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In september 1986, toen de THE de
TU/e werd, ging het blad TH Berichten
verder onder de titel Cursor. In dit
55ste jubileumjaar gaat onder die
naam dus ook Cursor als weekblad
zijn vijfde lustrum vieren. Een zilveren
jubileum, dat echter net rond die
periode een wat doffe uitstraling gaat
krijgen. Want met ingang van het
nieuwe collegejaar moet Cursor zijn
vertrouwde weekfrequentie loslaten
en lost de redactie op in een nieuwsdienst. Hoe het allemaal gaat uitpakken, is nog onzeker, maar we hadden
ons een leuker presentje kunnen
voorstellen bij ons 25-jarig bestaan.
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De belangrijkste reden voor de
maatregelen is de wens van het CvB om
voor de voornemens uit het Strategisch
Plan 2020 en de daaruit voortvloeiende
acties, meer landelijke publiciteit te
genereren. Om dat te bereiken, moet
de redactiecapaciteit van Cursor

nadrukkelijker daarop worden ingezet,
vertelde collegelid Jo van Ham in
gesprekken met redactieraadvoorzitter
Henk van Tilborg en hoofdredacteur
Han Konings.
De redactie van Cursor maakt deel uit
van het CEC en heeft een omvang van
4,7 fte. Naast het vervaardigen van de
weekkrant, de eigen internetsite en
speciale introkranten, leveren de
redacteuren ook bijdragen aan het
kwartaalblad Matrix en aan de algemene
internetsite van de TU/e. De redactie
leden moeten nu nog nadrukkelijker
gaan bijdragen aan de externe
communicatiedoeleinden, wat moet
leiden tot ‘versterking van de reputatie
en een beter bereik van de stakeholders
via de diverse -online en offline- media’.
Dat laatste staat in de gespreksnotitie
die maandag ten grondslag lag aan het
overleg van het CvB met de redactie
raadvoorzitter en de hoofdredacteur.
Volgens die notitie, die is opgesteld

Dat vijf procestechnologen vorig jaar
van de Universiteit Twente naar de TU
Eindhoven vertrokken, is nog steeds
een heet hangijzer. In deze Cursor
horen we uitgebreid hun motivatie.
Zorgen over de toekomst van hun
vakgebied in Twente heeft ze doen
besluiten ontslag in te dienen en een
nieuwe baan te aanvaarden aan de
TU/e. Daar zit niets onoorbaars bij.
Het is spijtig dat de discussie met
de Twentse faculteit Technische
Natuurwetenschappen op zijn
zachts gezegd stroef liep. De mannen
hadden vriendelijker uitgezwaaid
kunnen worden.
Lees meer op pagina 10 en 11.

De Eindhovense wethouder Mary
Fiers (wonen, wijken, ruimte en
burgerparticipatie) heeft dinsdag
22 februari een brief naar minister
Jan Hein Donner (Binnenlandse Zaken)
gestuurd. Daarin roept ze op tot hulp
voor studentenhuisvesting in Eindhoven
en tot het oprichten van een stuurgroep
die knelpunten moet omzetten in
stimulerende maatregelen.
Fiers stelt in de brief dat de kennis
instellingen van Brainport de ambitie
hebben om tot de top van de wereld te
horen. Dit zou leiden tot het aantrekken
van vele extra (internationale) studenten
en daarmee een substantiële groei
van de vraag naar kwalitatief goede
en betaalbare studentenwoningen
in Eindhoven.
Onderwijsinstellingen (waaronder
de TU/e), gemeente Eindhoven,

Eindhovense woningcorporaties en
Stichting Brainport hebben hun
krachten gebundeld in het convenant
‘Huisvestingsopgave studenten van
onderwijsinstellingen en internationale
gasten’.
In de brief is te lezen dat de lokale
partijen bij het realiseren van goede
huisvesting tegen financiële, wettelijke
en ruimtelijke knelpunten aanlopen.
Beperkende factoren zijn onder meer
de beperkte aanwezige stedelijke
centrumlocaties met hoge grondprijzen,
het niet kunnen krijgen van huurtoeslag
voor kamers en wet- en regelgeving op
het gebied van bouwen en ruimtelijke
ordening en wet- en regelgeving op
het gebied van bouwen en ruimtelijke
ordening. Transformatie van leegstaande
(kantoor)gebouwen naar betaalbare
studentenhuisvesting zou financieel
bijna niet te realiseren zijn.

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?

Michael Boot met Combustion
Technology finalist BIG Award

Miljardeninvestering
moet Brainport naar
wereldtop stuwen
17 februari 2011 - Om van Brainport
binnen tien jaar een technologische
topregio te maken op wereldniveau,
is jaarlijks een extra investering nodig
van twee miljard euro. Daarvan zou
ongeveer honderd miljoen moeten
worden besteed aan kennisinstellingen,
waaronder de TU/e. Dat valt te lezen
in het rapport ‘Brainport 2020, Top
Economy, Smart Society’ dat woens
dagavond 16 februari door Rob van
Gijzel, burgemeester van Eindhoven, in
het Evoluon werd uitgereikt aan minister
Maxime Verhagen van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie.

door CEC-hoofd Brigitte Rijshouwer,
gaat het CEC ‘aan de slag met de
ontwikkeling van een nieuwe mediamix:
inclusief redactieformules en werk
wijzen ten behoeve van concentratie/
efficiency nieuws’. Kort gezegd komt
dit neer op het inrichten van een nieuwsdienst, ‘gevormd door alle medewerkers
die zich bezighouden met opsporen en
verwerken van nieuws: journalisten en
voorlichters’. Uitgangspunt is dat kort,
dagelijks nieuws vooral wordt verspreid
via online media en de website.
Verdieping moet dan worden
aangeboden in een tweewekelijks of
maandelijks verschijnende Cursor.
Naast de nieuwsdienst komen er
redacties en/of redactiecommissies
voor de diverse media.
Een verschijningsfrequentie voor Cursor
van eens per maand acht Van Tilborg,
die altijd voorstander is geweest van het
in stand houden van de weekfrequentie,
ontoereikend. Van Tilborg: “Ik ben ervan

Eindhovense wethouder doet beroep op
minister voor studentenhuisvesting

Vertalingen
Annemarie van Limpt
Benjamin Ruijsenaars

Redactieraad
prof.dr.ir. Henk van Tilborg (voorzitter)
drs. Joost van den Brekel
prof.dr.ir. Han Meijer
Maarten Klont (studentlid)
Anneliese Vermeulen-Adolfs (secretaris)

Het College van Bestuur beslist deze
week of universiteitblad Cursor vanaf
september nog eens in de twee weken
of eens per maand mag verschijnen.
De redactieleden worden met de
voorlichters van het Communicatie
Expertise Centrum (CEC) ondergebracht
in een nieuwsdienst. Het CvB zegt de
onafhankelijkheid van Cursor te
waarborgen, zowel op papier als op
de site. Hoogleraar Henk van Tilborg,
voorzitter van de redactieraad, is
gelukkig met die garantie, maar is
wel bang dat de maatregelen de
communicatie binnen de
TU/e-gemeenschap zullen schaden.

Foto | Rien Meulman

17 februari 2011 - Dr.ir. Michael Boot
heeft woensdag 16 februari de finale
bereikt van de Best Innovator Group
(BIG) Award. De universitair docent
binnen de groep Combustion Techno
logy van de faculteit Werktuigbouw
kunde liet in de tweede voorronde
mededingers van de faculteiten
Wiskunde & Informatica en
Biomedische Technologie achter zich.
De BIG Award is een initiatief van de
Faculty Club, die de band tussen
onderzoekers van verschillende

faculteiten op de TU/e wil versterken.
Op 16 november van dit jaar is de finale.
Behalve Boot, heeft ook dr.ir. Bert
Blocken van de unit Building Physics
van de faculteit Bouwkunde zich
geplaatst voor de finale. Om de prijs
te winnen, moeten de onderzoekers
de jury en het publiek ervan overtuigen
dat zij de meest veelbelovende jonge
groep van de TU/e vertegenwoordigen.
De derde finalist wordt woensdag
18 mei bekend als de faculteiten
Scheikundige Technologie, Technische
Natuurkunde en Electrical Engineering
tegen elkaar uitkomen in de derde
voorronde.

Haalt Zijlstra de deadline?
23 februari 2011 - Het is maar de vraag
of langstudeerders komend studiejaar
inderdaad drieduizend euro extra
collegegeld moeten betalen. Zelf
voorziet staatssecretaris Zijlstra geen
problemen bij de behandeling van zijn
wetsvoorstel, maar zijn planning is

nogal optimistisch. “Het zou zomaar
mis kunnen lopen”, speculeert
hoogleraar staatsrecht Douwe Jan
Elzinga van de Rijksuniversiteit
Groningen. “Zelfs als Zijlstra een
meerderheid in de Eerste en de
Tweede Kamer vindt, is het mogelijk
dat de leden niet op tijd met de wet
zullen instemmen. Er zijn allerlei
vertragingen denkbaar.”
Zijlstra’s deadline is 7 juli. Dan gaan
de senatoren van de Eerste Kamer
op vakantie en ze komen pas in
september terug. Dus voor die tijd
moeten het parlement en de senaat
hebben ingestemd met Zijlstra’s
maatregelen tegen de langstudeerders.
Anders kan zijn wet niet op 1 september
ingaan en moet hij zijn langstudeerboete
een jaar uitstellen.

Fiers stelt de minister voor om de
Stuurgroep Experimenten Studenten
huisvesting op te richten. De betrokken
instanties willen dat de knelpunten
omgezet worden in stimulerende
maatregelen en hierover het gesprek
aangaan in de stuurgroep. (JvG)

[E]

On Tuesday, February 22,
member of the Eindhoven
executive board Mary Fiers
(living, districts, space
and citizen participation)
sent a letter to Minister Donner (Home
Affairs). She calls for help regarding
student housing in Eindhoven, as well as
for the founding of a steering committee.

[E]

Our Rewwwind feature
provides you with
snippets of last week’s
news. What happened
online after the previous Cursor
magazine was published?
Investment of billions should get
Brainport on international leaderboard
February 17, 2011 - In order for the
Brainport region to become a worldclass player in the field of technology,
an extra investment of two billion euro a
year is required. A hundred million euro
of said sum should be invested in
knowledge institutes such as TU/e. This
information was published in the report
‘Brainport 2020: Top Economy, Smart
Society’. On Wednesday night, February
16, Eindhoven mayor Rob van Gijzel
presented the report to the Minister of
Economy, Agriculture and Innovation,
Maxime Verhagen. The event took place
in Evoluon.
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in de bakken
komende weken een voorstel uit
te werken. (HK)

[E]

This week, the Executive
Board will decide whether
from September onwards
Cursor will continue as a
monthly or a biweekly. The editorial staff
will be joined with the Communication
Expertise Center (CEC) public relations
team to form a news service. The Executive
Board guarantees Cursor’s independence,
on paper as well as online. Chief of
the editorial board Professor Henk van
Tilborg is happy to hear about the
guarantee, but he does fear the steps
will be harmful to the communication
within the TU/e community.

‘Zware bevalling’ voor overeenkomst
TU/e en Philips Research
De TU/e en Philips Research hebben
dinsdag 22 februari een raamovereenkomst getekend waarin afspraken zijn
vastgelegd over onderlinge tarieven
en intellectueel eigendom. Dit jaar
wil de TU/e ook nog vergelijkbare
overeenkomsten ondertekenen met
Philips Lighting en Philips Healthcare.
Pieter de Bock, corporate account
manager bij het Innovation Lab van
de TU/e, betitelt de nu bezegelde
overeenkomst als ‘een zware bevalling’.
Volgens De Bock zijn er jaren aan
overleg aan vooraf gegaan.
In de overeenkomst zijn duidelijke
afspraken gemaakt over de tarieven die
beide partijen elkaar in rekening mogen
brengen, en over hoe er moet worden
omgaan met het intellectueel eigendom
van de resultaten die voortkomen uit
gezamenlijke onderzoeksprojecten.
Veel meer kan De Bock daar niet

Michael Boot BIG finalist with Combustion Technology
February 17, 2011 - On Wednesday,
February 16, dr.ir. Michael Boot reached
the finals of the Best Innovator Group
(BIG) Award. In the second preliminaries, the assistant professor of Mechanical Engineering’s Combustion Technology group beat competitors from the
departments of Mathematics &
Computer Science and Biomedical
Engineering. The BIG Award is a Faculty
Club initiative. The Club wants to
strengthen the ties between TU/e
researchers across departments. Finals
are held on November 16.

over zeggen omdat er geheimhouding
op rust.
Vorig jaar september zijn er overigens
ook al raamovereenkomsten afgesloten
met NXP en met ASML. Dit jaar wil
de TU/e ze ook nog proberen af te
sluiten met Philips Lighting en Philips
Healthcare, aldus De Bock. (HK)

[E]

On Tuesday, February 22,
TU/e and Philips Research
reached a framework
agreement in which
matters regarding mutual rates and
intellectual property have been laid
down. It took years of consultation for the
agreement to be signed. This year, TU/e
hopes to sign similar agreements with
Philips Lighting and Philips Healthcare.

Will Zijlstra make the deadline?
February 23, 2011 - It’s still unsure
whether next year slow students will
actually be paying an extra three
thousand euro in tuition fees. State
Secretary Zijlstra himself is confident his
bill will be passed, but he seems to be
quite optimistic as far as planning is
concerned.
“It might just not work out,” says
professor of Constitutional Law Douwe
Jan Elzinga of the University of
Groningen. “Even if Zijlstra has the
majority of the Senate and the House of
Representatives on his side, members
can still be late accepting the bill. All
kinds of delay are possible.”

Foto | Bart van Overbeeke

Gerekend vanaf het jaar 2005 wil de
TU/e in 2020 binnen de eigen instelling
het energieverbruik met twintig procent
teruggebracht hebben. In bredere zin
moet daar nog tien procent bovenop
komen. Dat betreft dan maatregelen met
betrekking tot het woon-werkverkeer of
een energiezuinigere manier van werken
bij leveranciers, vertelt energiecoördinator
Thijs Meulen van Dienst Huisvesting.
Vorig jaar september ging hiervoor een
speciale campagne voor van start, er
werden verbeterteams samengesteld en
afgelopen maandag zetten universiteitssecretaris Harry Roumen (rechts)
en collegelid Jo van Ham hun handteke
ning onder de zogeheten ‘Energie
beleidsverklaring’. Dit onder het
toeziend oog van de frontman van
de campagne, de Energy Man.
In dit stuk belooft de TU/e energie
besparende maatregelen te gaan

Ach en Wee

overtuigd dat een online Cursor in
vergelijking met de papieren versie
veel minder bereik zal hebben. In de
gesprekken met het CvB heb ik duidelijk
gemaakt dat de TU/e-medewerkers en
-studenten de beste ambassadeurs
van de instelling zijn. Als die niet meer
weten wat er aan de TU/e gebeurt,
schiet het CvB zijn doelstellingen
voorbij.” Volgens de redactieraadvoorzitter zijn de informatievoorziening over
TU/e-zaken en discussies en analyses
van relevante TU/e-aangelegenheden
de hoofdredenen om Cursor te lezen.
Ook Van Tilborg denkt dat het mogelijk
moet zijn om nog meer rendement te
halen uit de Cursor-kopij, maar hij
benadrukt dat daar goede afspraken
over gemaakt moeten worden. Ook de
redactieleden van Cursor willen graag
weten wat in de toekomst de precieze
invulling van hun werkzaamheden gaat
worden. Hoofdredacteur Han Konings
heeft opdracht gekregen om de

College ondertekent
energiebeleidsverklaring

uitvoeren en de resultaten daarvan
periodiek te beoordelen en er jaarlijks
over te rapporteren. Het College van
Bestuur stelt er jaarlijks middelen voor
beschikbaar. In 2011 is dat 75.000 euro,
aldus Meulen. Volgens de energiecoördinator komt het eigen energiekosten van
de TU/e nu jaarlijks uit op zo’n zes
miljoen euro. Het verbruik van derden
voegt daar nog 2,5 miljoen aan toe.
Jaarlijks is dus een besparing mogelijk
van 1,7 miljoen. In de verklaring staat
ook dat bedrijven en instellingen die
zich in de toekomst vestigen op de
campus een rapportageverplichting
hebben over hun verbruik en bespa
ringsinitiatieven. Meulen: “Die partijen
moeten zich ook conformeren aan onze
doelstelling.” Heeft Meulen al het idee
dat de nu zes maanden oude campagne
succesvol is? Meulen: “Zeker weten
doe ik dat nog niet, want we zijn op
dit moment nog nieuwe zaken aan

het inventariseren, zoals de nieuwe
serverruimte bij Dienst ICT. Die alleen
al verbruikt op jaarbasis 300.000 kWh.
Maar mijn gevoel zegt van wel. Zo zie ik
bijvoorbeeld al resultaat bij Scheikundige
Technologie, waar de zuurkasten nu veel
bewuster weer direct worden afgesloten.
Daar werkt het echt!” (HK)

[E]

Taking 2005 as their
starting point, TU/e aims
at reducing their energy
consumption by twenty
per cent by 2020. Last September, a
special campaign was launched, and
improvement teams were put together.
The past months saw university secretary
Harry Roumen (right) and board member
Jo van Ham sign the so-called ‘Energy
Policy Declaration’. The signing was
supervised by the campaign’s leading
man, Energy Man.
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Talentencentrum voor roeiers officieel van start
Het Regionaal Talenten
Centrum Roeien Brabant is
afgelopen maandag bij de
Tongelreep officieel 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, namelijk Youri Vaes,
Lisa Scheenaard , Rianne
Dekker, Lotte van Ditshuizen
en Arjan Kuipers. De eerste
Foto | Bart van Overbeeke
drie studeren aan de TU/e.
Bij de opening waren onder anderen
universiteitssecretaris Harry Roumen,
Last Monday, the Regional Talent Center for Rowing Brabant was
(zie foto) Wim Koch (directeur Studenten
officially opened at the Tongelreep. It’s a stepping stone for rowers
Sportcentrum) en Harry van Raaij
to get into the national selection and offers regional trainings.
(ex-voorzitter PSV) aanwezig. (JvG)
The center will be training five rowers of Eindhoven Student
Rowing Association Thêta, three of which are TU/e students.

