar met de 
bestaande robots voelt de chirurg niet 
hoe krachtig hij snijdt of aan de 
hechtdraad trekt. Sofie laat de chirurg 
door middel van krachtterugkoppeling 
daarentegen wel voelen wat hij doet. (TJ)

The fall round of the 
Valorization Grants 
got TU/e two major 
‘phase-2’ grants. Pro-

jects concerning the PFAMEN fuel 
injector and the MaxDFM training 
device for post-chemotherapy reha-
bilitation both received two hundred 
thousand euro from the STW 
Technology Foundation. Another 
25,000 euro is set aside for operation 
robot Sofie.

[E]

In vijf minuten spekglad 
Om vijf voor half negen was er niets aan 
de hand, om half negen glibberden 
fietsers, auto’s en openbaarvervoer-
reizigers afgelopen dinsdagochtend 
over de klinkers van de campus. Direct, 
maar toch te laat, kwam aannemers-
bedrijf Heijmans in actie. 

Op de meest kritieke punten werd vanaf 
half negen zout gestrooid; met de hand 
op de rotonde en de hellingen en 
trappen, met materieel op de hoofd-
wegen. Toen waren veel mensen al 
onderuit gegaan, of op zijn minst 
geschrokken. In de bocht de Rondom/de 
Zaale gleden in de eerste tien minuten 
tien fietsers onderuit. 
Een medewerker van DFEZ kwam 
dinsdagochtend met zijn brommer ten 
val op het fietspad bij het Sportcentrum. 
Daar hield hij een snee boven de 

wenkbrauw en een scheurtje in de 
ellepijp aan over. Hij is behandeld in het 
Catharina-ziekenhuis. Voor zover 
bekend bij de beveiliging zijn er verder 
geen gewonden gevallen. Wel hebben ze 
gezien dat mensen ‘bij bosjes’ ten val 
kwamen met de fiets.

Coördinator terreintechniek ing. Thijs 
Mooren van Dienst Huisvesting had 
liever gezien dat er preventief zout was 
gestrooid maar heeft begrip voor de 
beslissing van Heijmans. “Het initiatief 
ligt bij Heijmans. Zij hebben een 
abonnement op Meteoconsult. In de 
weersverwachting voor 11 januari werd 
voor deze regio tien tot vijftien procent 
kans op regen gemeld. Er werd dus geen 
neerslag verwacht.” 
Tijdens het eerste uur van de gladheid 
zijn bij Dienst Huisvesting enkele 

klachten binnengekomen. De gebakken 
klinkers zijn volgens Mooren een 
verschrikking, betonklinkers zijn veel 
stroever. In tegenstelling tot veel 
gemeenten heeft de TU/e voorlopig nog 
voldoende strooizout voorradig. (NS)

On Tuesday morning, 
January 11 at 8.25 all 
was fine, but at 8.30 
people on bikes, in cars 

and those who arrived by public 
transportation were slipping and 
sliding over campus grounds. 
Contracting company Heymans acted 
immediately, but was still too late.

[E]

Foto | Bart van Overbeeke
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Effe zeuren

‘En zo begint het kwaad 
nog voor het jaar ontwaakt is’.
Een kleine correctie op een gedicht van 
Jan Arends, van wie een ander vers te 
lezen is in Leiden, hoek Botermarkt en 
Choorlammersteeg. Beide verzen staan 
in de bekende bundel ‘Domweg gelukkig 
in de Dapperstraat’, maar voordat u 
denkt dat dit de enige verzenbundel  
in mijn boekenkast is, haast ik mij te 
verklaren: ik bezit -onder meer- het 
complete verzamelwerk van Gerrit 
Komrij, inclusief de kinderversjes en 
de Afrikaanse gedichten, zelfs het 
scabreuze, prachtig uitgegeven 
‘Kakafonie’, mij geschonken door  
een bewonderaarster.
Maar, ter zake. Nog voor het jaar 
begonnen was, waren we al een week 
kwijt: de TU/e gesloten tussen kerst en 
nieuwjaar. Wat hadden we in die rustige 
vijf dagen niet allemaal kunnen doen? 
Onze wetenschappelijke leesachterstand 
wegwerken, vijftig baanbrekende 
artikelen schrijven. Dit kan het verschil 
betekenen tussen wel en geen Nobelprijs. 
Maar waar hebben we onze tijd wel 
aan besteed? Misschien aan het 
scheppen van een kunstwerk voor  
de tentoonstelling van werken door 
medewerkers - de zogenaamde 
medewerken. Of is die al geweest en 
aan mijn aandacht ontsnapt? Ik had  
er graag over bericht, maar ik troost 
mij met de gedachte: ‘Kitsch ist frei’, 
een uitspraak in een surrealistische 
Adam-en-Eva-film, die ik begin jaren 

vijftig zag in de studentenbioscoop 
Kriterion in de Roetersstraat, tegenover 
het Mathematisch Instituut van de 
UvA: Der Apfel ist ab!
Adam en Eva leiden een armoedig 
bestaan in een sjofel paradijs. Aan een 
boom van ijzerdraad hangt één enkele 
grote vrucht, die Eva zonder aarzelen 
plukt, terwijl Adam een beetje 
schlemielig toekijkt. Op het moment 
van de pluk galmt door het tot dan toe 
bekende heelal ‘Der Apfel ist Ab!’ 
De eerste mensen worden dus uit hun 
paradijs verbannen. Als ze met hun 
schamele bezittingen langs de douane 
komen, vraagt Adam of ze iets moeten 
aangeven. ‘Nee’, zegt de beambte, 
‘Kitsch is frei’, een uidrukking om erin 
te houden.
Ik wens u allen een voorspoedig 
priemgetaljaar 2011. En: volgend jaar 
tussen 26 december en 1 januari:  
er tegenaan! 

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

Prof.dr. Bert Meijer, universiteitshoogleraar  
en hoogleraar organische chemie

“Meer basiskennis chemie 
had vragen ‘Moerdijk’  
kunnen beantwoorden”
De berichtgeving over de brand bij het 
chemische bedrijf Chemie-Pack in 
Moerdijk en de nasleep ervan zal 
niemand zijn ontgaan. De stoffen 
zouden in de lucht zijn verbrand en 
verdund, maar wat betekent dat 
eigenlijk? En wat nu? Welke rol hebben 
de media hierin en wat kunnen we  
zelf doen, als individu, maar ook als 
universiteit?

“De vrijgekomen stoffen tijdens de brand 
in Moerdijk zijn waarschijnlijk deels 
verbrand en verdund. De stoffen die  
nu nog in de lucht zitten, komen naar 
beneden met een regenbui. Hoe langer 
dit op zich laat wachten, hoe lager de 
concentratie van de stoffen, hoe meer 
het dus verdunt”, stelt prof.dr. Bert 
Meijer. 
“Ik verwacht dat ze nu op de plekken 
rondom de brand zullen kijken hoeveel 
er ligt, van wat. Meten is weten, en dat  
is hier ook het geval. Snel doen, zou ik 
zeggen. Wel moet er voorzichtig worden 
omgegaan met het achtergebleven roet, 

het vervuilde bluswater en de vervuilde 
grond. Het is niet duidelijk wat hier ligt; 
zoveel stoffen en zoveel chemische 
reacties. Ik vind het daarom ook erg 
opmerkelijk dat er tijdens en vlak  
na de brand mensen op het terrein 
rondliepen zonder beschermende 
maskers. Ik neem aan dat er nu meer 
veiligheidsmaatregelen worden 
getroffen.” 
“Mogelijk zijn er als gevolg van de brand 
dioxines gevormd, die nu wellicht in het 
neergeslagen roet zitten. Deze lagen  
niet opgeslagen, maar zijn ontstaan uit 
verbranding. Dioxines breken niet af en 
zijn kankerverwekkend en dus ook het 
meest ongewenst. Ook in de publieke 
opinie ligt dit erg gevoelig. En hoe ga je 
daarmee om? Je wilt geen paniek zaaien, 
maar het ook niet bagatelliseren.  
Het lastige hierbij is dat wij alleen maar 
horen wat de media ons vertellen. Terwijl 
er vaak veel meer speelt. Ze zitten daar 
in Moerdijk echt niet stil. Maar ook de 
Nederlandse bevolking zelf is een beetje 
debet aan het gebrek aan kennis.”

“Wij zijn met z’n allen niet geïnteresseerd 
in achtergrond en inhoud. Zouden we 
meer hebben geweten over chemie, dan 
hadden we zelf een aantal inschattingen 
kunnen maken. Dan zouden de 
brandweerlieden en omstanders 
misschien iets voorzichtiger zijn 
omgegaan met het kijken naar de brand 
en het betreden van de locatie. Als we de 
helft van de human interestprogramma’s 

zouden vervangen door inhoud, dan 
zouden de mensen een beetje weten  
hoe het zit. Het gaat nergens meer over. 
Het is alleen nog maar voetbal en Boer 
Zoekt Vrouw. Zelfs goede wetenschaps-
programma’s lijden hieronder. Daarbij 
hebben mensen geen gevoel meer voor 
hoeveelheden. Van de mogelijk met 
dioxine vervuilde eieren in Duitsland, 
moet je er minstens honderd per dag 

eten om een gezondheidsrisico op  
te lopen. Laten we onszelf dus ook  
niet gek maken.”
“Als universiteiten kunnen we gezamen-
lijk bijdragen aan de toename van  
kennis bij de bevolking. Wij moeten 
ervoor zorgen dat er inhoudelijke 
informatie wordt verspreid, dat je trots 
mag zijn op kennis en kunde.” (CM)

Vox Academica

Prof.dr. Bert Meijer. Foto | Bart van Overbeeke

Yves Houben | 
 Evenementencoördinator W&I

Bezigheden op de TU/e? 
Yves Houben (23) begon zijn studie 
Technische Wiskunde aan de TU/e in 2005 
en is nu bezig met de master Science 
Communication van 3TU. Daarvoor volgt 
hij colleges in Enschede en in Eindhoven. 
Daarnaast is hij evenementencoördinator 
bij Wiskunde & Informatica. In 2006 
richtte hij GEWIS-dispuut GELIMBO op. 
Dat staat voor GEWIS Ervaart Limburgse 
Initiatieven met Bewondering en Ontzag.

Waar ben je trots op, kijkend naar  
de TU/e?
“De TU/e is een instelling waar zowel 
medewerkers als studenten volop 
mogelijkheden krijgen om zichzelf te 
ontwikkelen. Door de oprichting van de 
3TU-federatie worden die mogelijkheden 
alleen maar groter. Voor mijzelf heeft 
dat de weg geopend naar een andere 
masteropleiding dan op de TU/e 
beschikbaar was.”

