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‘Bezemwagen’ moet het aantal lang
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Schertsend noemden we Christopher
Gits op de redactie wel eens ‘onze
PF-stalker’. Aangenaam vasthoudend
in vergaderingen en altijd gedreven
bezig voor zijn Progressieve Fractie
en de studenten. En nu zit hij
dinsdag plotsklaps op het vliegtuig
naar Paramaribo. De wet schrijft
blijkbaar voor dat een Surinaams
burger na zeven jaar studeren terug
moet. Ook voor ons een gemis,
zo’n actieve, goed ingevoerde en
geëngageerde student. Maar wie
weet, Christopher kennende beraadt
hij zich al weer op mogelijkheden om
terug te keren. Het gaat hem goed
daar in het land van Bouterse.
Lees meer op pagina 16.
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Een journalist van een onafhankelijk
universiteitsblad dient zich uiteraard
zo neutraal mogelijk op te stellen.
Toch is een journalist ook maar een
mens. Ik kan dan ook niet ontkennen
dat de faculteitsoverschrijdende initiatieven onder de noemer ICMS enig
enthousiasme in me wakker maken;
de ambitie en gedrevenheid van Bert
Meijer cum suis werkt aanstekelijk.
Tegen het einde van dit jaar betrekt
het ICMS het voormalige Ketelhuis. Ik
twijfel er niet aan dat de door Meijer
gewenste “thrill” daar in ruime mate
aanwezig zal zijn. Zie pagina 8 en 9.

Met een breed scala aan maatregelen
willen de TU/e-faculteiten de komende
maanden het aantal langstudeerders
terugdringen. Rector Hans van Duijn
betitelde die activiteiten tijdens de
universiteitsraadvergadering van maandag 14 februari toepasselijk als ‘de
bezemwagen’. Het Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU) kan op dit
moment niet precies vertellen hoeveel
potentiële langstudeerders de TU/e
herbergt, maar schat het op ruim
duizend.
Als het aan het kabinet ligt, gaan studenten die aan het begin van het komend
collegejaar hun studieduur voor de
bachelor of voor de master met meer
dan één jaar overschrijden, drieduizend

Koninklijke onderscheiding
voor prof. Djan Khoe
4 februari 2011 - Prof.ir. G.D. Khoe is
donderdag 3 februari tijdens zijn
afscheidssymposium benoemd tot
Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Eindhovens burgemeester Rob van
Gijzel speldde het koninklijk lintje op de
revers van hoogleraar Djan Khoe. Als
hoogleraar Telecommunicatie heeft
Khoe zich vanaf 1983 bijzonder
ingespannen om het onderzoeksgebied
van de optische communicatie op te
tillen naar wereldniveau. Zo was prof.
Khoe een van de initiatiefnemers van
het onderzoekinstituut COBRA
(Communication Technologies, Basic

Research and Applications), dat in 1998
door het ministerie van OCW werd aangewezen als een toponderzoekschool.

TU/e gedeeld vierde in
Keuzegids Masters 2011
8 februari 2011 - De TU/e komt bij
negen masters als beste uit de bus in
de Keuzegids Masters 2011. Overall
staat onze universiteit op een gedeelde
vierde plaats. Directe concurrent
Twente krijgt evenveel punten (63) als
de TU/e. De TU Delft moet het met een
score van 61 doen. De gezamenlijke
lerarenopleiding van TU/e en Fontys
wordt als slechtste van Nederland
beoordeeld, terwijl deze jonge
opleiding onlangs nog positief scoorde
bij een tussentijdse beoordeling.

Onderzoek IE&IS behaalt
goede scores
9 februari 2011 - De negen onderzoeksgroepen van de faculteit Industrial

Bij Electrical Engineering heeft men het
probleem en de oplossingen goed in

beeld en de faculteit haalde er maandagavond zelfs het NOS Journaal mee.
Volgens studieadviseur Jan Vleeshou
wers telt de faculteit 106 bachelorstu
denten die in de problemen dreigen te
komen, maar die realistisch gezien hun
bachelor nog voor september kunnen
halen. Vleeshouwers: “Zo’n tachtig
daarvan moeten nog hun eindproject
afmaken en krijgen daarbij individuele
begeleiding. Normaal zijn dat er zo’n
veertig, nu tachtig, dus de komende tijd
zetten we daar extra mensen op in. Voor
anderen, die nog tentamens moeten
halen van vakken die alleen in het eerste
semester worden getoetst, komen extra
tentamenmogelijkheden. Van dertig
bachelorstudenten weten we nu al dat
het voor hen onmogelijk is om nog op

Rechtgezet: ILI in Gent
In Cursor 17 van 3 februari stond een
artikel over het Lichtfestival in Gent en
de bijdrage die studenten van het onderzoeksprogramma Openlight daaraan
geleverd hadden. Openlight is één van
de vier onderzoekslijnen van het
Intelligent Lighting Institute (ILI) van de
TU/e. In het artikel wordt vermeld dat ILI
onderdeel is van de faculteit Industrial
Design, maar dat is slechts ten dele
waar. ILI is een samenwerkingsverband
van zes faculteiten, waarin naast ID ook

Technische Natuurkunde, Electrical
Engineering, Wiskunde & Informatica,

Bouwkunde en Industrial Engineering &
Innovation Sciences participeren. (HK)

[E]

Cursor 17 (February 3) featured an article on the Ghent Light Festival
and the contribution students of the Openlight research program
made to it. Openlight is one of four research themes of TU/e’s Intelligent Light Institute (ILI). The article claims ILI is part of the Department
of Industrial Design, but that’s only partly true. ILI is a joint venture of six departments. Apart from ID, these are Applied Physics, Electrical Engineering, Mathematics
and Computer Science, Architecture, Building & Planning, and Industrial Engineering
& Innovation Sciences.

Nieuwe voorzitter U-raad uit eigen
gelederen
Rinus van Weert, U-raadslid voor de
personeelsfractie PUR, is dinsdag 15
februari begonnen als nieuwe voorzitter
van de universiteitsraad. Hij volgt
Monique Segers op, die begin februari
voortijdig haar voorzitterschap
neerlegde om meer tijd te kunnen
besteden aan haar gezin.
Van Weert zei maandag in de U-raadsvergadering dat hij vanzelfsprekend ook
per direct zijn lidmaatschap van de PUR
heeft beëindigd. Tijdens het zwanger

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

euro extra collegegeld betalen. Jim
Bergmans, medewerker onderwijsbeleid
bij STU, schat het aantal studenten dat
daar aan de TU/e voor in aanmerking
komt, op een ruime duizend. Een
concreet aantal kan hij niet noemen.
Volgens zijn collega Marcel Visschers
komt dat omdat de TU/e niet op de
hoogte is van de precieze onderwijs
historie van elke individuele student.
Visschers: “We wachten op dit moment
op gegevens van de IB-groep. Daar
weten ze of de student al eerder een
studie heeft gevolgd en voor hoelang,
en of hij langer over de studie mag doen
vanwege ziekte of een handicap.”

Engineering & Innovation Sciences
(IE&IS), die in september 2010 door een
internationale visitatiecommissie in
3TU-verband werden doorgelicht,
hebben zeer goede tot excellente scores
behaald. Decaan prof.dr. Sjoerd Romme
is dan ook tevreden met het conceptrapport dat vorige week verscheen, al
plaatst hij een kanttekening bij de
beoordelingsprocedure.

Kennisinstellingen DPI en TU/e
werken samen met Brazilië
10 februari 2011 - Dutch Polymer
Institute (DPI) en de TU/e gaan samenwerken met de National Council for
Scientific and Technological Development of Brazil. Met de ondertekening
van een Letter of Understanding is een
driejarige R&D-samenwerking tot stand
gekomen op het gebied van nanotechnologie en biopolymeren. Er worden
tien promovendi aangesteld voor het
project.

schapsverlof van Segers in 2010 had hij
ook al tijdelijk haar plaats overgenomen.
Van Weert blijft voorzitter tot april 2012,
wanneer hij gebruik gaat maken van de
-in zijn eigen woorden- “verdiende
fpu-regeling”. Binnen de U-raad was Van
Weert voorzitter van de financiële
commissie. Wie hem gaat opvolgen in de
raad en als voorzitter van die commissie
werd maandag nog niet bekend
gemaakt. (HK)

[E]

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

Royal honor for prof. Djan Khoe
February 4, 2011 -On Thursday,
February 3, Mayor Rob van Gijzel decorated outgoing professor Djan Khoe
(64). The professor was appointed
Officer in the Order of Orange-Nassau.
As a professor of Telecommunications,
Khoe has been devoted to raise optical
communication research to a global
level ever since 1983. He explained his
audience about the strategies he used
to employ. In a little under thirty years,
Khoe collected 41 patent applications
for TU/e.

[E]

On Tuesday, February
15, University Council
member for staff party
PUR Rinus van Weert
started as the University Council’s new
chairman. He is succeeding Monique
Segers, who stepped down in February
to spend more time with her family.

TU/e shares fourth place in Master
Selection Guide 2011
February 8, 2011 - For nine Master
degrees, TU/e is the best choice,
according to the Keuzegids Masters
2011 (Master Selection Guide). Overall,
our university comes in at a shared
fourth place. Immediate competitor
Twente received exactly as many points
(63) as TU/e. TU Delft has to settle with
61 points. The joint teacher training
program of TU/e and Fontys is rated the
worst in the Netherlands, although it
received a positive score after another
recent assessment. The Science
Education and Communication Master of
the Eindhoven School of Education
(ESoE) was rated ‘weak’ with only 40
points. ESoE’s dean, prof.dr. Wim
Jochems, is very surprised at the
outcome: “After the positive rating we
received, I didn’t expect this at all.” The
bad rating can be attributed to the
students’ ratings, because experts rated
the program as ‘average’.
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studeerders beperken
tijd hun diploma te halen. Die moeten
straks meer betalen. Hun vertraging is
terug te voeren op allerlei redenen.
Problematisch is ook de groep
instromende hbo-studenten. Die werken
vaak naast hun studie en smeren die uit
over een periode van zes tot zeven jaar.
Die zullen dan enkele jaren het hoge
collegegeld moeten gaan betalen. We
bekijken nu met Philips of we hun
studerende werknemers contractonderwijs kunnen gaan aanbieden.”
Vleeshouwers heeft de indruk dat zijn
faculteit voorop loopt met de aanpak
van dit probleem. “Het waren al bezig
met deze problematiek voordat het
kabinet deze maatregel aangekondigde,
en hoeven nu het gaspedaal alleen maar
wat harder in te trappen.” Andere

faculteiten hebben nog niet aangeklopt
om advies, maar wel groepen uit Twente
en Delft, zo laat de studieadviseur
weten. (HK)

Europese onderzoeksdirecteur
bezoekt nieuw scheikundelab

[E]

For the months to come,
TU/e departments have
come up with a wide
array of steps to push
back the number of slow students.
During the University Council meeting
on February 14, Rector Hans van Duijn
aptly dubbed the plans ‘the broom
wagon’. The Education and Student
Service Center (STU) cannot yet disclose
the exact number of slow students at
TU/e, but it’s probably over a thousand.

SG op zoek naar
thuisblijvers
Meer dan tweederde van de studenten
bezoekt de programma’s van Studium
Generale (SG), zo blijkt uit een recente
enquête van het bureau. Dat is een
flinke vooruitgang ten opzichte van
2005, toen nog niet de helft aangaf SG
te bezoeken. Ondanks een grote
waardering voor de programma’s blijft
er een harde kern van meer dan dertig
procent die nooit komt.
Sinds vorig collegejaar zijn met het
bezoek aan SG-lezingen verplichte
studiepunten te verdienen voor
bachelorstudenten. De toename van het
bezoek valt hiervan niet los te zien,
beaamt dr. Lucas Asselbergs, hoofd van
SG. De 748 studenten die de enquête
invulden karakteriseren SG overigens
niet als ‘verplicht’, maar vinden het
programma informatief, academisch,
professioneel en laagdrempelig, en
waarderen de programma’s hoog.
Toch is Asselbergs niet geheel tevreden.
“Het is jammer dat we blijkbaar een
derde niet bereiken. En dat een kwart
aangeeft het programma niet interessant te vinden.” Asselbergs wil dit
laatste overigens wel nuanceren: “Als

Good score for research IE&IS
February 9, 2011 - All nine research
groups of the Department of Industrial
Engineering & Innovation Sciences
(IE&IS) that were evaluated by an
international assessment committee
for 3TU purposes, received a very good
or excellent score. It’s no surprise,
then, that Dean prof.dr. Sjoerd Romme
is happy with the concept report that
appeared last week, although he does
question part of the assessment
procedure.
Knowledge institutes DPI and TU/e
collaborate with Brazil
February 10, 2011 - The Dutch polymer
Institute (DPI) and the Eindhoven
University of Technology (TU/e) have
entered into a collaboration with the
National Council for Scientific and
Technological Development of Brazil.
By signing a Letter of Understanding,
a three-year R&D collaboration in the
field of nanotechnology and biopolymers has come into effect.

we aan die studenten vragen wat ze dan
wél willen, blijkt dat ze steevast vier of
vijf dingen noemen die in het programma net aan de orde zijn geweest of nog
komen. Maar blijkbaar benaderen we
deze studenten niet op de juiste
manier.”
Omdat er minder interesse is voor
cultuur en theater dan voor wetenschap,
wil SG meer gebruik maken van de
‘sandwichformule’. “Tijdens de Dutch
Design Week hebben we bij een
bijeenkomst over nanotechnologie de
discussie gemengd met theater. Dat
willen we vaker gaan doen.”
Het SG-hoofd is vooral geschrokken van
respondenten die aangeven het nut van
SG überhaupt niet in te zien. “‘Ik ben
hier toch voor mijn studie’, zeggen ze
dan, ‘dus val me hiermee niet lastig.’
Wat verwacht je dan van een universiteit? Was dan een vakopleiding gaan
doen.” Asselbergs mist een acade
mische instelling. “En die is wel
belangrijk. De moderne maatschappij
vraagt niet alleen specialistische kennis,
maar ook sociaal-emotionele intelligentie. Die ontwikkel je door eens naar een
lezing te gaan die buiten je directe
interessegebied ligt. Volgende week
woensdag hebben we bijvoorbeeld een
bijeenkomst over levensovertuiging. Ik
hoop dat daar veel studenten komen,
want je kunt er echt iets wezenlijks van
opsteken.” (TJ)

[E]

From a recent survey by
Studium Generale (SG),
it turns out that over
two-thirds of students
attend SG’s programs. It’s a steep
increase compared to 2005, when less
than half indicated to visit SG.
Despite the programs being deeply
appreciated, there’s still a solid group,
making up over thirty per cent of
students, that never goes.