[E]

Man slaat SSRE-leden met tak
Een man die vorige week niet naar
binnen mocht bij een SSRE-feest, heeft
drie SSRE-leden geslagen met een tak.
Hij is aangehouden door de politie.
De man, geen lid van een studenten
vereniging, kwam rond half vijf ’s
ochtends samen met twee anderen
vanuit de stad naar de Bunker. Leden
die daar buiten stonden, lieten hen niet
naar binnen. Volgens vice-praeses van
de sociëteit Henk van Dorp, die bij het

incident aanwezig was, ontstond er
vervolgens een woordenwisseling
totdat één van de drie met een tak
begon te slaan. Daarbij liepen drie
leden verwondingen op, van blauwe
plekken tot een gat in het hoofd. Een
paar studenten wisten de man klem te
zetten en vast te houden tot de politie
kwam. Twee gewonden zijn per taxi
naar de eerstehulppost in het ziekenhuis gebracht. (SK)

[E]

A man that was denied
access to an SSRE
party last week hit
three SSRE members
on the head with a stick. He was
arrested by the police.

Het boek van je dromen
Cursor vraagt zich af of er TU/e’ers zijn
die de wens hebben om zijn of haar eigen
boek in de schappen van de boekwinkel
te zien liggen. Ben jij zo iemand die al
je vrije tijd stopt in het schrijven van
een roman, een kinderboek of een
gedichtenbundel? Mogen wij, in de
aanloop naar de Boekenweek 2011,
daar al over horen? Mail dan naar
cursor@tue.nl onder vermelding van
‘boekenweek’.

[E]

The book of your dreams

Cursor is wondering if there are any TU/e people out there that dream
of publishing their own book. Are you the type that spends all their
free time on writing a novel, a children’s book or a volume of poetry?
And wouldn’t you mind telling us about it in light of the upcoming Boekenweek
2011 (Book Week)? Send us an e-mail at cursor@tue.nl stating ‘boekenweek’ in
the subject line.

Bouwproject Potentiaal
verpakt in prijsvraag
Het gebouw Potentiaal, de huidige
huisvesting van de faculteit Electrical
Engineering, wordt eind februari inzet
van een internationale prijsvraag voor
jonge ontwerpers. Zij kunnen ideeën
indienen over de wijze waarop het
gebouw vernieuwd kan worden.
De winnaar krijgt vervolgens de kans om
zijn ontwerp te realiseren, of mag zich
werpen op een alternatieve opdracht.
De verbouwing van Potentiaal is
onderdeel van het plan Campus 2020.
Martijn Schlatmann van de faculteit
Bouwkunde is een van de mensen
die namens de TU/e betrokken zijn
bij Europan 2011.
De keuze voor een prijsvraag, in plaats
van een reguliere aanbesteding, is
volgens hem bewust. “Niet alleen
Potentiaal, maar de campus als geheel
vertegenwoordigt in onze ogen een
cultuurhistorische waarde. Niet alleen
voor Eindhoven, maar ook voor de rest
van Nederland. In die zin is het leuk
om de verbouwing in een prijsvraag
aan architecten voor te leggen. Ze gaan
in alle openbaarheid verkennen en
onderzoeken. Het publiek kan zo het
proces op de voet volgen.”
Potentiaal is volgens Schlatmann een
‘technisch gedateerd gebouw’. Het is
de bedoeling om er een duurzaam
geheel van te maken, voorzien van een
nieuwe gevel. Het College van Bestuur
overweegt om er het toekomstige

University College te huisvesten,
samen met de studenten die er hun
bachelor gaan volgen.
De prijsvraag rondom Potentiaal maakt
deel uit van Europan 11. Een internationaal
project dat is bedoeld om jonge,
veelbelovende ontwerpers een kans te
bieden op het gebied van ruimtelijke
vormgeving. Om de twee jaar wordt
Europan georganiseerd in ongeveer
twintig Europese landen. Deze landen
stellen samen gemiddeld zeventig
reële locaties beschikbaar.
Binnenkort zullen deelnemers het
Potentiaal ter plekke gaan bekijken.
Alle plannen moeten tegen einde van
de zomer binnen zijn. Een internationale
jury beoordeelt de inzendingen en
maakt vermoedelijk in december de
winnaar bekend. (FvO)
http://www.europan.nl

[E]

The Potentiaal building,
currently home to the
Department of Electrical Engineering, will be
the focus of an international contest for
young designers starting late February.
Contestants can come up with ideas for
the building’s renovation. The winner
gets the chance to either carry out their
idea, or devote themselves to a new
challenge.

En ik vind
Studieschuld
Ik moet mij zorgen maken over mijn studieschuld. Dat wil ik best doen, maar
het heeft niet zoveel nut meer nu ik ben afgestudeerd. Het is goed dat
studenten worden gewaarschuwd voor de gevaren van lenen, maar de
campagne die nu gevoerd wordt lijkt eerder gericht op (ex-)studenten zoals ik,
die ooit zijn gaan lenen zonder fatsoenlijke voorlichting. Toen ik begon met
studeren werd je haast voor gek verklaard als je géén lening nam. Lage rente,
wat je niet kan betalen wordt kwijtgescholden, met je universitaire diploma ga
je zoveel verdienen dat je die schuld in no-time afbetaald hebt, et cetera. Tel
daarbij op een gebrek aan levenservaring en het uurloon van een achttienjarige. Moeten we het dan gek vinden dat mijn generatie een gemiddelde
studieschuld van zo’n 15K heeft?

Advertentie

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

Maar goed, ik wil best de zondebok zijn voor een goed doel. Het is alleen zo
jammer dat er weer geen alternatief wordt geboden. Sterker nog, we maken het
ze alleen nog maar moeilijker. Als je een boete krijgt voor te lang studeren, dan
denk je wel twee keer na over het nemen van een bijbaan. Met de invoer van de
harde knip wordt het moeilijker om een per abuis toch opgelopen studieachterstand in te halen, met als gevolg enkele maanden extra om te overbruggen
zonder geld plus een boete. Bovendien zouden we dan het liefst ook nog de
basisbeurs schrappen.
Gelukkig zijn er ook plannen om de kwaliteit van het onderwijs te laten
afnemen, zodat het makkelijker wordt om fulltime te gaan werken en in de
avonduren te studeren, gewoon voor de hobby. Dan hoeft de gewone man ook
niet langer op te draaien voor de kosten van die dure hobby die slechts een
gedeelte van de bevolking zich mentaal gezien kan veroorloven.

11 & 12 maart Amsterdam RAI
www.carrierebeurs.nl

Nou , lieve student, mijn belastingcentjes mag je hebben hoor.
Monique Hendriks | alumna Technische Informatica

[E]

Computer Science & Engineering alumna Monique Hendriks is
annoyed by the government’s campaign against student loans.
First of all, the campaign seems to be targeted at the wrong
audience, and secondly, inspiring students to stop or reduce
their loan seems useless when no alternative is offered. In fact, she feels it’s
increasingly hard for current students to get by during their studies.
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Geen te hoge concentratie
spaanplaatgas in TUimelaar

Online uitverkoop
bibliotheekboeken

Er zijn geen te hoge concentraties
formaldehyde, beter bekend als
spaanplaatgas, gemeten in kinderdagverblijf De TUimelaar. Dat wijzen
metingen door de ArboUnie uit.
De afdeling Milieu, Veiligheid en
Gezondheid (MVG) van de GGD komt
op basis van de gegevens tot de
conclusie dat de peuters en baby’s
die in de TUimelaar verblijven,
geen gezondheidsrisico lopen.

Via een speciale website stelt het
Informatie Expertise Centrum (IEC)
medewerkers en studenten in de
gelegenheid om boeken te kopen
die in het kader van de grootscheepse
‘decollectionering’ het veld moeten
ruimen.

De metingen zijn verricht in januari in
de kruipruimten en op twee omgevings
plaatsen van De TUimelaar. Aanleiding
was de licht verhoogde concentratie
formaldehyde die eerder werd
aangetroffen in twee gangen van het
Paviljoen. Hoewel de concentratie
onder de toegestane norm bleef, hadden
medewerkers in die bewuste gangen

al anderhalf jaar last van irritaties
aan ogen en neus. De TUimelaar is
ook gevestigd in een vleugel van het
Paviljoen.
Uit voorzorg is daarom ook onderzoek
gedaan in en rond De TUimelaar.
De ArboUnie trof er een normale
concentratie aan voor een werksituatie.
Het hanteren van een lagere norm, die
van toepassing is op een woonsituatie,
achten de onderzoekers ‘niet reëel’.
De kinderen zijn geen zeven dagen per
week in het kinderdagverblijf aanwezig.
Omdat baby’s en peuters gevoeliger
zijn voor gevaarlijke stoffen dan
volwassenen, zijn de metingen voor
de zekerheid voorgelegd aan de GGD.
Die kwam tot de conclusie dat de
gevonden waarden overeenkomen
met de waarden die gebruikelijk zijn
in woonhuizen. Er bestaat volgens de

dienst geen gevaar voor de kinderen.
TUimelaar-directeur Toon Christiaens:
“Ik had ook niet anders verwacht. In het
Paviljoen zijn slechts op zeer lokale
plekken licht verhoogde concentraties
gevonden. Het zou daarom raar zijn als
er bij ons wel iets aan de hand was.
Maar tegelijkertijd schieten natuurlijk
de nodige scenario’s door je hoofd,
mocht dat toch het geval zijn.” (FvO)

[E]

Daycare center TUimelaar
did not show increased
levels of formaldehyde,
says ArboUnie. Based
on these results, GGD’s department of
Environment, Safety and Health (MVG)
declared that of toddlers and babies’
health at TUimelaar is not at risk.

Bouwkundigen en biomedisch technologe
strijden om Marina van Damme Beurs
Voor het tweede jaar wordt de Marina
van Damme Beurs uitgereikt aan de
TU/e. Getalenteerde vrouwelijke
ingenieurs, die aan de TU/e zijn
afgestudeerd of gepromoveerd, konden
zich ervoor intekenen. Voor de winnares
ligt volgende week negenduizend euro
klaar, te gebruiken ter versterking
van haar loopbaan.
Uit 22 voordrachten heeft een jury onder
voorzitterschap van ir. Elphi Nelissen,
aankomend decaan van de faculteit
Bouwkunde, drie kandidaten gekozen
voor de finaleronde op donderdag 3
maart. Vorig jaar, bij het debuut,
kwamen er nog 63 voordrachten binnen.
Bouwfysisch ingenieur Tamara Derksen
gaat haar beurs gebruiken voor het
schrijven van een boek over de transitie
die noodzakelijk is om de maatschappe
lijke vastgoedvraagstukken die

samenhangen met de ontgroening en
vergrijzing van de bevolking het hoofd te
bieden. Het boek moet de basis gaan
vormen voor haar eigen adviesbureau.
Bouwkunde-alumna Masi Mohammadi
wil het geldbedrag gebruiken voor het
opzetten van een Academic Domotic
Center. Dit moet een expertisecentrum
worden voor onderzoek en kennisoverdracht op het gebied van automatisering
in de woonomgeving. Dit ten dienste
van wetenschappers, kennisinstituten
en het maatschappelijk veld, met name
de zorgsector.
Biomedisch Technologe Alina van der
Giessen wil met de beurs onderzoek
financieren naar een nieuwe eenvoudige
methode om een maagsonde te plaatsen.
Dit onderzoek is voor haar een belangrijke
katalysator om praktisch onderzoek in
het ziekenhuis te kunnen opstarten.

Initiatiefneemster van de beurs,
Marina van Damme (1930), studeerde in
de jaren vijftig aan de TU Delft af als een
van de weinige vrouwelijke studenten.
Later promoveerde ze als eerste vrouw
aan de Universiteit Twente en bekleedde
ze topfuncties in het bedrijfsleven.
In Delft en Twente worden vergelijkbare
beurzen verstrekt. Het programma gaat
donderdag 3 maart om 18.00 uur van
start in de Blauwe Zaal van het
Auditorium. (HK)

LIME helpt bij het oplossen van
wiskundige problemen in het bedrijfs
leven. Volgens oprichter prof.dr. Bob
Mattheij, hoogleraar bij de faculteit W&I,
is in 2007 met het instituut gestart om

‘de ruimte tussen wetenschappelijk
onderzoek en het bedrijfsleven’ op te
vullen. Ruud van de Donk (directeur
bedrijfsvoering bij W&I) stelt dat de
verzelfstandiging onder meer in gang
is gezet omdat ‘de activiteiten van LIME
vooral op consultancy zijn gericht en
minder sterk is als toepassingsgericht
laboratorium voor de hele capaciteitsgroep Wiskunde’. Mattheij: “We hebben
van meet af aan een zakelijke aanpak
nagestreefd. Een zelfstandige bv, los van
de faculteit, lag daarom voor de hand.”

Mattheij verwacht dat LIME door de
verzelfstandiging meer voor bedrijven
kan betekenen en kan groeien. Volgens
de hoogleraar is voor Sioux gekozen,
‘omdat daarmee al intensieve contacten
waren en omdat de twee partijen elkaar
aanvullen’. Als het aan Mattheij en aan
Van de Donk ligt, blijft de samenwerking
tussen de TU/e en LIME bestaan.
Bijvoorbeeld in de vorm van promotie
plaatsen en scholarships.
De wiskundigen zullen begin april hun
intrek nemen in het pand van Sioux op
bedrijventerrein Esp in Eindhoven.
Zes van de tien medewerkers maken de
overstap mee en Mattheij blijft directeur.
De vier medewerkers die niet meegaan,
gaan ofwel aan projecten werken binnen
de faculteit ofwel is er een ‘passende
oplossing’ voor ze gevonden, stelt
Van de Donk. (JvG)

[E]
Ruud van de Donk, Sioux-directeur Hans Duisters en Bob Mattheij. Foto | Rob Stork

http://library.tue.nl/csp/sales/
Bookstore.Main.cls

[E]

TU/e staff and
students can now order
discarded library books
online. Books are five
euro each for staff, and students
pay half of that. The book list is
accessible for staff through March 16,
and afterwards it’s open to students
until March 23.

Nieuws | Mens

[E]

This year, TU/e will be
awarding the Marina
van Damme grant for
the second time.
The grant is awarded to a talented
female engineer that received her
Master’s or PhD from TU/e. Next week,
the winner will receive nine thousand
euro to invest in her career.

LIME gaat zelfstandig verder
Het Laboratory for Industrial Mathematics
Eindhoven (LIME), een onderzoeks
instituut bij de faculteit Wiskunde &
Informatica (W&I), gaat zelfstandig
verder als LIME bv bij het software
bedrijf Sioux. De contractondertekening
was vrijdag 18 februari.

De lijst met boeken is voor medewer
kers beschikbaar van 23 februari t/m
16 maart en daarna krijgen studenten
tot 23 maart gelegenheid om iets van
hun gading te bestellen uit de
resterende lijst. Om ervoor te zorgen
dat de boeken terecht komen bij oprecht
geïnteresseerden, zijn de boeken niet
gratis, maar betalen medewerkers vijf
euro per boek en studenten de helft.
De opbrengst van de uitverkoop
wordt in het Universiteitsfonds
gestort en krijgt een nader te bepalen
bestemming. De beschikbare boeken
zijn binnen de bestaande collectie

overbodig verklaard, maar het IEC
hoopt nog geïnteresseerden te vinden
voor bijvoorbeeld oude drukken. (TJ)

The Laboratory for
Industrial Mathematics
Eindhoven (LIME),
a research institute within
the Department of Mathematics &
Computer Science (W&I) will be continuing independently with the Sioux software company as LIME BV. The contract
was signed last Friday, February 18.