Hoe draag je hier zelf aan bij?
“Vanuit W&I Evenementen bieden we 
studenten een aantrekkelijke bijbaan 
die aansluit bij hun opleiding. Door de 

workshops en trainingen die we daarbij 
aanbieden kunnen ze zich op verschil-
lende vlakken verder ontwikkelen.
Daarnaast helpen we tijdens voorlich-
tingsactiviteiten de toekomstige TU/e’ers 
een goede keuze te maken voor een 
vervolgopleiding. Uit ervaring kan ik ze 
vertellen wat de verschillen zijn tussen 
Twente en Eindhoven. Een voorbeeld: in 
Enschede zitten studenten afgezonderd 
van de reguliere wereld, in Eindhoven 
zijn ze geïntegreerd met de stad en haar 
bewoners.”

Wat is je volgende mijlpaal hier? 
“Per 1 maart ga ik fulltime afstuderen  
bij de Stichting Techniekpromotie.  
Mijn bachelor en master hoop ik dan in 
september afgerond te hebben. Wat ik 
daarna ga doen, ligt nog helemaal open. 
Deze keuzemogelijkheid laat ik ook nog 
even zo, want dat geeft wel een prettig 
gevoel.” 

Wat ga je zeker níet doen? 
“Promoveren! Vier jaar aan een onderzoek 
werken duurt mij te lang. Ik houd van 
afwisseling.”

Waar zou je aan de TU/e graag je tanden 
in zetten? 
“Ik zou het nog makkelijker willen 
maken voor studenten van de TU/e om 
gebruik te maken van onderwijs en 
faciliteiten van de UT en TUD. Voor de 
TU/e zelf is het 24/7 levendig maken van 
de campus (TU/e Science Park) nog een 

grote uitdaging in de nabije toekomst. 
En het zou mooi zijn (voor zowel de 
instelling als de studenten) als de 
mastertrack Science Communication  
ooit ook aan de TU/e wordt aangeboden. 
Als het zover is, bel me dan maar voor 
een (gast)college.” (NS)

It all starts with U

Yves Houben. Foto | Bart van Overbeeke

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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Breuk in de wiskunde-leerlijn 

Zelf was ze zich als docent “helemaal 
niet bewust” van de problemen die ze 
vond tijdens haar promotieonderzoek 
naar breukenonderwijs dat ze uitvoerde 
aan de TU/e bij het instituut Eindhoven 
School of Education. Na haar studie 
Applied Mathematics aan de TU Delft en 
vier jaar werkervaring als cryptograaf bij 
SafeNet, gaf Bruin-Muurling (1975) voor 
haar promotieonderzoek les aan een 
middelbare school. “Leerlingen en 
docenten geven een andere betekenis 
aan de woorden die gebruikt worden bij 
breukenonderwijs. Als docent gebruik je 
het woord breuk om een rationeel getal 
aan te geven. Brugklasleerlingen zijn 
gewend om bij breuk te denken aan een 
getal tussen nul en een, een deel van 
een geheel, een puntje van een taart  
of een stuk van een chocoladereep.  
Voor mij is een breuk een object 
waarmee je kunt rekenen. 2/5 is voor  
mij een rationeel getal, brugklassers 
denken dat ze er ‘nog iets mee moeten’.” 
Van oudsher wordt het leren van 
breuken als moeilijk ervaren. Uit eerder 

onderzoek is naar voren gekomen dat 
veel leerlingen de regels voor optellen, 
aftrekken, vermenigvuldigen en delen 
door elkaar halen. In het moderne 
onderwijs wordt daarom geprobeerd de 
bewerkingen inzichtelijk op te bouwen. 
Vaak in verhalende vorm die aansluit bij 
de belevingswereld van de basisschool-
kinderen. De bedoeling is het startpunt 
te leggen bij informele oplossings-
strategieën van de leerlingen zelf.  

Zo kan gevraagd worden hoeveel liter 
melk een kok heeft wanneer hij zes 
flesjes van driekwart liter in een pan 
giet. Een leerling vat dit op als het 
herhaald optellen van ¾, ofwel 6 x ¾ = 
¾ + ¾ + ¾ + ¾ + ¾ + ¾. Na deze 

eerste stap is het de bedoeling dat  
de leerlingen via een proces van 
generaliseren en formaliseren uitkomen 
op standaardprocedures die ze ook 
kunnen gebruiken voor het rekenen met 
zogenaamde onbenoemde getallen 
(getallen zonder eenheid). Dit proces 
van generaliseren en formaliseren blijkt 
veel lastiger en uitgebreider dan de 
vakdidactische literatuur suggereert, 
ontdekte Bruin-Muurling. Aan haar 
onderzoek werkten 1.500 leerlingen  
van een aantal basisscholen en een 
middelbare school mee. De analyse van 
schoolboeken verraste haar. “Het type 
opgaven is beperkt; leerlingen moeten 
bijvoorbeeld wel ¾ van 200 uitrekenen, 
dat op een geheel getal uitkomt, maar 
niet ¾ van 205.”
Verder ziet ze dat het vermenigvuldigen 
van breuken in vier soorten wordt 
verdeeld. “Leerlingen leren strategieën 
als herhaald optellen, splitsen, een 
deel-van nemen en via een andere  
grootheid rekenen. Die verkokering is 
een valkuil. Leerlingen gebruiken de 
verschillende methodes puur en alleen 
bij de soorten sommen waarbij ze  
deze geleerd hebben. De bedoeling  
van realistisch rekenen is wel dat er 
gegeneraliseerd wordt.” Precies op dit 
punt ontstaat een aansluitingsprobleem 
tussen basisschool en middelbare 
school. Op de basisschool worden 
informele oplossingsstrategieën 
ingeoefend alsof het de einddoelen  

zijn en in het voortgezet onderwijs  
wordt gestart alsof de bovengenoemde 
generalisatie- en formaliseringsstap al  
is afgerond. Leraren en schoolboekauteurs 
lijken zich hier niet van bewust. “Er is 
een verschil in didactische cultuur van 
basisschool en middelbare school. Bij 
het maken van toekomstige leermethoden 
zal overleg moeten plaatsvinden.” 
Naast het tegengaan van verkokering en 
het verbeteren van lesmethoden is een 
derde aanbeveling van Bruin-Muurling 
dat docenten gaan investeren in een 
hoger abstractieniveau. Die is nodig  
om de stap naar algebra te maken.  

Niet alleen de breuken zelf moeten 
wiskundige objecten worden waarmee 
leerlingen kunnen redeneren, leerlingen 
moeten zich ook allerlei verbanden 
tussen breuken, delen en vermenig-
vuldigen eigen maken. Leerlingen 
zouden de onderliggende wiskundige 
structuur moeten begrijpen, de 
samenhang tussen verschillende 
wiskundige begrippen moeten leren  
en moeten kunnen werken met de 
ambiguïteit van die begrippen.  

“Er zijn wel vijf mogelijke perspectieven 
op de term breuk, maar je kunt ze niet 
los zien van elkaar. Iets soortgelijks 
gebeurt bij het = teken. Een basisscholier 
denkt bij het zien ervan dat er iets moet 
worden uitgerekend (een procedurele 
betekenis). In de onderbouw van het 
havo/vwo kan die drang worden 
losgelaten, het = teken kan ook 
betekenen dat wat links staat gelijk  
is aan wat rechts staat en met die 
wetenschap kan verder worden 
gerekend; een relationele betekenis.  
Zo ambigu moeten leerlingen breuken 
ook gaan beschouwen.”

Veel van de aanbevelingen van 
Bruin-Muurling zullen niet over een 
nacht ijs gaan. Maar bewustzijn van 
docenten op het probleem is een eerste 
stap. Nederland is een voorloper in 
‘reform mathematics’ . De bundel 
artikelen waarop Bruin-Muurling op  
21 december 2010 is gepromoveerd,  
zal gepubliceerd worden in internatio-
nale vakdidactische tijdschriften. 
Ondertussen maakt ze een vertaalslag 
naar de Nederlandse klassen door  
onder andere lezingen te geven voor 
basisschooldocenten, wiskundeleraren 
en wiskundigen. 
Bruin-Muurling is sinds januari 2011 
onderwijskundedocent bij ESoE. (NS)

Wat schetst de verbazing van de wiskundedocent: brugklasleerlingen 
kunnen driekwart keer acht prima uitrekenen, maar struikelen bij 
driekwart keer negen. Wiskundig ingenieur Geeke Bruin-Muurling 
beschrijft in haar proefschrift dat er een fundamenteel probleem  

is dat door vernieuwers van het rekenonderwijs wordt onderschat. 
“Er is geen continuïteit in de leerlijn. Er zit een breuk tussen  

eind groep 8 en onderbouw havo/vwo.”

“Brugklassers 
denken dat ze  
‘iets moeten’  
met breuken”

Van oudsher  
wordt het leren 
van breuken als 
moeilijk ervaren

Stroom uit geschudde elektronen

Stel je een apparaatje voor dat de 
willekeurige (thermische) bewegingen 
van atomen en moleculen omzet in een 
gerichte kracht en zo warmte verandert 
in bruikbaarder vormen van energie: 
ideaal voor allerlei toepassingen.  
Helaas gooit de Tweede Hoofdwet van 
de thermodynamica roet in het eten.  
Die stelt namelijk dat je altijd een 
externe energiebron nodig hebt om zo’n 
apparaatje aan de gang te houden: een 
perpetuum mobile kan dus niet bestaan. 

Daarom richt Martijn Kemerink, 
universitair hoofddocent bij Technische 
Natuurkunde, zich met zijn groep op de 
‘next best thing’: elektronica die een 
ongericht elektrisch signaal omzet in 
een gericht signaal. Want zo kun je de 
elektronische ratel beschrijven: een 
apparaatje dat een wisselspanning 
omzet in een gelijkstroom. Maar met deze 
vereenvoudigde beschrijving verlies  
je zicht op het unieke achterliggende 
principe van de nieuwe vinding.  

Daarom illustreren Kemerink en zijn 
promovendus Erik Roeling de werking 
van hun device bij voorkeur aan de  
hand van een wasbord met knikkers.  
Of liever nog: twee wasborden. 

Roeling pakt het eerste wasbord 
-voorzien van symmetrische ribbels-  
en schudt het van links naar rechts en 
weer terug. Als hij dit in het juiste ritme 
doet (niet te snel, want dan hebben de 
knikkers niet de tijd om te reageren, 
maar ook niet te langzaam, anders is de 
kracht die de knikkers ondervinden niet 
groot genoeg om de hobbels te nemen), 
verspreiden de knikkers zich langzaam 

over het hele wasbord. 
De knikkers bewegen niet vaker naar  
de ene dan naar de andere kant. Als de 
knikkers elektronen waren geweest,  
zou er dus geen stroom lopen, legt 
Roeling uit: “Dat komt doordat zowel  
het schudden als het wasbord zelf 
symmetrisch is.  

Er is geen netto kracht op de knikkers. 
Maar dat verandert als je een asymme-
trisch wasbord neemt.” Hij pakt een 
tweede wasbord (zie foto) met 
zaagtandvormige ribbels en begint weer 
te schudden. De knikkers verspreiden 
zich nog altijd, maar bewegen gemiddeld 
ook naar één kant van het bord.  