Robert-Jan Smits (links) krijgt uitleg van Frank Visscher, één van de twee promovendi die hoogleraar Jaap Schouten heeft aangesteld met zijn
ERC Grant. Foto | Niek Brunninkhuis

De Nederlander Robert-Jan Smits, die
vorig jaar werd benoemd tot directeurgeneraal Onderzoek en Innovatie bij de
Europese Unie, kwam vrijdag 11 februari
een kijkje nemen in het nieuwe
laboratorium van de cluster Procestechnologie bij de faculteit Scheikundige
Technologie.
Smits sprak er onder meer met de
hoogleraren Jaap Schouten, Hans
Kuipers en Volker Hessel, die alledrie
een Advanced Grant van de European
Research Council (ERC) op zak hebben.
Deeltijdhoogleraar Hessel kreeg hem in
oktober 2010 toegekend en vorige week
donderdag werd hij benoemd tot
fulltime hoogleraar.

Volgens Schouten is Smits één van de
initiatiefnemers van de ERC, die in februari 2007 officieel van start ging: “Smits
wilde graag weten wat wij precies met
onze grants doen en wat er bij de
toekenning en financiering ervan nog te
verbeteren valt. Wij hebben hem
ingelicht over onze plannen met het
cluster Procestechnologie voor de
komende jaren. Ik ben overigens zeer
tevreden zoals de ERC nu te werk gaat.
De aanvragen worden echt beoordeeld
door specialisten op het vakgebied en
niet door een tamelijk algemeen
samengestelde commissie.”
Een andere hoogleraar in het cluster
Procestechnologie, Hans Kuipers,
maakte vorig jaar maart nog een met

Ach en Wee

veel rumoer omklede overstap van de
Universiteit Twente naar de TU/e.
Diverse medewerkers en promovendi uit
zijn groep gingen toen ook mee. Het lab
is mede voor Kuipers en zijn groep
ingericht. Volgende week publiceert
Cursor hier een uitgebreid verhaal over.
(HK)

[E]

On Friday, February 11,
the Dutch Robert-Jan
Smits, who was appoin
ted director-general of
Research and Innovation at the
European Union last year, visited the
new lab of the Process Technology
cluster of the Department of Chemical
Engineering and Chemistry.
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In memoriam
Bas Willems
Vol ongeloof geven wij kennis van het plotselinge overlijden van
Bas Willems, masterstudent Medical Engineering, faculteit
Biomedische Technologie
Bas was een enthousiaste student die met prachtige cijfers zijn
studie doorliep. Hij was zeer leergierig en stond altijd open voor
nieuwe ideeën. Als je Bas ontmoette dan raakte je direct onder de
indruk van zijn warmte, uitstraling en oprechte belangstelling in de
ander. Bas had vele toekomstdromen die hij helaas niet mag
realiseren.
Onze gedachten zijn bij zijn vriendin Khadija en zijn ouders.
Wij wensen hen en alle familieleden en vrienden veel sterkte toe
bij het verwerken van dit verlies.
Namens het bestuur van de faculteit Biomedische Technologie
Prof.dr. P.A.J. Hilbers, decaan
Mr. J.M.R. Debeij, directeur bedrijfsvoering

Maandagavond 14 februari was er het trieste bericht dat onze lieve
voorzitter Bas Willems is overleden op 21-jarige leeftijd.

bestuursjaar streefde hij dan ook perfectie na, waarbij hij de
woorden ‘innovatie’ en ‘knopen doorhakken’ vaak uitte. Hij kon
goed luisteren en praatte daarnaast graag uitgebreid tegen
iedereen over alles.
Naast voorzitter was hij voor ons vooral een vriend, gewoon
‘Herman’.

Dinsdagmorgen bereikte ons het droevige bericht dat Bas Willems
maandagavond overleden is. Bas was dit collegejaar voorzitter van
studievereniging Protagoras. Hierdoor was hij bij alle verenigingen
goed bekend. Bas was, naast een goede voorzitter, ook een goede
vriend voor velen van ons. Iedereen kende Bas als een gezellige en
vriendelijke jongen. Binnen het verenigingsleven was hij nooit bang
om het initiatief te nemen en deed hij al zijn werk goed en met veel
enthousiasme.

We zullen je missen, Bas.
Als voorzitter van het 22ste bestuur der SvBMT Protagoras zette Bas
zich altijd volledig in voor de gehele vereniging en alles wat daarbij
komt kijken. Zoals hij het zelf verwoordde: “Als voorzitter heb je
eigenlijk een heel rare taak, je streeft namelijk ernaar om helemaal
niets te doen, en daarmee streef je naar perfectie.” In zijn

Nog steeds kunnen wij niet begrijpen dat Bas van ons weggenomen
is. Wij zullen hem ontzettend missen. Onze gedachten gaan uit naar
zijn ouders, familie en vrienden.

Namens studievereniging Protagoras
Jiri, Bas, Ellen en Marijke

Federatie van Studieverenigingen Eindhoven

Advertentie

“In Leiden leerde ik al met verschillende
culturen om te gaan.”

En ik vind
Toekomst Cursor
Het zal de trouwe Cursor-lezer niet zijn ontgaan. Wegens geldgebrek verscheen
er vorige week geen papieren Cursor. Een zorgwekkende ontwikkeling, want
niet alleen het voortbestaan van de Cursor op zichzelf staat hiermee op losse
schroeven. In diverse universiteitssteden is geldgebrek mede een argument
geweest om de papieren uitgave van het universiteitsblad de das om te doen:
zowel in Wageningen, Nijmegen als Utrecht is men gestopt met het uitgeven een
papieren editie. Het geboden alternatief is voer geweest voor veel verzet, zowel
van hoogleraren als studenten. Het wekelijkse kritische universiteitsblad heeft
daar echter plaats gemaakt voor een maandelijks te verschijnen glossy, vol met
juichverhalen over het excellente onderwijs en onderzoek. Onafhankelijke
redacties zijn vervangen door een communicatieafdeling met marketing van
de universiteit als hoofddoel.
Een universiteitsblad in een dergelijke vorm is natuurlijk een mooi visitekaartje
voor een college van bestuur. Maar past het niet veel beter in een academische
omgeving, waar een open discussie over ieder onderwerp mogelijk moet zijn,
om een universiteitsblad te hebben waarin ook alle zaken aangekaart kunnen
worden; dus ook die dingen die minder goed gaan? Ik vind van wel. Ik hoop dan
ook van harte dat het geldgebrek van de afgelopen tijd er niet toe zal leiden dat
de Cursor zijn onafhankelijkheid en verschijningsvorm verliest, zoals dat in veel
andere steden wel het geval is geweest.

Jia,
Meikun bij CGI,
sultant
ICT-con aar master
deed h
n.
in Leide

De geschiedenis is daarbij helaas niet onze beste vriend, want ondanks
bezettingen van universiteitsgebouwen, en het opstappen van voltallige
redacties is op veel universiteiten het universiteitsblad inmiddels slechts een
schim van wat het vroeger was. Laten we dan ook hopen dat het College van
Bestuur op zijn minst eerlijk genoeg is en de durf heeft om de discussie, ook
over minder positieve zaken, niet uit de weg te gaan.

Maak je ambities waar met
een master in Leiden.
Kom naar de Mastermaand Maart.
Programma en data

mastersinleiden.nl

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

Rob Kleijnen, fractie PF

[E]

Rob Kleijnen of student party PF makes a plea for Cursor. Last
week, the university weekly wasn’t physically published due to
lack of funds, he says. He hopes the recent financial setbacks
will not result in Cursor losing its independence and means of
publication, as has happened in many other cities. “Let’s hope the Executive
Board has the decency and the guts to at least enter into a discussion, and not
avoid anything short of positive news.”
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Zoektocht naar nieuwe naam W-hal Lustrumconcert
De bouw van de nieuwe W-hal is
onlangs gestart. Daarmee is ook de
zoektocht naar een nieuwe naam begonnen. De hiervoor ingestelde namencommissie roept medewerkers en studenten
op om namen te bedenken.
De commissie wil uiteindelijk komen tot
twee namen, omdat er een laagbouw
komt met onder meer de universiteitsbibliotheek en studentgerelateerde
voorzieningen en een hoogbouw met
daarin de faculteit Wiskunde &
Informatica. Het gebouw wordt naar
verwachting in 2012 opgeleverd en moet

uitgroeien tot het nieuwe hart van de
campus. De naam moet passen bij
andere namen op de campus, mag niet
verwijzen naar de gebruikers en moet
aansluiten bij de uitstraling van het
gebouw. De voorkeur gaat uit naar (een)
Nederlandse na(a)men die ook in het
Engels kunnen worden uitgesproken.
Kijk voor alle criteria op http://tinyurl.
com/6x5bm39. De commissie maakt
een shortlist van alle inzendingen en
legt die voor aan het College van Bestuur
(CvB). Het CvB maakt de definitieve
keuze voor de nieuwe namen. Weet je
één naam of twee bij elkaar passende

namen, dan kun je die voor 15 maart
mailen naar namencommissie@tue.nl.
(JvG)

[E]

Construction of the new
W-hal has started, which
means it’s time for a new
name, too. The name committee that
has been installed to this end calls on
staff and students to think of a name.
Ideas can be sent to namencommissie@
tue.nl. To check criteria, go to
http://tinyurl.com/6x5bm39
Foto | Bart van Overbeeke

Dit jaar geen Europese Week
De Europese Week, die om de twee jaar
aan de TU/e wordt gehouden, gaat dit
jaar niet door. Het vorig bestuur is er
niet in geslaagd een nieuw bestuur te
vinden. “We vinden het heel erg zonde”,
stelt oud-bestuurslid Wouter Jansen.
Jansen wijt het niet kunnen vinden van
een nieuw bestuur aan verschillende
factoren. “Vanwege de langstudeerdersregeling die eraan zit te komen, willen
studenten nu eerst hun studie zo snel
mogelijk afronden. Omdat de Europese
Week eens in de twee jaar wordt
gehouden, zijn we minder bekend bij
studenten.” Drie studenten waren

bereid in het bestuur te stappen, maar
dat was te weinig.
De Stichting Europese Week blijft
bestaan en de leden doen hun uiterste
best om een nieuw bestuur te vinden,
zodat er mogelijk in 2012 wel een
Europese Week kan worden gehouden.
Ze gaan onder meer kijken of ze via
studieverenigingen bestuursleden
kunnen vinden en zijn van plan de
handen ineen te slaan met internationale studentenverenigingen AEGEE en
BEST. In 2009 deden vierhonderd
Europese studenten mee aan het
evenement. Belangstellenden voor het
bestuur kunnen een mail sturen naar

ewe@europeanweek.org en meer
informatie vinden op
www.europeanweek.org. (JvG)

[E]

TU/e’s biannual European week has been
cancelled this year. The
previous board hasn’t
been able to find new members.
People interested in being on the
board can send an e-mail to
ewe@europeanweek.org.
More information can be found at
www.europeanweek.org.

In het kader van het TU/e-lustrum gaf
het Philips Symfonie Orkest zondag 13
februari een concert in het Auditorium.
Het orkest speelde onder andere de Akademische Fest Ouverture van Brahms,
waarbij de aanwezige kinderen stukjes
mochten meespelen. TU/e-alumnus Ries
Schellekens speelde met zijn tuba de

hoofdrol in het muzieksprookje Tobbe
de Tuba, over een ongelukkige tuba die
zo graag eens een echt melodietje zou
willen spelen, in plaats van zijn
standaard ‘hoempa hoempa’-bijdrage.
Het uitverkochte concert trok achthonderd bezoekers. (SK)

[E]

In light of TU/e’s 55th anniversary, the Philips Symphony Orchestra
performed in the Auditorium on Sunday, February 13. TU/e alumnus
and tuba player Ries Schellekens played the lead in the musical
fairytale ‘Tobbe Tuba’ about an unhappy tuba that is aching to play
an actual tune instead of the standard accompanying honking. With eight hundred
people attending the concert, it was sold out.

Nieuws | Mens

Eindhovense roeitalenten in Brabant
klaarstomen voor Olympische Spelen
Het Regionaal Talenten Centrum Roeien
(RTCR) Brabant wordt maandag 21
februari geopend. Deze opstap naar de
nationale selectie biedt roeiers de
mogelijkheid om in de regio te trainen.
Tien tot vijftien Brabantse talenten
worden klaargestoomd om in de
selectie van de Olympische Spelen van
2016 te komen. Vijf roeiers van de
Eindhovense Studentenroeivereniging
Thêta zullen hier worden opgeleid.
Volgens Marc Hummelink, stuurman bij

Thêta, bestond de wens al enkele jaren
om regionale centra op te richten. “Toen
er in mei 2010 budget kwam voor vier
talentencentra vanuit de KNRB en
NOC*NSF, kwam het allemaal in een
stroomversnelling.” De regio’s met het
beste bidboek kwamen in aanmerking
voor een RTCR. Thêta stelde een plan op
en legde dit voor aan de Tilburgse
studentenroeivereniging Vidar.
De internationale topcoach Andreas
Leichtfuss is gecontracteerd om de
talenten te trainen en coachen.

De vijf talenten gaan aanvullend trainen
in faciliteiten van de Tongelreep en op
een twee kilometerbaan in Hilvarenbeek. (JvG)
The Regional Talent Center for Rowing (RTCR) in
Brabant will be opened
on Monday, February 21.
It’s a stepping stone for the national
selection allowing rowers to train
regionally. RTCR will be training five
rowers of Eindhoven Student Rowing
Association Thêta.

[E]

“In ieder geval meedoen aan
Academische Jaarprijs 2011”
Ook dit jaar kunnen TU/e- wetenschappers met een creatief onderzoeksproject
honderdduizend euro winnen bij de
Academische Jaarprijs. De opdracht is
onderzoek op een vernieuwende en
spannende manier aan een groot
publiek te presenteren. Vorig jaar
hebben de enige TU/e-deelnemers het
ver geschopt met hun ‘Brandschone
verbranding’, maar ze waren kansloos
tegen de winnaars Vliegkunstenaars uit
Wageningen. Welke lessen kunnen zij
deelnemers van 2011 meegeven?
“Samengevat : de andere teams hadden
een betere show.” Zo verklaren de
teamleden Niels Leermakers, Jos
Reijnders en Ron Zegers van ‘Brandschone verbranding’ het mislopen van
de eerste prijs. “Onze presentatie
bestond uit een film, een 3D-animatie en
nog iets wat we in de fik zetten. De
winnaar begon met een showballet en

eindigde met een roofvogelshow.” Ze
hebben drie tips. “Maak een groot team,
zorg dat je hoogleraar erachter staat en
schakel communicatie-experts in.”
Ze raden wetenschappelijk onderzoe
kers, promovendi en studenten aan in
ieder geval mee te doen. “Wij hebben
het leuk en leerzaam gevonden. Je gaat
toch een vertaalslag maken van je
onderzoek naar het brede publiek.” Ze
hebben nog geprobeerd een deel van
hun projectvoorstel alsnog uit te voeren.
“Ons idee was een roadshow langs
middelbare scholen om leerlingen te
tonen hoe belangrijk verbranding blijft
-om elektriciteit op te wekken bijvoorbeeld- en dat onderzoek nodig is om
verbranding schoner te maken. We
wilden starten in het LowLab op
LowLands. Daarvoor hebben we nog
35.000 euro budget gevraagd aan de
faculteit, het Energie Institute en het
Communicatie Expertise Centrum. Maar

helaas, het krijgt geen prioriteit.”
Kanshebbers voor de Academische
Jaarprijs 2011 zijn volgens de mannen
projecten die interactie met het publiek
hebben en/of een medische component
hebben. (NS)
Van 7 februari tot en met 4 april kunnen
teams zich inschrijven via
www.academischejaarprijs.nl.