Alessandro Di Bucchianico. Foto | Bart van Overbeeke

“Het raakt me meer dan je denkt”
Alessandro Di Bucchianico was van
2007 tot 2011 adjunct-directeur van
Laboratory for Industrial Mathematics
Eindhoven (LIME) en daarnaast
sinds 2001 UHD Statistiek. Nu LIME
verzelfstandigt, heeft hij besloten
eruit te stappen. Net als vier van
de andere elf LIME’ers.
Hoe sta je tegenover de
verzelfstandiging van LIME?
“Het is een logische stap gezien
de ontwikkeling die heeft plaats
gevonden. Ik denk dan aan een
directeur die wil groeien en steeds
meer medewerkers die geen binding
voelen met universitair onderzoek.
Het oorspronkelijke doel van LIME
was een brug te zijn tussen wiskunde
en bedrijfsleven. Dat was ook mijn
drijfveer. LIME beoogde een versterking
van toegepast wiskundig onderzoek
aan de TU/e te zijn. Het is jammer dat
dat niet gerealiseerd is.”
Waarom ga je niet mee naar Sioux?
“Eerst was er sprake van dat LIME
een bv binnen de TU/e zou worden.
Dat zag ik wel zitten. Maar nu wordt
het een puur commercieel bedrijf
zonder de brugfunctie tussen
universiteit en bedrijfsleven. Juist
dat laatste vind ik zo belangrijk.

Ik zag de ‘overname’ al een tijdje
aankomen. Het is een situatie die
me meer raakt dan je denkt.”
Hoe verandert dit besluit je toekomst?
“Tja, hoe nu verder? Ik blijf TU/emedewerker. De faculteit heeft
kennisvalorisatie prominent in
haar strategisch plan staan. Dat zal
nu anders moeten worden opgepakt.
Door de uitgebreide kennis en
ervaring die ik de afgelopen jaren bij
LIME heb opgedaan, hoop ik hieraan
een belangrijke bijdrage te leveren.
Pas nu de verkoop rond is, kan ik
daar met andere belanghebbenden
plannen over maken. Ik heb er wel
vertrouwen in dat dat goed komt.”
(NS)

[E]

From 2007 to 2011,
Alessandro Di
Bucchianico was the
assistant manager at
the Laboratory for Industrial Mathematics Eindhoven (LIME), as well as an
associate professor of Statistics since
2001. Since LIME will soon be independent, he decided to quit his position
there. Four out of the other eleven
LIME staff members did the same.
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Algemeen
DPO/TEACH: teaching support for TU/e
staff | Course ‘Teaching across cultures’
This course aims at TU/e teaching staff.
Teachers and students from different
cultures often have different expectations about teacher-student interaction,
and different teaching and learning
styles.
This course aims to shine a light on
these differences, by providing insight
in the mechanisms that play a role
in the intercultural classroom.
You will begin by examining your own
cultural values. Next we will take a
look at common mismatches in an
intercultural education setting.
We will see an intercultural group
of students at work, and identify
some points of friction.
Finally you will investigate if you want
to change your own course to accommodate a culturally heterogeneous group
of students, and how that can be done.
The next edition of this course will be
on December 15th 2010, from 9:00 hrs
to 17:00 hrs.
More information can be obtained
from Willem van Hoorn (phone 4237).
You can enrol for the course by Internet
www.tue.nl/en/the_university/
studyweb/ by phone (2520), or by e-mail
(cursus.dpo@tue.nl)
Course ‘Teaching and learning in higher
education’ for teachers (TRD01)
The course is intended for experienced
and beginning teachers and post docs.

This course is also the first course of
the TU/e BKO training program.
The course offers a broad orientation
on teaching activities and prepares for
giving lectures and tutorials. Besides,
this course is intended to develop your
skills to design course and assessment
plans. During the course participants
will be actively involved in discussions
by giving presentations and by giving
feedback to each other.
The course ‘Teaching and learning in
higher education’ for teachers will take
place on
Tuesday 5 April (whole day), Thursday
7 April (morning) and Tuesday 12 April
(whole day).
For further information regarding this
workshop please contact Harry van de
Wouw (e-mail h.m.w.j.v.d.wouw@tue.nl).
Enrolment occurs through Studyweb:
http://Studyweb.tue.nl
Participation by teaching staff of the
TU/e is free of charge.
(for PhD’s there is the course ‘Teaching
and learning for Phd’s’. Registration for
that course through your HR-advisor).

MENSEN
Bureau Promoties en Plechtigheden |
Promoties
Drs. W.A.J. Vijvers verdedigt op maandag
28 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 ‘A high flux cascaded arc hydrogen

24 februari 2011

van het enneagram, een model met
negen karaktertypes. Elk mens ziet
zich voornamelijk in een van de types
weerspiegeld, terwijl hij ook uniek is.
Zowel je eigenheid als je karaktertype
zijn bepalend voor de wijze waarop je
keuzes maakt, relaties aangaat, samen
werkt met anderen en uitdagingen
ervaart. Door meer inzicht te krijgen in
je eigen karakter, sta je helderder in het
leven.
Wil je ook meer over je karakter te weten
komen? Geef je dan snel op via
tint@tue.nl. Datum: zaterdag 19 maart.
Tijd: 9.30-17.00, prijs: 15,euro locatie:
Café Tint (studentencentrum de Bunker).

VACATURES
plasma source’. Vijvers promoveert aan
de faculteit Technische Natuurkunde.
De promotoren zijn prof.dr. N.J. Lopes
Cardozo en prof.dr.ir. D.C. Schram.
Drs. R.J. Dirksen verdedigt op maandag
28 februari zijn proefschrift tegen de
bedenkingen van een commissie.
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘On satellite observations of atmospheric composition and
their interpretation’. Dirksen promoveert
aan de faculteit Technische
Natuurkunde. De promotoren zijn prof.
dr. H.M. Kelder en prof.dr. P.F. Levelt.

A. Sues Caula MSc verdedigt op dinsdag
1 maart haar proefschrift tegen de
bedenkingen van een commissie.
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Are European
Bioenergy Targets Achievable?
An Evaluation Based on ThermoEconomic and Environmental Indicators’.
Sues Caula promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promotor
is prof.dr. H.J. Veringa.

STUDENTENLEVEN
T!nt | Verdiepingsworkshop Enneagram
Ontdek je karakter. Dat kan door middel

Voor meer informatie ga naar:
http://jobs.tue.nl.

R

Herman Wijffels
Innovatieprijs 2011
Schrijf nu in!
www.rabobank.nl/innovatieprijs

PhD Real-time contact-less vibration
detection in lithography systems,
Faculteit WTB, V35.1320, 1,0 fte,
4 years, Schaal 27 CAO Nederlandse
Universiteiten Promovendus.
PhD Atomic Layer Deposition for Sensing
Applications, Faculteit TN, V34.1322, 1,0
fte, 4 years, Schaal 27 CAO Nederlandse
Universiteiten Promovendus.

Advertentie

JAA

Biophysics of microparticle-cell binding
dynamics and subsequent cell
activation, Faculteit TN, V34.1318, 1,0
fte, 4 years, Schaal 27 CAO Nederlandse
Universiteiten Promovendus.

Maak
op € k ans
50.00
0
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Vox Academica
Dr. Daisy van der Schaft, UD Soft Tissue
Biomechanics & Engineering, faculteit BMT

Hardlooponderzoek over het
nut van rekken en strekken
roept vooral veel vragen op
Moet je nu wel of niet stretchen voor het
hardlopen om blessures te voorkomen?
Deze discussie is weer opgelaaid
doordat diverse media berichtten over
het onderzoek van de Amerikaanse
orthopedisch chirurg Pereles, dat hij
afgelopen week presenteerde op een
congres voor vakgenoten. In een groep
van bijna drieduizend hardlopers laat
hij zien dat wel of niet stretchen geen
verschil in het aantal blessures oplevert.
Staan we dus voor niets onze rek- en
strekoefeningen te doen? En hoe zit
het met stretchen na afloop van een
looptraining, is dat wel effectief?
“Ik moet zeggen dat er veel ophef is
ontstaan over onderzoek dat nog niet
eens gepubliceerd is. Er zijn alleen
krantenstukjes over te vinden. Doordat
de bron niet te achterhalen is, maakt dat
het heel lastig deze studie te beoordelen”,
vindt Daisy van der Schaft, UD Soft
Tissue Biomechanics & Engineering.
“Wat ik uit de krantenartikelen begrijp,
is dat mensen zelf hun blessures
moesten opgeven. Dat is natuurlijk heel
relatief. Daarnaast werden de meeste

blessures gevonden aan voeten, enkels
en knieën, en met name bij mensen
met overgewicht. De vraag is of deze
blessures te voorkomen zijn door te
stretchen, het lijkt er meer op dat ze
zijn ontstaan door overbelasting. En
deed iedereen bovendien wel dezelfde
rekoefeningen? Het roept veel vragen
bij mij op. Het is lastig om er een echt
gefundeerd oordeel over te geven
aangezien de details van de studie
niet openbaar beschikbaar zijn.”
In het dagelijks leven kweekt van der
Schaft -zelf overigens ook hardloopsterspierweefsel in een bakje. Dat weefsel
bestaat uit vezeltjes die ontstaan zijn uit
zogenaamde voorlopercellen. “Spieren
bestaan uit vezels die netjes naast
elkaar liggen. Zo’n vezel heeft een
bepaalde lengte in rusttoestand.
Doordat de spiervezel kan samentrekken
en daardoor korter wordt, ontstaat er
een beweging. De elasticiteit van de
spiervezels kan bevorderd worden door
dynamisch stretchen. Dat moet dan wel
heel regelmatig gebeuren en niet alleen
tijdens een looptraining.”

Effe zeuren
Sommige oude mannen mijmeren over
‘Mijn vrouwen’. Ik mijmer over ‘Mijn
auto’s’. Dat is discreter; bovendien
had ik meer auto’s dan vrouwen.
Echte liefhebbers kunnen de auto’s
(automerken) hieronder door
vrouwen(namen) vervangen.
Mijn eerste auto deelde ik in 1956
met een vriend zonder rijbewijs;
Opel Kapitän 1948; moest worden
aangeslingerd.
Mijn eerste nieuwe auto, Simca 1000
met de onbestemde kleur ‘bleu
banquise’, kostte 6000 gulden. Een
week na de koop, in de barre winter
van ’63, slipte ik op een geparkeerde
auto; schade 600 gulden. Na nog een
Simca 1000, waarmee ik -met mijn
vrouw- in 1968 naar (toen) Leningrad
reed, promoveerde ik naar een Simca
1100.
Daarna -het merk Simca verdweenhad ik een echte auto: Austin Maxi.
Die ging ‘total loss’, toen ik naar een
congres was. Bij thuiskomst was er,
met behulp van een buurman, een
vervangend exemplaar gekocht.
Het merk Austin verdween ook.
Mijn fraaiste auto was een BMW-501,
overgenomen van een Amerikaanse
gast. Zilver metallic met blauwe
ribfluwelen bekleding, prachtig!
Een malafide garagehouder keurde
hem af voor de APK en hield hem zelf.
De volgende twaalf jaar reed ik in een
poepkleurige Ford Sierra. Weinig kosten
aan gehad, maar toen de uitlaat er
onderuit viel, heb ik hem, 15 jaar oud,

ingeruild voor een Renault Scénic van
drie jaar, nu zes jaar oud. Door de
‘hoge instap’ is hij favoriet bij ouderen;
ik noem hem daarom Renault Sénile.
Ooit had ik twee auto’s. Toen we een
halfjaar in Baltimore waren, had ik mijn
auto en drie fietsen geruild tegen twee
auto’s van een Amerikaan die naar
Eindhoven kwam: een Dodge Dart en
een Dodge Colt. Handig, omdat de
kinderen ook naar school gebracht
moesten worden als ik, met de andere
auto, een paar dagen weg was.
Mijn bijzonderste auto had ik in 1969
in Austin, Texas; een Chevrolet Bell Air
1957 met vinnen en veel chroom, 600
dollar. Hij heeft ons van Austin naar
Taxco, Mexico gebracht, van Austin
heen en weer naar New Orleans en
via San Francisco en Lake Louise
naar Rochester, New York. Daar
verkocht ik hem voor 325 dollar.
Volgende keer, misschien, mijn
vrouwen.

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

Dr. Daisy van der Schaft. Foto | Bart van Overbeeke

“Bij veel hardloopblessures is het niet
zozeer de spier zelf die problemen geeft.
Vaak zijn het pezen, aanhechtingen of
gewrichten die geïrriteerd raken door
overbelasting. Ze moeten toch een
kracht van zo’n drie keer het lichaams
gewicht opvangen. Zeker voor beginners
geldt: je moet rustig van start gaan om
je lichaam aan die krachten te laten
wennen. Je denkt al snel: het gaat goed,

het is mooi weer en ik ben nog niet moe,
dus ik kan nog wel een kilometertje
door. Schema’s zijn er niet voor niets,
houd je er dan ook aan!“
“Ik doe zelf voornamelijk stretchoefe
ningen ná het lopen. Dat bevordert
de afvoer van melkzuur dat door de
spieractiviteit is ontstaan. De kans
op spierpijn is daardoor kleiner.

Als een gek gaan rekken is overigens
weer niet verstandig. Door het hardlopen
ontstaan er kleine beschadigingen in
de spiervezels. Die beschadigingen
zijn geheel onschuldig en worden
vanzelf weer hersteld. Door dezelfde
voorlopercellen als die ik ook in mijn
kweekbakjes laat groeien.” (NT)

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

Anneke Kruyen | studentadviseur TN
Wie ben je en hoe voel je je hier?
“Ik ben Anneke Kruyen, vierdejaars
Technische Natuurkundestudent en
studentadviseur in het faculteitsbestuur
van TN. Als ik naar de TU/e kijk, zie ik
een relatief kleine en daardoor zeer
vertrouwde universiteit om aan te
studeren, een universiteit waar ik me
thuis voel. De compactheid heeft mij
naar deze universiteit getrokken;
de informaliteit waarmee je bij je
docenten naar binnen kunt lopen,
is voor mij belangrijk. Ondertussen
heb ik het idee dat ik iedereen binnen
de faculteit ken. Ik ben ervan overtuigd
dat dat een sterke kant is van onze
faculteit en zeker ook van de universiteit.
Het gevoel dat ik gelijk ben met
hoogleraren en dat mijn stem net zo
belangrijk is, zorgt voor een sfeer
waar we allen trots op kunnen zijn.”
Wat doe je allemaal?
“Zelf ben ik erg actief binnen Technische
Natuurkunde, waardoor mijn contacten
binnen de faculteit steeds zijn gegroeid.
Zo heb ik twee jaar opleidingscommissie
gedaan, ben ik bestuurslid van de
studievereniging geweest, werk ik bij

Studenten Onderwijs ORganisatie
(STOOR) en zit ik zoals genoemd nu
in het faculteitsbestuur. Bij al deze
instanties was en is er steeds weer
sprake van de gelijkheid tussen de
studenten en de docenten en een
gemoedelijke sfeer. Misschien zou je
denken dat een goede sfeer ten koste
gaat van daadwerkelijke doelen en
taken van de instanties, maar ik denk
dat het prestaties juist ten goede komt.

alle mooie dingen van een persoonlijke
universiteit waar je iedereen kent en
iedereen jou kent. In september hoop
ik te beginnen aan mijn master applied
physics. In de master word je vaak
mondeling beoordeeld door docenten.
Docenten waar ik mogelijk in het
verleden mee heb samengewerkt.
Hier zie ik een mogelijk nadeel voor mij,
om weer terug te schakelen naar een
ongelijke verhouding, van informeel

Anneke Kruyen

Niet alleen in de bovengenoemde
activiteiten van mij persoonlijk, maar
in het algemeen: overal waar mensen
samenwerken zorgt een goede sfeer
voor een betere samenwerking en
dus betere resultaten.”
Zijn er geen valkuilen?
“Ik zie alleen één rare situatie tussen

terug te schakelen naar formeel, maar
volgens de decaan, vice-decaan en
opleidingsdirecteur van onze faculteit
hoefde ik me hier geen zorgen over te
maken. Volgens hen ging dat helemaal
vanzelf, zo vertelden ze mij onder het
genot van een wijntje.” (NS)
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Veilig en comfortabel op weg met
Actieve veer-dempersystemen in auto’s leveren meer comfort
en een betere wegligging. Ze kunnen voorkomen dat een auto
omslaat bij een uitwijkmanoeuvre of zorgen voor trillingsvrij
vervoer in een ambulance. Ir. Bart Gysen, promovendus in
de vakgroep Electromechanics and Power Electronics,
rijdt deze weken in een blauwe BMW over de campus om
zijn elektrische veer-dempersysteem te testen.
“Dit is natuurlijk niet de bedoeling”,
zegt ir. Bart Gysen terwijl hij wat
getallen intoetst op de laptop die voor
de bijrijderstoel van zijn BMW 530 is
bevestigd. “Maar het geeft wel een
goede indruk van wat ons systeem
allemaal kan.” Boven beide voorwielen
zijn de twee door Gysen ontwikkelde
prototypes van een elektrisch veerdempersysteem aangebracht. Al snel
begint de auto van links naar rechts
te schommelen en even later -als de
veren in hetzelfde ritme worden
aangestuurd- van voor naar achter.
Het doet denken aan de ‘lowriders’ die
regelmatig in hiphopvideo’s opduiken.
Gysen voert de frequentie op totdat de
sensatie van een massagestoel ontstaat.
Daarna verdwijnen de trillingen en is een
steeds hogere pieptoon te horen, tot
de maximale frequentie die het
veersysteem aan kan: 200 hertz.
Door de actuatoren die Gysen demonstreerde automatisch aan te sturen,
kun je het rijcomfort en de wegligging
van een auto flink verbeteren. Actieve

vering, zoals dit heet, is nu nog slechts
te vinden in een paar procent van de
personenauto’s. De bestaande systemen
zijn hydraulisch: ze werken met vloeistof
onder druk. Hydraulische vering is
volgens Gysen echter vooral geschikt
voor trillingen met frequenties tot 5
hertz, terwijl juist iets snellere trillingen
(4 tot 10 hertz) de grootste impact
hebben op de inzittenden. Bovendien
kost hydraulische vering veel energie.
Je heb er namelijk een pomp voor nodig
die de vloeistof voortdurend onder druk
houdt.