De asymmetrische ribbels vormen in 
natuurkundig jargon een asymmetrische 
‘potentiaal’ - een krachtenveld met 
pieken en dalen waarin de knikkers  
zich links en rechts geconfronteerd zien 
met hellingen met een verschillend 
hellingspercentage. Net als voor 
wielrenners zijn sommige hellingen  

Ongerichte krachten gebruiken om gerichte bewegingen op  
te wekken; binnen de nanotechnologie is het een hot issue. 

TU/e-onderzoekers zijn er nu in geslaagd om met een ‘ongerichte’ 
wisselspanning ‘gericht’ elektronentransport op te wekken in  
een elektronische ratel. Promovendus ir. Erik Roeling en zijn 
begeleider dr.ir. Martijn Kemerink (Technische Natuurkunde) 

publiceerden hierover vlak voor de jaarwisseling online in  
Nature Materials. Ze gebruiken een wasbord om uit te leggen  

hoe hun vinding werkt.

Roeling (links) en Kemerink. Foto | Bart van Overbeeke

Roeling pakt  
een wasbord met 
knikkers en begint 
te schudden
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In de rubriek Sluitstuk 

vertellen afstudeerders 

over hun afstudeeronderzoek.

Met behulp van een contrastmiddel  
en röntgenstraling kunnen artsen 
bekijken hoe ernstig een geval van 
aderverkalking is. Röntgenstraling is 
echter ongezond en ook het contrast-
middel is giftig. Student Biomedische 
Technologie Joeri Heynens werkt 
daarom mee aan de ontwikkeling van 
een veel minder giftig contrastmiddel 
dat werkt bij MRI-scans. 

Bloed met een goed contrastmiddel 
zal op een MRI-scan oplichten, 
waardoor vernauwingen in de aders 
zichtbaar worden. Een bruikbaar 
contrastmiddel is gadolinium. 
Gadolinium is echter zeer giftig en 
wordt daarom ingekapseld in een 
ander molecuulcomplex, een 
zogenaamd chelaat. Het chelaat  
dat nu veel wordt gebruikt (DTPA of 
DOTA), is een klein molecuul dat weer 
binnen vijf minuten door de nieren 
wordt verwijderd uit het bloed. 
Daardoor is de MRI-scan zo kort dat 
de resolutie van het resulterende 
beeld, en dus de kwaliteit, slecht is. 
Een groter chelaatcomplex houdt  
het contrastmiddel veel langer in het 
lichaam. De MRI-beelden zijn dan 
weliswaar beter, maar het complex 
kan alleen via de lever het lichaam 
verlaten. Dat duurt zo lang dat het 
instabiele chelaatcomplex in de 
tussentijd uit elkaar kan vallen.  
Zo komt het gevaarlijke gadolinium 
vrij in het lichaam.
Joeri Heynens werkt mee aan de 
ontwikkeling van een chelaat dat uit 
meerdere schijfvormige moleculen 
(discopics) bestaat. Ze zijn met 

waterstofbruggen aan elkaar 
verbonden tot een groot molecuul-
complex dat lang in het bloed blijft. 
Uiteindelijk valt het chelaat echter 
uiteen in afzonderlijke moleculen  
die klein genoeg zijn om gewoon via 
de nieren uit het bloed te worden 
verwijderd. Dat is althans de theorie. 
Aan Heynens de taak om te testen of 
het chelaat alle beloften waar maakt. 
“We hebben hersenscans gemaakt  
bij muizen, die inderdaad een heel 
mooi beeld gaven”, vertelt Heynens. 
“Tot drie kwartier na het inspuiten  
van het contrastmiddel blijft het  
beeld veel mooier dan met het oude 
gadolinium-chelaatcomplex.” Uit 
metingen blijkt echter ook dat niet 
alle moleculen het lichaam via de 
nieren verlaten. “Een gedeelte komt 
terecht in de lever, wat ongewenst is. 
Daarom spuiten we nu een lagere 
concentratie van de schijfvormige 
moleculen in, zodat ze samen minder 
lange molecuulcomplexen vormen.  
Uit nieuwe tests blijkt dat de beelden 
goed blijven. Of de nieren nu wel alles 
kunnen verwijderen, zal binnenkort 
blijken uit testen.” (EV)

Sluitstuk

Vaccin tegen cocaïne

Waarschijnlijk kunnen mensen zich straks niet alleen tegen de 
Mexicaanse griep laten inenten, maar ook tegen cocaïne. Dat beweert 
althans de Amerikaanse onderzoeker Ronald Crystal in een artikel  
dat hij vorige week publiceerde op de website van Molecular Therapy. 
Crystal en zijn collega’s toonden aan dat muizen na inenting voor een 
lange periode ongevoelig zijn voor de stimulerende effecten van de 
drug. Het vaccin werkt net zo als een griepprik: het bevat virusdeeltjes 
met een aan cocaïne verwant bestanddeel. Hierdoor wordt het 
immuunsysteem geactiveerd tegen cocaïne en wordt de stof onschadelijk 
gemaakt voordat het de beloningscentra in de hersenen kan bereiken. 
Tenminste, zo werkt het in muizen. Het vaccin moet nog wel op mensen 
worden getest.
Het bijzondere vaccin kan een effectief hulpmiddel zijn om cocaïne-
gebruikers van hun verslaving af te helpen, doordat ze niet langer 
beloond worden voor het innemen van de drug. Al is er volgens critici 
ook een risico dat gebruikers juist meer cocaïne gaan gebruiken om 
ondanks hun immuniteit nog iets van de effecten te voelen. (TJ)O
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Aderafwijkingen in beeld met MRI-scans

Biomedical Engineering 
student Joeri Heynens 
is participating in the 
development of a  

contrast agent that should reveal  
arterial defects with the help of MRIs. 
MRIs are less harmful than the      
X-rays that are currently being  
used for finding such defects.

[E]

Geeke Bruin-Muurling. Foto | Bart van Overbeeke

voor de knikkers te steil. Het is de 
elektronische ratel in een notendop. 
Een ratel is behalve een luidruchtig 
muziekinstrument ook de gebruikelijke 
term voor een mechanisme dat 
beweging in een bepaalde richting 
mogelijk maakt, maar de terugweg 
blokkeert. Het elektronisch equivalent 
van een ratelmechanisme (‘ratchet’ in 
het Engels) voegden Roeling en 
Kemerink, in nauwe samenwerking met 
de experts van het COBRA-onderzoeks-
instituut, door middel van asymmetrisch 
geplaatste elektrodes aan een transistor 
toe. Op deze elektrodes wordt een 
wisselspanning aangeboden - het 
periodieke ‘schudden’ in de wasbord-
analogie. De elektronen in de transistor, 
de fundamentele bouwsteen van 
elektronische schakelingen in 
computerchips, worden zo gedwongen 
tot een complexe dans die ze uiteinde-
lijk in één richting leidt. Hoewel er geen 
spanning wordt aangelegd over de 
transistor als geheel en de externe kracht 
(in de vorm van de wisselspanning) netto 
nul is, heeft deze toch een gerichte 
stroom tot gevolg. Anders dan bij de 
knikkers op het wasbord blijkt de 
richting van de stroom gevoelig af te 
hangen van de frequentie van de 
wisselspanning. “Zulk gedrag is typisch 
voor ratchets, maar niet intuïtief te 
begrijpen.”

Daarmee zijn ze een flinke stap verder 
dan collega’s ooit gekomen zijn. “Tot nu 

toe was men er slechts in geslaagd om 
bij extreem lage temperaturen op deze 
manier stroom op te wekken. En dat 
ging ook nog eens om piepkleine 
stromen en spanningen van niet meer 
dan een paar millivolt. Terwijl wij nu al 
meer dan 9 volt hebben gehaald en zo’n 
vijf microwatt.” En dat is voldoende om 
een logische schakeling aan te drijven, 
zoals de onderzoekers aantoonden.  
De vinding kan volgens hen leiden tot 
een nieuwe methode voor draadloze 
aandrijving van micro-elektronica met 
een lage energieconsumptie, zoals 
identificatietags, geïmplanteerde chips 
of sensoren. 

De groep van Kemerink, die in 2006 een 
Vidi-subsidie kreeg voor dit onderzoek, 
maakt deel uit van Molecular Materials 
and Nanosystems van prof.dr.ir. René 
Janssen. Het mag dan ook niet verbazen 
dat de gebruikte transistor is gebaseerd 
op organische materialen. Kemerink: 
“Dat heeft als voordeel dat de 
frequentie waarmee je de elektronische 
ratel kunt aansturen precies in een  
praktisch bereik valt. Bij conventionele 
elektronica zou die frequentie veel 
hoger liggen en heb je miljoenen-
apparatuur nodig om de effecten 

überhaupt te meten.”
Kemerink begeleidt nog een tweede 
Vidi-promovendus, Wijnand Germs,  
die op een aanverwant experiment zit, 
vertelt de groepsleider. “Je kunt de 
halfgeleider weghalen, maar wel de 
asymmetrische elektrodes aanbrengen. 
Als je daar dan een vloeistof met 
geladen deeltjes op zet, kun je die 
deeltjes ook laten bewegen. Dat is leuk 
omdat je ervoor kunt zorgen dat de 
kleine deeltjes naar een kant bewegen 
en de grote naar de andere. Op die 
manier kun je een ontzettend gevoelige 
deeltjeszeef maken. We hopen dat dit 
onderzoek binnenkort ook tot een 
mooie publicatie leidt.” (TJ)

Stroom uit geschudde elektronen

“Het gedrag is  
niet intuïtief  
te begrijpen”

TU/e researchers 
managed to generate 
‘directed’ electron 
transport in an 

electronic ratchet by means of an 
‘undirected’ alternating current.  
Just before the year’s end, PhD student 
ir. Erik Roeling and his supervisor  
dr.ir. Martijn Kemerink (Applied 
Physics) published their findings 
online in Nature Materials. They used  
a washboard to help explain the 
process.

[E]

Fotomontage | Rien Meulman

Imagine the math teacher’s surprise upon 
finding out the following: freshmen at high 
school have no trouble calculating three 
quarters times eight, yet fail collectively at  

three quarters times nine. In her dissertation, mathematical 

engineer Geeke Bruin-Muurling describes a fundamental 
problem that is underestimated by innovators of mathematics 
education. “There is no educational continuity. There’s a gap 
between the final year of secondary school and the first years 
of high school.”

[E]



De weg naar de top is minder lang dan je denkt.
Academisch toptalent Met je titel op zak wil je natuurlijk zo snel mogelijk een absolute topbaan. Maar de weg naar de top is lang, en de kans op 

fi levorming groot. Behalve als je een alternatieve route durft te nemen. Op veel topfuncties bij multinationals en de overheid werken mannen en vrouwen die hun 

carrière gestart zijn bij Deloitte. En dat is niet toevallig. Bij ons werk je namelijk al vanaf dag één aan innovatieve oplossingen voor én met toonaangevende organisaties. 