[E]

Once again, TU/e
scientists with a creative
research project can win
a hundred thousand euro
at the ‘Academische Jaarprijs’ (Annual
Academic Prize). The challenge: finding
an innovative and exciting way of
presenting their research to the general
public. From February 7 through April 4,
teams can sign up at
www.academischejaarprijs.nl.

Marc Hummelink. Archieffoto | Bart van Overbeeke

“Twaalf tot veertien keer per week
naar Amsterdam om te trainen”
Marc Hummelink, stuurman bij de
Eindhovense Studenten Roeivereni
ging Thêta, heeft zich er hard voor
gemaakt dat er een Regionaal Talenten Centrum Roeien Brabant is
gekomen. Zelf stuurt hij al op internationaal niveau, maar zijn mede
leden zullen veel baat hebben bij het
centrum.
Waarom heb je je hier hard voor
gemaakt?
“Tussen 2000 en 2004 hadden we bij
Thêta enkele Olympiërs, maar die
studeerden af en verlieten de vereniging. Ik begon in 2006 bij Thêta en de
afgelopen jaren klimt de vereniging
weer uit het dalletje dat was ontstaan.
Ik wilde dit jaar de faciliteiten weer op
het oude niveau krijgen, zodat er
krachttraining zou komen en dat leden
weer trainingsstage in het buitenland
krijgen. Zelf moest ik twaalf tot veertien keer per week naar Amsterdam
om te trainen. Dat is lastig combineren
met een studie. Geselecteerde studenten die hier gaan trainen, zullen meer
tijd aan hun studie kunnen wijden.”
Wat was jouw aandeel hieraan?
“Ik heb een plan opgesteld met Rutger

Lippits - de broer van Olympische
roeier Dirk Lippits. We hebben
gesproken met CTO Eindhoven en de
sector Sport en Bewegen van de
gemeente en enkele andere instanties.
Zij hebben zich er hard voor gemaakt
om het centrum te realiseren en om bij
de provincie subsidie los te krijgen.”
Verwacht je dat er Thêtanen aan de
Olympische Spelen in 2016 kunnen
meedoen?
“De enige die in 2012 enige kans zou
hebben, ben ik misschien zelf als
stuurman. Maar voor 2016 verwacht ik
dat meerdere leden erbij zitten. Voor
bijvoorbeeld onze talentvolle
damesgroep is 2012 nog net te vroeg.
In 2016 is voor mezelf de kans
overigens ook groter.” (JvG)

[E]

Marc Hummelink,
coxswain for Eindhoven
Student Rowing Asso
ciation Thêta, was set
on the realization of a
Regional Talent Center for Rowing in
Brabant. He is already coxing on an
international level himself, but his
fellow members will greatly benefit
from the center.
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Algemeen
Personeelsvereniging TU/e | Karten
Zaterdag 26 maart 2011 vanaf 14.00 uur.
Hezemans Indoor Karting beschikt over
een superlang overdekt kartcircuit van
maar liefst 650 meter. Het circuit loopt
over twee verdiepingen en vier
hoogteniveaus. Via een spannende
hairpin fly-over rijdt u naar de tweede
verdieping, waar een spectaculaire
8 meter hoge kombocht op u wacht.
Avontuur genoeg dus!
Inschrijven kan via: http://pvweb.
campus.tue.nl/Activiteiten/2010-2011b/
KArt2011.pdf
Toerpuzzeltocht met collega’s,
vrijdag 13 en zaterdag 14 mei
De autotoertocht met zijn toeristische
routes naar Bouillon in België is een
puzzelrit waaraan op drie niveaus kan
worden deelgenomen. C-Klassement:
gewoon meerijden zonder puzzels
of competitie. B-klassement: rustig
puzzelend en lekker toerend de weg
vinden. A-klassement : voor de
gevorderden, de nadruk ligt op het
puzzelen en de (onderlinge) competitie.
Inschrijven kan tot eind maart via
http://pvweb.campus.tue.nl/
Activiteiten/2010-2011b/toertcht2011.pdf.
TEACH: teaching support for TU/e staff |
Workshop ‘Assessment using exams’
(TRD32)
This workshop addresses assessment
though written examination. Attention
is paid to selectivity, reliability and the
level of difficulty of an exam, developing
an appropriate test as well as linking
the exam to the learning objectives.
The workshop takes place on 29 March
and 5 April from 9.00 – 12.00 hours.
This workshop is part of the BKO
training program and is given by Gerard
van de Watering. For further information
regarding this workshop please contact
Esther Vinken (e.vinken@tue.nl).
Enrolment occurs through Studyweb:
http://Studyweb.tue.nl
Participation by teaching staff of the
TU/e is free of charge.
ADMS | 11de AC-ADMS jaarsymposium
Rolveranderingen in de bouw:
Het nieuwe samenwerken?!
Donderdag 31 maart 2011,
van 12.30 tot 17.00 uur
TU/e, Zwarte Doos

In een tijd waar de kredietcrisis zijn tol
eist en uitleglocaties opraken, spelen de
rolveranderingen van bouworganisaties
een belangrijke rol. De sprekers tijdens
dit symposium zullen u hierover op
verschillende manieren inspireren. Zo
wordt er vanuit diverse bouworganisaties gepresenteerd wat deze veranderingen zijn, hoe ze daarmee omgaan en
welke innovatieve samenwerkingsverbanden hierbij een grote rol spelen. Wij
hebben hiervoor sprekers uitgenodigd
die samenwerking benaderen vanuit
gemeentelijk perspectief, vanuit de
advieswereld, de wereld van het
architectonisch ontwerp en vanuit de
projectontwikkeling. Zij zullen hun visie
op het thema geven en graag met u
hierover in debat gaan.
Meer informatie en aanmelden:
www.tue.nl/adms
3TU.AMI | Workshop Math Cures
Op donderdag 10 maart houdt het
Applied Mathematics Institute (AMI) van
de 3 TU’s de workshop ‘Math Cures:
improving healthcare by mathematics’.
Locatie: Universiteit Twente, De Waaier,
hal 3, 10.00 – 17.00 uur. De bijdragen
worden steeds geleverd door koppels
die bestaan uit een wiskundige en
iemand uit de medische beroepspraktijk. Thema’s: snelle diagnose van
kanker, neuroscience, heling van (brand)
wonden, en biomedical imaging.
Daarnaast zijn er twee overzichten:
de eerste van Roel Fonville (directeur
strategic area Health van de TU/e) over
het belang van de Wiskunde voor
biomedische technologie. Ten tweede
geeft Christof Schütte een overzicht van
het wiskundig onderzoek op het gebied
van Health in MATHEON, het wiskundeinstituut van de 3 Berlijnse universiteiten
en 2 wiskunde-instituten. MATHEON is
‘preferred partner’ van 3TU.AMI.
Inlichtingen: http://ami.3tu.nl .
Registratie via www.utwente.nl/ewi/ami.
Stan Ackermans Institute | Eighth SAI
Design Café: ‘Clearing the seven
obstacles on the road to fusion power’
The eighth SAI Design Café for PDEng
trainees, their supervisors and other
interested parties will be on Thursday
24 February 2011 (16.00 hrs, Senaatszaal,
Auditorium, TU/e). Subject this time is
‘Clearing the 7 obstacles on the road
to fusion power’. Speaker for this SAI
Design Café is prof.dr. Niek Lopes
Cardozo.
Fusion holds the promise of unlimited,

17 februari 2011

DIVERSEN

zero-CO2, clean and safe energy, with
fuel available everywhere, to everyone.
For this reason, everybody wants it:
Europe, Japan, the USA, Russia, China,
India, and S-Korea have powerful fusion
development programmes and work
closely together in the joint worldwide
fusion project ITER. ITER, under
construction in Cadarache (France)
will demonstrate 10-fold power
multiplication at the 500 MW level.
But, fusion energy has one big
drawback: it is exceedingly difficult to
achieve. This talk identifies 7 major
scientific and technological obstacles
that stand between us and commercial
fusion power. Each of them could have
been predicted in the 1960’s, and
most were. Decades of research have
overcome 4 of the obstacles, ITER should
bring this to 6 out of 7 while the 7th
(neutron hard materials) is being dealt
with in a parallel development. Thus,
the path is cleared to a demonstration
power plant (DEMO).
More information and registration
If you want to register for the eighth SAI
Design Café, please send an e-mail to
saidesigncafe@tue.nl.
Please visit www.3tu.nl/sai for more
information about Stan Ackermans
Institute and the Design Café.

MENSEN
Bureau voor Promoties en
Plechtigheden | Promotie
D. Cóstola MPhil verdedigt op woensdag
23 februari zijn 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 ‘External coupling of
building energy simulation and building
envelope heat, air and moisture
simulation’. Cóstola promoveert aan
de faculteit Bouwkunde. De promotor
is prof.dr.ir. J.L.M. Hensen.

STUDENTENLEVEN
Bedrijvendag TU Eindhoven |
22 februari 2011
Op dinsdag 22 februari 2011 is het zo
ver: de 30ste editie van de Bedrijvendag
vindt plaats! De TU/e zal deze dag in
het teken staan van carrière. In het
Hoofdgebouw en Auditorium staan
hiertoe stands van meer dan 100
interessante bedrijven uit alle sectoren.
De dag zal geopend worden door Bart
de Boer, algemeen directeur van de
Efteling en voormalig directeur van
Eindhoven Airport. Hiernaast vinden
er gedurende de dag maar liefst 32
bedrijfspresentaties plaats, welke allen
bestaan uit presentaties van 2 bedrijven
uit eenzelfde sector. Het overzicht van
de presentaties en alle deelnemende
bedrijven zijn te vinden op onze site
wervingsdagen.nl.
Geen zin om tussen 100 bedrijven
te zoeken naar bedrijven die bij jou
passen? Maak dan alvast de test op
wervingsdagen.kiesjewerkgever.nl
en vindt de 10 bedrijven die het beste
bij jou passen.
Schrijf je op de Bedrijvendag ook
meteen in voor de Gesprekkendagen,
deze vinden plaats van 18 t/m 21 april.
Fellenoord | Februarifeest
Op 22 februari is het zo ver: vanaf 21.00
uur gaat Fellenoord Cafe ‘t Lempke
wegblazen met een spectaculair feest!
Heb jij ook zin om even stoom af te
blazen in deze explosieve ambiance,
neem dan je blaasinstrument mee en
blaas iedereen omver. Het thema van
deze avond is namelijk ‘Opgeblazen!’.
Om dit thema extra krach bij te zetten,
hebben we blazersgroep de Keiendweilers
bereid gevonden een avond gas te
komen geven. Een ding is zeker, zolang
je er geen blaasontsteking aan
overhoudt, ga je de blaastest aan het
einde van de avond zeker niet passeren!

NL DOET | het betere dagje uit!
Op 18 en 19 maart 2011 houdt
het Oranje Fonds NL DOET; de grootste
vrijwilligersactie van Nederland.
NL DOET zet vrijwillige inzet in de
spotlights en activeert iedereen
om een dag(deel) de handen uit
de mouwen te steken.
Tijdens deze dagen zetten honderd
duizenden mensen zich in voor
maatschappelijke organisaties.
Met deze extra hulp kunnen de
organisaties dingen doen waar
zij normaal niet aan toe komen.
Bijvoorbeeld het schilderen van
de opberghokken in een speeltuin
of een dagje erop uit met ouderen
of gehandicapte kinderen.
Deze organisaties hebben jullie hulp
nodig! Maak er een leuk dagje uit van
samen met vrienden, collega’s of
familie. Op www.nldoet.nl is een heel
scala aan klussen en activiteiten te
vinden. Hiertussen is vast een leuke
klus te vinden in jouw stad. Op de site
kun je je ook direct aanmelden bij de
door jou gekozen klus.

VACATURES
PhD Integrated Powertrain Control,
Faculteit WTB, V35.1314, 1,0 fte, 4 years,
Schaal 27 CAO Nederlandse Universiteiten
Promovendus.
PhD position on Nanowire Growth,
Faculteit TN, V34.1315, 1,0 fte, Schaal 27
CAO Nederlandse Universiteiten
Promovendus.
PDEng trainee Design and Technology of
Instrumentation, Faculteit TN, V34.1264,
1,0 fte, 2 years, inschaling in overleg.
PhD Psychology of safety perception under
interactive street lighting conditions,
Faculteit IE&IS, V39.1316, 1,0 fte, 4
years, Schaal 27 CAO Nederlandse
Universiteiten Promovendus.
Technicus optische transmissietechnieken,
Faculteit EE, V36.1317, 1,0 fte, 1 jaar,
Schaal 9 CAO Nederlandse Universiteiten.
Medewerker HR Services, DPO, v83.1312,
0,8 fte, 1 jaar, Schaal 7 CAO Nederlandse
Universiteiten.
Voor meer informatie ga naar:
http://jobs.tue.nl.

Advertenties

Het grootste carrière-evenement van Nederland met de beste werkgevers!