Al snel begint
de auto van links
naar rechts te
schommelen
Elektrische vering kent minder nadelen:
die kost alleen energie op het moment
dat je hem daadwerkelijk gebruikt, en

niet op een vlak en recht stuk snelweg.
En je kunt er trillingen met een veel
groter frequentiebereik mee compen
seren, zo bewees Gysen met het
systeem dat hij voor het Zweedse
bedrijf SKF ontwikkelde. SKF, dat Gysens
promotieonderzoek volledig financierde
en ook de bovengenoemde BMW ter
beschikking stelde, ontwikkelt lagers
voor de automotive- en industriële
sector. Gysen: “De Nederlandse
onderzoeksafdeling van SKF in
Nieuwegein ontwikkelt wiellagers
waarmee je krachten kunt meten,
zogeheten load sensing bearings.
Mijn promotieproject is voor hun ook
een manier om de voordelen van deze
wiellagers te kunnen demonstreren.”
Voor het einde van het jaar hoopt
Gysen te promoveren op het door hem
ontworpen en door de Gemeenschappelijke Technische Dienst van de TU/e
vervaardigde elektrische veer-dempersysteem, dat deze maand voor het eerst
in de auto wordt getest. Daartoe zoeft
de BMW, met Gysen aan het stuur en
afstudeerstudent Tom van der Sande als
bijrijder achter de laptop, de komende
tijd met regelmaat over de campus.
“We rijden vooral ’s avonds en de
beveiliging weet ervan. Niet dat we
trouwens veel te hard rijden; bij lagere
snelheden kun je juist beter testen,
omdat je dan meer meekrijgt van de
ondergrond.” Het hobbelige parcours

op de campus vormt een ideaal
testterrein.
Gysens veer-dempersysteem wordt
tussen het wiel en de body van de auto
aangebracht. Om te voorkomen dat de
auto op het wiel zakt als de elektrische
spanning zou wegvallen, is het systeem
voorzien van een passieve mechanische
veer. Daarnaast zorgen permanente
magneten in combinatie met speciale
aluminiumringen voor een passieve
magnetische demping. Deze demping
berust op zogeheten wervelstromen die
door het veranderende magneetveld
(vanwege de beweging van de wielen ten
opzichte van de auto) in de aluminiumringen worden opgewekt. “Het systeem
is hiermee volledig ‘fail-safe’”, zegt
Gysen. “Dat was een belangrijke
vereiste, want het is heel gevaarlijk als
het veer-dempersysteem plotseling niet
meer werkt door het onverhoopt
wegvallen van de spanning.”
De aanvullende actieve vering werkt op
de afstoting tussen de aan het wiel
bevestigde permanente magneten en
een met een elektromagneet opgewekt
magneetveld. Door met een slim
regelsysteem de stroom door de
elektromagneet op de juiste manier
te variëren, neemt het comfort van de
inzittende met wel zestig procent toe,
zo blijkt uit de metingen. En dat is niet
het enige voordeel: Gysens systeem is
zo’n vier maal zuiniger dan hydraulische
actieve vering doordat een fors deel van

de bewegingsenergie elektrisch wordt
teruggewonnen. “Bovendien kan dit
systeem schakelen tussen comfort en
een optimale wegligging”, zegt Gysen.
“En dat is het ultieme doel.”

Het hobbelige
parcours op de
campus vormt een
ideaal testterrein
Elektrische vering sluit goed aan bij
de trend, vertelt de promovendus.
“Er zullen steeds meer elektrische
voertuigen komen en die werken het
efficiëntst als de motoren in de wielen
worden aangebracht. Dat betekent
dat die wielen veel zwaarder worden
en dat heeft nadelige gevolgen voor
het rijgedrag.” De elektrische vering
anticipeert dus op een probleem dat in
de toekomst steeds prominenter zal
worden. Daarbij komt nog eens dat in
elektrische auto’s de voor de vering
benodigde spanningsbron al aanwezig
is. In een auto met verbrandingsmotor
is niet meer dan 12 volt aan boord,
terwijl de Prius over 500 volt beschikt.
En dat is ruim voldoende om Gysens
systeem op te laten werken.
Of het veer-dempersysteem straks in
alle personenauto’s is ingebouwd,

Actieve spindel maakt frezen veel goedkoper
Tijdens het verspanen van metaal kan een spindel -het systeem
waarin een frees is ingeklemd en deze laat ronddraaien- door
instabiliteit beginnen te trillen. Deze zogeheten ‘chatter’ zorgt
voor een slechte oppervlaktekwaliteit en zorgt voor hoge
slijtage van het gereedschap. Ir. Niels van Dijk ontwikkelde een
regeltechniek voor een actieve spindel, voorzien van sensoren.
Hiermee kan het dynamische gedrag van de spindel actief worden
beïnvloed en een hogere productiviteit worden behaald. Uit
experimenten blijkt dat het leidt tot 66 procent kostenbesparing.
Het nauwkeurig frezen moet steeds
goedkoper en sneller. Maar wie sneller
of juist dieper gaat frezen om zoveel
mogelijk materiaal weg te halen in de
kortste tijd, krijgt onverbiddelijk te
maken met chatter (geratel, red.).
De frees gaat trillen, ruïneert het
bewerkte oppervlak en gaat soms
kapot. De combinatie tussen accuraat
en snel blijft lastig. Zeker in de
bewerkingsindustrie waar de
concurrentie moordend is. Een goed
voorbeeld is de vliegtuigindustrie. Voor
het vervaardigen van complexe spanten
van een vliegtuigvleugel wordt meestal
één blok aluminium gebruikt. Daarvan
wordt met frezen 90 tot 95 procent
weggehaald, tot de uiteindelijke vorm
is bereikt. Het verwijderen van het
metaal moet zo snel mogelijk gebeuren
om geld te besparen. Ook de
automobielindustrie en producenten
van matrijzen kampen met zulke
economische wetmatigheden.
Al ruim honderd jaar zoekt de
bewerkingsindustrie naar oplossingen

Het stabiliteitsdiagram dat de werkgebieden
aangeeft waar chatter wel of juist niet optreedt.
Dankzij de actieve regelaar kan vooraf een
gebied van werkpunten worden gegarandeerd
waar geen chatter optreedt. Hierdoor kunnen
werkpunten met een hogere productiviteit
worden gekozen.

De lobachtige lijn wordt bepaald door
het toerental en diepte van de snede.
“Onder de lijn is het freesproces stabiel.

voor chatter. En het lijkt erop dat
werktuigbouwkundige Niels van Dijk
een stap in de goede richting heeft
gezet. “Chatter is een dynamisch
instabiliteitprobleem. Tot voor kort
werd altijd gekozen voor de veilige
optie; een bepaald toerental en diepte
van de snede zodat het freesproces
altijd stabiel blijft. Maar dat gaat
ten koste van de productiviteit.”

De combinatie
accuraat en snel
frezen blijft lastig
Van Dijk zoekt daarom de grenzen op
om zo optimaal mogelijk te kunnen
frezen. Hij doet dat aan de hand van
een zogeheten stabiliteitsdiagram.
Die geeft de grens aan tussen een
stabiele freesbewerking en een
instabiele freesbewerking
(zie illustratie).

Niels van Dijk. Foto | Bart van Overbeeke

Boven de lijn ontstaat chatter. Om een
hoge productiviteit te kunnen bewerk
stelligen, wil je werkpunten (toerental
en snedediepte, red.) kiezen welke
zover mogelijk in de hoek rechtsboven
van het stabiliteitsdiagram liggen.
Door het ontwikkelen van een actieve
chatter regelstrategie is het mogelijk
om het stabiliteitsdiagram aan te
passen en zo voor een vooraf
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elektrische vering
durft Gysen echter nog niet te zeggen.
“Daarvoor moet de productie van het
systeem nog wel een stuk goedkoper
worden. Vooral de permanente
magneten zijn behoorlijk duur. Het is
de vraag of de kosten door massa
productie voldoende zullen dalen.” (TJ)

In de rubriek Sluitstuk

Sluitstuk

vertellen afstudeerders
over hun afstudeeronderzoek.

[E]

Active suspension in cars is more comfortable and provides a better
roadability. The system can prevent a car from toppling over during
swerving, or make for shock-free ambulance transport. Ir. Bart Gysen,
PhD student at the Electromechanics and Power Electronics group,
will be cruising campus in a blue BMW to test his electric shock absorber springs.

Foto | Rien Meulman

Conflicten door diversiteit op de werkvloer

gedefinieerd gebied van werkpunten
te kunnen garanderen dat geen chatter
optreedt.”
Het voornaamste doel van de onderzoeker was het ontwikkelen van een
actieve spindel die een operator meer
flexibiliteit biedt. “Samen met TNO
heb ik onderzocht of zoiets überhaupt
mogelijk was. Kunnen we regelaars
en algoritmes ontwikkelen die de
dynamische eigenschappen van
een freesmachine beïnvloeden?
Tweede vraag is, hoe gaan we dat doen?
We zijn uitgekomen bij de universiteit
van Darmstadt, waar we experimenten
hebben gedaan. In Duitsland staat een
proefopstelling met een conventionele
spindel die is aangepast met een actief
magneetlager en sensoren om de
dynamische eigenschappen van de
hele machine te beïnvloeden.”
De experimenten in Darmstadt bleken
een succes. Door de dynamische
eigenschappen (zoals stijfheid of
demping) van de spindel aan te passen,
kan een machineoperator werkpunten
kiezen die een hogere productiviteit
representeren en welke zonder de
actieve regelstrategie niet mogelijk
waren. Het wordt hierdoor mogelijk om
goedkoper te produceren. “Ons idee
was dat bijvoorbeeld demping over
het hele freesbereik veel te veel energie
kost. Waarom zou je dat niet alleen
toepassen in het segment waar het
optimale werkgebied ligt? De magneetlager maakt een spindel niet alleen veel
flexibeler, je kunt er ook mee meten.
Als er ergens een verplaatsing optreedt,

merk je dat aan de stroomverandering.
Je zou met een dergelijke actuator zelfs
het freesproces kunnen monitoren.
Je kunt zien wanneer een lager kapot
dreigt te gaan of een beitel is versleten.
Omdat het een actief systeem is, kun
je meer complexere zaken regelen dan
met de huidige conventionele spindel.”

Is de actieve
spindel de
Heilige Graal?
De actieve spindel bestaat nu slechts
in een proefopstelling, maar zal in de
toekomst ongetwijfeld zijn economische
waarde bewijzen. Van Dijk: “Het zal
even duren voordat fabrikanten dit
oppikken. Maar als je eenmaal een
actieve spindel hebt die zich laat meten
met de commerciële spindels van nu,
dan heb je een grote stap gemaakt.
Kijkend naar de experimentele
resultaten praat je over een kosten
verbetering van 66 procent ten opzichte
van het traditionele frezen. De volgende
logische stap is om een spindel te
ontwerpen waar je die vrijheid hebt.
Er liggen nog veel vraagstukken open.
Want hoe ontwerp je zo’n spindel?
Waar zet je dat magneetlager neer? Voor
het aanpassen van een freesmachine
moet je ook de software aanpassen.”
Van Dijk betwijfelt of na honderd jaar
zoeken naar oplossingen voor chatter,
nu eindelijk het antwoord is gegeven

met de actieve spindel. “Natuurlijk,
je bent altijd op zoek naar de Heilige
Graal. Je hoopt een bijdrage te kunnen
leveren om tot die unieke oplossing te
komen. Maar ik denk dat de unieke
oplossing voorlopig nog niet bestaat.
Ieder proces heeft zijn eigen specifieke
problemen die telkens specifieke
oplossingen vereisen. Maar de actieve
spindel is zeker een stap in de goede
richting om meer invloed uit te kunnen
oefenen op het freesproces.” (FvO)
Ir. Niels van Dijk promoveerde
15 februari aan de faculteit Werktuigbouwkunde met zijn proefschrift:
‘Active chatter control in high-speed
milling processes’.

[E]

During the machining
of metal, the spindle
-the system a cutter is
locked into and spun
around in- can start trembling due to
instability. This so-called ‘chatter’
causes bad surface quality and
significant tool wear. Ir. Niels van Dijk
developed a way to control an active
spindle using sensors. The technique
can actively influence the spindle’s
dynamic behavior, and so yield a
higher productivity. Experiments
have proven it leads to a 66 per cent
saving in costs.
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Bart Gysen bij de BMW waarmee hij zijn elektrische veer-dempersysteem test. Foto | Bart van Overbeeke

Met verschillende disciplines werken
aan een vernieuwend product klinkt
inspirerender dan het soms is.
Botsende zienswijzen, voortkomend
uit verschillen tussen die disciplines,
leiden niet zelden tot persoonlijke
conflicten op de werkvloer. Kunnen
teamleiders van multidisciplinaire
teams invloed uitoefenen op dit
probleem door de manier waarop
zij omgaan met diversiteit?
Een salesmanager bekommert zich
om marktbehoeften, terwijl een
ingenieur meer geïnteresseerd is in de
maakwijze van een product. Logisch.
Als die botsende belangen ertoe
leiden dat mensen elkaar gaan mijden
bij het koffie-automaat, heb je als
teamleider wel een probleem. Is dit
te voorkomen?
Student Technologie Management
Jeroen Schilderman besloot er zijn
afstudeeronderzoek aan te wijden.
Hij ontdekte dat veel onderzoek is
gedaan naar hoe mensen conflicten
op de werkvloer onderling oplossen.
Dat geldt echter niet voor de manier
waarop teamleiders omgaan met
interne diversiteit en welke invloed
dat heeft op de teamprestaties.
“Een teamleider kan positieve
aandacht besteden aan diversiteit
op de werkvloer”, zegt Schilderman.
“Bijvoorbeeld door te stellen dat
verschillen ook kunnen leiden tot
creativiteit en nieuwe oplossingen.
Ik wil graag weten of die aandacht
invloed heeft op de prestaties van
het team.”
Hij stelde een enquête op die hij wilde
voorleggen aan multidisciplinaire
teams van verschillende grote
bedrijven. De bereidwilligheid om

de vragenlijst in te vullen viel echter
tegen.
“Het was veel moeilijker dan ik
had verwacht”, zegt Schilderman.
“Ik wilde twee tot drie maanden
besteden aan dataverzameling.
Bij een groot bedrijf als ASML kost
het echter al een maand mailen en
bellen voordat ik hoorde hoeveel
en welke teams zouden meedoen.
Bovendien wilde ik graag dat
bedrijven met tien of meer groepen
zouden meewerken. Dat blijkt voor
veel bedrijven te veel werk.”
Speurend op internet sprokkelde
de student uiteindelijk 8 bedrijven
bijeen die met in totaal 33 teams
wilden participeren. Daarnaast vond
hij binnen KLM een medewerker die
bijzondere interesse toonde in zijn
project. “Daardoor bestaat mijn
onderzoek voor de helft uit KLMteams en voor de andere helft uit
andere bedrijven.”
Nu de enquêtes terug zijn, kan de
analyse beginnen. “Nu moet blijken
of al dat handwerk wordt beloond
met de bevestiging of verwerping van
mijn hypotheses. Ik ben ontzettend
benieuwd.” (EV)

[E]

Employees from various
disciplines sometimes
have different viewpoints, which can lead
to conflicts in the workplace. At times,
these conflicts are personal.
Technology Management student
Jeroen Schilderman is researching
whether team leaders can influence
such conflicts by changing the way
they deal with diversity.