En ondertussen aan je eigen loopbaanversnelling. Dus als jij wilt dat de topbedrijven straks voor jou in de rij staan, kun je nu het beste bij ons beginnen. 

Zoek jij de beste start van je carrière? Begin eerst hier: werkenbijdeloitte.nl.
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Dienst Interne Zaken | Openingstijden 
kantines tijdens tentamenperiode 
17 t/m 29-01-2011
 Alle kantines zijn beperkt open tot  
14.00 uur, met uitzondering van kantine 
Auditorium, deze is tijdens de tentamen-
periode geopend van 9.30-14.00u.  
en van 16.00-19.30u. 
De koffiebar in het Auditorium is open 
van 8.30-16.00 uur. Café De Zwarte Doos 
is geopend van 8.30-22.30uur.  
De University club is geopend van 
9.00-21.00uur.

TU/e-brede ICT en statistiek cursussen
In de maanden januari, februari en 
maart is er voor studenten en 
medewerkers van de TU/e de mogelijk-
heid de volgende cursussen te volgen:
Januari: MS Windows 7, MS Outlook/
Word 2007 en HTML.
Februari: Programmeren in C,  
SharePoint 2007 en Latex.
Maart: Cascading Style Sheets, MS Excel 
2007, Matlab, JavaScript, Ms Access 
2007 en Programmeren in C++.

Voor nadere informatie en inschrijving 
zie: www.ictcursussen.tue.nl 
Tevens vindt u het totale cursus-
programma voor 2011 op de website.

Faculteiten | Keuzevak ‘Filosofie en 
causaliteit’ (0FC11)
Docent: prof.dr. Palmyre Oomen, 
Thomas More, hoogleraar wijsbegeerte.
Periode: Semester B (kwartielen 3 en 4)
Tijd: dinsdags 13.45 - 15.30 uur
Aanvang: 1 februari
Plaats: IPO, zaal 0.98
Studiepunten: 4 ECST
Toegankelijk voor: studenten van  
alle opleidingen
Inschrijving: via Studyweb
Indien gewenst kan dit vak ook 
meetellen voor het ‘Certificaat Filosofie’ 
van de TU/e.
Voor meer informatie, zie OWINFO,  
of neem contact op met de docent:  
024-3566545, e-mail: p.m.f.oomen@tue.nl.

Dienst Algemene Zaken | Kunstartikelen 
kerstpakket bij Reproshop
Voor een aantal producten uit het 
kerstpakket, met het ontwerp van Wouter 
Stips, zijn nog enkele exemplaren te 
verkrijgen. Het betreffen: fleece kleed, 
placemat, kop en schotel, ontbijtbord, kop 
en schotel, eierdopje, peper en zout set, 
birdhouse en big shopper. De producten 
zijn vanaf 17 januari a.s. voor een 

symbolisch bedrag af te halen bij de 
Reproshop (Hoofdgebouw, kelder -1.44). De 
voorraad is beperkt OP = OP. De opbrengst 
is bestemd voor een goed doel.

Vogelhuis kerstpakket inleveren
In het kerstpakket was een doe-het-zelf 
vogelhuis opgenomen. Voor de mooiste 
vogelhuisjes zijn prijzen ter beschikking 
gesteld. Een deskundige jury zal de 
beoordeling doen. U kunt uw creatie tot 1 
februari a.s. inleveren bij mw. M. Mulder, 
Hoofdgebouw 0.08 met vermelding van uw 
e-mail adres. De jury zal uiterlijk op 3 
februari het oordeel bekend maken, waarna 
de vogelhuisjes op hetzelfde adres kunnen 
worden opgehaald. Alle deelnemers zullen 
per e-mail over de uitslag worden 
geïnformeerd. 

MENSEN

Bureau Promoties en Plechtigheden | 
Promoties
Drs. H.T. Nguyen verdedigt op woensdag 
19 januari haar proefschrift tegen de 
bedenkingen van een commissie. Dit 
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het 
Auditorium. De titel van het proefschrift 
luidt ‘Attracting and benefiting from 
foreign direct investment under 
absorptive capacity constraints A case 
for Vietnam’. Nguyen promoveert aan  
de faculteit Industrial Engineering & 
Innovation Sciences. De promotoren  
zijn prof.dr. G.M. Duysters en  
prof.dr. H. Sander. 

E. Kluza MSc verdedigt op donderdag  
20 januari haar proefschrift tegen de 
bedenkingen van een commissie. Dit 
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het 
Auditorium. De titel van het proefschrift 
luidt ‘Novel strategies for MR imaging  
of angiogenesis and therapy monitoring 
in cancer’. Kluza promoveert aan de 
faculteit Biomedische Technologie.  
De promotor is prof.dr. K. Nicolay. 

Capaciteitsgroep Wiskunde |  
Afscheid Harma Koops
Op 15 januari gaat Harma Koops de  
TU/e verlaten.
Zij kwam op 16 juni 1971 in dienst van  
de universiteit. Sinds 1 november 1983 
werkt zij als secretaresse voor de sectie 
Besliskunde en Stochastiek van de 
faculteit Wiskunde en Informatica. 
Harma is ook al vele jaren met veel inzet 
secretaresse van het BCW, het Bestuur 
van de Capaciteitsgroep Wiskunde.
Op vrijdag 14 januari, tussen 16.00 en 

18.00 uur, is er gelegenheid om Harma 
persoonlijk gedag te zeggen tijdens  
een receptie in de University Club.
Bij deze wordt iedereen van harte 
uitgenodigd de afscheidsreceptie  
bij te wonen.

Technische Natuurkunde | Afscheid 
Louis van Moll
31 december 2010 heeft Louis van Moll 
na een dienstverband van 41 jaar de 
faculteit verlaten.
Namens het bestuur van de faculteit 
Technische Natuurkunde nodig ik u 
hierbij uit om onder het genot van  
een hapje en een drankje afscheid  
van hem te nemen.
Woensdag 26 januari van 16.00 tot 19.00 
uur. De receptie zal plaatsvinden in de 
University Club (1ste etage Hoofdgebouw).

STUDENTENLEVEN

T!nt | Workshop expressie en zelfkennis
In deze workshop ga je door oefeningen 
als beweging, dans en andere creatieve 
middelen inzicht proberen te krijgen in 
jezelf en jouw handelen. Het geeft je 
handvatten om in het dagelijks leven 
prettiger om te gaan met jezelf in 
contact met de ander. Begin het jaar 
positief en meld je snel aan via  
tint@tue.nl. Datum: donderdag  
13 januari en zaterdag 15 januari.  
Tijd: 10.00-15.00 u. Prijs: 15,- euro. 
Locatie: café tint. 

Intercambio
Heb je altijd al eens een vreemde taal 
willen leren? Breng dan een bezoek  
aan de intercambio. Intercambio is een 
talenprogramma waarbij twee mensen 
die elkaars taal willen leren aan elkaar 
gekoppeld worden. Jij wilt bijvoorbeeld 
Spaans leren en je Spaanse buddy wil 
zijn Nederlands oefenen. Het is een 
unieke gelegenheid om op een 
ontspannen wijze een taal te oefenen en 
tegelijkertijd de cultuur te leren kennen. 
De intercambio begint tijdens de 
biologische maaltijd waaraan je voor 
3,50 kunt deelnemen. Datum woensdag 
2 februari. Uiterlijk opgeven op 

donderdag 27 januari via tint@tue.nl. 
Tijd 18.30-22.00 u.  Locatie: café Tint.

DIVERSEN

BestGraduates 2011 | High potentials 
gezocht
Ben jij een high potential? En studeer  
jij af in de periode januari 2011 tot  
april 2012? Schrijf je dan nu in op  
www.dekortstewegnaardetop.nl en 
maak kans op: toetreding tot een 
netwerk van topwerkgevers; zeer 
exclusieve prijzen als een ticket-around-
the-world; Harvard Summer Course; 
bezoek aan Ferrari in Italië; 10.000 euro, 
en nog veel meer fantastische prijzen; 
persoonlijke ontmoetingen met ceo’s; 
veel over jezelf kunnen leren middels 
een assessment en een capaciteitentest.
Niet meedoen en toch winnen?
Studeer je niet in de aangegeven 
periode af en/of zie je jezelf niet als 
echte high potential, maar ken je high 
potentials waarvan je denkt dat deze  
wel aan de criteria voldoen? Dan hebben 
we goed nieuws voor jou! Schrijf deze 
high potential(s) in op www.dekortste 
wegnaardetop.nl voor BestGraduates 
2011 en win duizend euro!

VACATURES

Full Professor in Applied Mechanics and 
Design Faculteit B V38.1289 - 0,8 - 
Schaal 23 CAO Nederlandse Universi-
teiten Hoogleraar 2.

Full Professor in Innovative Structural 
Design Faculteit B V38.1287 - 0,8 - 
Schaal 23 CAO Nederlandse Universi-
teiten Hoogleraar 2.

Promovendi voor Graduate Program 
Complexe Moleculaire Systemen 
Faculteit ICMSV40.1288 - 1,0 - 4 jaar 
Schaal 27 CAO Nederlandse Universi-
teiten Promovendus.

Full Professor Material related Structural 
Design - Concrete Structures Faculteit B 
V38.1286 - 0,4 - Schaal 23 CAO Neder-
landse Universiteiten Hoogleraar 2.

Postdoc ‘Security & Privacy’ Faculteit 
W&I V32.1270 - 1,0 - Until 31st August 
2012 Schaal 10 CAO Nederlandse 
Universiteiten.

PhD Student Faculteit ST V37.1157 - 1,0  
4 jaar Schaal 27 CAO Nederlandse 

Universiteiten Promovendus.

Postgraduate Design Engineer 3TU.SAI 
- Software Technology Program Faculteit 
W&I V32.1292 - 1,0 - 2 jaar.

PostDoc positions Faculteit EE V36.1291 
-  1,0 - 2 jaar Schaal 10 CAO Nederlandse 
Universiteiten.

4 PhD candidate positions in Activity 
Recognition and Ubiquitous Computing 
Faculteit EE V36.1290 - 1,0 - 4 jaar Schaal 
27 CAO Nederlandse Universiteiten 
Promovendus.

PhD candidate Design research on 
playful persuasive experiences Faculteit 
ID V51.1277 - 1,0 - 3 years Schaal 27 CAO 
Nederlandse Universiteiten Promoven-
dus.

PhD candidate Design research on 
decentralized play environments 
Faculteit ID V51.1276 - 1,0 - 3 years 
Schaal 27 CAO Nederlandse Universi-
teiten Promovendus.

PhD Free surface jetting Faculteit WTB 
V35.1278 - 1,0 - 4 jaar Schaal 27 CAO 
Nederlandse Universiteiten Promovendus.

PhD candidate in development studies 
and the politics of sustainability 
Faculteit IE&IS V39.1279 - 1,0 - 4 years 
Schaal 27 CAO Nederlandse Universiteiten 
Promovendus.