Webspace nodig?
Gratis Windows Server 2008 web hosting
en .nl domeinnaam
Ga naar: http://www.gratiswindowshosting.nl

11 & 12 maart Amsterdam RAI
www.carrierebeurs.nl
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Vox Academica
Prof.dr. Fred Langerak, hoogleraar Management
of Product Development aan de faculteit IE&IS

“Goed omgaan met klachten
kan van levensbelang zijn
voor een organisatie”
Vandaag vindt voor de derde keer de
uitreiking van het Gouden Oor plaats.
Hierbij wordt tweejaarlijks een
organisatie verkozen die zijn klachtenmanagement het meest effectief heeft
georganiseerd. In de jury van het
Gouden Oor zit ook professor Fred
Langerak, hoogleraar Management of
Product Development aan de faculteit
IE&ES. Wat is volgens hem het belang
van goede klachtenafhandeling, wat
voor invloed hebben de media hierop
en hoe ga je hiermee om?
“Goed omgaan met klachten kan van
levensbelang zijn voor een organisatie.
Uit onderzoek blijkt dat organisaties
die goed scoren in klachtenafhandeling
ook goed scoren in termen van
winstgevendheid. Het is normaal dat
een bepaald percentage van het
klantenbestand klachten heeft en
misschien zelfs ontevreden is. Als je
hier als organisatie niet adequaat
op reageert, kunnen klanten besluiten
over te stappen naar de concurrent.
Wanneer je als organisatie echter laat
zien dat je gecommitteerd bent aan

je klanten, ze serieus neemt en de
problemen oplost, kun je klanten
tevreden stellen en de relatie zelfs
verstevigen.”
“Het is jammer dat de media bepaalde
zaken uitvergroten, want ook bij
bedrijven die hun klachtenafhandeling
goed organiseren, gaat wel eens iets
mis. Door bepaalde voorvallen breed
uit te meten in de pers wordt soms een
verkeerd beeld van de werkelijkheid
geschept. Iedereen herinnert zich de
klachten die Youp van ’t Hek had over
T-mobile. Een waar mediacircus voltrok
zich. Maar deed T-mobile het nu
werkelijk zo slecht of wilden de media
dit ons alleen doen geloven? Ik vind dit
een verkeerde vorm van publiciteit
zoeken en misschien ook wel een hele
gemakkelijke. Ik bekijk het zelf liever
van een positieve kant.”
“Wanneer klachten de publiciteit halen,
is het belangrijk te doen aan ‘damage
control’. Dit doe je door aan te tonen
dat je je bewust bent van het probleem
en het probeert op te lossen.
Communiceer hierbij via de media en
kom vooral met feiten. Voorwaarde is

Effe zeuren
‘Je kunt hem niet missen, geen dag’. In
de tijd van Kronkel en Dagboekanier
adverteerde Het Parool met die slagzin.
Voor de Cursor was de variant : ‘Je kunt
hem niet missen, geen week’ lang van
toepassing, maar sinds vorige week
niet meer: “ … maakt de terugloop …
het noodzakelijk het blad minder vaak
op papier uit te brengen”. Is dit het
begin van het einde? Ik heb het
voorspeld: het blad is te kleurig, te
glossy, te duur, zeker in deze tijd van
bezuinigingen op cultuur - en daar zijn
we van.
Door de ontbrekende Cursor zijn de
TU/e’ers allerlei belangrijk lokaal
nieuws misgelopen. Bijvoorbeeld de
grote WikiLeaks cover-up, waardoor de
TU/e urenlang elektronisch onbereikbaar was. Het zijn altijd de wiskundigen
die met hun experimenten roet in ons
eten gooien. Zou Halbe hiervan weten?
Bij het woord ‘Halbe’ denk ik aan
Gerhart Rathenau, in mijn studententijd
hoogleraar natuurkunde aan de
universiteit van Amsterdam; later
directeur van het Philips NatLab.
Hij had een sterk Duits accent: de
uitdrukking Z/2 sprak hij niet uit als ‘Z
gedeeld door twee’ of als ‘een half Z’,
maar als ‘Z halbe’. Gelovigen in de
voorspellingen van de waarzegger
Nostradamus zouden hierin een
verwijzing naar Halbe Zijlstra gezien
hebben.
Wat u ook gemist heeft was een klacht
van het wetenschappelijke voetvolk.

In verband met de aangekondigde
bezuinigingen op het hoger Onderwijs
zijn de protesterende hoogleraren
uitgebreid, in toga, in beeld geweest;
de studenten hebben voor het oog van
kamera’s Halbe en Marja onder vuur
genomen, maar over onze UD’s en
UHD’s werd niet gerept.
Dat is pure discriminatie zou je
zeggen, en dat nog wel van een zeer
autochtone groep - hebt u wel eens
een (niet-westerse) allochtone UD
gezien? Waarom is er geen mediaaandacht voor de hardwerkende
ruggengraat van de universiteit?
Geen tijd om te protesteren, omdat ze
hoogleraren moesten vervangen?
Maar, de studenten waren toch allemaal
op het Malieveld. Misschien hebben
ze gewoon niets van zich laten horen.
Hoe dit zij, u zou het vorige week
allemaal hier hebben kunnen lezen.
U kunt mij niet missen, geen week!

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

Prof.dr. Fred Langerak. Archieffoto | Jan Timmermans

natuurlijk dat je de procedures intern
op orde hebt. Want niets is zo vervelend
als wanneer het opnieuw fout gaat.”
“Toen ik voor het eerst werd gevraagd
voor de jury van het Gouden Oor was ik
erg bezig met klantgericht ondernemen.
Iets dat tot uiting komt in het klachten-

management. Nu ben ik vooral bezig
met productontwikkelingsvraagstukken.
Hierbij is het belangrijk te erkennen dat
een productontwikkelingsproces niet
eindigt met het in de markt zetten van
een product. Zo kan het voorkomen dat
er een fout in het product zit. Hierop
moet je voorbereid zijn en ‘recovery

procedures’ vastgelegd hebben, zodat
je snel en adequaat kunt handelen.
Klachten moeten gedurende dit proces
gezien worden als een bron van nieuwe
ideeën. Deze moet je systematisch
opvangen en gebruiken. Doe je dit niet
dan laat je waardevolle informatie en
marktkansen liggen.” (CM)

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

Mandy Stoop | coördinator
aansluiting vwo/wo
Wie ben je en waarom werk je aan
de TU/e?
“Van oorsprong ben ik natuur- en
scheikundedocent in de onderbouw van
het voortgezet onderwijs. Mijn liefde en
passie voor het bètaonderwijs zijn heel
groot. Ik ben aan de TU/e gaan werken
om net wat meer uitdaging te vinden.
En dat is gelukt. Mijn functie is scholen
en de TU/e met elkaar verbinden op
het gebied van aansluiting. Dat doe
ik bij het Pre University College, een
cluster van STU.”
Wat doe je dan?
“Ik onderhoud contacten met scholen.
Ik bezoek ze en organiseer bijeenkomsten.
Ik doe dat vooral samen met TU/e-collega’s
van de faculteiten.
De taakomvang en het belang van het
Pre University College zijn de laatste
jaren enorm gegroeid. We gaan
bijvoorbeeld aan de slag met intake
gesprekken op het voortgezet onderwijs
en via het wetenschapsknooppunt
gaat de TU/e ook het contact aan met
basisscholen.”

Waar ben je trots op?
“Dat de TU/e hier zoveel capaciteit op
inzet. In enkele jaren zijn we gegroeid
van twee naar zes medewerkers in
dit STU-cluster. En dan zijn er bij de
faculteiten ook nog mensen die aan
aansluiting werken.
Ik ben ook trots op de relaties met
scholen. Daar heb ik flink in geïnvesteerd, onder andere door veel bij
de scholen op bezoek te gaan.

liggen in het gebied van Bergen op Zoom
tot Maastricht.”
Wat is de opdracht voor de toekomst?
“Voorheen leverden wij maatwerk voor
middelbare scholen. Nu moeten we
ombuigen naar een gezamenlijk
gedragen doel. Er moet een uniforme
agenda komen voor samenwerking
waarin de TU/e en de scholen zich
herkennen.

Mandy Stoop

We hebben nu 29 zogenoemde ‘warme
scholen’. Zij hebben een convenant
getekend met de TU/e waarin staat dat
ze de overgang naar de universiteit
willen verbeteren. De 29 scholen die zich
hebben verbonden aan de bèta-alliantie

Het verbinden van vwo en wo is
belangrijk werk. We kunnen de instroom
vergroten en de studierendementen
van de studenten verbeteren. Ik wil
hiermee door, door, door.” (NS)
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Een opwindende broedplaats

CERES | To
Foto’s | Bart va
Illustratie | di

Het Instituut voor Complexe Molecu
een nieuwe fase in. Het nieuwe instit
Graduate Program waarin ambitieuze stud
kunnen instromen in een (verkort) pr
slopershamer in het CERES-gebouw op
zijn getransformeerd tot de nie
“Thrill”. Dat is volgens prof.dr. Bert
Meijer, wetenschappelijk directeur van
het ICMS, het woord dat het nieuwe
onderkomen van het instituut moet
beschrijven. “Eigenlijk wil ik daar heel
weinig aan toevoegen. Het is een gevoel
dat je niet te veel met woorden moet
proberen te beschrijven. Elk voorbeeld
verzwakt de gedachte. Het is het gevoel
dat ik krijg als ik de campus van Caltech
in Pasadena oploop. Het gevoel dat
daar iets bijzonders gebeurt.”
Uit het gesprek met Meijer en ir. Sagitta
Peters, business manager van het ICMS,
spreekt een voortdurende zoektocht
naar een omgeving, een atmosfeer,
waarin onderzoekers optimaal gedijen.
Het nieuwe onderkomen van het ICMS,
met kantoren, laboratoria en een
Advanced Study Center, moet een
broedplaats worden van grensverleggend,
multidisciplinair onderzoek. Het wordt
de centrale ontmoetingsplek voor alle
bij het ICMS betrokken onderzoekers
en studenten.
Illustratief voor de intenties voor het
nieuwe CERES-gebouw, is de ruimte
die is gereserveerd voor een Advanced
Study Center. Meijer: “Dat moet je zien
als een soort University Club, maar dan
net iets anders. In de University Club
kun je heerlijk eten en liggen bladen
als Cursor, Matrix en het Eindhovens

Dagblad. In het Advanced Study Center
kun je minder lekker eten, maar liggen
tijdschriften als Science, Nature en
PNAS. Er wordt gediscussieerd over
onderzoek en de technologische uitdagingen voor de toekomst, en gefilosofeerd
over de relatie tussen wetenschap en
maatschappij.”

Het nieuwe CERES
moet het gevoel
uitstralen dat daar
iets bijzonders
gebeurt
Meijer ziet het ICMS ook als een
centrum voor wetenschappelijk debat,
waar onderzoekers met wortels in de
faculteiten Technische Natuurkunde,
Scheikundige Technologie, Biomedische
Technologie, Werktuigbouwkunde en
Wiskunde & Informatica over de grenzen
van hun eigen vakgebied heen kijken.
In het Advanced Study Center zullen
dan ook inspirerende sprekers van over
de hele wereld worden uitgenodigd.
De kersverse Russisch-Nederlandse
Nobelprijswinnaar André Geim is
volgens Meijer typisch iemand die in

het Advanced Study Center zou moeten
komen spreken. “Ik heb Geim laatst
gezien in Veldhoven. Hij gaf daar een
ongelooflijk inspirerende lezing.
Geestig, maar ook een beetje schopperig.
Heel boeiend.” Geim is bij uitstek een
wetenschapper die buiten de gebaande
paden denkt. Niet voor niets kreeg
hij niet alleen de Nobelprijs -voor het
vervaardigen van grafeen, een enkele
laag koolstof die hij met plakband(!)
wist te isoleren-, maar ook de IgNobelprijs voor buitenissig onderzoek - voor
het laten zweven van een kikker in een
magneetveld. “De hoop is dan natuurlijk
dat daar niet alleen fysici op afkomen,
maar iedereen die geïnteresseerd is in
de toekomst van de technische natuurwetenschap.”

[E]

The Institute for Complex
Molecular Systems (ICMS)
will be entering into a new
phase this year. This month,
the new institute will be starting its own
Graduate Program, a (shortened) PhD that
ambitious students can enroll in after a
special Master’s program. On top of that,
the CERES building on TU/e campus will
be demolished and is to be transformed
into the new ICMS headquarters before
the end of 2011.

Graduate Program
Geheel passend in de ICMS-filosofie
-goede mensen bijeenbrengen in een
inspirerende omgeving en ze vervolgens
zoveel mogelijk vrijheid geven- is ook
het Graduate Program in Complex
Molecular Systems dat deze maand van
start gaat. Het biedt ambitieuze studenten, ingeschreven als masterstudent
aan een van de faculteiten, de mogelijkheid om een aanvullend programma te
volgen van dertig studiepunten. Dat is
bovenop de reguliere master, zegt
wetenschappelijk directeur prof.dr. Bert
Meijer: “Je moet het zien als een soort
honoursprogramma, dat de studenten
naast hun gewone studie volgen. Het is
ook niet de bedoeling dat de student
hierdoor langer over zijn master doet.”
De studenten volgen niet alleen
colleges, maar worden ook betrokken
bij werkbesprekingen, workshops en
andere activiteiten die met het
onderzoek van het ICMS samenhangen.
Wordt dit aanvullende masterprogramma
met goed gevolg afgelegd, dan kan de
student binnen het instituut aan de slag

met een promotieonderzoek, waarvoor
hij of zij zelf het onderzoek mag
schrijven - uitzonderlijk binnen de
natuur- en technische wetenschappen.
Meijer: “Ze zijn natuurlijk wel gebonden
aan kaders, zoals de aanwezige
onderzoeksfaciliteiten, maar onderzoek
hoort te draaien om de jonge mensen
die het werk doen. Zij zijn eigenaar
van hun eigen project. Het is niet de
bedoeling dat ze taken uitvoeren die de
hoogleraar heeft bedacht. Als iemand
een briljant idee heeft, zelfs al valt het
volledig buiten de onderzoekslijn, wie
ben ik dan om te zeggen dat dit niet
kan? De structuur van dit instituut is er
om mensen te helpen en niet andersom;
de mensen zijn er niet voor de structuur.”
Volgens Meijer is het noodzakelijk om
studenten enthousiast te houden voor
hun studie. “In het eerste jaar zijn de
meeste studenten nog enthousiast;
alles is nieuw. Halverwege de studie
zakt de motivatie ver weg en zetten ze
vaak alleen nog door omdat ze er al
zoveel tijd in hebben gestoken. Maar als

ze eenmaal in een onderzoeksgroep
komen voor hun eindproject, dan
worden studenten nog veel enthousiaster dan ze aan het begin van hun studie
waren.” Als het aan Meijer ligt, worden
studenten dan ook zo vroeg mogelijk
betrokken bij het onderzoek. Het
Graduate Program is daar een nieuw
onderdeel van en sluit goed aan bij het
Meijers Spinozalab, waar jongerejaars
studenten en zelfs middelbare
scholieren al in aanraking komen met
wetenschappelijk onderzoek.