Computer wint kennisquiz
In het voorjaar van 1997 versloeg supercomputer Deep Blue van IBM
de toenmalige wereldkampioen schaken Garry Kasparov. Veertien jaar
later blijkt een nieuwe computer van IBM, Watson, de mensheid ook
meester in de categorie ‘kennisquiz’.
In een speciale reeks afleveringen van Jeopardy! bleek Watson over drie
ronden beter in staat de vragen van quizmaster Alex Trebek te beantwoorden dan de twee beste deelnemers ooit. Zowel Brad Butter, die het
hoogste prijzenbedrag ooit binnensleepte, en Ken Jennings, die in de
meeste afleveringen te zien was, moesten hun meerdere erkennen in de
supercomputer. Watson destilleerde zijn antwoorden uit een database
van vier terabyte aan data, waaronder de volledige tekst van Wikipedia.
De overwinning is vooral bijzonder omdat de vragen in Jeopardy! vaak
nogal cryptisch van aard zijn. De taalvaardigheid die Watson tentoon
spreidt, belooft veel voor online ‘antwoordmachines’. Toch viel Watsons
overwinning grotendeels toe te schrijven zijn robotvinger, waarmee hij
de antwoordknop sneller wist te bedienen dan zijn menselijke rivalen. (TJ)

10 | Achtergrond

24 februari 2011

De rem

Interviews | No
Foto’s | Bart va

Een gloednieuw laboratorium
Met de vijf tukkers heeft de TU/e een
topgroep binnengehaald. Niet alleen
op nationale schaal, ook op Europese
schaal komt hiermee het zwaartepunt
van de procestechnologie in Eindhoven
te liggen. Het zijn ook geen kleine
jongens waarvoor de TU/e de deur
openzette: Niels Deen brengt een
European Research Council (ERC)
Starting Grant van anderhalf miljoen
euro mee, Hans Kuipers kreeg een ERC
Advanced Grant van tweeënhalf miljoen
en Martin van Sint Annaland had al een
Vidi ter waarde van zes ton in zijn zak.
Met in hetzelfde cluster twee ERC
Advanced Grants voor prof.dr.ir. Jaap
Schouten en prof.dr. Volker Hessel
heeft procestechnologie bijna tien
miljoen te besteden. En niet te vergeten
is er, weliswaar niet voor de proces
technologie, maar wél binnen dezelfde
faculteit, ook zo’n Advanced Grant
aan prof.dr. Bert Meijer uitgereikt in
november 2009.
“Het is een unicum in Europa. Er is geen
enkele andere technische universiteit
binnen Europa die deze bundeling van
grants heeft ”, zegt Van der Hoef
beslist. “Het grote onderzoeksgeld
ligt in Europa. Terwijl de Nederlandse
regering almaar bezuinigt, valt er in
Brussel meer en meer te halen. Daar
moeten we ons op richten, en dat
doet de TU/e ook al heel goed.”
Met dit geld kunnen de subgroepen
Multiscale modeling of multiphase
flows (Kuipers, Deen en Van der Hoef)
en Chemical proces intensification
(Van Sint Annaland en Gallucci) in de
voorhoede van multiphase reactor

Niels Deen

onderzoek bezig blijven en een
leidende positie innemen. “De
onderwerpen waar wij aan werken
zijn zo complex”, zegt Niels Deen,
“dat wanneer je daar echt een stap
wilt maken, je er met veel mensen
aan moet werken. En dat is precies
wat die ERC Grants ons mogelijk maken.
Er zijn al direct twaalf aio’s aan
gekoppeld.”

Zoveel grants:
een unicum
in Europa
Om reactorconcepten te ontwikkelen
die minder energie vreten, minder
bijproducten leveren en tegelijk
veiliger en duurzamer zijn, hebben
de procestechnologen een modern
laboratorium ter beschikking. Het is
eigenlijk een verzameling pilot-plants
geworden. Het vorige lab in Helix is
helemaal gestript. De labtafels en
zuurkasten hebben plaatsgemaakt
voor cabines waarin proefopstellingen
compleet met afzuiging, gastoevoer en
elektrische besturing voor langere tijd
kunnen blijven staan. En die de ruimte
hebben om uitgebreid te worden.
Van Sint Annaland herinnert zich dat in
Twente voor het maken van een nieuwe
opstelling eerst gekeken moest worden
welke er kon worden afgebroken en
zelfs waar de materialen konden
worden opgeslagen. De TU/e heeft
aanzienlijk geïnvesteerd in een nieuw

De faculteit Scheikundige Technologi
spiksplinternieuw laboratorium. He
procestechnologen uit Twente die
Die overstap deed nogal wat stof opwaaie
en Martin van Sint Annaland, UHD’ers
UD’er Fausto Gallucci op die beslissing te
betekenen vo

laboratorium. De mannen uit Twente
zien het als een blijk van waardering.
Ze zijn ook nadrukkelijk betrokken bij
het onderwijsprogramma. Ze geven
zes vakken in het regulier onderwijs
en diverse cursussen voor aio’s.
Niels Deen en Martin van der Hoef zijn
ondertussen mentor van eerstejaars
studenten. Ook hebben al vijf studenten
voor een afstudeeropdracht aan de
deur geklopt. “We voelen ons samen
verantwoordelijk om de beste chemisch
technologen op te leiden.”
Ze kunnen en willen niet anders dan
de TU/e -CvB en het faculteitsbestuur
ST- complimenten maken over de
strategie en de uitvoering ervan.
“Slagvaardig”, noemt Van Sint
Annaland het CvB. “Top”, zegt Kuipers
over de implementatie van multiphase
reactors. “Professioneel”, wil Van der
Hoef nog kwijt over de ondersteuning.
Niels Deen vat het gezamenlijke gevoel
mooi samen: “Het voelt alsof de rem
er eindelijk af is!”
Maar ze zijn ook in een heel mooie
faculteit terechtgekomen, vinden ze.
“Heel opmerkelijk: In Delft en Twente
hebben ze scheikunde ondergebracht
bij Technische natuurwetenschappen.
En beide hebben vergelijkbare
problemen, ook financieel. Dat komt
omdat die monsterfaculteiten lastig te
besturen zijn. Hier in Eindhoven zijn er
nog kleine zelfstandige faculteiten,
heel typerend. Het voordeel is dat je
weet wat er gebeurt en dat er een groot
wij-gevoel onder de mensen is.”

Martin van Sint Annaland

“Ik ben blij dat ik nu bij de TU/e ben”
Toen Kuipers, Van Sint Annaland,
Gallucci en Deen een jaar geleden hun
ontslagbrief bij de Twentse decaan
inleverden, reageerde de UT als door
een wesp gestoken. “Ze hebben het ons
kwalijk genomen dat we plotsklaps
vertrokken. En ze zijn geschrokken dat
we alle vier weggingen (later besliste
ook Martin van der Hoef mee te gaan,
red.).
Ons vertrek naar Eindhoven is een
logisch gevolg van het door de
Universiteit Twente ingezette beleid.
Ja, ik zeg het misschien wat scherp nu”,
verontschuldigt Hans Kuipers zich,
“maar ik vind eigenlijk al een aantal
jaren dat Twente de discipline procestechnologie in de steek laat. Ons vertrek
is hiervan een logisch gevolg.”

Er werd geschreven dat de UT het
nieuws eerder hoorde van de TU/e dan
van de mannen zelf. Daar zijn ze het niet
mee eens. Wanneer een goed verstaander
aan een half woord genoeg heeft, had
het Twentse College van Bestuur op de
hoogte kunnen zijn. Van Sint Annaland
en Kuipers hebben half februari 2010
hun zorgen duidelijk uitgesproken.
Woorden als ‘heroverwegen op positie’
zijn daar hardop gezegd. Die zorgen
begonnen al in 2007 toen een kille
sanering van procestechnologie zeven
hoogleraren met wetenschappelijke staf
naar huis stuurde. Enfin, na zorgvuldige
overwegingen hebben de vijf besloten
dat het beter was hun ontslag in te
dienen. En een baan aan de TU/e te
accepteren. Kuipers: “Ik moet zeggen

Hans Kuipers
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orbine Schalij
an Overbeeke

Vijf procestechnologen hebben vijf gezinnen

ie opent op donderdag 24 maart een
et is speciaal verbouwd voor de vijf
de TU/e met open armen ontving.
en. Hoe kijken hoogleraren Hans Kuipers
s Niels Deen en Martin van der Hoef en
erug? En wat gaan de procestechnologen
oor de TU/e?

dat Ed Brinksma, de rector magnificus,
ons besluit wel sportief heeft opgevat.
Hij reageerde begripvol. Bij de
professorendemonstratie in
Den Haag op 21 januari hebben we
elkaar nog de hand geschud. En met
onze voormalige collega’s hebben
we ook nog goed contact.”

“Voor echte
technologie
moet je in
Eindhoven zijn”
Toch zijn ze blij dat ze nu hier zijn. De
nieuwste maatregelen van Universiteit

Op de vraag wat de nieuwe baan voor
hun privéleven betekent, springt Niels
Deen enthousiast op om als eerste te
vertellen. “Binnen drie weken hadden
we ons huis in Enschede verkocht en
vonden we een mooi huis in Best.
Mijn vrouw werkte bij een bedrijf dat
haar hoofdkantoor in Son heeft, zij werd
simpelweg overgeplaatst. Alles viel mee,
zelfs voor onze kinderen van drie en
vijf jaar was er geen wachtlijst voor de
dagopvang.”

Twente (er is een grote reorganisatie
aangekondigd, red.) kunnen hen niet
meer deren. “Het is eigenlijk al tien
jaar gaande dat de Universiteit Twente
koerst op nanotechnologie en
biosciences”, zegt Kuipers. Van Sint
Annaland ziet aan de manier waarop
universiteiten hun geld besteden
wat ze echt belangrijk vinden.
“Delft kiest voor lifescience, Twente
voor biomedische technologie en voor
echte technologie moet je in Eindhoven
zijn.” Echte technologie? “Het CvB hier
kiest bewust voor procestechnologie
en ook wel voor werktuigbouwkunde.
Ze investeert een substantieel bedrag
in een nieuw laboratorium en geeft ons
de ruimte om te groeien.”

Fausto Gallucci

Fausto Gallucci heeft niet zo’n geluk.
Zijn huis in Enschede staat al maanden
te koop. Zijn vrouw en zoontje van twee
jaar wonen er nog. Het weekend en de
dag die hij nog lesgeeft aan de UT is
hij bij hen, de rest van de week leeft hij
in een spacebox. Hij zou wel een huis
willen kopen in Nuenen of in Veldhoven,
maar wil eerst zijn Twentse woning kwijt.
Ook Martin van der Hoef is in een
spacebox op de TU/e-campus terecht
gekomen. Dat is op eigen verzoek, want
hij wil zijn Hengelose huis niet verkopen
en vindt het prima om op loopafstand
van Helix te wonen. “Mijn vrouw heeft

[E]

The Department of
Chemical Engineering
and Chemistry will be
opening a brand new
lab on Thursday, March
24. It’s been especially reconstructed

een fulltime baan en wij hebben twee
kinderen op de middelbare school.
Die willen niet verhuizen. Maar ik ben
maar drie dagen en twee nachten weg.
Ik geef nog een dag les aan de UT in
de vakken kwantummechanica en
stromingsleer. Een dag werk ik thuis,
dan doe ik werk voor de TU/e, voorstellen
schrijven bijvoorbeeld.” Hij verveelt zich

“In deze regio
stikt het van
de techneuten”
niet in de spacebox, hij komt er alleen om
te slapen. “Ik maak lange werkdagen.”
Hans Kuipers is in Veghel terecht
gekomen. In oktober heeft hij zijn huis
in Hengelo kunnen verkopen. Voor een
nieuwe woonomgeving is hij eerst op
zoek gegaan naar geschikte scholen
voor zijn kinderen, een jongen en een
meisje van 14 en 12 jaar. “Voor de
kinderen is de verhuizing moeilijk.
Gelukkig hebben we het erg getroffen
met de buurt en de buren.”

for the five process technologists from
Twente that were warmly welcomed
by TU/e. The transfer was quite
controversial. How do professors
Hans Kuipers and Martin van Sint
Annaland, associate professors

Martin van der Hoef

De vrouw van Martin van Sint Annaland
is volgens hem een ‘echte tukker’.
“Maar na een half jaar in Brabant is
ze helemaal om. Mensen maken hier
makkelijk een praatje. Ze heeft zich
snel gesetteld. Ze geeft accordeonles
en is overblijfmoeder geworden op de
basisschool van onze kinderen.
Onze twee dochters van 12 en 10 en
zoon van 5 jaar hebben het ook erg
naar hun zin. Ze zitten op paardrijden
en turnen en hebben leuke vrienden
gekregen.” De schoonouders van
Van Sint Annaland zijn ook
meeverhuisd en in hetzelfde huis
in Budel ingetrokken. “En pas geleden
hebben we een accordeonorkest
opgericht. Dat heeft al twintig leden.
Zo leer je de buurt wel kennen.”
De vijf hebben geen spijt van de
overstap van Twente naar Eindhoven.
De jongste van het stel, Niels Deen,
is nog iets plezierigs opgevallen:
“In deze regio stikt het van de
techneuten. Bij mij in de straat wonen
heel veel ingenieurs. Voordeel is dat
ik niet alleen over voetbal of auto’s
hoef te praten. Ook wel leuk.
Maar toch.”

Niels Deen and Martin van der Hoef,
and assistant professor Fausto Gallucci
look back on the decision? And how will
the process technologists help TU/e?
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Utrechtse collegevoorzitter Yvonne van Rooy over alliantie

“Wij missen de technologische
component van de TU/e”
Interview | Chriz van de Graaf
Foto | Bart van Overbeeke
Het is voor haar universiteit een unieke samenwerking, de strategische alliantie van
Universiteit Utrecht, UMC Utrecht en de TU/e. Het houdt volgens Yvonne van Rooy,
collegevoorzitter van de UU, dan ook een mooie belofte in voor de toekomst: baanbrekende ontwikkelingen aan de grenzen van de onderzoeksdomeinen die worden
samengebracht. Een enthousiaste bestuurder vertelt over haar ambities met de TU/e.

Van Rooy schetst het speelveld waarop
universiteiten in deze tijd acteren. Om
te beginnen wordt van het onderzoek
verwacht dat het internationaal in
de top meedraait, dat publicaties in
toonaangevende tijdschriften verschijnen.
Dit kan alleen wanneer onderzoeksgroepen zich specialiseren. De relatief
kleine Nederlandse universiteiten
kunnen nu eenmaal niet op een breed
terrein goed zijn. Tegelijk is er het
onderwijs: uitstekende mensen opleiden
voor de arbeidsmarkt. Dan is er de derde
taak: valorisatie, het naar de samen
leving brengen van kennis. Alles bij
elkaar een flinke opgave voor de
universiteiten, stelt Van Rooy vast.
Daarom ontstaan er steeds meer
samenwerkingen tussen instituten.
Om het onderzoek naar de top te
brengen, om dankzij het samengaan
van disciplines tot innovaties te komen
of om gezamenlijk na te denken over
onderwijs, bijvoorbeeld over discipline
overstijgende masteropleidingen.

In januari van dit jaar kondigden de drie
partijen verregaande samenwerking
aan. De essentie van deze strategische
alliantie van UU, UMC Utrecht en de
TU/e is het versterken van bestaande
contacten en het samenbrengen van
kennis om tot synergieën te komen.
De bestaande samenwerkingsrelaties
liggen op het terrein van energieonderzoek (katalyse), klimaatonderzoek,
biomedisch onderzoek en de gezond
heidszorg. De kracht van de drie partijen
is zeer verschillend: technologie en
toepassingen van wetenschappelijke
concepten aan de TU/e, fundamenteel
onderzoek aan de Universiteit Utrecht
en klinisch onderzoek en patiëntenzorg
aan het UMC Utrecht.

Wanneer ze de Universiteit Utrecht en de
TU/e naast elkaar legt, ziet ze duidelijke
parallellen tussen die specialisaties,
maar met een heel verschillende insteek.
“Wij zijn complementair en kunnen tot
synergieën komen. Dat wisten we al
langer, want we spraken in het verleden
als bestuurders al vaker met elkaar”,
vertelt Van Rooy. Onlangs werden deze
gesprekken weer opgepakt. Het helpt
daarbij dat UU-collegelid Hans Amman
in het verleden CvB-lid was aan de TU/e.
Zoals de vroegere rector van de UU,
Willem Hendrik Gispen, nu lid is
van de raad van toezicht in Eindhoven.
“Wat ook helpt, is dat het tussen
Eindhoven en Utrecht ‘klikt’, zoals je
dat in een relatie noemt. We voelen dat
we dezelfde ambities hebben. We zijn
no-nonsense en doen het zonder dikke,
ingewikkelde rapporten - we gaan liever
gewoon aan het werk.” Het kon al met
al niet uitblijven dat de universiteiten
zich aan elkaar zouden verbinden,
stelt Van Rooy.