Assistant Professor Designing Quality in 
Interaction Faculteit ID V51.1280 - 1,0 
Tenured position for 4 years Schaal 11 
CAO Nederlandse Universiteiten.

Secretaresse (0,7 fte) Faculteit TN 
V34.1281 - 0,7 - Tijdelijk 3 jaar Schaal 6 
CAO Nederlandse Universiteiten.

2 PhD students: Nanowire solar cells 
Faculteit TN V34.1181 - 1,0 - 4 years 
Schaal 27 CAO Nederlandse Universi-
teiten Promovendus.

PhD Mesoscopic simulation of biological 
and soft matter systems Faculteit TN 
V34.1294 - 1,0 - 4 years Schaal 27 CAO 
Nederlandse Universiteiten Promovendus.

PostDoc Communications by LED 
Lighting Faculteit EE V36.1295 - 1,0 -  
2 jaar Schaal 10 CAO Nederlandse 
Universiteiten.
Voor meer informatie ga naar: 
http://jobs.tue.nl.

Advertenties

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

www.dekortstewegnaardetop.nl

BestGraduates Law wordt georganiseerd in samenwerking met onderstaande topkantoren

BestGraduates wordt georganiseerd in samenwerking met onderstaande topwerkgevers

BestGraduates is een activiteit van                         onderdeel van de 

Webspace nodig?
Gratis Windows Server 2008  web hosting

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



13 januari 201112 | Cultuur  

Philips Harmonie en TU/e  
vieren samen een feestje

TU/e-talenten gezocht

De Philips Harmonie bestaat 100 jaar 
en de TU/e 55 jaar. Reden voor beide 
partijen om daar tijdens een nieuwjaars-
concert bij stil te staan. De Harmonie 
put uit het repertoire van een eeuw 
tijdens het concert op 16 januari in het 
Auditorium. TU/e-medewerkers mogen 
voor de gelegenheid gratis naar het 
concert.

De Philips Harmonie, in 1911 begonnen 
als bedrijfsorkestje voor Philips, houdt 
al sinds begin jaren tachtig haar 
nieuwjaarsconcert op de universiteit. 
TU/e-alumnus Ronald Ligthart sloot 
zich in september 1995 bij het 
muziekgezelschap aan. De trompettist 
was na een tip van de verkoper van zijn 
trompet bij de Philips Harmonie 
terechtgekomen. “Het was de eerste 
collegedag van mijn eerste studiejaar 
aan de TU/e. Ik heb auditie gedaan en 
kon meteen meespelen.”

Ligthart is te spreken over de sfeer bij 
de harmonie. “Jong en oud praten met 
elkaar en iedereen wil op topniveau 
muziek maken. De dirigent en 
muzikanten zijn erg gedreven om een 
mooi en voor een breed publiek 
aantrekkelijk programma te maken.”
Ligthart vindt het ‘geweldig’ om 
jaarlijks te spelen op de universiteit 
waar hij gestudeerd heeft en gepro-
moveerd is. “Het Auditorium heeft 
overigens een goede akoestiek. Lastig 
omdat je alles hoort, maar daarmee 
ook een uitdaging om alles foutloos te 
spelen.” Volgens Ligthart zijn 
momenteel zo’n twintig oud-studenten 
actief in de Philips Harmonie. 
Bij het nieuwjaarsconcert treden als 
solisten sopraan Béatrice Fontaine-
Allam en de tenor Pascal Pittie op. Het 
orkest maakt aan de start van het 
jubileum een nieuwe naam en een 
nieuw logo bekend. (JvG)

Nieuwjaarsconcert Philips Harmonie,  
16 januari om 11.30 uur. 
TU/e-medewerkers hebben gratis 
toegang op vertoon van hun 
medewerkerspas. 

Besteed je thuis heel wat uurtjes aan 
beeldhouwen en wil je je werk wel eens 
aan je medestudenten of collega’s 
tonen? Heb je een olieverfschilderij 
waar je trots op bent? Ben je een 
fanatiek fotograaf? Studium Generale 
(SG) biedt je nu de kans om je talenten 
te tonen. Van 15 maart tot 3 mei worden 
kunstwerken van medewerkers en 
studenten geëxposeerd in het kader 
van het 55-jarig bestaan van de TU/e.

“We willen een kant van medewerkers 
en studenten laten zien die het grote 
publiek nog niet kent”, meldt Lucas 
Asselbergs, hoofd SG. Het thema van 
deze expositie, die ter gelegenheid  
van het 55-jarig bestaan van de TU/e 
wordt gehouden, is ‘het experiment’. 

Deelnemers mogen alle kanten op, 
zolang ze maar een ‘exposeerbare’ 
creatie maken en zich aan het thema 
houden. Volgens Asselbergs sluit de 
expositie prima aan bij andere 
activiteiten van het jubileumjaar van de 
TU/e, waarbij het verbindende karakter 
centraal staat. “Die verbinding maak je 
niet alleen via de voor de hand liggende 
wegen, zoals je werk, maar ook door 
elkaar te ontmoeten via artistieke 
talenten.” SG heeft bovendien de 
intentie om de ingezonden werken  
in een catalogus op te nemen, met 
daarbij interviews met de makers.  
In 2006 -ook een lustrumjaar- is een 
vergelijkbare expositie geweest op  
de TU/e (zie foto’s). (JvG)

De deadline voor de kunstwerken is  
7 februari. De expositie zal uitsluitend 
bestaan uit eigen werk van 
TU/e-studenten en -medewerkers.  
De expositie ‘Het Experiment’ is van  
15 maart tot 3 mei te zien in de hal van  
het Hoofdgebouw. Voor aanmelden en 
meer informatie, neem contact op met 
Anna Houwen (a.houwen@tue.nl). 

Christian, een arme maar aantrekke-
lijke Britse schrijver, wordt stapel-
verliefd op de oogverblindende  
Satine - publiekstrekker van een 
theatershow. De ontluikende, maar 
ook problematische liefde tussen de 
twee staat centraal in de musical 
Moulin Rouge. Op dit moment  
wordt er volop gerepeteerd om de 
musicalbewerking van cultuurvereni-
gingen en Studium Generale (SG), dat 
in het teken staat van 55 jaar TU/e, 
tot een succes te maken.

Het idee voor een musical broeide al 
langer bij studententoneelvereniging 
Doppio. “We hebben nagedacht over 
wat we willen uitstralen en hebben 
vorig collegejaar een toekomstvisie 
ontwikkeld”, vertelt Tim Brusselaars, 
bestuurslid van Doppio in 2009/2010. 
“Daarin bepaalden we dat we eens  
in de twee, drie jaar een grotere 
productie willen maken dan normaal, 
met professionele begeleiding.”  
Na overleg met SG ging het balletje 
rollen. Het symfonieorkest van 
muziekvereniging Quadrivium zegde 
zijn medewerking toe en er werd een 
regisseur aangetrokken, Geert Niland. 
Die is enthousiast over de productie. 
“Ik heb eerder Moulin Rouge met 
middelbare scholieren gedaan.  
Met volwassenen kun je nog verder 
gaan, meer de diepte in. Ik ben 
helemaal weg van de film. Het heeft 
veel stijlkenmerken en gaat over 
verschillende tijden. Werkelijke 
problemen lijken ondergesneeuwd  
te raken. Dat heeft ook raakvlakken 
met het nu, waarbij we erg druk zijn 
met onder meer de sociale media.”
De circa vijftien acteurs repeteren 
sinds oktober vorig jaar en ook het 
orkest en de dansers oefenen 
inmiddels volop. Voor deelname was 
volop belangstelling, maar het viel 
volgens Niland nog niet mee om de 
juiste personen te vinden. “Je moet  
én goed zingen én goed acteren, 
sommige mensen hebben zich voor 
de audities op het niveau verkeken.” 
Zowel studenten als professionele 
acteurs doen mee.
TU/e-alumnus Wouter van der Horst 
doorstond de audities glansrijk. Hij 
speelt de rol van Christian, de Britse 

schrijver die naar de Parijse 
schilderswijk Montmarte trekt om  
te schrijven. “Ik begon ooit met een 
basiscursus bij Doppio en er ging een 
hele wereld voor me open. Ik houd 
ervan om mooie verhalen te vinden  
en dit verhaal is echt prachtig.”  
Hij is te spreken over het niveau.  
“Het zijn allemaal getalenteerde  
en enthousiaste mensen. Iedereen 
haalt het maximale eruit.” Voor de 
liefdesscènes draait hij zijn hand  
niet om. “Ik heb het wel eens eerder 
gedaan. Je bent vooral geconcen-
treerd bezig. Voor de mensen die 
kijken is het vaak spannender.” 
In de musical zullen ook enkele 
TU/e-medewerkers als figurant 
verschijnen, onder wie univer-
siteitssecretaris Harry Roumen. (JvG)

De musical is op 18, 19 en 20 juni  
in het Parktheater. Informatie  
over de kaartverkoop vind je op  
www.scalaproductiehuis.nl. 

Christian, a poor but 
charming British writer, 
falls madly in love with 
the ravishing Satine, 

crowd puller at a theater show. Their 
blossoming yet troublesome love is 
the central theme of musical Moulin 
Rouge. The theater crew is currently 
rehearsing to make sure the musical 
adaptation by cultural associations 
and Studium Generale (SG), which  
is all about TU/e’s 55th anniversary, 
will be a huge success. Shows are  
on June 18, 19 and 20 at the  
Parktheater. Ticket sales information: 
www.scalaproductiehuis.nl. 

The Philips Harmonie 
concert band celebrates 
its 100th anniversary. 
TU/e turnes 55 this year. 

These are milestones for both parties 
to stop and think about during a New 
Year’s concert. During the concert on 
January 16, starting at 11.30AM at the 
Auditorium, the Harmonie will draw 
from the repertoire of a century. Staff 
can attend the concert free of charge 
with their employee passes.

Are you an avid sculptor 
and ready to exhibit 
some of your work for 
fellow students or  

colleagues to see? Have you made  
an oil painting you take pride in?  
Are you a zealous photographer? 
Studium Generale (SG) offers you the 
chance to put your talents on display. 
In light of TU/e’s 55th anniversary,  
staff and student art will be exhibited 
from March 15 through May 3.
For applications and information, 
please contact Anna Houwen at  
a.houwen@tue.nl. Deadline for  
artwork is February 7.

[E]

[E]

[E]

Hoofdrolspelers Wouter van der Horst en Sanne Gresnigt tijdens een repetitie. 
Foto | Bart van Overbeeke

Repetities voor 
Moulin Rouge 
in volle gang

De Philips Harmonie tijdens een eerder optreden.

Archieffoto’s | Bart van Overbeeke



TU/e talents wanted
Do you spend many an hour at home 
sculpting away and would you like to 
show your fellow students or colleagues 
what you have created? Have you made 
an oil painting that you are particularly 
proud of? Are you an ardent photo-
grapher? Studium Generale (SG) is 
giving you the opportunity to show 
your talents. From March 15 to May 3 
works of art made by staff members 
and students will be exhibited within 
the framework of the 55th anniversary 
of TU/e.