“Als iemand een
briljant idee heeft,
wie ben ik dan
om te zeggen dat
het niet kan?”
Doordat de Graduate-studenten al
tijdens de master worden voorbereid op

het promotieonderzoek, kan dit laatste
traject met zeker een half jaar worden
ingekort, denken ze bij het ICMS. Voor
het volledige programma -master en
promotie- wordt daarom gestreefd
naar een duur van vijfenhalf jaar. Niet
iedereen kan zich zomaar inschrijven
voor het Graduate Program. Om te
beginnen moet de student zijn
toegelaten tot een van de kwalificerende
master van de aangesloten faculteiten
(TN, ST, BMT, W, W&I). Om de kwaliteit
te garanderen bepaalt een toelating
commissie of de student op basis van
motivatie en cijfers (in principe
gemiddeld meer dan een acht tijdens
de bachelor) kan instromen in de
master, zo staat in de informatiefolder
beschreven.
Maar die cijfersoep wordt niet zo
heet gegeten als hij wordt opgediend.
Ook studenten die voor hun vakken
minder dan een acht hebben behaald
maken volgens Meijer nog wel een
kans, als ze aanleg blijken te hebben
voor onderzoek. Uiteindelijk draait het

om het perspectief op een succesvolle
academische carrière. “Sommigen
zijn analytisch heel sterk en halen
allemaal negens voor hun vakken,
maar zijn niet sterk in onderzoek.
Voor onderzoek is ook creativiteit en
intuïtie belangrijk, en dat blijkt vaak
pas tijdens een afstudeeronderzoek.”
Geld is nooit een probleem, zegt Meijer
als hem wordt gevraagd hoe je kunt
garanderen dat geslaagde master
studenten kunnen instromen in een
promotietraject. De universiteit steekt
in tien jaar vijftien miljoen in het
instituut en de staf van het ICMS is
druk doende beurzen te regelen voor
masterstudenten die willen promoveren.
“Ik kan me niet voorstellen als hier tien,
twintig, dertig, veertig jonge mensen
met overtuiging en passie willen
werken, dat we met de huidige staf
niet in staat zijn om dat geld te regelen.
Laat ze maar komen. Dat past ook in
de ambitie van de universiteit om
te groeien.”
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aan de voet van de schoorsteen

Tom Jeltes
an Overbeeke
iederendirrix

ulaire Systemen (ICMS) gaat dit jaar
tuut start deze maand met een eigen
denten na een speciaal masterprogramma
romotietraject. Tegelijkertijd gaat de
de TU/e-campus, dat nog in 2011 moet
euwe thuisbasis van het ICMS.

CERES
Sinds de officiële start van het ICMS
in 2008 huist het instituut in het
souterrain van het Hoofdgebouw.
De beschikbare ruimte daar, ingevuld
met enkele kantoren en een vergaderzaal annex koffiekamer, is echter
niet langer voldoende om het snel
groeiende instituut te herbergen.
Daarom is gekozen voor een nieuw,
eigen gebouw, voorzien van een
aanvullend state-of-the-art laboratorium, veel ruimte voor onderzoekers,
studenten en gasten van buitenaf om
elkaar te ontmoeten en plek voor de
Animatiestudio en de kernleden van
het instituut die er fulltime hun intrek
zullen nemen.
Voor de locatie viel het oog op het oude
Ketelhuis, officieel het Centraal Energie
en Regelstation (CERES), dat decennia
lang de gebouwen op de campus
(met uitzondering van het Paviljoen)
van heetwater heeft voorzien voor de
verwarming. In de hoogtijdagen waren
zo’n zestien machinisten in ploegen
dienst bezig om het ketelhuis in bedrijf
te houden. Later werd de installatie in
het Ketelhuis geautomatiseerd, tot dat
enkele jaren geleden de verwarming
van gebouwen op de campus werd
gedecentraliseerd. Sinds 2005 is het
Ketelhuis buiten gebruik. Er restten
slechts twee noodstroomaggregaten
en twee persluchtinstallaties.
Deze laatste zijn inmiddels naar een
ander gebouw verplaatst, maar de
noodstroomaggregaten blijven in
de nieuwbouw behouden.
Volgens Boudewijn Elmans, project
manager bij Dienst Huisvesting,
was de keuze voor CERES vanzelfspre

kend. “Het gebouw heeft een centrale
plek op de campus, was niet meer in
gebruik en ook het beschikbare aantal
vierkante meters kwam goed overeen
met de wensen van het ICMS.”

“In zo’n gebouw
krijg je een
prachtige
ruimtelijkheid
cadeau”
Eind 2009 werden het Eindhovense
architectenbureau diederendirrix,
constructief adviseur Aronsohn en installatieadviseur Deerns gecontracteerd
om een ontwerp te maken voor het
nieuwe studie- en ontmoetingscentrum
van het ICMS. Gezien het historische
karakter van het Ketelhuis heeft het
architectenbureau in het ontwerp
rekening gehouden met adviezen van
onderzoeksbureau Urban Fabric, dat
de TU/e-bebouwing cultuurhistorisch
heeft doorgelicht. Elmans: “We hadden
geen vrij spel, maar hebben zorgvuldig
moeten handelen om het gebouw in ere
te houden.” De karakteristieke schoorsteen die jarenlang de rookgassen van
de ketels heeft afgevoerd blijft daarom
behouden als een baken voor eenieder
die de weg naar het ICMS zoekt.
Deze maand is de sloper aan de slag
gegaan om asbest, de ketels en de
leidingen in het gebouw te verwijderen,
zodat in april twee aannemers (een
voor de bouwkundige aspecten en een

voor de installaties) met de inrichting
kunnen beginnen.
Architect ir. Rob Meurders van
diederendirrix, alumnus van de TU/e,
is verantwoordelijk voor het ontwerp.
“Het was niet eenvoudig, want het
Ketelhuis heeft nu een gesloten karakter en is toegerust voor een heel andere
functie. Hoe ga je om met een gebouw
dat een gebrek aan daglicht en openheid in zich heeft, terwijl ICMS hier juist
om vraagt. We hebben de beperkingen
opgepakt als nieuwe mogelijkheden.
Daarom hebben we ervoor gekozen om
de zuidgevel te transformeren in een
communicerende gevel met veel glas.
Zo creëren we een interface tussen de
binnen- en buitenwereld. Aan de
andere kant krijg je in zo’n gebouw al
een prachtige ruimtelijkheid cadeau,
een waanzinnige verdiepingshoogte,
en daar hebben we ook optimaal
gebruik van gemaakt”
Het nieuwe CERES krijgt een lab met
twee ruimtes op de begane grond,
twee collegezalen en ruimte voor het
Advanced Study Center. Boven zijn er
kantoren met een relatief open karakter
met uitzicht op het centrale atrium dat
met een tribunetrap verbonden is met
de eerste verdieping, die via de beken
de loopbruggen op zijn beurt weer in
verbinding staat met de rest van de
campus. Meurders: “Door het atrium en
de centrale trap wordt het een exclusief
kantoorgebouw. CERES is nu een soort
geheim dat na de verbouwing ontdekt
kan worden. In die ontdekking zit ook
de ‘thrill’ waar Bert Meijer het over
heeft.”
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Ultrageluid maakt lokale chemothe
Een slimme combinatie van ultrageluid, temperatuurgevoelige
nanodeeltjes en MRI maakt het mogelijk om medicatie tegen
kanker lokaal in een tumor af te leveren. Dat het principe werkt,
bewees het team van deeltijdhoogleraar prof.dr. Holger Grüll (BMT
en Philips Research). Grüll heeft goede hoop dat deze methode zal
leiden tot een effectievere chemotherapie met minder bijwerkingen.
Chemotherapie tegen kanker is berucht
om de nare bijwerkingen, zoals
misselijkheid en haaruitval. Die
bijwerkingen zijn onlosmakelijk
verbonden met het werkingsprincipe van
de chemotherapie: de werkzame
stoffen, cytostatica, worden opgenomen
in het inwendige van de tumorcel en
verhinderen dat deze zich deelt. Helaas
hebben cytostatica ook een giftige
uitwerking op gezonde, snel delende
cellen, zoals cellen in de darm,
haarzakjes, beenmergcellen (waar
bloedcellen worden aangemaakt) en
geslachtsorganen. Met respectievelijk
misselijkheid, haaruitval, bloedarmoede
of een slecht functionerend immuun
systeem tot gevolg.
Er wordt dan ook naarstig gezocht naar
een manier om de chemotherapie alleen
lokaal toe te passen. Dat zou de
bijwerkingen kunnen reduceren en een
effectievere aanval op de kankercellen
mogelijk maken. Een veelbelovende
strategie is het gebruik van een soort
nanocapsules die hun inhoud alleen in
een specifieke omgeving (met name bij
een bepaalde temperatuur) lozen.

Nanodeeltjes worden al gebruikt voor
chemotherapie: de nanocapsules met
medicatie hopen zich op in de tumor,
waar het medicijn over een lange
periode geleidelijk vrijkomt.

De nanodeeltjes
gaan open boven
de 42 graden
“Een voordeel van het gebruik van
nanodeeltjes voor chemotherapie is
bijvoorbeeld dat het medicijn niet meer
in het hart terechtkomt”, zegt prof.dr.
Holger Grüll. “maar doordat de
medicatie nu langzaam vrijkomt, is het
effect op de tumor niet optimaal.” Grüll,
die de Duitse nationaliteit heeft, werkt
bij Philips Research en is daarnaast
deeltijdhoogleraar in de groep
Biomedical NMR van de faculteit
Biomedische Technologie. Met collega’s
van Philips en twee promovendi van de
TU/e, Mariska de Smet en Nicole Hijnen,
publiceerde hij vorige week een artikel

in de Journal of Controlled Release.
Hierin beschrijven de onderzoekers een
snelle afgifte van een medicijn in een
met ultrageluid verwarmde tumor.
“We zijn erin geslaagd om hittegevoelige nanodeeltjes te ontwikkelen die een
medicijn tegen kanker kunnen bevatten.
De nanodeeltjes gaan alleen open als ze
in een omgeving komen met een
temperatuur boven 42 graden. Dat
betekent dat we, door gericht tumoren te
verwarmen met ultrageluid, in korte tijd
een grote hoeveelheid medicatie in de
tumor kunnen doen vrijkomen. In de
MRI-scanner kunnen we dat proces tot in
detail volgen.” Een doorbraak, volgens
Grüll, al is het onderzoek nog in de
zogeheten preklinische fase en moet de
werkzaamheid van de therapie nog op
mensen worden getest.
Grüll: “Het idee van temperatuursafhankelijke medicijnafgifte is al in 1978
voorgesteld, maar het heeft lang
geduurd voor het juiste materiaal voor
de deeltjes was gevonden. Bovendien
was het nog niet mogelijk om op een
niet-invasieve manier tumoren te
verwarmen.” Tot voor kort paste men
zogeheten rf-ablatie toe om tumoren te
verwarmen. Hierbij wordt een naald in
de tumor gebracht die radiofrequente
signalen uitzendt, waardoor het
omliggende tumorweefsel wordt verhit
en bij hoge vermogens zelfs kapotgemaakt.
“Rf-ablatie heeft als nadeel dat het
invasief is: je moet een naald bij de

patiënt inbrengen. Daarbij heb je weinig
controle over hoe het weefsel opwarmt.
Daarom gebruiken wij gericht ultrageluid
voor de opwarming. Hiermee kunnen we
zonder problemen tot diep in het
lichaam komen.” Alleen bot- en
longweefsel is lastig te bereiken met
deze ‘High-Intensity Focused Ultrasound’ (HIFU). Dit komt doordat de
geluidsgolven de neiging hebben te
weerkaatsen op overgangen tussen
weefsel van hoge en lage dichtheid.

Er komt in korte
tijd veel van
het medicijn in
de tumor vrij
HIFU is gebaseerd op hetzelfde principe
als de tegenwoordig algemeen bekende
zwangerschapsecho, alleen ligt het
vermogen een stuk hoger en worden de
geluidsgolven in één punt gefocusseerd.
Het apparaat dat het ultrageluid opwekt,
de transducer, is ingebouwd in de
MRI-scanner. “Met de scanner bepalen
we de locatie van de tumor, zodat het
ultrageluid daar precies op kan worden
gericht. Bovendien kunnen we met MRI
direct zien wat de temperatuur is van het
weefsel en of wel de hele tumor wordt
verwarmd.” De patiënt zou hiervoor wel
gedurende de hele behandeling
(minstens een half uur) in de scanner

moeten blijven liggen.
Grüll en collega’s gebruikten nog een
handige truc: ze stopten niet alleen
medicijnen in de nanodeel, maar ook het
contrastmiddel voor de MRI-scanner.
“Dat is echt nieuw. Het betekent dat we
letterlijk kunnen zien waar in de tumor
de nanodeeltjes opengaan en het
medicijn samen met het contrastmiddel
vrijkomt. En we kunnen aan het
MR-signaal ook zien hoeveel geneesmiddel er vrijkomt. Soms zit er een dode
kern in de tumor waar nauwelijks bloed
doorheen stroomt. Op deze plekken
komt minder medicijn terecht, maar dat
zien we meteen op het beeld.” Dat is
een belangrijke stap, want zonder deze
truc is heel lastig te meten hoeveel
chemo in de tumor terecht komt.
Grüll laat twee MR-plaatjes van een
tumor naast elkaar zien. Ze hebben
vrijwel exact dezelfde vorm, terwijl op de
één de hoeveelheid contrastmiddel te
zien is en op de afbeelding ernaast de
temperatuur, vertelt hij tevreden. Een
teken dat het principe werkt. Grüll heeft
op basis van deze ‘proof-of-concept’
hoge verwachtingen: “Het lijkt me
realistisch om te verwachten dat we met
deze methode minstens een tien maal
zo hoge dosis medicatie bij de tumor
kunnen afleveren dan bij conventionele
therapie. Dat betekent dat de arts de
totale dosis kan verlagen, zodat er
minder bijwerkingen optreden.”
Het is de bedoeling dat de nieuwe
chemotherapie verder wordt onderzocht

Belang binnenklimaat musea jarenlang
Er zijn prachtige schilderijen van vierhonderd jaar oud.
Je zou zeggen dat die de tand des tijds hebben doorstaan
en tegen een stootje kunnen. Toch proberen musea de laatste
decennia het binnenklimaat zo constant mogelijk te houden
om aantasting van de werken te voorkomen. Hoe nodig is
dit eigenlijk? Promovendus ir. Marco Martens van Building
Physics & Systems van de faculteit Bouwkunde heeft het
binnenklimaat van 21 uiteenlopende musea vastgelegd en
vertaald naar een risicoprofiel voor het behoud van schilderijen,
boeken, beelden en andere kunstobjecten.
Vandaag, donderdag 17 februari, vindt
aan de TU/e het klimaatcongres ‘Naar
de knoppen’ plaats, waar directeuren,
conservatoren en technici van vooraanstaande musea onder meer komen
luisteren naar de onderzoeksresultaten
van promovendus Marco Martens over
conservering in musea.
De unit Building Physics & Systems
doet onder leiding van Henk Schellen al
jaren onderzoek naar het binnenklimaat
in monumentale gebouwen. Om de
bouwkundige expertise aan te vullen
met kennis van museale objecten kreeg
Marco Martens voor een promotieonderzoek input van de overheidsinstellingen
Erfgoedinspectie en het Instituut
Collectie Nederland. Doel is het
binnenklimaat van musea in kaart te
brengen waarna de kwaliteit van het
behoud van de kunstobjecten die zij
herbergen voorspeld kan worden.
Minstens een heel kalenderjaar is

gassen die eventueel vrijkomen bij
kunstobjecten met chemicaliën (denk
aan foto’s) uit de lucht te halen zodat ze
geen andere objecten kunnen aantasten.
Ook is het aantal bezoekers dat zwetend
en ademend rondliep in relatie gebracht
met de klimaatbeheersing.
Dat sommige musea huiverig waren om
mee te werken, verbaast Martens niet.
“Dat heeft te maken met de bruikleen-

nauwkeurig de temperatuur en relatieve
vochtigheid gemeten die heerst in
21 musea in België en Nederland.
Daarnaast zijn de gebouwschillen goed
doorgelicht. Welk materiaal is gebruikt
en wat voor constructies zijn aanwezig?