De twee universiteiten hebben al tal
van samenwerkingsverbanden tussen
de onderzoekers. Dat is de basis waarop
de alliantie wordt vormgegeven. “Een
samenwerking kun je niet topdown
afdwingen: ‘gij zult met de TU/e

“Eindhoven en
Utrecht hebben
een klik”

samenwerken’. Dat bepalen
de onderzoekers zelf wel. We gaan
dus op de eerste plaats kijken welke
samenwerking er al is en hoe we die
kunnen versterken.”
Een samenwerking als met de TU/e is
nieuw, vertelt Van Rooy. “Dit is de eerste
strategische alliantie waar we ook nog
extra middelen voor investeren.” Nu de
UU de alliantie is aangegaan met de
TU/e komen ook andere universiteiten
praten over wat er in Utrecht mogelijk is.
“Dat is goed, want wij hebben natuurlijk
opleidingen die uit deze samenwerking
weinig voordeel halen, zoals de faculteit
geesteswetenschappen, onze grootste
faculteit. Voor hen zijn weer andere
samenwerkingsverbanden relevant.”
De belangrijkste winst voor de
Universiteit Utrecht is het inbrengen
van de technologische component van
de TU/e. “Wij zijn sterk in delen van
de lifesciences. We hebben een grote
bètafaculteit, maar zonder technolo
gische component. We zijn beide sterk
in scheikunde, in Eindhoven technisch,
bij ons de niet-technologische kant.
Zo zie je vrij snel waar we complementair zijn.”
De samenwerking biedt de universiteiten

de mogelijkheid om met meer succes in
te schrijven voor Europese projecten.
Hierover is duidelijk nagedacht met
de keuze voor thema’s als duurzame
energie, medische beeldverwerking,
stamcellen en regeneratieve genees
kunde. Hiermee sluiten de partners
naadloos aan bij de onderzoeks
speerpunten van de Europese Unie.

“Niet: gij zult
met de TU/e
samenwerken”
De universiteiten bekijken ook hoe ze
het onderwijs kunnen vervlechten. “Dan
moet je denken aan masteropleidingen”,
aldus Van Rooy. “Medische technologie
ligt daarbij voor de hand, ook in
samenwerking met het academisch
ziekenhuis. Wij hebben de topopleiding
‘Summa’, een researchmaster bij
geneeskunde. Dat is een selectieve
master voor studenten van de
opleidingen geneeskunde, biomedische
wetenschappen en het University
College. Het is interessant om te kijken
of we daar een technologische
component kunnen inbrengen.

Een ander onderwerp voor een master
kan energie zijn. Dat is een voor beide
universiteiten belangrijk thema.
Op het gebied van biomassa doen de
universiteiten al samen onderzoek.”
Van Rooy ziet tevens mogelijkheden op
het terrein van innovatiewetenschappen,
een bèta/gammaopleiding aan de faculteit Geowetenschappen. Ze benadrukt
dat je vaak tot innovatie komt door er
een technologische component aan toe
te voegen. Daarnaast zouden er ook op
het terrein van de gammawetenschappen mogelijkheden voor samenwerking
kunnen zijn. Ze wijst erop dat psycho
logie steeds belangrijker wordt in de
omgang van de mens met de technologie. Bij Philips zie je steeds meer dat
het gaat om beleving, daar hebben
psychologen een steeds belangrijker rol.
Binnen de alliantie wordt ook bekeken
of het mogelijk is om gezamenlijk
hoogleraren aan te stellen. “Dat
hoogleraren deels in Eindhoven en
deels hier werken. Dat zijn handige
bruggen om tot elkaar komen.”

[E]

The strategic alliance
between Utrecht
University (UU),
UMC Utrecht and TU/e
is a unique collaboration for Yvonne
van Rooy’s university. According to van
Rooy, UU’s Chairwoman of the Board,
the alliance bodes well for the future:
trailblazing developments on the
fringes of different research areas
will be united. An exited chairwoman
talks to TU/e about her ambitions.

CV Yvonne van Rooy
Yvonne van Rooy (Eindhoven, 1951) is
sinds 2004 voorzitter van het College
van Bestuur van de Universiteit Utrecht,
waar ze rechten studeerde.
Ze bekleedde deze positie eerder
aan de Universiteit van Tilburg.
Als CDA-politicus was ze twee maal
staatsecretaris van Economische
Zaken in kabinetten Lubbers.
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TU/e’ers in de race
voor PS-verkiezingen
1
Interviews | Sjoukje Kastelein
Op 2 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats.
In Noord-Brabant zullen 55 raadsleden gekozen worden.
Op de kieslijsten staan diverse TU/e’ers. Cursor legde een
aantal van hen vijf vragen voor.

[E]

The elections for the States-Provincial will be held on March 2.
North Brabant will be electing 55 council members. The ballots
feature several TU/e people. Cursor presented some of them with
five questions.

Michiel van der Stelt | ChristenUnie/SGP - positie 6
Promovendus bij Scheikundige Technologie

1 	Van mensen die zich niet dienstbaar opstellen, of die niet geïnteresseerd zijn
in anderen, of die geld over de balk smijten. Zo zijn er partijen in Brabant die
50 miljoen willen steken in Brabant als culturele hoofdstad, en dat is dan
alleen nog maar voor de bid. Dat geld kan in mijn ogen beter uitgetrokken
worden voor beter openbaar vervoer, jongeren en veiligheid.

2	Ik denk dat de ChristenUnie op nationaal niveau al iets voor de TU/e betekend
heeft: we zijn namelijk tegen bezuinigen op onderwijs. Verder wil de Christen
Unie dat een deel van de opbrengst van de verkoop van Essent naar
TU/e-onderzoek gaat op het gebied van duurzaamheid.

3 	Vanuit mijn levensinstelling heb ik een bepaalde kijk op de samenleving.
Naastenliefde, rechtvaardigheid en dienstbaarheid zijn belangrijke speerpunten
van de partij. Ik zie het als iets wat bij mij hoort om daarvoor op te komen.

4	Ik zou ‘voor’ stemmen, maar wel met de randvoorwaarde dat er flexibel gebouwd
wordt zodat het gebouw ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden.

5

Realistisch gezien is plaats 6 te laag. We hopen naar 2 zetels te gaan.

Tim Kouthoofd | VVD - positie 9
Masterstudent Bouwkunde

1 	Nu de crisis op zijn retour is, moeten we snel doorpakken op kennis en innovatie
in de Brainportregio.

2 	Wij zetten in op verregaande samenwerking tussen het kennisintensieve
bedrijfsleven in de Brainportregio met het onderwijs. Dergelijke privaat-publieke
samenwerking is helemaal in de lijn van het liberalisme. Vraaggestuurd
onderzoek betaald met privaat geld is daar een voorbeeld van. Scholarships en
traineeships voor getalenteerde studenten in het bedrijfsleven een ander
voorbeeld.

3 	Toen ik een jaar of zestien was en ik me bewuster werd van de wereld om
me heen besefte ik dat er maar twee echte politieke stromingen toe doen in
Nederland: socialisme en liberalisme. Het idee dat je als individu zelf verantwoordelijk bent voor de invulling van je toekomst en dat de overheid daarbij
zo veel mogelijk de vrije keuze moet bieden, sprak me erg aan.

4 	In dit geval is de vraag of de ‘cultuurhistorische waarde’ wordt aangehaald
om eigenlijk een ander doel te verwezenlijken. De TU/e zal goed moeten
onderbouwen wat de cultuurhistorische waarde is van Potentiaal, alvorens
we daar een eerlijk besluit over kunnen nemen. Ik zou een onverantwoorde
politicus zijn als ik daar bij voorbaat al mee instem.

5 	We hopen op een flinke winst. Ik ben er helemaal klaar voor om in de Provinciale
Staten de handen uit de mouwen te steken. Vanuit mijn achtergrond (stedenbouw
en architectuur) hoop ik een bijdrage te kunnen leveren op het gebied van
ruimtelijke ordening: verantwoorde ontwikkeling van de Brabantse steden
met behoud van natuur en landschap.

Waarvan gaan
jouw handen
jeuken?

2
Wat kan jouw
partij voor de
TU/e betekenen?

3
Waarom heb je
gekozen voor
deze partij?

4
Het CvB probeert
geld te krijgen
van de provincie
voor het behoud
van Potentiaal,
omdat het
‘cultuurhistorische
waarde’ zou
hebben. Het geld
zou dan gebruikt
worden voor het
inrichten van het
University College
in Potentiaal.
Zou jij ‘voor’
stemmen?

5
Hoe schat je
je kansen in?

Bram van Hoof | VVD - positie 30
Promovendus bij Biomedische Technologie

1 	Het belangrijkste lijkt mij dat het provinciebestuur zich beperkt tot zijn kerntaken
en er niet steeds meer beleidsgebieden bij krijgt. Jeugdzorg bijvoorbeeld: dat
valt onder de verantwoordelijkheid van de provincie, maar de uitvoering ligt bij
de gemeente.

2 	Op het gebied van kenniseconomie willen we zorgen voor een goed vestigings
klimaat voor starters, het aantrekken van kenniswerkers en minder bureaucratie.

3 	Omdat de VVD een partij is die er vanuit gaat dat mensen in staat zijn om zelf te
bepalen hoe ze hun leven willen inrichten.

4 	Dat vind ik een lastige vraag. Ik weet niet of ik daarover mee zou mogen stemmen,
omdat de TU/e mijn werkgever is. Ik zou me onthouden van stemming.

5 	Ik verwacht geen dertig afgevaardigden, ik zet me in op veel stemmen
binnenhalen. Actief zijn in een werkgroep lijkt me ook een interessante optie.

Annelies Verschuren-Dirks | VVD - positie 26
Evenementenorganisatie academische plechtigheden

1 	Kennisvalorisatie, infrastructuur (dat de ‘ruit’ rond Eindhoven nog niet klaar is,
kan natuurlijk niet) en de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg moet terug
gegeven worden aan gemeentes.

2 	Pas nog heeft de provincie veel geld in onderzoek gestoken. Het valoriseren
van kennis in de economie vindt de VVD belangrijk. Voorwaarde is wel dat
voorstellen concreet zijn en gerelateerd aan vraag.

3 	Wat ik belangrijk vind is eigen verantwoordelijkheid, liberaal denken, gericht
op uitkomst.

4 	Als je daar geld voor wilt, moet je bij Monumentenzorg zijn. En als je geld wilt om
een opleiding op te zetten, moet je ook niet bij de provincie zijn, maar bij het Rijk.

5 	Ik hoop op twintig zetels voor de VVD. Er is vaak veel verloop, dus het is niet
zo dat ik geen kans heb. En anders toch in ieder geval om in een werkgroep
met bepaalde dossier aan de slag te gaan.

Willem Buurke | GroenLinks - positie 29
Studieadviseur bij Bouwkunde

1 	Van megastallen voor kippen en varkens en de plannen van de Belgische
overheid om vlakbij de grens met Brabant radioactief afval op te slaan in
kleilagen. Verder de overdracht van jeugdzorg van provincie naar gemeente.
Daarbij moet vooral opgelet worden dat ook de budgetten overgedragen worden,
want je ziet vaak dat dat niet gebeurt.

2 	Ik denk dat de provincie een strategische samenwerking moet aangaan om
inhoud te geven aan kennisvalorisatie. Samenwerkingsprojecten zoals de
Helmond Automotive Campus zijn belangrijke ontwikkelingen.

3 	Ik ben op mijn zestiende politiek actief geworden bij de PSP, een van de
‘bloedgroepen’ van GroenLinks. In de jaren zestig/zeventig wilde je de wereld
verbeteren. Nu heb ik een goede baan en ik heb het goed, maar dat gun ik
anderen ook.

4 	Ik zou wel ‘voor’ stemmen want geld voor het University College lijkt me goed.
Maar de cultuurhistorische waarde van Potentiaal vind ik lastig te bepalen.

5 	Ik sta niet op een verkiesbare plek omdat ik secretaris ben van het provinciebestuur van GroenLinks.

Stemmen kan op 2 maart ook op de TU/e:
tussen 07.30 en 18.00 uur in de Senaatszaal.

Cultuur | 15

TU/e’er exposeert foto’s van De Peel

“Ik probeer de werkelijkheid terug te laten komen in mijn foto’s”
Nando Harmsen (41) kreeg als tienjarig
jochie een spiegelreflexcamera cadeau.
De fascinatie voor fotografie die toen
werd aangeboord, is nooit meer
verdwenen. Harmsen exposeert
momenteel vijftig foto’s die hij in
natuurgebied De Peel maakte in
de bibliotheek in Horst.
Genieten van de natuur en wandelen
zijn bij Harmsen met de paplepel
ingegoten. Het bezorgt de beheerder
van de cleanroom bij de faculteit

Technische Natuurkunde een stukje
ontspanning. “Het is een ontsnapping
aan het hectische leven. Ik doe het met
veel liefde en plezier.” De foto’s die in
De Peel zijn gemaakt stralen stuk voor
stuk rust uit en staan daarmee in dienst
van de titel van de expositie; ‘Stilte in
de Peel’. Hij brengt al jaren heel wat tijd
in het natuurgebied door. “Dan ga ik wat
rondwandelen en voor ik het weet ben
ik vijf uur verder.”
Harmsen viel al verschillende keren in
de prijzen met zijn werk. In 1986 won

hij de hoofdprijs met zijn natuurfoto
in een wedstrijd van het tijdschrift
Grasduinen: “Dat gaf een enorme
impuls”. Op zijn werkkamer hangt
een krantenartikel op het prikbord
als bewijs dat hij de beste foto had
in 2008 bij het festival Glow.
Harmsen heeft naast natuurfotografie
een voorliefde voor concertfotografie
en bruidsreportages. “Toen ik de leeftijd
kreeg om concerten te bezoeken,
merkte ik dat ik dat ook erg leuk vond.
Die foto’s verschijnen soms op

cd-hoesjes of op boekcovers. Daar ben
ik dan echt trots op.” Om zijn hobby
te bekostigen, ging hij bruiloften
fotograferen.
De stijl van zijn foto’s laat zich moeilijk
omschrijven. Na even nadenken: “Ik kijk
wel naar andere foto’s, daar leer je veel
van. Maar ik kopieer nooit, ik ontwikkel
zo mijn eigen stijl. Of misschien heb ik
die al. Ik hoor wel eens van anderen dat
mijn natuurfoto’s iets triests hebben.
Ik laat me niet beperken door het weer.
Wolken zijn vaak prachtig.”

Na de fotoselectie bewerkt hij de
beelden meestal - “dat kost me vijf tot
tien minuutjes per foto. Als het langer
duurt en ik er teveel mee worstel, gaat
de foto weg. Ik probeer de werkelijkheid
zoveel mogelijk terug te laten komen
in de beelden.”
De fotograaf werkt veertig uur op de
TU/e en vult het gros van zijn vrije tijd
in met zijn hobby. Zijn baan aan de
universiteit opgeven om een carrière
als fotograaf te starten, ziet hij
vooralsnog niet zitten. “Nu is het een
hobby, ik ben bang dat het anders meer
een verplichting wordt.” (JvG)

De expositie van Nando Harmsen is
tot 8 maart te zien in de bibliotheek
van Horst en daarna waarschijnlijk
in andere gemeenten.
www.nandoonline.com

[E]

As a ten-year-old kid,
TU/e staff member
Nando Harmsen (41)
was given a singlelens reflex camera. The gift stirred
a fascination for photography that
would never leave him. The Horst
library will be exhibiting fifty of
Harmsen’s photographs he’s taken
in nature reserve De Peel. Check
www.nandoonline.com for his pictures.

Foto | Nando Harmsen

Boek over ‘kunstkarretje’ op de campus

“Nu snap ik hoe een schilderij zich moet voelen”
Een opvallende verschijning dook eind
2009 en begin 2010 her en der op de
campus op. Kunstenaar Bert Moors
stalde zijn zelfgemaakte loketkarretje
op allerlei plekken en trok daarmee de
aandacht van nieuwsgierige studenten
en medewerkers. Vandaag, donderdag
24 februari, overhandigt de Kunst
commissie het boek ‘het Loketkarretje’
over zijn project aan de kunstenaar.