“We want to show a side of staff 
members and students that the public 

at large is as yet unaware of”, says 
Lucas Asselbergs, head of SG.  
The theme of this exhibition, to be 
organized on the occasion of the 55th 
anniversary of TU/e, is ‘the experiment’. 
Participants can think of all sorts of 
things, provided they make a creation 
that is ‘capable of exhibiting’ and 
adhere to the theme. Asselbergs thinks 
that the exhibition is perfectly in line 
with other activities taking place in  
the TU/e’s jubilee year, whereby the 
connecting nature occupies centre 
stage. “That connection cannot only  
be made via the obvious channels, such 
as your work, but also by meeting with 
other people through one’s artistic 

talents.” Moreover, it is the intention  
of SG to include the works submitted  
in a catalog, as well as interviews with 
the makers. In 2006 -which was also  
a lustrum year- a similar exhibition  
was staged at TU/e. (JvG)

The deadline for the works of art is 
February 7. The exhibition will only 
display work made by TU/e students 
and staff members. Entitled ‘Het 
Experiment’ the exhibition will be  
on show from March 15 to May 3 in  
the hall of the Hoofdgebouw. For 
registration and further information, 
please contact Anna Houwen,  
a.houwen@tue.nl. 
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I wonder

Around the turn of the year every country has its own eating or drinking 
tradition. In the Netherlands we all eat ‘oliebollen’. Where does that tradition 
come from? 

Various theories exist about the eating of 
‘oliebollen’ (doughnut balls) around the turn 
of the year. For one, there is a reference to 
the Germanic tribes in the area that was to  
be called the Netherlands later on. Between 
December 26 and January 6 they celebrated 
Yule tide and are alleged to have eaten and 
sacrificed oil cakes (the flat predecessor of 
the ‘oliebol’). Another theory is that its origin 
dates back to the end of the Middle Ages.  
At that time Christmas heralded the end of Lent and oil cakes were a nourishing 
treat. The last option is that the ‘oliebol’ comes from Portugal. Portuguese  
Jews who fled to the Netherlands during the Spanish Inquisition are reported 
to have brought along the recipe. 
For many centuries the Dutch would eat oil cakes. The first ‘oliebollen’ were 
baked in the 18th century. The period cookery books then advised baking more 
food in oil, resulting in the cakes becoming more bulbous. In 1868 the word 
‘oliebol’ was included in the dictionary.
The Algemeen Dagblad organizes an ‘oliebollen’ test every year. A panel samples 
and tastes them in various places and decides which baker of ‘oliebollen’ can 
laud himself as the best one of that year. In 2010 master baker Voskamp from 
Spijkenisse won the test. (HB)

Do you also have a burning question? Mail it to engcursor@tue.nl.
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Wanted: artistic talent

If you have been yearning long to show your own artistic 
expressions to the rest of TU/e, this is your chance. Studium 
Generale (SG), the organization within TU/e that offers matters 
not covered by the regular curriculum, will from March 15 to May 3 
exhibit works of art by staff members and students in the hall of 
the Hoofdgebouw. If you wish to join in, register before February 7 
with Anna Houwen, a.houwen@tue.nl.

Beethoven in the Catharinakerk

The mixed choir Puur Sangh from Asten will together with an 
orchestra and soloists perform Beethoven’s Mass in C Major,  
opus 86, in Eindhoven’s Catharinakerk. Admission is free.
Saturday January 15 from 15.00 to 16.00 hours in Catharinakerk, 
Kerkstraat 1, see also: http://kerkconcerten.dse.nl/

Waltzes and marching music

Traditionally the Philips Harmonie, which is celebrating its 100th 
anniversary in 2011, holds its New Year’s concert in the Auditorium 
of TU/e. This orchestra, which once started as a company ensemble, 
now ranks among the top Dutch amateur orchestras. As always 
the program features well-known waltzes, marches and overtures. 
Admission is free for TU/e staff members on presentation of an 
employee pass.
Sunday January 16 in the Auditorium, from 11.30 to 13.30 hours.

Fresh and surprising bluegrass

A mixture of folk, rock, pop and jazz - that is what the young 
bluegrass quintet Joy Kills Sorrow from Boston, USA, will play in 
Muziekgebouw Frits Philips. If you want to get an impression: 
YouTube features performances from April 2010.
Monday January 17 from 21.00 hours, Muziekgebouw Frits Philips. 
Tickets: 10 euro.

What’s happening

English page on Facebook
From now on you can find the editors of this page on Facebook! On the group page 
‘TU/e English page Cursor’ you can say whatever you wish about the English page. 
Do you have a news tip? Do you have a question for I Wonder? Do you know of 
anyone we should spotlight in Look Who’s Talking? Or do you have suggestions  
for improvement? We are game for anything. In addition, we shall draw your 
attention to interesting articles on the Cursor website from time to time, so that  
you can express your opinion about them. We look forward to your reactions! (SK)

Tips for international tenants online

Dutch long-term students to pay more 

On December 16 Cursor published a big 
article about the housing situation of 
international students. Anyone who has 
doubts about the amount of the rent or 

of the service charges, or has a dispute 
with their landlord, can take steps. 
There is a committee that can provide 
assistance in this: the Huurcommissie 

(rent assessment committee). If you 
want to know how you may take action, 
check out the Cursor website: 
www.tue.nl/cursor. (SK)

Students who are taking too long over 
their studies will, according to plans of 
this Cabinet, pay extra tuition and fees 
as of academic year 2011-2012. Every 
student can take one year longer over 
both the Bachelor phase and the Master 
phase. For each extra study year that 
follows an extra amount of 3,000 euro 
for tuition and fees must be paid, while 
the public transport ticket will be 
withdrawn. The university, too, will have 
to pay 3,000 euro per extra study year 
for all such students.

The main criticism of students leveled  
at the planned austerity measures is 
that this will make it impossible during 
one’s studies to develop oneself beyond 
the mandatory curriculum. Indeed, 
broadening one’s horizon by organizing 
a conference, running a student 

association or following traineeships 
abroad usually results in some 
prolongation of the study program.  
In order to combat the planned 
retrenchments affecting students and 
institutes, various student organizations 
have joined forces and will on January 21 
stage a major protest action under the 
motto: ‘Nederland kennisland, ambities 
in de prullenmand’ (The Netherlands 
knowledge train, ambitions down the 
drain).
The universities of technology of Twente, 
Eindhoven and Delft anticipate serious 
problems as a result of the cutbacks. 
They fear that the pressure on students 
to graduate faster on penalty of this fine 
will cause students to decide on lighter 
studies. Spokesman Peter van Dam 
informs us on behalf of the TU/e 
Executive Board (CvB) that the CvB 

supports the protest action. “The voice 
of the university will be heard on that 
day as well”, he says. TU/e Rector Hans 
van Duijn has called on the professors of 
TU/e to join the protest on January 21, 
by parading through The Hague.  
“We want to make it clear in any case 
that this is not done.” In addition, the 
CvB is considering further practical 
support, for instance by deploying 
coaches for the transport to The Hague. 

The Dutch student organizations are 
calling on everybody to sign the petition 
on www.kenniscrisis.nl and to be 
present on Malieveld at 15.00 hours on 
Friday January 21 for the national 
demonstration. Meanwhile almost  
8.000 students have registered on 
Facebook. (HB)

How racist are you?
‘How racist are you?’ Last Tuesday 
night, people were asked that very 
question during T!nt’s monthly 
discussion and documentary night. 
After a documentary on Jane Elliot’s 
workshop ‘Blue eyes, brown eyes’, in 
which she divides a group of people 
based on the color of their eyes and 
classifies those with brown eyes as 
superior, it wasn’t too long before a 
discussion started.

Haluk Yasan is a student of Computer 
Science from Turkey. He started off by 
asking what he and other foreign 
students come up against in the 
Netherlands. Do they feel left out, or 
different? Yasan: “Whenever I’m with a 
group of foreign students and staff and 
we join Dutch people at a table, I 
sometimes get the idea it makes them 
feel awkward. People also frequently tell 
me I don’t look Turkish. When I ask them 
why not, they often don’t know.”
“But should that really be thought of as 
negative? Aren’t they simply interest-
ed?” Berna Celebi, a student of 
Innovation Sciences who’s also from 
Turkey, can answer that question: “It’s 
not necessarily a bad thing they don’t 

think you look Turkish, but it can be 
uncomfortable when it’s meant as a 
compliment.”

According to Shobhendra Srivastava, an 
SAP employee from India, it often 
depends on people’s perception: 
“Minorities in a foreign country often 
assume remarks are meant discrimina-
tory, even though that’s usually not the 
case. One time, some of my Indian 
colleagues and I had an Indian lunch in 
the meeting room at work. Afterwards, 
we were asked not to do that again, 
because the smell lingered and after all, 
we had a cafeteria to have lunch in. One 
of my friends was insulted: “If they’re 

allowed to eat their sandwiches at their 
desks instead of the cafeteria, why 
shouldn’t we be allowed to have lunch 
someplace else?” What he failed to 
realize, was that it wasn’t about the 
place, but about the scent. Sandwiches 
just don’t have a very strong scent.”

One of the difficult questions to tackle 
during the discussion: where do you 
draw the line between a classification 
and racism? The group agrees discrimi-
nation has to do with superiority, power 
and fear. Still, it’s hard to pinpoint 
exactly. (HB)

T!nt’s discussion night. Photo | Bart van Overbeeke 
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En hoe is het in Zürich?

Gruezi miteinander!
Omdat het gaaf is om in een gebouw van ruim vijfhonderd 
miljoen euro te studeren. Omdat je wilt weten hoe het is  
om elke ochtend een berg op te moeten fietsen naar de uni. 
Omdat je de kans krijgt te studeren aan een universiteit met 
wereldfaam. Allemaal redenen voor mij om de kans te grijpen 
om naar het buitenland te gaan. En als dat al kan in de bachelor, 
dan doe je dat natuurlijk! Vandaar dat ik dit semester mijn 
minor doe aan de ETH in Zürich.

Eén van de eerste dingen waarmee ik in aanraking kwam, 
was toch wel het Zwitserduits - dat weliswaar Duits heet, 
maar zelfs voor Duitsers bijna niet te verstaan is. Een ander 
belangrijk punt hier in Zwitserland is ‘die Ordnung’. Dat uit 
zich bijvoorbeeld in het feit dat papier niet zomaar wordt 
ingezameld, maar gebundeld in perfecte pakjes (A4 uiteraard) 
die er zo uit dienen te zien alsof ze gemaakt zijn door een 
huisvrouw die niets beters heeft te doen dan de hele dag 
mooie papierbundeltjes maken. De Zwitserse cultuur brengt 
echter ook veel positieve punten met zich mee: naast goede 
musea en een fantastisch operahuis in Zürich is het openbaar 
vervoer altijd punctueel, ook bij winterse weersomstandig-
heden.