“Laat géén
speciale luchtbehandelinginstallatie
ontwerpen”
Zijn er lekken of koudebruggen zoals
houten balken in het metselwerk?
Hoe is de isolatie? Hoe wordt het
binnenklimaat geregeld? Mogelijkheden
zijn bevochtigen, ontvochtigen,
verwarmen, koelen en filteren. Dat
laatste is bedoeld om stofdeeltjes en

Marco Martens. Foto | Bart van Overbeeke

verklaring. Wil een museum een kunststuk
lenen van een collegamuseum, dan
kan deze laatste eisen stellen aan de
omstandigheden. Komt er door mijn
onderzoek een ongunstig binnenklimaat
naar boven, dan wordt het moeilijk om
nog stukken te lenen.” Hij heeft de
deelnemers anonimiteit moeten beloven.
Andere, vooral de kleinere gemeentemusea, waren daarentegen enthousiast.

Voor een kleine financiële bijdrage lag
er een wetenschappelijk advies over
het eigen klimaat in het verschiet.
Welk risico loopt bijvoorbeeld een
paneelschilderij op aantasting door
schimmel wanneer het aan een
bepaalde muur blijft hangen? Martens
heeft risicoprofielen opgesteld voor
bepaalde typen schade bij bepaalde
typen objecten. Zo is de kans op
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rapie mogelijk
en verbeterd binnen het project
HIFU-CHEM van het topinstituut Center
for Translational Molecular Medicine
(CTMM), waarin wordt samengewerkt
met onder meer de Universiteit Utrecht
en het UMC Utrecht. (TJ)

[E]

In de rubriek Sluitstuk

Sluitstuk

vertellen afstudeerders
over hun afstudeeronderzoek.

With a clever combination of ultrasound, temperature-sensitive
nanoparticles, and MRI, cancer medication can be administered to a
tumor locally. The team of part-time professor prof.dr. Holger Grüll
(BMT and Philips Research) already proved it works. Grüll is confident
the method will lead to a more effective chemotherapy with fewer side
effects.

Sander Floris. Foto | Rien Meulman

Glasvezelconnectoren veroorzaken
minder lichtverlies dan verwacht
De glasvezelkabels van onze internetverbinding worden aan elkaar
verbonden door connectoren. Een
goede uitlijning van de vezels is
belangrijk om het lichtverlies op die
punten te minimaliseren. In een poging
het verlies te modelleren, ontdekte
student Electrical Engineering Sander
Floris dat connectoren een onverwacht
effect uitoefenen op dit verlies.

overschat
biologische, chemische en mechanische
schade op paneelschilderijen, papier,
houten beelden en gefineerde meubels
genoteerd. Naar aanleiding hiervan zijn
adviezen verstrekt.
Het is op zijn minst een opmerkelijke
aanbeveling die promovendus Marco
Martens gaf aan een van de deelnemende
musea: “Laat géén speciale lucht
behandelinginstallatie ontwerpen.
Jullie honderdvijftig jaar oude vitrines
beschermen de collectie van boeken en
prenten perfect. Meer is niet nodig.”
En dat terwijl jarenlang gedacht werd
dat behoud van museale objecten
vooral verbeterd kon worden door het
installeren van moderne klimaatbeheers
apparatuur. In 1990 is het zogenoemde
Deltaplan van Hedy d’ Ancona, destijds
minister van Cultuur, in werking gezet.
275 miljoen gulden werd vrijgemaakt
om behoud en beheer van museale
objecten te verbeteren. “Veel musea
wisten door dit cultuurbeleid wel wat
het doel was, maar niet welk middel

het meest geschikt. Zij zochten hun
oplossing deels in klimaatinstallaties.
Het streven was het klimaat zo constant
mogelijk te houden. Het is nog beter
om slechts 1,5 procent marge te hebben
in de relatieve luchtvochtigheid dan
2 procent.”

Een nieuwe,
duurzame en
financieel
gunstige aanpak
Martens wil het geen deels weggegooid
geld noemen, beter ‘voortschrijdend
inzicht’. “We zien nu dat een klimaat dat
niet voldoet aan strenge internationale
richtlijnen vaak toch geen schaderisico
oplevert. Bovendien komen er grote
voordelen bij kijken. Mijn simulatie
studie toont aan dat wanneer je een
museum ‘s zomers een paar graden
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warmer en ‘s winters een paar graden
kouder houdt, je tot 25 procent energie
kunt besparen. Ook verminder je
aantasting van de panden. In een
gebouw met klimaatinstallaties zie je
ook roosters, kanalen en leidingen.
Deze doen afbreuk aan de monumentale
waarde van een museum.”
Dit resultaten van dit onderzoek worden
gedragen door de Erfgoedinspectie
en het Instituut Collectie Nederland.
“Het onderzoek heeft een nieuwe
aanpak gebracht die financieel gunstig
en duurzaam uitpakt. We weten nu
dat het niet per se noodzakelijk is het
klimaat zo constant mogelijk te houden.
Musea kunnen beter een methode van
klimaatbeheersing kiezen die ook goed
is voor het gebouw. Nog belangrijker
dan het hebben van een klimaatinstallatie is wie er aan de knoppen draait.
Kunstobjecten en/of gebouwen kunnen
stukgaan op het moment dat er verkeerde
instellingen worden gedaan.” (NS)

Some of the most beautiful paintings are up to four hundred years
old. You’d think they stood the test of time because they’re pretty
sturdy. Yet in the past decennia museums have been working towards
maintaining a steady climate to prevent their works from damaging.
Is that really necessary? PhD student ir. Marco Martens of Building Physics &
Systems of the Department of Architecture, Building & Planning recorded the
climates of 21 different museums and used his findings for a risk profile for the
preservation of paintings, books, statues and other artworks.
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Prof. Holger Grüll en aio’s Nicole Hijnen (links) en Mariska de Smet. Foto | Bart van Overbeeke

Weerkaatst door de randen van zijn
kern ‘huppelt’ een lichtsignaal de
glasvezelkabel door. Hoe dunner de
vezel, des te hoger kan de bandbreedte
zijn. Toch zijn niet alle kabels flinterdun;
vooral de kabels die onze computers
binnenshuis aan een netwerk
verbinden, zijn meestal ‘multimode
glasvezelkabels’. Deze relatief brede
kabels laten zich veel gemakkelijker
aan elkaar koppelen, terwijl ze over
korte afstand nog steeds een hoge
bandbreedte halen.
De connectoren tussen de kabels
koppelen de glasvezels echter nooit
perfect aan elkaar, waardoor lichtverlies
ontstaat. Het bedrijf Tyco Electronics
gaf Sander Floris de opdracht om het
verlies te modelleren aan de hand van
de verschuiving van de kabels ten
opzichte van elkaar. Met zo’n model
kunnen wellicht betere connectoren
worden ontworpen.
“Ik gebruik voor de modellering de
Wilson-basis”, zegt Floris. “Dat is een
nieuwe manier om naar een vezelovergang te kijken.” Vooral de experimenten
van zijn onderzoek zorgden echter
voor de nodige verbazing. Hoe groter

de verschuiving tussen de kabels is,
des te groter is het verlies.
Dat verband is echter niet bepaald
rechtlijnig. De student onderzocht dit
door een zorgvuldig verdeeld
lichtsignaal te sturen door een
glasvezelkabel, die via connectoren
was verbonden aan een tweede kabel.
Daarna mat hij het lichtverlies in de
ontvangende kabel. De grafiek met de
resultaten toont een wolk van punten.
In een tweede experiment werden de
kabels tegen elkaar gehouden met
behulp van een beweegbaar platform.
De verschuiving was zo beter te
controleren. De grafiek met het
lichtverlies ten gevolge van de
verschuiving was dan ook mooi
curvevormig. Toch was de student
erg verbaasd over de resultaten.
“De lichtverliezen bij de connectoren
bleken structureel lager te liggen dan
bij afwezigheid van connectoren. Ik
had verwacht dat de connectoren juist
tot meer verliezen zouden leiden,
bijvoorbeeld door fabricageprocessen.
We vermoeden nu dat het krachtenspel
tussen de connectoren de verliezen
beperkt.” Of dat zo is, mag Floris gaan
onderzoeken tijdens een
vervolgonderzoek. (EV)
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In fiber optic cables,
shifts between cables
cause a certain loss
of light. In an effort to
model that loss, Electrical Engineering
student Sander Floris discovered that
connectors influence the loss, which
was unexpected.

Van ADHD af met dieet
ADHD kan in veel gevallen worden voorkomen met het juiste dieet.
Dat blijkt uit een Nederlandse studie die vorige week verscheen in het
gerenommeerde vakblad The Lancet. Van de honderdduizend Nederlandse kinderen met ADHD slikt de helft medicijnen. In tweederde van
de gevallen is dat overbodig, zo luidt de conclusie van het studie.
Hoofdonderzoekster Lidy Pelsser gelooft al jaren dat ADHD in de meeste
gevallen wordt veroorzaakt door een overgevoeligheid voor bepaalde
voedingsmiddelen. Omdat elke patiënt verkeerd reageert op andere
voedingsstoffen, werd dit tot dusverre echter onvoldoende onderkend.
Om vast te stellen of hun klachten voedingsgerelateerd waren, werden
jonge ADHD-patiënten onderworpen aan een zogeheten eliminatiedieet
van vijf weken. Bij maar liefst 32 van de 50 kinderen verbeterde door
het dieet de klachten dusdanig (gemiddeld met tachtig procent) dat
kon worden gesteld dat ze niet langer aan ADHD leden. Door langzaam
voedingsmiddelen toe te voegen waartegen een abnormale concentratie
antistoffen in het bloed werd gevonden, stelden de onderzoekers
vervolgens vast aan welke producten de klachten waren te wijten. (TJ)

© 2011 KPMG N.V., alle rechten voorbehouden.
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Bas Huiskens, 28 jaar
Adviseur KPMG IT Advisory
“Tijd voor een break in
de cursus: ff de boys
van #advisory wegtikken
#tafelvoetbal!”

Voor 24/7 updates over werken bij Audit of Advisory, check de KPMG-bloggers op www.gaaan.nu
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From 3.30 to 5 p.m. on Thursdays, Annet Houben
teaches Dutch to ten partners of expats. Two weeks
ago she started a new series of courses again.
She teaches the expats for ninety minutes per week.
Houben: “Of course this is very meager. That is why
we emphasize that they need to practice a lot at home
and do their homework. Ninety minutes per week is
just not going to get you there.”
The lessons are intended to master the basic principles
of Dutch. Introducing yourself, shopping, striking up
short conversations. “Students should not think that
they will learn the language inside-out here. I also used
to teach at the ROC, where students were taught three
hours every day - which is totally different from ninety
minutes per week. Still, you can lay a sound foundation
enabling you to get cracking with the language further
in a more intensive manner, or you can do a follow-up
course at the adult education center.”
TU/e organizes the courses for partners of expats in
cooperation with the adult education center. There are
three levels. At the first level the students learn things
like saying hello, the alphabet, singular and plural, the
difference between ‘hebben’ and ‘zijn’, and ‘mogen’
and ‘moeten’. Lessons go up to level 3, by which time
ten chapters from the book will have been dealt with.
Annet Houben: “To give you an idea: this is still below

One by one the students have to say where they are
from and what their names are. The numbers are
obviously still difficult for them: the given that in
Dutch you first say the final digit (six), and the ten
only after this (seventy) is incomprehensible for many.
Houben speaks only Dutch right from the first lesson.
“Most students are highly educated and speak English
well. I don’t want to tempt them to speak English,
so I don’t use it at all.” (HB)

A new series of
Dutch courses for
expats will start
again in September.
For more information
you can turn to the
Center for Communi
cation, Language &
Technology.

What is your favorite spot in Eindhoven?
During the first week in Eindhoven
(it was the beginning of August) I was
wandering around and came across
some cows. I thought that I was pretty

Brabant Expat Center already expanding

There is more taking place at the
BEC than just the registration of new
employees of companies with the
Immigration and Naturalization Service.
“Apart from the fact that we support
various companies and organizations
-including TU/e- with the formal
procedures, we also want to serve as
an intermediary for questions from the
expats themselves, and help them find
the right organization for insurances,
childcare or housing”, explains Ron
Stoop, coordinator of the expat center.
“We are busy binding companies and
organizations to us. In principle we
speak with virtually all expats from
the region when they arrive here.
We like to refer them to banks, insurance
companies or doctors that we know will

help them properly.” By ‘help them
properly’ Ron means especially that
English is spoken at these organizations
and that materials -such as an insurance
policy- are available in English.
“Insurers will never offer the whole
policy in English, but our condition is
that they should at least have a summary
in English, so that the expats know what
they have taken out an insurance policy
for and what not.”
In addition, Stoop wants to emphasize
that the BEC is the place for all questions
from expats. “Although we don’t know

Yes Marius, that would be a bad bad bad thing! Many fluorescent light bulbs
contain mercury vapor, which is highly toxic to humans and the environment.
This is why you cannot discard them with your ordinary household waste, but
must keep them apart with your small chemical waste (KCA). Many households
have a special bin for the latter kind of waste. If you do not have such a bin,
you can keep it apart yourself, together with other hazardous or harmful waste
such as batteries, hypodermic syringes, medicines, paint or thinner.
This small chemical waste is collected by the municipality free of charge; make
an appointment via number 14 040 (Dutch-language menu). You can also hand
it in yourself at a ‘milieustraat’: a central collection point for special waste.
In Eindhoven you find ‘milieustraten’ at Gabriël Metsulaan 1, Esperheide 2 and
Lodewijkstraat 9.
A new generation of fluorescent light bulbs, containing xenon instead of
mercury vapor, is emerging. These xenon lights can be safely discarded with
your household waste. When in doubt, check the packaging of the light bulb.
For information about other kinds of waste: check I Wonder in Cursor 8. (SK)

Marius Lazauskas
a Master student of Architecture, Building & Planning and Common Room volunteer
What is the best advice anyone ever
gave you?
It is not very often I get advice and even
less often I follow it. Trial and error is
the hardest way to find something out
- I chose it. The nearest thing to ‘advice’
that comes to my mind is a remark
made by my second-year studies tutor.
She said: “You will never have enough”.
I’m not sure why, but I remember this
remark once in a while. Looking back,
it does make sense.