Moors kijkt met veel plezier terug op
het kunstproject, waarbij hij binnen een
periode van drie maanden zijn houten
kar steeds voor een week bij verschillende faculteiten zette . “Het was heel
leuk om al die reacties te zien - zoals
‘wil je wat drinken?’ en ‘wat zit die
kerel daar te doen?’. Op iedere locatie
waren de reacties weer anders. Bij het
sportcentrum was de sfeer bijvoorbeeld
erg ontspannen. Soms zei ik helemaal
niets en stond ik er gewoon. Mensen
keken dan vaak nog eens om of stapten
op me af om vragen te stellen. Ik zag in
hoe mensen naar een kunstwerk kijken:
zo moet een schilderij zich voelen.”
Moors betrok de voorbijgangers ook
bij zijn project. Zo maakte hij voor
medewerkers en studenten bij het
IPO-gebouw een kunstwerkje van een
voorwerp dat ze in hun zak hadden.
Moors, die beeldende kunst heeft
gestudeerd aan de AKV/St. Joost in
’s-Hertogenbosch, verkocht verder
onder meer wiggen in Vertigo en
verzamelde plankjes met daarop
namen van medewerkers en studenten

in het Sportcentrum. Hij geniet nog na
van zijn ‘eindact’. “Bij het Auditorium
heb ik het karretje geplaatst, met daarin
een zelfgemaakt lijf, en een gekleid
hoofd lag een stukje verderop. Het idee
daarachter was dat ik een goocheltruc
uitvoerde die is mislukt.”
Het mobiele loket is inmiddels ter ziele,
slechts enkele onderdelen zijn bewaard
gebleven. “Het had wel iets treurigs
toen ik het loket op de aanhanger van
mijn vader, die het loket mee heeft
gemaakt, zag wegrijden”, blikt Moors
terug.
De herinnering aan het project blijft nu
in ieder geval bewaard door het boek
dat Moors met de Kunstcommissie
heeft samengesteld. Daarin zijn de
verschillende activiteiten die de
kunstenaar met zijn karretje ontplooide
in woord en beeld vervat. (JvG)

[E]

Late 2009, early 2010, campus was treated to an eye-catching
experiment. Artist Bert Moors parked his self-made ticket-window
cart all over campus and so attracted the attention of curious
students and staff. Today, Thursday February 24, TU/e’s Art
Committee will present the artist with the book on his project.

Topbedrijven die naar jóu toekomen.
Dat noemen wij innovatie.
Academisch toptalent Studeren is vooruitzien. Dus ongetwijfeld heb jij tijdens je studie al je licht laten schijnen over potentiële eerste werkgevers.
Als jij droomt van een glansrijke carrière in het bedrijfsleven of bij de overheid, blijft er eigenlijk maar één optie over: Deloitte. Op veel cv’s van de huidige topbestuurders
in Nederland staat Deloitte als eerste werkgever vermeld. En dat is niet toevallig. Bij ons werk je namelijk al vanaf dag één aan innovatieve oplossingen voor en
met toonaangevende organisaties. Dankzij de unieke hulp en inzet van onze Innovation BV kun je jouw ideeën daadwerkelijk transformeren naar nieuwe producten
of diensten, waardoor je je creativiteit en ondernemerschap continu ontwikkelt. En je ook bij andere topwerkgevers niet lang onopgemerkt zult blijven.
Zoek jij de beste start van je carrière? Begin eerst hier: werkenbijdeloitte.nl.
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TU/e in 2020 | Part 1
During the New Year’s reception, Executive Board
chairman dr.ir. Arno Peels presented the Strategic
Plan 2020. In this plan TU/e is announcing ambitious
intentions for the organization of its research and
education and for the transformation of the campus.
The course that is being plotted is intended to ensure
that TU/e will in 2020 rank among the one hundred
best universities worldwide. In order to reach that
ambitious starting point the university has to grow
one and a half times as much in student and scientist
numbers.
Over the next four weeks we shall be taking a closer
look at the university’s future plans in this section. In
this first issue of the series we shall set out the plans.
Education, research and entrepreneurship
First of all, the foundation of a University College has
to bring about more differentiation in the area of
education. The Bachelor program Liberal Engineering
Sciences has to attract engineers who focus in
particular on social and economic challenges and
who have an entrepreneurial spirit. The university
will place particular emphasis on strategic research
areas around the social issues of Energy, Health
and Smart Mobility. The active fostering of entre

I wonder

preneurship among students and staff members
will continue to be an important objective: via a minor
in the Bachelor programs and a special graduation
program in the Master programs, students will be
given the opportunity to prepare themselves for the
start of an enterprise.
The campus
The campus will be transformed thoroughly, and will
have to become a Science Park. In addition to stateof-the-art amenities, such as laboratories, there will
also be places where scientist and students will be
working together. Seven hundred permanent housing
units will be realized, as well as restaurants, a supermarket and hotel facilities.
To achieve all this, the number of female students
and (international) scientists will also have to be
raised considerably. With a view to the university’s
international status, a greater influx is required of
foreign students as well as of foreign scientists to fill
scientific positions. (HB)

Roberto Lie (24) from Indonesia is a Master student of Computer Science
and Engineering at the Department of Mathematics & Computer Science.
He wonders whether you can rent a post office box as a private person.
Roberto has lived in the Netherlands for six months and is amazed at the
amount of post still being sent here. “I believe in these 6 months in the
Netherlands I have received more letters than I had in more than 20 years in
Indonesia! So I reckon it would be convenient to rent a PO Box, so that when
I move to a different address, I don’t have to change my postal address.”
The answer is simple: yes, you can. You can simply apply for a post office box
online via www.tntpost.nl. A post office box will automatically be assigned to
you at the location nearest to you that has vacant boxes. You can receive all
sizes of post that you want, and bulky packages will be kept for you at a
separate place. You pay 130 euro per year, plus a one-off amount of 38 euro
upon concluding the agreement. Both amounts are exclusive of VAT.
Most locations are open as early as 7.30 a.m., so early birds may also find PO
Boxes very handy. (HB)
Do you also have a burning question? Mail it to engcursor@tue.nl.

Next week: the objectives in the area of
internationalization.

Four questions for….
Joep Huiskamp
Executive Board staff member and project manager Eindhoven Studentenstad
1. What is the best advice anyone has
ever given you?
“Phew. Let me think about that one.
‘Don’t only follow your mind, but your
intuition as well’, is a good piece of
advice. It works for me at any rate.
I can’t seem to remember to whom
I owe this wisdom, to be honest. I
suppose that’s the effect of old age!”
2. What is your favorite spot?
“I actually have two. One is indoors
and one outdoors. Both are in
Eindhoven. Last year I moved to

the ‘Witte Dorp’. There I have a big
library, stretching across two floors.
That’s where I feel at home. And
outdoors? Many people are nagging
about the alleged ugliness of
Eindhoven. I don’t agree with them.
I really like that unstructured variety
of old industry, bits of greenery,
rudimentary village streets and
ambitious architecture.”
3. In whose shoes would you like to be?
“I am rather clumsy myself -just ask
my wife- and I am definitely not a DIY

man. So I really admire genuine
craftsmen. On condition that he
also takes size 45 -for I wouldn’t
want them to pinch - I should like
to be in the shoes of a restorer of
antiques or a violin maker.”
4. Who at TU/e deserves a pat on the
back?
“The TU/e students who last
December with so much gusto did
the pioneering work for Serious
Reaction, the student action for
the Glass House.” (HB)

What’s happening?
English-language programming
in the Parktheater

English, while www.eindhoven-life.com
announces all English-language activities.

The Parktheater in Eindhoven is
focusing more and more on the
international community of Eindhoven
in its programming. These days there
are more shows in English than before,
and the programmers are introducing
more structure into this. Since the
end of last year the whole website
(www.parktheater.nl) is also available in

“We have noticed that the need for
English-language performances is on
the increase”, says Brigitte Koolen,
marketing and communication officer
at the Parktheater. “That’s why we are
working to introduce more structure
into our programming. Last weekend,
for example, the Parktheater hosted
the international cabaret and comedy

The Reduced Shakespeare Company.

weekend, featuring performances by,
among others, four English-language
comedians.”
On Thursday February 24 there will be
a Bollywood show and on Thursday
March 10 the complete works of William
Shakespeare will be performed by the
Reduced Shakespeare Company.
The latter performance presents a
high-speed overview of all Shakespeare’s 37 plays. Thus, ‘Othello’ will
be presented in the form of a rap and
‘Titus Andronicus’ as a cookery program.
The Reduced Shakespeare Company
has made a total of seven stage shows,
two television specials and a number
of radio shows, all of which have been
performed for listeners and spectators
worldwide.
Eindhoven’s Parktheater has existed
since 1964 and features a highly varied
programming of operas, intimate
concerts, dance performances, plays
and musicals. The building has three
halls, seating 950, 520 and 250 persons.
At the front there is a restaurant and
an outdoor terrace. (HB)

What’s happening?

Joep Huiskamp. Photo | Bart van Overbeeke

The complete works of William Shakespeare
The Reduced Shakespeare Company.
Thursday March 10, Parktheater, 25,- euro, students pay
14,50 euro. Tickets and more information: www.parktheater.nl

Bollywood: the show
In the Indian musical ‘Bollywood - The Show’ the world’s biggest
film industry comes alive. This performance shows you 80 years
of Indian film history with beautiful imagery, impressive
choreographies and successful soundtracks.
Thursday February 24, Parktheater, 27.50 euro, including one
drink. Tickets and more information: www.parktheater.nl

Plaatwerk Records & CD fair
Sunday February 27, POPEI, open from 11 o’clock,
entrance fee 2 euro. www.popei.nl

Beth Hart
In the music by American singer and pianist Beth Hart (1972)
one can detect influences of rock, blues and gospel. During her
performance listeners will undoubtedly be hearing many songs
from her album ‘My California’, which was released last October.
Tuesday March 1, Effenaar, 26.80 euro.
Tickets and more information: www.effenaar.nl
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Geconcentreerd zingen
met Magic Words
Het Nederlands Studenten Kamerkoor
(NSKK) zong afgelopen zaterdag in de
Eindhovense Studentenkapel de eerste
uitvoering van een zevendelige tournee
met de naam Magic Words. Onder de
34 zangers zijn twee TU/e-alumna en
een TU/e-student. Het programma
kent ingewikkelde muziek die een
mooi verhaal vertelt.

Jasper Schuijbroek, TU/e-student
Technische Bedrijfskunde, heeft de
scriptieprijs Logistiek gewonnen. Zijn
scriptie ‘Seizoenstrendindices voor
piekweken’ is uitgevoerd bij Sligro
Food. Hij won er een studiereis voor
twee personen naar Zuid-Afrika mee.

Tim Paffen, student Scheikundige
Technologie en lage bas in NSKK,
vond de eerste uitvoering van de zeven
spannend, “maar alles is heel goed
gegaan.” Het ingewikkelde, twee uur
durende programma vergt veel
oefening. “Je moet erg geconcentreerd
zijn en niet vergeten wat je in de
repetities hebt geleerd. Daarom is
het goed om zo snel en vaak achter
elkaar op te treden.”
Het mooiste om te zingen vond Tim
Paffen Songs of Ariel, het stuk dat de
leidraad was voor het samenstellen van
het programma. “Dat lied is gebaseerd
op een toneelstuk van Shakespeare.
Frank Martin heeft het prachtig bewerkt.
De muziek brengt het verhaal goed
over.” Paffen heeft met zijn deelname
aan NSKK wel een week college gemist.
Het inhalen daarvan is volgens hem
‘best een uitdaging’ maar hij heeft
het er graag voor over. (NS)

Schuijbroek presenteerde zijn scriptie,
samen met vier andere finalisten, aan
een vakjury en het publiek tijdens de
finaledag in Breukelen. Het afstudeerproject van de TU/e-student gaat over
het zogeheten aggegratiedilemma bij
vraagvoorspelling. “Voor één artikel
kunnen we prima voorspellen. Sligro
heeft echter 65.000 verschillende
artikelen, dus moet je op een hoger
aggregatieniveau gaan voorspellen”,
vertelde Schuijbroek na afloop van
zijn presentatie.
Maar bij te veel generaliseren komt
de groothandel volgens hem soms
bedrogen uit. Schuijbroek zag
bijvoorbeeld dat de vraag van worstenbroodjes rond carnaval met honderden
procenten omhoog ging. Wanneer een
dergelijke stijging wordt doorgetrokken
naar de complete banketgroep,

Foto | Bart van Overbeeke

VVD pleit voor collegegeldvrij besturen
Als het aan de VVD ligt, hoeven
studenten geen collegegeld te betalen
tijdens een bestuursjaar. Ze moeten
zich tijdelijk kunnen uitschrijven,
ook als ze een bestuursbeurs van hun
universiteit of hogeschool krijgen.
VVD-kamerlid Anne-Wil Lucas wil
afwachten wat staatssecretaris -en
partijgenoot- Halbe Zijlstra ervan vindt,
maar in principe steunt zij het voorstel
van de studentenorganisaties voor
collegegeldvrij besturen. “Studentbestuurders volgen vaak helemaal
geen onderwijs”, zegt Lucas. “Maar ze
betalen wel collegegeld en het Rijk
draagt gemiddeld nog 4.300 euro
daaraan bij. Dat klinkt niet logisch.”
Lucas debatteerde 11 februari op de
TU/e nog over de langstudeerders
regeling. Ook daar pleitte ze voor
uitschrijving tijdens een bestuursjaar.
Als studenten van hun onderwijsinstel
ling een bestuursbeurs krijgen, moeten
ze ingeschreven staan. Daar wil Lucas
een eind aan maken. “Als het duidelijk
is dat iemand aan de instelling is
verbonden en alleen tijdelijk stopt, kun
je die best een bestuursbeurs geven.”
Als het plan erdoor komt, zou het
bestuursjaar ook niet meer meetellen
als studievertraging en hoeven
bestuurlijk actieve studenten minder
bang te zijn voor Zijlstra’s maatregelen
tegen de langstudeerders. “We moeten

waaronder worstenbroodjes vallen, is
een veel te grote voorraad het resultaat.
Schuijbroek bedacht een Excel-tool
waarmee op verschillende aggregatie
niveaus kan worden ingezoomd. Zo lukt
het beter in te spelen op verschillen
van producten. Volgens de prijswinnaar
gaat het om het vinden van de juiste
balans tussen generieke en specifieke
vraagvoorspelling.
Volgens de jury heeft Schuijbroek een
‘actueel probleem op heldere en goed
manier had onderzocht’ Verder was er
lof voor zijn heldere presentatie en de
stevige wijze waarop hij vragen van de
jury had beantwoord.
De scriptieprijs Logistiek bestaat sinds
vorig jaar. Het is de tweede keer dat
hij is uitgereikt. (FvO)

[E]

Jasper Schuijbroek,
a student at the TU/e
Department of Technology Management, was
awarded the Scriptieprijs Logistiek
(Logistics Thesis Prize) last week. His
thesis ‘Seasonal trend indicators for
peak weeks’ was done at Sligro Food. He
won a study trip for two to South Africa.

Nieuw sportcomplex voor
Asterix en Pusphaira

[E]

Last Saturday, the
Dutch Student Chamber
Choir (NSKK) sang in
the Eindhoven Student
Chapel. It was their first performance of
a seven-performance tour called Magic
Words. Among the 34 singers are two
TU/e alumnae and one TU/e student,
Tim Paffen.

Student Technische
Bedrijfskunde wint
scriptieprijs Logistiek

VVD-kamerlid Anne-Wil Lucas (rechts) tijdens een debat aan de TU/e. Foto | Bart van Overbeeke

geen uitzondering maken op de
langstudeerregeling, maar op deze
manier doen we dat ook niet”, aldus
Lucas. “De wet blijft namelijk
hetzelfde.”
Rhesa Baar van studentenfractie
PF noemt dit idee ‘een heel goede
ontwikkeling’. “Het is goed dat onze
activiteiten uiteindelijk ook worden
gewaardeerd. Nu is het voor veel
studenten een hoge drempel om bij
een vereniging te gaan. Ze zijn bang
dat ze veel moeten bijbetalen.”
Yoran Zonneveld van studievereniging
Japie (Scheikundige Technologie) vindt
het ‘een verbetering ten opzichte van
eerdere plannen’. “Het lastige is wel
dat sommige studenten toch één of
twee vakken willen volgen tijdens hun

bestuursjaar, zodat ze hun bachelor
op tijd halen.”
Volgens Lonneke Vermeulen van
Quadrivium is het een goed initiatief,
maar staat of valt het plan met de
uitvoering. “Veel bestuursleden willen
wel gebruikmaken van de faciliteiten
van de universiteit. Bovendien zitten
veel studenten parttime in het bestuur.
Je bestuursbeurs krijg je pas aan het
eind van het jaar.” (HOP/JvG)

Atletiekvereniging Asterix en voetbal
vereniging Pusphaira kunnen voortaan
gebruikmaken van een vernieuwde
sportaccommodatie op sportpark de
Hondsheuvels. Vrijdag 18 februari
wijdden ze hun nieuwe kantine in met
een borrel.
Het nieuwe gebouw oogt strak en
modern. De kantine op de eerste
verdieping kijkt aan de ene kant uit
op de atletiekbaan en aan de andere
kant op het voetbalveld. Er is een grote
overdekte tribune. Vooral voor Asterix
is het complex een hele vooruitgang.
Zij zaten al geruime tijd zonder kantine.
Asterix en Pusphaira delen het complex
met een aantal andere gebruikers.
Ook het Sportcentrum is blij met de
vernieuwing: de huur (op jaarbasis) is
van 15.000 gezakt naar 10.000 euro.
Dat heeft te maken met de kleinere
oppervlakte.
Volgens Asterix-secretaris en scheikunde
student Loek Masthoff zijn er nog wel
wat kinderziektes. “De douches bij de

[E]

As far as VVD is
concerned, students
shouldn’t have to pay
tuition fees during a
board year. They should be able to
temporarily disenroll, even when
they are paid a board grant by their
university or college.