En het dagelijks leven op de universiteit dan? Studeren doen 
de meesten hier erg fanatiek. Alhoewel je in je vakkenkeuze 
vrijer wordt gelaten dan ik van de TU/e gewend ben, is de 
rest van het systeem erg schools. Elke week dien je keurig je 
opdrachten in te leveren en bij de ‘problem solving sessions’ 
aanwezig te zijn, anders mag je geen tentamen doen.  
Je ingeleverde opdrachten krijg je -lekker schools- elke week 
gecorrigeerd met rode pen terug.
Ondanks de drukke studie blijft er zeker in de weekenden 
tijd over voor ontspanning. In Zürich is een actieve  
Erasmusclub die activiteiten organiseert voor alle uitwisse-
lingsstudenten. Elke woensdagavond wordt er in een bar  
een International Pub gehouden, waarbij je de gelegenheid 
krijgt mensen uit veel verschillende culturen te leren kennen. 
Verder ben ik zelf tot nu toe een weekend in Tessin  
(het Italiaanse deel van Zwitserland) geweest en zijn we  
met een Erasmus groep gaan full-moon-snowshoehiken. 
Bovendien heb ik de Pilatus beklommen en zijn we in een 
groep gaan ‘schlitteln’ (zie foto). Een uur danwel 1.100 
hoogtemeters naar beneden sleeën is een unieke ervaring 
als je het vlakke Nederland gewend bent.

Helaas loopt het semester op dit moment alweer op zijn einde, 
en zit ik nu lange dagen in de bieb om voor de tentamens te 
leren. De nieuwe mensen die ik hier heb leren kennen en de 
vele leuke internationale contacten die ik hier opgedaan heb, 
compenseren dit noodzakelijk kwaad echter ruimschoots.  
Al met al was dit semester zeer zeker de moeite waard!

Laura Neumann, studente Scheikundige Technologie

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. 

NS komt studenten 
alsnog tegemoet

Een hal vol tronen, gemaakt van 
ongeveer 112.500 satéprikkers en 
56.000 elastiekjes. Dat was het 
resultaat van P-spektakel, de jaarlijkse 
ontwerpcompetitie voor eerstejaars 
Bouwkunde. De tronen zijn tot en  
met 18 januari nog te zien op Plaza,  
in Vertigo.

De combinatie elastiek en satéprikkers 
blijkt zich te lenen voor allerhande 
‘koninklijke’ zetelconstructies. 
Hangende schommels, krukjes, 
ligstoelen; gemaakt van boog- en 
driehoekconstructies, of gebruik 
makend van trekbelasting;  variatie 
genoeg. “Het doel is dat we de 
eerstejaars prikkelen om verder te 
denken dan ‘een stoel’”, vertelt 

begeleider Ruben Merkx. “Ze moeten 
leren er goed over na te denken, en de 
mogelijkheden van het materiaal te 
onderzoeken.” Daarom hebben de 
studenten maandag 3 januari eerst een 
aantal workshops gevolgd. Dinsdag was 
het ontwerpdag, en woensdag werd er 
de hele dag druk gebouwd in de hal  
van ‘De Fabriek’ aan de Baarsstraat.
Het groepje van Mark Evertzen maakt 
gebruik van het ‘Pringle-principe’. 
Pardon? “ Een dubbele tegengestelde 
parabool klinkt intelligenter, maar het is 
eigenlijk gewoon een Pringle.” In theorie 
is het volgens Mark een stevige constructie, 
maar in dit geval heeft hij zijn twijfels. 
Het testen van de stevigheid van de zetel 
laat het team daarom graag aan de jury 
over.

Het winnende ontwerp (niet op de foto) 
is uiteindelijk van Kevin Lock, Adonia 
Diakoumis, Rim Gelissen en Ties Beekman. 
Hun troon, die een gewicht van 40 tot 50 
kilo kan dragen, werd door juryleden Faas 
Moonen, Willem Buurke en Eva Gevaerts 
unaniem als beste verkozen. (SK)

Studenten kunnen deze maand 
goedkoper reizen. Met een ov-week-
kaart mogen ze ’s zondags gratis de 
trein pakken. En met een weekendkaart 
kunnen ze na zeven uur ’s avonds als 
railrunner het land door. 

Daarmee hoopt de NS de drukte in de 
ochtendspits te verkleinen. Dat is nodig 
omdat er veel treinen in reparatie zijn 
die stukgingen in de afgelopen 
vorstperiode. 
Eerder voerde de NS het ‘zoutkaartje’ in. 
Ook mogen jaarkaarthouders in januari 
buiten de spits eerste klas reizen. 
Reizigers met een voordeelurenkaart 
kunnen ’s avonds na zeven uur met een 
railrunner-kaartje van 2,50 euro reizen. 

Studenten vielen aanvankelijk buiten de 
boot omdat ze “geen contractpartner 
van de NS” zijn. De tegemoetkoming 
aan vaste abonnementhouders zou 
voldoende effect hebben, was tot vorige 
week de verwachting van de NS. (HOP)

A hallway filled with 
thrones made out of 
approximately 112,500 
wooden skewers and 

56,000 rubber bands was the result 
of the P Spectacle, the annual design 
competition for freshmen of the 
Department of Architecture, Building 
& Planning. The thrones will be on dis-
play until January 18 at Plaza, Vertigo.

This month, students  
can get around by train  
at a bargain. With a  
public transport week 

pass, they can now travel for free on 
Sundays as well. Those in possession  
of a weekend pass can travel at a rail-
runner’s rate on weekdays after 7PM.

[E]

[E]
Eerstejaars Mark Evertzen legt de laatste hand aan de troon van zijn groepje. Foto | Bart van Overbeeke

Waar vind ik tweedehands meubels  
voor mijn kamer? Hoe krijg ik mede-
zeggenschap in TU/e-beleidsvoering? 
Hoe kom ik aan gratis collegeblokken? 
De vereniging PF heeft allerlei handige 
studentenweetjes gebundeld in een 
handboek voor eerstejaars studenten.

Waarom dit handboek? “Deze infor-
matie, als die überhaupt al ergens  
te vinden was, was gefragmenteerd 
beschikbaar via allerlei instanties  
aan de TU/e, of in de hoofden van 
medestudenten. Deze informatie  
moest gewoon gebundeld worden  
in één handig boekje”, aldus  
Tom Kamps, bestuurslid van de PF.
Hoewel het handboek voornamelijk  

bol staat van handige informatie,  
is het voor docenten niet te hopen  
dat de eerstejaars álle tips opvolgen. 
Onder het kopje ’15 dingen die je kunt 
doen voor een leuker college’ staan  
tips als: ‘Neem je vuvuzela mee / Ga 5  
of 6 keer tijdens het college naar het 
toilet en kleed je elke keer om / Neem 
een typemachine mee om aantekeningen 
te maken’.
Wie het uitdelen gemist heeft, kan nog 
terecht bij de PF, in de bibliotheek of  
bij de eigen studievereniging voor een 
exemplaar. Ook staat het boekje online:  
www.pf.tue.nl/studentenhandboek.  
In september verschijnt een vernieuwde 
druk. (SK)

PF brengt praktisch handboek  voor eerstejaars
P-Spektakel moet eerstejaars 
Bouwkunde prikkelen
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Analytisch denken 
versus fictie 

In de loop der jaren maak je je een 
bepaalde manier van denken eigen. 
Na bijna 270 EC ga je dat merken  
en dringt dat zelfs door tot in je 
huiskamer, waar je, terwijl je 
nietsvermoedend van een film 
geniet, wordt overvallen door je 
innerlijke bèta die als een slechte 
bijrijder roept “Dat kan toch 
helemaal niet!”. Ik was zo’n heerlijk 
simpele filmkijker, had niet gedacht 
dat het mij zou overkomen, maar  
het is dan toch zover. Daredevil is 
het slachtoffer.

Als jongen wordt hij aangereden  
en krijgt hij -recept voor succes-  
radioactief materiaal over zich heen. 
Hij wordt blind, maar zijn andere 
zintuigen worden versterkt. Zo kan 
hij bijvoorbeeld lezen doordat hij  
de indruk die een pen op papier 
achterlaat kan voelen en voelt hij 
veranderingen in temperatuur en 
luchtdruk. Zijn reukvermogen is 
vergelijkbaar met dat van een 
bloedhond, hij kan het aantal 
zoutkorrels op een krakeling 
proeven en hoort een hartslag op 
zes meter afstand. Hij zou zelfs 
elektromagnetische straling kunnen 
detecteren.

Dit is het begin van een vermoeiende 
analyse die funest is voor het 
kijkplezier. De film is leuk, totdat het 
niet meer te negeren valt: Daredevil 
gaat slapen door in een speciaal 
gemaakte waterkamer te gaan 
liggen, een holle buis met een laag 
water die hij van binnen afsluit.  
Oh kom op zeg! Als ie zo’n goed 
gehoor heeft als hier wordt 
geschetst, zou ie niet in staat 
moeten zijn om de straat op te gaan, 
laat staan de misdaad te bestrijden. 
Hij zou effectief gewoon doof zijn 
door de hoeveelheid omgevings-
geluiden. En stel dat, ja stél dat hij 
inderdaad zo geweldig goed is.  
Dan wordt ie in een metalen buis  
vol klotsend water, zoemende 
zuurstofpomp en een gehoor zo 
goed dat ie z’n eigen hart hoort 
kloppen en zijn bloed hoort ruisen 
echt hartstikke knetter!

SMS analytisch denken UIT naar ...

Diana Koenraadt is studente 
Technische Informatica

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: ‘Bye bye 

2010: de beste goede 

voornemens van het 

jaar 2011!’

Happy 2011!!!

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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• Meer alcohol drinken: beter drinken om te vergeten, dan vergeten om te drinken.

• Meer roken, want sigaretten worden toch alleen maar duurder.

• Stoppen met lijnen, over de streep gaan, is veel leuker.

• Onaardiger zijn tegen vrienden, met echte vrienden kun je het vanzelf goedkrabbelen.

• Schijt hebben aan het milieu, dat ene beetje water maakt toch niet uit.

• Vaker met de auto gaan, anders vriest ie vast met dit koude weer.

• Minder sporten, want het kost alleen maar tijd.

• Meer vet eten, want goede vetten zijn goed voor je. 

• Meer nutteloos geld uitgeven, gewoon omdat het zo lekker voelt.

• Meer vloeken, want er rust overal wel een vloek op.

• Lekker negatief doen, omdat alles tegenwoordig toch digitaal gaat.

• Stoppen met vrijwilligerswerk; het schaadt je slechte imago.

• Meer facebooken, anders gaat dadelijk je farm naar de knoppen.

• Nog meer schulden maken, de banken hebben ook geld nodig.

• Nog vaker naar de Burger King gaan, McDonalds is zoooo 2010.

• Meer voetbal kijken, de PSV-fanclub verruilen voor die van Feyenoord.