Marius Lazauskas.

Fluorescent light bulbs [‘spaarlampen’ in Dutch] are the lamps sold most in
the Netherlands since it is no longer permitted to produce the energy-wasting
incandescent lamp. The drawback: its chemical composition. Marius
Lazauskas wonders ‘How to safely dispose of fluorescent light bulbs?
Throwing them into general waste bins, would be a bad bad bad thing?’

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

Photo | Bart van Overbeeke

Four questions for….

On February 25 the Brabant Expat
Center (BEC) Eindhoven opened its
doors. Almost a year later it is already
expanding, as a result of the large
numbers of expats in the Eindhoven
region. Every day the expat center deals
with loads of questions and requests
from enterprises, organizations and
expats about permits, accommodation,
the tax authorities or child benefit.

I wonder

the level that is set as a requirement for the beginners
of the integration course. It is the basic beginnings
of the basis.”

all the answers, we can refer them to
the right organizations. We also like
to hear from them if there are any
complaints, about housing for instance.
“If we don’t hear anything, we don’t
know whether things are going right
or wrong. So all information is more
than welcome.” (HB)
The Brabant Expat Center is located in
the Kennedytoren at Kennedyplein in
Eindhoven. More information may be
found on: www.expatguideholland.com

Photo | Bart van Overbeeke

lost and wandered into some nearby
village... Later on my house-mates
explained that there is an eco-farm in
‘Genneperpark’. That explained the cow
phenomenon. Anyway, I noticed that for
Dutch people that is a natural occurrence,
but for me it was something new to see
cows in a park. I went there a few times
to stare at them, watch them graze, say
‘Proost’ to them and have a beer.
In whose boots would you like to be
for a day?
I do not really have idols, but I would
choose between: Nikola Tesla, the last
space shuttle launch coordinator,
a religious radical (they have answers
to everything) and the chief designer

of the first Fiat Multipla series... A rather
interesting collection, so it would
depend on my mood.
Who at TU/e deserves a pat on the
back and why?
I would certainly pet the ‘Energy Man’.
I like the way humanity-facing issues
are being presented.
Enough of spreadsheets, diagrams
and tables! Let’s do something about it:
plant a forest of windmills! Put on
several sweaters! Hunt down that
incandescent light bulb! If you want
to change something: stop talking and
start doing something! (SK)

Exhibition Hidden Heroes

What’s happening?

1
2
3
4

Partners of expats | Part 4

A paperclip, a pencil, a band aid, Velcro. While ridiculously
simple, the design is at once ingenious. The Designhuis honors
35 of these Hidden Heroes (including the underlying story) by
means of an exhibition. To be seen thru Sunday May 15, Designhuis,
Stadhuisplein 3, admission fee students 5 euro/ others 7 euro.

(Previews) premières in De Zwarte Doos
As of today there will also be previews and premières shown in De
Zwarte Doos under the title of Het Zwarte Gat. It will be announced
only shortly before on the website of De Zwarte Doos which film
will feature that week. Of course, it is even more fun to go in for
the full surprise! Starting Thursday February 17, curtain up at
20.00 hours, admission fee students 5 euro/ others 7 euro

Lecture: Bio-art
A growing number of artists incorporate biotechnological
practices into their work; they create their work in a laboratory
and use living materials as an artistic medium. These so-called
bio-artists use this combination of art and science to contribute
to a new and different kind of public and academic debate on the
cultural and ethical consequences of research in the life sciences.
But do bio-artists succeed in their effort to pose philosophical,
ethical, academic and cultural questions that are normally
overlooked in scientific research? Wednesday February 23,
beginning at 11.45 hours, Zwarte Doos
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Bouwkundestudenten met opgeknapte auto’s naar Dakar
Drie Bouwkundestudenten en één
oud-TU/e-student zijn afgelopen
zaterdag voor drie weken naar Dakar
vertrokken. De twee teams doen met
opgeknapte Nissans Patrol mee aan de
Amsterdam Dakar Challenge. In totaal
rijden meer dan veertig teams mee in
deze race voor het goede doel.

Roel Peelen, Rens Mulder, Tom Wijnen en Joeri Bollen. Foto | Bart van Overbeeke

“Muziek maken op hoog niveau
met studentikoze gezelligheid”
Eén TU/e-student en twee -alumna
zingen mee in het Nederlands Studenten
Kamerkoor (NSKK). Tim Paffen (Scheikundige Technologie), Anna Provoost
(afgestudeerd scheikundige) en Augusta
Goedhart (afgestudeerd natuurkundige)
kwamen door de selectie. De deelnemers treden op in het hele land. Komende
zaterdag is het optreden in de Eindhovense studentenkapel.
De 34 deelnemers aan het NSKK hebben
de afgelopen weken volop gerepeteerd.
In korte tijd moesten ze de teksten uit
hun hoofd leren en op elkaar ingespeeld
raken. Augusta Goedhart doet voor de
eerste keer mee. De sopraan vindt het
spannend, maar heeft er vertrouwen in
dat het goed gaat. “Ik vind het
ontzettend leuk om met anderen te
zingen, daar leer je heel veel van.”
Voor Tim Paffen (lage bas) is het de
vierde editie. “Het is ieder jaar weer

anders. Ik vind het leuk om muziek te
maken op hoog niveau gecombineerd
met studentikoze gezelligheid.” Anna
Provoost (alt) zong twee keer eerder
mee. “Ik verwacht dat we echt gaan
knallen in Eindhoven. Het is uitdagende
muziek.” www.nskk.nl
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One TU/e student and
two TU/e alumna will be
singing with the Netherlands Student Chamber
Choir (NSKK). Tim Paffen (Chemical
Engineering and Chemistry), Anna
Provoost (Chemistry graduate) and
Augusta Goedhart (Physics graduate)
made it through the selection. Participants will be performing throughout
the country. Next Saturday, there will
be a performance in the Eindhoven
student chapel. For more information
and tickets, check www.nskk.nl.

Rens Mulder vertelt enthousiast: “Ik vind
het een heel gaaf avontuur, waarbij we
ook nog eens vrijwilligerswerk doen.
Dit is een jongensdroom!” Met Roel
Peelen vormt hij team Mercwaardig I.
Tom Wijnen en Joeri Bollen, die vorig
jaar ook al meededen, zijn Mercwaardig
II. De deelnemers moesten voor
maximaal 500 euro een auto kopen en

voor 250 euro opknappen. De studenten
hebben de afgelopen weken flink
geklust aan de Nissans die ze via
speurders.nl kochten. Het geld voor
de reis zamelden ze in via twee
benefietconcerten. In totaal bracht
dat drieduizend euro in het laatje.
Er zit overigens geen wedstrijdelement
in de challenge, de ervaring en de goede
doelen staan voorop. In Gambia worden
de auto’s geveild en de opbrengst daarvan
gaat naar Stichting Bouwen. (JvG)
Je kunt de belevenissen van
de studenten volgen via
www.mercwaardig.com en via
www.amsterdamdakar.com.
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Last Saturday, three
students of Architecture,
Building & Planning and
one former TU/e student
left for Dakar. The two teams will be
gone for three weeks to participate in
the Amsterdam-Dakar Challenge in
refurbished Nissan Patrols. In total, over
forty teams will be racing for charity.
Check www.mercwaardig.nl and
www.amsterdamdakar.nl.

Canadese singer-songwriter
treedt op in studentenhuis
Dit jaar geen Studentenkamerfestival
(Stukafest) in Eindhoven. Studentenhuis de ‘sympathieke mannen’ biedt
een alternatief. Zij nodigden de
Canadese singer-songwriter Peter Katz
uit, die vrijdagavond 18 februari een
concert geeft in de huiskamer aan de
’s Gravesandestraat 1 in Eindhoven.
Peter Katz gaf vorig jaar drie mini
concerten tijdens Stukafest bij de
‘sympathieke mannen’. De contacten
tussen de studenten en de Canadees
werden warm gehouden. Tot teleur
stelling van de bewoners konden ze
Katz dit jaar niet uitnodigen voor het
Stukafest. Ze namen het heft in eigen
hand en vroegen de Canadees om
opnieuw een concert te geven.

Peter Katz’ eerste soloalbum ‘First of
the Last to Know’ is begin 2010 in
Nederland uitgebracht. Zijn muziek is
het best te omschrijven als een mix van
folk, jazz en rock. Eerder speelde Katz al
live bij 3FM en afgelopen woensdagavond
trad hij op in het Gaslab. (JvG)
Vrijdagavond 18 februari, ’s Gravesande
straat 1 in Eindhoven. Je kunt vanaf
20.30 uur naar binnen, het concert
begint om 21.00 uur. Kaartjes kosten
7,50 euro en zijn verkrijgbaar aan de
deur. Vanwege de verwachte drukte is
het raadzaam je vooraf aan te melden
ophttp://www.facebook.com/event.
php?eid=129100507152013.
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There will be no
Student Room Festival
(Stukafest) in Eindhoven
this year, but student
house ‘de sympathieke mannen’
(the congenial fellows) came up with
an alternative. They invited Canadian
singer/songwriter Peter Katz, who will
be performing live in the living room
of ‘s Gravesandestraat 1 on Friday
night, February 18. Doors open at
8.30pm, the concert starts at 9pm.
Tickets are 7,50 euro at the door.
Because of the expected turnout,
guests are advised to register in
advance at www.facebook.com/event.
php?eid=129100507152013.

En hoe is het in Berlijn?
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.
Sinds oktober studeer ik voor een half jaar aan de TU in
Berlijn. Ik volg hier vakken aan de faculteit Informatik und
Gesellschaft, een kolfje naar de hand van een TIW’er met ict
als specialisatie natuurlijk. Duitsland en Nederland liggen
naast elkaar, maar dat betekent niet dat er geen verschillen
tussen de landen zijn. Zo is privacy een hot issue hier.
Misschien beïnvloed door het spionerende karakter van
de Oost-Duitse regering (‘Das Leben der Anderen’ gezien?),
wellicht door campagnes van de populaire media; feit is dat
de vermeende privacyschendingen van Facebook hier groot
nieuws zijn, dat de universiteit een heus ‘Datenschutz’bureau heeft en dat een kwart miljoen Duitsers hun huis
onherkenbaar hebben laten maken op Google Street View.
In dat licht bezien is het dan ook niet vreemd dat hier
vakken als ‘Surveillance Studies’ gegeven worden,
wat zich precies met deze materie bezighoudt. Het is
interessant om in het discussiecollege te horen hoe
de Duitsers tegen deze materie aankijken.
Laatst waren hier de verkiezingen voor de universiteitsraad,
ook een interessant fenomeen. Waar dit zich in Eindhoven
beperkt tot het stemmen op de lekkerste kandidaat -de
PF en Groep-één hebben toch hetzelfde partijprogrammawordt er in Berlijn een felle verkiezingsstrijd gevoerd.
Vijf partijen doen mee aan deze verkiezingen: de socialisten,

de liberalen, de groenen (‘voor een ecologischere universiteit’),
een onbestemde partij en de partij ‘Scheindemokratie’.
Deze laatste heeft maar één speerpunt: dat de verschillende
partijen in de universiteitsraad evenveel zetels krijgen.
Nu hebben de studenten maar 4 van de 25 zetels, terwijl
bijvoorbeeld de professoren er 13 hebben - standaard een
meerderheid dus.

moet ik Berlijn dan verlaten, maar het ligt gelukkig dichtbij
genoeg om nog regelmatig een bezoekje te brengen; iets wat
je niet van elk buitenlands oord kan zeggen. Ook al lijkt
Duitsland niet de meest exotische bestemming, ik durf Berlijn
nu met een gerust hart aan te bevelen!
David van Kerkhof, student Technologie Management

Los van de universitaire perikelen is
Berlijn natuurlijk een heel gave stad.
Vooral qua feestjes kun je hier je lol op.
Ik vind dat Eindhoven het feest-technisch
aardig doet: in het Gaslab, Area 51 of
de Effenaar is altijd wel een fijne avond
te vullen. Dat staat echter in geen
verhouding met het Berlijnse aanbod:
er zijn hier zoveel clubs als er konijnen
op het TU/e-terrein rondlopen, de één
nog meer underground als de ander
(om even in het konijnenthema te
blijven).
Het enige probleem is dat je als
kortstondige ‘Berliner’ niet echt een
idee hebt welke clubs goed zijn en
bij welke je gewoon veel entree betaalt
voor bijzonder weinig. Wat dat betreft
is Eindhoven een stuk overzichtelijker.
Tot eind februari zal ik hier nog
vertoeven, om dan naar Nederland
terug te keren om aan mijn afstuderen
te gaan beginnen. Jammer genoeg

David van Kerkhof en TU/e-studente Inge Brandt.

Studentenleven | 15

Dansdemonstratie
Auditorium
Eerst was er muziek en daarna
dansende studenten. Even was de
aandacht in het Auditorium (bijna)
geheel gericht op de dansers van
Footloose, die middels een ‘flashmob
streetdance’ aandacht trokken voor
de kennismakingsdansavond van
hun studentendansvereniging,
op dinsdagavond 8 februari.
Vanaf de trap naar de Blauwe Zaal
kwamen ze naar beneden dansen.
Strak gekleed in rood/oranje en zwart.
Zelfs vanuit de collegezalen kwamen
mensen kijken wat er aan de hand was.
“Meestal flyeren we alleen”, vertelt
Anna Oosterhuis, vierdejaars Bouwkunde
en lid van de PR-commissie van Footloose,
“maar deze keer wilden we iets meer
doen.”
Er werd besloten tot een flashmob.
Binnen de vereniging werd een
instructiefilmpje verspreid en tijdens

oefenavonden werd de gekozen
streetdance gerepeteerd. Oosterhuis:
“Helaas bieden we geen streetdance
aan, maar het is wel relatief gemakkelijk
aan te leren en spreekt ook aan.
Vandaar dat we toch voor een streetdance hebben gekozen.” Na afloop
van de demonstratie werden alsnog
flyers uitgedeeld aan het aangenaam
verraste publiek. (TJ)
Studenten Technische Bedrijfskunde voor de Gezondheidszorg spelen een ziekenhuisgame.