• Stoppen met stoppen met roken, omdat het toch nooit gaat lukken.

• Minder vaak naar je familie gaan, wat willen die mensen toch van je.

• Heel veel schulden maken, leef in het nu.

• Kilo’s aankomen, Dikkie Dik is immers ook superschattig.

• Al je spaargeld opmaken, iemand moet de economie toch opkrikken.

• Meer stress, aaaarrgghh!!

•  Lekker op je eigen tempo studeren, drieduizend euro  

meer of minder collegegeld maakt ook niet uit.

BESTE KEUS
volgend jaar een betere  
lijst met goede  
voornemens maken…

PF brengt praktisch handboek  voor eerstejaars

Student association PF  
gathered all kinds of 
practical facts and 
published them in a 

guidebook for freshmen. According to 
PF’s board members, most of the 
information that is currently available 
is scattered, and there’s a lot of 
knowledge inside students’ heads as 
well. It’s why they decided the time was 
right to compile all significant details 
into one booklet. The booklet (Dutch 
only) is available at student associa-
tions, the library and online at  
www.pf.tue.nl/studentenhandboek. 

[E]

Isis ondervindt weinig tegenstanders op eigen NSK
Het Nederlands Studentenkampioen-
schap (NSK) Ploegenachtervolging is 
gisteren gewonnen door het Eind-
hovense team ‘Isis hard en diep’. Het 
NSK werd verreden in het IJssportcen-
trum Eindhoven. Er deden vier ploegen 
mee, waarvan twee van de Eindhovense 
Studenten Schaats Vereniging Isis. Het 
NSK vond plaats tijdens het jaarlijkse 
Isis Toernooi, dat op 11 en 12 januari is 
gehouden.
Het team ‘Isis hard en diep’ won de 
ploegenachtervolging tijdens het NSK. 
Zij namen het op tegen een ander 
Isis-team, een team van studenten uit 
verschillende studentensteden en tegen 
een team Eindhovense studenten met 
weinig schaatservaring. Volgens Erik 
Alfrink van Isis is de opkomst lager dan
verwacht. “We hebben meer studenten 
gevraagd, maar die moesten om 
verschillende redenen afhaken.”

Deelnemers verreden ook individueel 
verschillende afstanden. Rik Koppelaar, 
student Werktuigbouwkunde, won het 

mannenklassement en Sandra Kouijzer 
(Scheikundige Technologie) was de 
beste bij de vrouwen. (JvG)

Yesterday, on Wednesday 
12 January, the Eindhoven 
skating team ‘Isis hard en 
diep’ won the Dutch Stu-

dent Championships (NSK) Long Track 
Speed Skating. The NSK was held at the 
Eindhoven IJssportcentrum. Four teams 
competed, two of which were delega-
tions of the Eindhoven Student Skating 
Association Isis.

[E]

Van voor naar achteren schaatsen TU/e-studenten Erik Alfrink, Gerwin Pater en Rik Koppelaar. 
Foto | Bart van Overbeeke 

Guus van Lipzig, vierdejaars student 
Werktuigbouwkunde, is 8 januari 
uitgeroepen tot Prins van Velden. Hij 
gaat de komende tijd als Prins Guus d’n 
Ièrste door het leven in het dorpje bij 
Venlo. 
Lipzig is vooral actief op 24 januari, op 
‘Gekke Maondaag’- de dag waarop 
carnaval in Velden wordt gevierd. In 
aanloop daar naartoe heeft hij het druk 
met recepties afgaan, sleuteloverdracht 
en andere Veldense tradities. 
In 2005 was ook al een TU-e/student tot 
Prins uitgeroepen in Velden. Martijn 
Somhorst zwaaide toen de scepter over 
het dorp. (JvG)

Guus van Lipzig, fourth-
year student at Mechani-
cal Engineering, was 
hailed Prince of Velden. 

In the small town near Venlo, he’ll be 
Prince Guus d’n Ièrste (Guus the First) 
from now on.

[E]
Werktuigbouwkundestudent is Prins Guus d’n Ièrste
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Sjoerd Hulshof | “De sociale component is voor mij heel belangrijk”

Dat treft!

Iets zinnigs doen, waarbij zijn betrokken-
heid met mensen een rol speelt. Dat is 
een rode draad door het werkzame leven 
van Sjoerd Hulshof (39). Bij Electrical 
Engineering probeert hij dit collegejaar 
als studieadviseur met extra inzet en 
begeleiding meer eerstejaars aan boord 
te houden. Daarnaast werkt hij nog 
steeds aan zijn proefschrift, waar hij  
in 1997 al mee van start ging.

Laten we beginnen met de hamvraag: 
waarom heeft hij na veertien jaar zijn 
promotie nog niet heeft afgerond? Voor 
iemand die in 1997 nog de Mignot-prijs 
voor de beste afstudeerscriptie van de 
TU/e ontving, zou dat varkentje toch 
snel gewassen moeten zijn? “Na mijn 
afstuderen begon ik met mijn promotie 
bij professor Anton Tijhuis. Maar ik zocht 
het niet om er fulltime mee bezig te zijn. 
Ik merkte dat de sociale component,  
de omgang met andere mensen, heel 
belangrijk voor me is. Eerst heb ik nog 

een blauwe maandag bij Philips 
gewerkt, maar ook daar vond ik het niet. 
Ik wilde iets zinnigs doen. En zo kwam  
ik terecht in het onderwijs, als docent 
Natuurkunde. Eerst in Nijmegen, waar  
ik in twee dagen twaalf lesuren moest 
verzorgen. Dat was niet te combineren 
met een promotie. Bij Electrical 
Engineering werd ik toen studievoor-
lichter.”
Het was de periode dat hij meer ging 
nadenken over de dingen die hij echt 
belangrijk vond in zijn werk. “Want ook 
al was ik begonnen met promoveren,  
ik wist toen al dat ik daarna niet naar 
Philips Research of zoiets wilde. In 2002 
kon ik als fulltime docent aan de slag  
op het Norbertuscollege in Roosendaal. 
Het klikte met de mensen daar en ik 
werd er ook nog afdelingscoördinator.” 
Enthousiast vertelt hij over de onderwijs-
experimenten waar hij in die periode 
aan mocht meewerken. Door omstandig-
heden voelde hij er zich de laatste jaren 

echter steeds minder op zijn plek en in 
mei 2010 keerde hij terug naar de TU/e. 
Hij ging aan de slag als studieadviseur 
bij Electrical Engineering, met als taak 
de grote uitval onder de eerstejaars 
terug te dringen. “Ja, dat is de afgelopen 
jaren echt een probleem geweest. Meer 
dan de helft was weg na het eerste jaar. 
Het is daarbij niet zozeer een gebrek aan 
kennis, maar meer een tekortschieten in 
vaardigheden, aan kunnen abstraheren. 
Zolang het concreet blijft en ze er hun 
grafische rekenmachine bij kunnen 
gebruiken, gaat het goed. Maar als ze 
echt moeten gaan nadenken over wat  
ze aan het doen zijn, gaat het fout.  
Het is dan ook goed dat die grafische 
rekenmachine er op middelbare scholen 
weer uit gaat.” 
Hulshof is zeer te spreken over het 
project Experience Mathness, de dit  
jaar geïntroduceerde, verplichte 
ingangstoets voor eerstejaars, waar  
een oefensite onderdeel van uit maakt. 

Het geeft ze inzicht in hun wiskunde-
niveau. “Aan die toets hebben we veel 
aandacht besteed. Onze eerstejaars 
moesten zich er goed op voorbereiden 
en de toets ook echt halen. Studenten 
die moeite hadden met de toets, zag je 
later ook in de problemen komen. Dat is 
niet erg, want zo’n eerste jaar heeft ook 
een selecterende functie. Wie beter tot 
zijn recht komt op het hbo, moet die 
keuze zo snel mogelijk maken. Maar 
liefst negentig procent haalde de toets 
wél. Dat is belangrijk, je ziet dat het ze 
zelfvertrouwen geeft.”
Er moet volgens Hulshof nog wel meer 
gebeuren. “Het studieprogramma is  
in de eerste twee jaar moeilijk en zit 
stampvol. De faculteit werkt er ook hard 
aan om de bachelor beter in te richten. 
De overgang van de middelbare school 
naar de universiteit is daardoor wel 
groot. Scholieren worden op het vwo 
toch wel gepamperd. Hier merken ze al 
snel dat ze alles zelf in de gaten moeten 

houden. Ik wil ze daarbij graag onder-
steunen, maar ze moeten het wel zelf 
doen. Elke student hebben we nu goed 
in the picture. Vroeger wilde je  
als student niet in de buurt van de 
studieadviseur komen, nu ligt die 
drempel duidelijk lager.” En dat levert 
resultaat op: van de 69 studenten die  
in september van start gingen, zijn er 
inmiddels slechts 7 vertrokken en 13  
zijn een twijfelgeval.
Hulshof heeft inmiddels zijn promotie-
onderzoek weer opgepakt en hij hoopt 
het in 2012 te kunnen afronden. 
Gelukkig blijft er ook nog tijd over  
voor zijn grote passie: muziek maken. 
Bij het Brabants Muziek Theater hoopt 
toetsenman Hulshof binnenkort 
succesvol auditie te doen voor de 
rockopera Aïda.

Interview I Han Konings
Foto I Bart van Overbeeke

Op zijn knieën zit een servicemonteur maandagmiddag te knutselen bij slagboom 
van de ingang van de TU/e aan de Kennedylaan. De bewuste slagboom is in de 
kerstvakantie door een ongeduldige vrachtwagenchauffeur van zijn sokkel gereden.

“Moeilijk klusje”, zegt Marcel Kraijo, servicemonteur bij WPS Parking Systems. 
“Meestal verhelp ik storingen, geen schades.” Schade is een klein woord voor  
wat hier gebeurd is. Op 30 december heeft een kiepauto die bij de sloop van het 
Dommelgebouw werkzaam was de complete slagboom meegesleurd. Het was niet 
dat de chauffeur zonder kaartje binnen wilde komen, hij was -met parkeerkaart  
in de hand- vergeten te wachten tot de slagboom hem toegang verschafte. Zin in 
zijn werk, zullen we maar zeggen. 
“De motor heeft een klap gehad en de montagevork waar de slagboom op rust,  
is helemaal krom. Wat het moeilijk maakt, is dat het een oude slagboom is. Hij zit  
in de grond en ik moet hem uitgraven, erg bewerkelijk allemaal.” Als het aan Kraijo 
lag, kwam er een nieuwe slagboomunit. 
De servicemonteur staat er deze middag niet alleen voor: er is een beveiligingsman 
in de buurt. Die treedt op zodra er een vrachtwagen aankomt die te breed is voor  
de rechterrijbaan van de ingang. Het laatste uur heeft hij al zes keer de pylon 
weggehaald. De chauffeur had echt geen kwaad in de zin, weet de beveiliger.  
“Hij heeft zich achteraf netjes gemeld.” (NS)