[E]

There was music first,
followed by dancing
students. For a brief moment, (almost) everyone
in the Auditorium was focused on the
Footloose dancers. With their street
dance flashmob, they wanted to let
people know about the introductory
dance night of their student dance
association on Tuesday, February 8.

Twaalf studenten Technische Bedrijfs
kunde voor de Gezondheidszorg
speelden vorige week een ‘ziekenhuisgame’. Doel van dit spel is om inzicht
te krijgen in het belang van communicatie binnen verschillende afdelingen.
De opleiding gaat het spel opnemen in
het curriculum.

plaats vond van dertig procent.
Het spel werd gepresenteerd door een
afgevaardigde van het Ontzorgplein en
twee afgevaardigden van EyeOn. Dit zijn
instellingen in de zorgsector. (JvG)

[E]

Last week, students of
Industrial Engineering
for Healthcare played
a ‘hospital game’.
Aim of the game is to gain insight
into the importance of communication
within different wards. The game
will be included in the curriculum.

Videocolleges
“Beep - beep - beep”, je wordt abrupt uit je slaap getrokken door de wekker die aangeeft dat het
eerste college over een half uur begint. Je hijst je met veel moeite uit je behaaglijke bedje om in
de kou te zoeken naar je spijkerbroek. Eenmaal ontbeten laad je de zware last op je rug, beter
bekend als laptoptas, om op de fiets te springen. Je bent net te laat, dus je staat de halve weg
op je trappers omdat de wind heeft besloten dat je precies de andere kant op zou moeten gaan.
Fiets op slot, trap op, zaal in en dan eindelijk: drie kwartier bijkomen van de inspanning.
Medestudenten, dit moet toch anders kunnen? Waar is die ‘be the innovator’-instelling? Wij hebben
hier de ideale oplossing voor: videocolleges! Vanuit je warme bedje met je oortjes behaaglijk die
neuzelende hoogleraar volgen, en ook nog eens op dubbele snelheid. En ging het toch net iets
te snel, dan spoel je gewoon even terug.

Denk als een Innovator,
laat andere mensen
Da ge’t moar wit (sinds 2010)

Ziekenhuisgame toont
belang communicatie

De deelnemers speelden twee keer een
spel. De eerste keer hadden ze alleen
inzicht in hun eigen afdeling en ze
mochten niet communiceren. Tijdens het
tweede spel zagen ze ook wat andere
afdelingen deden en communiceerden
ze wel met elkaar. Ze moesten met zo
min mogelijk geld alle patiënten
behandelen en tegelijkertijd de
wachtlijst zo laag mogelijk houden.
Goede communicatie, samenwerken en
vooruitplannen bleken van groot belang.
Uiteindelijk bleek dat na het tweede
spel, waar wel gecommuniceerd mocht
worden, gemiddeld een verbetering

Foto | Bart van Overbeeke

Constudentenbond

Clmn

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

Warme drankjes
Zoals iedereen wel weet, is de temperatuur van je lichaam constant zo rond de 37 °C. Je lijf moet
hiervoor constant dingen verbranden om dit ook zo te houden. Kom je in een koude ruimte, dan
wordt de kachel opgestookt, kom je ergens waar het warm is, dan gaat hij op een lager pitje.
Alles wat je erin giet, moet ook verwarmd worden naar deze 37 °C. Om een liter ijswater zoveel te
laten stijgen, verbruik je dus aardig wat calorieën. In deze tijd van energiebesparing zeggen wij
dus: laat dat blikje uit de koelkast staan! Drink alleen nog maar dranken met een temperatuur
boven die van jouw lichaam. Thee en koffie genieten de voorkeur, maar als jouw ding lauwwarme
cola is, ga dan gerust je gang.

ConStudentenBond.
Deze keer onder het
mom van ‘zweet je
kapot op Warme
Truiendag’: wat is de
efficiëntste energiebesparing?

Eetpatroon
Studenten en alcohol zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Net zoals een vette hap na/tijdens
het stappen. Maar wat blijkt nu: na vet levert alcohol per gram de meeste energie: 7 kilocalorieën.
Omdat alcohol niet opgeslagen kan worden in het lichaam heeft het de prioriteit in de stofwisseling.
Daardoor onderdrukt alcohol de omzetting van de andere energieleveranciers, in het bijzonder die
van vet. Dat leidt ertoe dat vet dat niet nodig is, heel snel wordt opgeslagen. Kortom een lekkere
hap in combinatie met alcohol heeft een voordeel: extra veel opgeslagen energie.

Panel van de week

Hoi lieverd,
Het is een beetje gek om jou een
brief te schrijven. Ik weet ook niet
wat jij ervan zult vinden, ik ken je
namelijk nog niet zo heel lang.
Toch heb je mijn hart nu al veroverd.
Je maakt me blij. Ik jou ook, hoop ik,
al zul je me dat waarschijnlijk nooit
in zoveel woorden zeggen. Toch
maak je dat ruimschoots goed:
Die blik als je net wakker wordt,
priceless. Wat houd ik ervan om
naar je te kijken als je slaapt.
Of die verontschuldigende houding
als je weer een zootje van de
werkkamer gemaakt hebt. Je bent
regelmatig stout, maar daar houd
ik wel van, wat pit. Een tikkeltje
eigenwijs mag ook wel: Als je geen
zin hebt om op te staan, dan blijf je
lekker liggen slapen. Duur speelgoed? Niks daarvan, met een touwtje
ben je al blij. Ja letterlijk. En wij
maar de hele dag voor jouw plezier
rondrennen.
Eten, nog zo’n uitdaging. De
boodschap is luid(keels) en duidelijk
overgekomen: Vlees! Niks van dat
droge spul, dat blieft madam niet.
Geklaag, ach en wee wat was het
toch allemaal oneerlijk. Maar toch
hebben we je weten over te halen
om nog maar één keer per dag
vlees te eten. Natuurlijk ben jij een
snoeiharde onderhandelaar en dat
betekent dat wij nu vaker achter
jouw kont mogen opruimen. Dat
wordt nog wat, wanneer we elke
dag brokken geven. Geloof me,
dit is echt beter voor je.
Verhuizen was nogal spannend,
hè mop? Maar ik beloof je, we zullen
goed voor je zorgen. Oh, enne,
mocht je je afvragen wat we toch
telkens tegen je roepen, je heet
Ettie, lief poezebeest. Dat is de
naam die het asiel je gegeven had
en dat hebben we maar zo gelaten.
Liefs, je butlers
Diana Koenraadt is studente
Technische Informatica

Kleding
de energiebewuste student

Vorige week vrijdag was het zover: Warme Truiendag aan de TU/e. De thermostaat werd op de
nachtstand gedraaid, en bij het halen van koffie werd je al beloond met een supergave Unox-sjaal.
Bang voor instantane bevriezing kwam menig student in drie lagen wol richting college. Deze
werden vervolgens badend in het zweet gevolgd, aangezien de temperatuur niet onder de 18
graden kwam... Kortom: wat je wél bespaard hebt, is je eigen energievoorraad, geen onnodige
verbranding meer om je binnenste op 37 °C te houden. Trek dus in het vervolg meerdere laagjes
aan, dat is lekker warm en, mocht het toch te heet worden, kun je een laagje uittrekken.

BESTE KEUS

Voor ideeën, tips en deelname aan het panel: constudentenbond@tue.nl | Tekst en foto’s: Berdien Zwarthoed en Martine Borm

Kijk eens op www.ikzoekbaas.nl en
geef nog zo’n lief beestje een goed
leven. Op dit moment zitten er bij
Dierenasiel de Doornakker 34
honden, 39 katten en 1 konijn met
smart op u te wachten.
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Christopher Gits | “Ik laat een deel van mijn leven achter”

Het alarm van zijn telefoon klinkt
voortdurend. “Dat is de to-do-lijst,
ik moet nogal veel regelen.” Het is
dinsdagochtend 15 februari. Over
precies een week stapt PF-voorzitter
Christopher Gits (26) op het vliegtuig
naar Suriname. Hij mag niet langer in
Nederland blijven van de Immigratieen Naturalisatie-dienst (IND).
In september 2003 kwam Christopher
Gits naar Nederland voor de studie
Scheikundige Technologie. Zeven jaar
mocht hij blijven, daarna moest hij weer
terug naar Suriname. Naast zijn studie
werd hij actief binnen vele commissies
en organen; van eerstejaarscommissie
en bestuur Chemiewinkel tot lijsttrekker
van de PF. Op de automatische piloot
vulde hij jaarlijks het formulier in voor
verlenging van zijn verblijfsvergunning,
zonder nog stil te staan bij de zeven
jaar. Tot hij in september bericht kreeg
van de IND dat zijn termijn erop zat en

hij het land moet verlaten. Gits ging in
beroep, maar tevergeefs. “Ik heb
gevraagd of ik alsjeblieft mijn bachelor
nog mocht afronden, dat zou dit jaar nog
wel lukken. Maar daar werd negatief op
gereageerd. Toen mijn advocaat zei dat
ik meer kans maakte om de Staatsloterij
te winnen, heb ik me erbij neergelegd en
besloten om te gaan.”
Veel TU/e’ers kennen Christopher Gits
als een hard werkend, betrokken
persoon. Als lijsttrekker van de PF kwam
hij overal, kende hij iedereen en ontplooide hij vele initiatieven. Zo was hij
sinds kort actief in de werkgroep
Kabinetsplannen en zette hij zich in om
studenten in actie te krijgen tegen de
geplande bezuinigingen van het kabinet.
Universiteitssecretaris Harry Roumen:
“Een heel spraakmakend figuur gaat
Nederland en de universiteit verlaten.
Christopher was altijd heel betrokken en
liet zich overal zien. Ik vind het jammer
dat hij te weinig tijd voor zijn studie

Dat treft!
Een kwestie van riooljournalistiek. Al weken treffen we gele wagens van Van der
Velden Rioleringsbeheer aan over heel de campus. Cursor dook in een put en sprak
enkele trotse mannen.
Vandaag renoveren ze het versleten schoonwaterriool van De Hal naar de hoofdleiding
door De Wielen. Rioolbeheerder Rob van Bogget geniet van de techniek die daar bij
komt kijken. “We brengen een liner aan in de eivormige rioolbuis. Een liner is een
blauwe kous van glasvezel en hars. Vandaag is ie 34 meter lang.” Maar voor die er
met een lier doorheen getrokken kan worden, wordt eerst de buis glad gefreesd. Dat
doet Walter van Uden (links op de foto) met een freesrobot. In de wagen (“er zijn
maar twee van deze freesunits in Nederland, ze kosten een miljoen per stuk”)
bestuurt hij deze met twee joysticks. Hij hoopt spannende dingen tegen te komen,
maar in dit stukje is slechts wat spoelcement vastgekoekt. Dat is geknoeid bij de
aanleg, zo’n 55 jaar geleden. Omdat de freesunit hier haaks op de buis staat, moet
collega Dirk van Oudheusden (wit pak) de robot er met de hand uittrekken. Da’s
even zwaar werk. Van Uden assisteert bij het optakelen.
Nu kan Van Bogget aan de slag. Wanneer de liner er over een paar uur inzit, blazen
ze hem op met lucht en komt er daarna een lichttreintje doorheen. Acht UV-lampen
van 400 watt rijden op wieltjes langzaam door de kous. Het uitharden gaat hier met
een tempo van een meter per minuut. “En daarna kan deze rioolbuis er weer vijftig
jaar tegen.” (NS)

heeft genomen en dat dit de
consequentie is.”
Hoewel hij er spijt van heeft dat hij niet
meer aandacht aan zijn studie heeft
besteed, is Gits blij met alles wat hij
heeft geleerd in Nederland en in zijn
bestuursfuncties en medezeggenschap
aan de TU/e. “Ik heb geleerd assertief
te zijn. Mensen in Suriname zeggen dat
ik heel erg veranderd ben. In Suriname
word je niet echt gestimuleerd om
zelfstandig te zijn, om heel mondig te
zijn, actief bezig te zijn, mee te denken
over beleid op een school bijvoorbeeld.
(…) Maar ook: helder werken, structuur
aanbrengen, en jezelf doelen stellen,
ambitie tonen. Ik wil het altijd heel goed
doen. Als iets niet goed gaat, ga ik door
tot het wél goed gaat.” Hij bedenkt zich
en lacht even. “Bij mijn studie is dat
helaas niet het geval. Maar alles wat ik
geleerd heb in commissies en besturen,
leer je niet uit een boek of in een
collegebank.”

Hij vindt het vervelend om iedereen
te moeten vertellen dat hij weggaat.
“Het is af en toe heel zwaar. Mensen
hebben op me gerekend. Ik voel me
wel schuldig, omdat ik toch een band
heb opgebouwd. Het is ook zo abrupt.
Als ik vertel: ‘22 februari ga ik het land
verlaten’, krijg ik vaak de reactie ‘Oh,
ga je op vakantie?’ ‘Nee, permanent.’
Dan zie je echt die verandering op hun
gezicht, huh?! (…) Je merkt wel dat
mensen echt geschokt zijn.”
Als hij terug is in Suriname zal hij
waarschijnlijk starten met de studie
Delfstofproductie aan de Anton de Kom
Universiteit in Paramaribo. Het zal niet
meevallen om weer te aarden in zijn
thuisland. “Twee weken is het maximum
dat ik aankan, daarna gaat mijn bloeddruk omhoog. Het zijn de kleine
dingetjes die irriteren. Dat je niet
begroet wordt in de winkel bijvoorbeeld.
Of ik ben eens ergens gaan vragen om

de notulen van de algemene aandeelhoudersvergadering. Zegt zo’n mevrouw:
‘Wat we over hebben gooien we weg.’ Ik
zeg: ‘Ik mag toch hopen dat u ze digitaal
heeft!’ ‘Nee meneer.’ Daar kan ik dan zo
boos om worden. Want dan kom je op
een andere afdeling en dan is het:
‘Natuurlijk, ik print ze even voor u uit
meneer!’Op de vraag met welk gevoel hij
straks in het vliegtuig zit, antwoordt
Gits: “Dat je toch een deel van je leven
achterlaat. Ik heb hier zeven jaar
gewoond. Ik heb ontzettend veel meegemaakt en geleerd. Ik had nog heel
veel willen doen, maar het is niet
anders. What’s done is done.” Lacht:
“Balkenende zou zeggen: ‘Met de kennis
van nu..’ maar daar heb je niks aan. Ik
heb geen tijdmachine. Dat is ook niet
goed voor je mindset. Ik heb nu weer
nieuwe kansen.”
Interview | Sjoukje Kastelein
Foto | Bart van Overbeeke