Foto’s | Bart van Overbeeke

heren zijn zo heet als een sauna en
bij de dames zijn ze echt te koud.”
Ook moet er nog het een en ander
betegeld worden. Maar volgens Wim
Koch, directeur van het Studenten
Sportcentrum, is die klus binnen
een maand geklaard. (SK)

[E]

From now on, Athletics
Association Asterix and
soccer association
Pusphaira can use the
new sports facilities at
sports park Hondsheuvels. On Friday,
February 18, their new common area
was inaugurated by means of drinks.
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Geen StukaFest, wel een optreden in studentenhuis
Voetballen in
carnavalsoutfit
Studenten Zaalvoetbal Vereniging
Totelos houdt van 3 op 4 maart
D-night. Dit is een toernooi waarbij
studententeams in carnavalsoutfit
voetballen. Het toernooi in het
Studentensportcentrum begint om
elf uur ’s avonds en duurt tot vier
uur ’s nachts.
Iedere TU/e-student met een
sportkaart kan meedoen. Een
zaalvoetbalteam moet uit minimaal
vijf personen bestaan, maar in de
regel bestaat een team uit zo’n acht
studenten om te kunnen wisselen.
Teams kunnen zich inschrijven bij
de portier van het Studentensport
centrum tegen betaling van het
inschrijfgeld van veertig euro per
team.
Inschrijven kan ook door te mailen
naar bestuur@totelos.nl en het geld
over te maken naar ESZVV Totelos,
rekeningnummer 4326458, onder
vermelding van Dnight en de
teamnaam. Teams kunnen zich tot
en met 1 maart inschrijven. (JvG)

[E]

Da ge’t moar wit (sinds 2010)

Constudentenbond

In the night of 3 to 4
March, Student Indoor
Soccer Association
Totelos will be
celebrating D-night. It’s a tournament
for student teams dressed up in
carnival outfits. The tournament will
be held in the Student Sports Center
and starts at 11pm. It ends at 4am.
Check www.totelos.nl for more
information and signing up.

Studentenhuis ‘de Sympathieke Mannen’
vond het maar wat jammer dat er dit
jaar geen StukaFest in Eindhoven was.
Muzikant Peter Katz en de zestien
bewoners van het studentenhuis vonden
dat er toch een optreden moest komen.
Zo’n dertig studenten luisterden vrijdag
18 februari aan de ’s Gravesandestraat
naar zijn muziek.

Het studentenhuis deed al twee keer
eerder mee aan het Stukafest en vorig
jaar was de Canadese singer-songwriter
Peter Katz te gast. Debora Schiedon,
bewoonster van het studentenhuis,
vertelt: “We vonden hem erg goed en
het was gezellig. Een medebewoner
die in Canada stage liep heeft hem
nog bezocht tijdens een concert in

Vancouver. Het contact is gebleven.
Toen we hoorden dat het Stukafest niet
doorging, hebben we van beide
kanten de intentie uitgesproken om
toch een optreden te doen. Als het aan
de studenten ligt, treedt Katz volgend
jaar weer op.” (JvG)

[E]

Student house ‘de
Sympathieke Mannen’
(Congenial Fellows) were
very disappointed upon
hearing Stukafest Eindhoven was
cancelled. Musician Peter Katz and the
house’s sixteen residents felt the need
for a performance anyway. On Friday,
February 18, some thirty students
listened to Katz perform at the ‘s
Gravesandestraat.

Foto | Bart van Overbeeke

BE AWARE: de Bedrijvendag
Op een enorm elektronisch bord voor
het Hoofdgebouw werd maandag
afgeteld tot de start van… Tja, waarvan?
Om middernacht zou er iets van start
gaan, maar wat? BE AWARE, was in
ieder geval de aanbeveling. Het bleek
om een promotiestunt te gaan ten
behoeve van de Bedrijvendag, die
dinsdagochtend werd geopend door
Bart de Boer, directeur van De Efteling
en voorheen van Eindhoven Airport.
Ruim honderd bedrijven presenteerden

zich dinsdag aan potentiële werknemers.
De beurs is voornamelijk bedoeld voor
ouderejaarsstudenten, maar iedereen
was welkom om een kijkje te komen
nemen, zegt Karlijn Ballemans van de
organisatie. Er was veel belangstelling
van de bedrijven, vertelt de vierdejaars
Wiskundestudente: “We hebben diverse
bedrijven moeten
afwijzen omdat er
maar voor honderd
bedrijven ruimte is in
het Hoofdgebouw en

het Auditorium. We hebben geprobeerd
om alle sectoren zo goed mogelijk
vertegenwoordigd te laten zijn.”
Na de kennismaking met het bedrijfs
leven konden studenten zich vanaf
woensdag inschrijven voor de
Gesprekkendagen in april. (TJ)

[E]

Last Monday, a huge electronic sign at the entrance
of the Hoofdgebouw announced the start of
‘Bedrijvendag’ (Business Day). On Tuesday,
over a hundred businesses presented themselves
in the Hoofdgebouw and the Auditorium. All were focused on
their potential employees: TU/e students.

Foto | Bart van Overbeeke

Denk als een Innovator;

Heinz

laat andere mensen

Bij gebrek aan echte friet worden alle ketchupvarianten getest met de chipsvariant, die even goed
blijkt te smaken. Er wordt op het eerste schaaltje met ketchup ingedoken, en dit gaat niet echt
zonder vooroordelen. De heren roepen al gelijk dat Heinz natuurlijk de beste is, hoe kan dat
anders?! Maar Michelle weet dat nog zo net nog niet. Wel is deze ketchup erg lekker; tomatig,
zo wordt hij ook wel beschreven. Niet zo’n hele gekke observatie. En dat het rode goedje in een
mooie glazen fles zit, kan natuurlijk ook geen kwaad.

het vuile werk voor je
doen. Cursor gaat voor
je op pad om de beste
keus te zoeken, zodat
het studentenleven
in Eindhoven nog wat
aangenamer wordt: de
ConStudentenBond.
Onder het mom van
‘you gotta ketch’up’,
de lekkerste tomatenketchup.

Panel van de week

Tom Wijnen, Bouwkunde
Erwin van Vliet,
Electrical Engineering
Michelle Borm,
Werktuigbouwkunde
Jelle Loogman, Bouwkunde

Clmn

BESTE KEUS

Zaanse
Verbaasd wordt er naar de tube gekeken, alleen Michelle heeft wel eens ketchup in deze
vorm gezien. Een dun straaltje ketchup wordt in het kommetje gespoten. Wel handiger
als de hele klodders van Heinz, vindt Jelle. Ook niks mis mee, maar het is wel moeilijk om
verschil te proeven. Deze is, ehm, fruitiger? Erwin zegt dat het jammer is dat een andere
huisgenoot niet aanwezig is, ketchup is kennelijk onmisbaar in zijn schijf van vijf. De smaak
bevalt Michelle wel, dit is haar persoonlijke favoriet. Alleen tja, wil je dat je ketchup er uitziet
als bloederige tandenpasta? Oftewel, als je geen bezwaar hebt tegen horrortaferelen, dan
raden wij deze ketchup zeker aan.
Remia
Het barbecuemerk onder de sauzen! Alleen al de grote plastic fles schreeuwt om een
buurtfeest. De textuur van de ketchup wordt door het panel verschillend ervaren. Ook deze
ketchup is weer goed te eten, maar verovert duidelijk geen favorietenrol. Vooral Tom zweert
bij de Heinz, maar we hebben het idee dat goede marketing daarin ook een rol speelt.
De hamburger op de fles laat al gelijk zien dat Remia voor grootgebruikers is. Niks een
frietje met ketchup, hele lappen vlees moet je er mee bedekken. Het panel vindt de Remia
hier dan ook het beste voor geschikt, en laat de fijnproevers maar iets anders pakken.
Jumbo
Wauw, heel goed gedaan hoor Jumbo, het lijkt bijna echte Heinz ketchup. Aan de smaak
valt echter wel te achterhalen dat dit niet van het o zo bekende merk is. Het valt op dat het
panel alles in vergelijking trekt met het eerste (en tevens ook het beste) schaaltje ketchup.
Tom vraagt zich af waar de naam eigenlijk zijn origine vindt. Raakte iemand achterop,
en heeft hij dankzij tomatenpuree de groep weer ingehaald? Kun je je opgaven het beste
bijwerken al van dit goedje etend? Na vier schaaltjes is het panel het wel beu. Volgende
keer toch maar een normaal frietje met, jongens?
Voor ideeën, tips en deelname aan het panel: constudentenbond@tue.nl | Tekst en foto’s: Berdien Zwarthoed en Martine Borm

Ruimte AUB
Door de recente verbouwingen
in W-laag is een aantal werkplekken
verkast naar W-hoog. En een
problematiek die al jaren heerst,
steekt nu in nog grotere mate de
kop op: je kan je kont niet keren
in W-hoog.
Als het bijvoorbeeld even kan,
probeer je de lunch van 12.30 te
vermijden door iets eerder of later
te gaan eten; de hele kantine zit dan
namelijk vol met W’ers en BMT’ers,
die zo snel mogelijk een plekje
aan een heuse tafel trachten te
bemachtigen.
Maar nog schrijnender voor een
universiteit die haar zaakjes redelijk
op orde heeft, is het gebrek aan
studieruimtes. Voor de OGO-ruimten
(ook wel OGO-hokjes), moet een
reservering plaatsvinden.
Het resultaat: studeren in een
geïmproviseerde ruimte zonder
daglicht, met een ventilator in de
muur om frisse lucht te garanderen.
Het valt verder nog te hopen dat er
dat dagdeel geen OGO zal plaats
vinden, want dan kun je na twee uur
een andere stek opzoeken. Verder
zijn er nog computerruimten en wat
studieplekken in de experimenteerruimten, die an sich redelijk te doen
zijn. Maar dat er in een van de
compartimenten van W-laag een
wederom geïmproviseerde ruimte
is vrijgemaakt voor circa 100
studieplekken (tafels met stoelen)
geeft te denken over de vraagaanbod verhouding.
Ik zelf heb sinds een paar weken
niks meer te klagen. Omdat ik aan
mijn afstuderen begonnen ben,
heb ik een plek in het laboratorium
van onze sectie gekregen, met een
pc en koffie op gezette tijden (of is
het nou op tijd gezette koffie?).
Maar ik vind het hoog tijd dat
degenen die verantwoordelijk zijn
voor dit blijvende bestaan van
ruimtegebrek eens spijkers met
koppen gaan slaan. Het gerucht van
een ‘kantine die wordt uitgebreid’
dat al jaren rondzingt, is wat mij
betreft niet genoeg. Ik zou zeggen,
stop eens met dat minimalistische,
zuinige en trage Nederlands gedoe
en knal er nou eens op degelijke
wijze binnen no-time een fatsoenlijk
aantal studieruimtes neer. Dank je
wel!
Erik Roebroek is student
Werktuigbouwkunde
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Maaike Kroon | “Je kunt beter spijt hebben van wat je wél hebt gedaan”

Komende week begint de jongste
vrouwelijke hoogleraar van Nederland
aan de TU/e. Prof.dr.ir. Maaike Kroon
(30) begrijpt de belangstelling, maar
voor de ambitieuze scheikundige zijn
leeftijd en geslacht bijzaak. “Ik ben
trots op mijn benoeming, maar
uiteindelijk gaat het erom dat ik
mijn functie goed uitoefen.”
Ja, ze blokte hard voor tentamens, maar
je trof haar ook om drie uur ’s nachts
in de kroeg aan. Hoewel Kroon altijd
een hardwerkende student en later
onderzoekster is geweest, zorgde ze er
tegelijkertijd voor dat haar privéleven
niet ondersneeuwde. “Ik vind het een
verrijking om iets naast mijn studie of
werk te doen.” Ook nu lukt dat nog,
mede dankzij haar man: “Hij zorgt
ervoor dat ik me ontspan en doet veel in
het huishouden.” In haar vrije tijd speelt
ze saxofoon en ze gaat graag een stukje
fietsen. Bewust heeft de dertigjarige,
opgegroeid in het Zuid-Hollandse

plaatsje Numansdorp, er altijd voor
gekozen om op fietsafstand van haar
werk te wonen. De vijf kilometer van
thuis naar de TU/e overbrugt ze vanaf
begin maart per fiets.
Het is geen toeval dat ze hoogleraar is
geworden. “Tijdens mijn studie
scheikundige technologie wist ik al dat
ik onderzoeker wilde worden. Toen ik bij
bedrijven stage liep en werkte, kwam
ik erachter dat ik graag zélf wil bepalen
wat ik onderzoek. Daarbij heb ik het
altijd leuk gevonden om les te geven ik gaf al bijles op de middelbare school.
Het is mooi om uit te leggen wat je doet
en om te zien dat mensen groeien in
kennis.”
De passie voor techniek zat er van jongs
af aan in. Lachend: “Als kind speelde ik
uren met lego. Ik moest niets hebben
van het poppenhuis dat ik van mijn oma
kreeg.” Serieuzer: “Ik vind het interessant
hoe de natuur werkt. Ik was goed in de
exacte vakken, alhoewel de talen me
ook prima af gingen.”

Dat treft!
In het Hoofdgebouw zit Myriam van Esch ietwat verstopt achter een hoge balie met
veel glas. Deze receptioniste/telefoniste zit hier dagelijks vanaf zeven uur en geen
dag verveelt haar.
“Het ziet er niet zo uit, maar ik heb heel afwisselend werk. Er komen medewerkers
vragen waar ze les moeten geven, studenten vragen om een fietspomp of pleister,
heel leuk.”
Maar wat ze nog leuker vindt, is dat er van 15 maart tot 3 mei de Open Expo in ‘haar’
Hoofdgebouw komt. Ze heeft hiervoor zelf drie werken ingeleverd. In totaal komen
er misschien wel honderd items van 45 deelnemers te hangen. Voor de twee
stoeltjes die Van Esch maakte uit bijenwas komt een speciaal kastje. Het schilderij
dat ze inleverde is gemaakt met gemengde technieken in felle kleuren.
“Ik ben bij vlagen heel creatief bezig thuis. De laatste twee weken heb ik wel zes
schilderijen gemaakt. Waaronder een cadeau voor mijn zus. Ik vind het moeilijk
om afstand te doen van mijn werken. Zo weet ik waar het terecht komt.”
Denk niet dat ze het niet druk heeft: tijdens ons korte gesprek heeft Myriam
driemaal de telefoon opgenomen en mensen doorverbonden en vier personen aan
de balie de weg gewezen. Zelfs een alumnus die niet meer wist waar Zaale 11 is.
En ouders die naar een afstudeerpresentatie in het IPO-gebouw moeten. Ze geeft
ze een plattegrond. “Veel plezier nog.” (NS)

Tijdens haar promotie schiep ze de
voorwaarden om weer hogerop te komen.
Haar kracht: “Ik denk voortdurend
vooruit.” Normaal gesproken bepaalt
een hoogleraar het onderzoeksonder
werp en zoekt daar geld en promovendi
voor. Kroon draaide het om door zelf
een onderzoek aan te dragen en daar
subsidie voor te regelen. Dat lukte, met
hulp van haar twee promotoren. Kroon
was echter zo snel met haar promotie
dat andere onderzoekers van het
onderzoeksgeld konden profiteren.
Waar de meeste promovendi minstens
vier jaar besteden aan onderzoek,
rondde de hoogleraar scheidings
technologie het traject in twee jaar af.
“Ik had me al in het onderwerp ingelezen
voor mijn afstuderen en ik had de apparatuur al. De proef bleek snel te lukken.”
Kroon ziet meer voor- dan nadelen van
haar leeftijd voor het uitoefenen van
haar functie. “Ik sta dicht bij de
studenten. Ik kan met aansprekende

voorbeelden komen en ben net als hen
opgegroeid met gsm’s en laptops.”
Over de keerzijde: “Ik heb soms het
idee dat ik me meer moet bewijzen.
Dat mensen eerder geneigd zijn een
oudere collega te geloven. Een oudere,
grijze man straalt een ander beeld uit
dan een jonge vrouw als ik.”
Op de weg naar het hoogleraarschap
verbreedde ze zich op allerlei manieren
en deed ze gericht ervaring op. “Ik heb
kansen gecreëerd en gegrepen. Ik vind
dat je beter spijt kunt hebben van wat
je wel hebt gedaan, dan dat je spijt
krijgt omdat je het níet hebt gedaan.”
Zo belandde ze in Athene, waar ze
kennis opdeed over statistische
thermodynamica en in Maryland leerde
ze veel over quantumchemische
methoden. Ze deed verder buitenland
ervaring op in Barcelona, Stanford en
Tokio. In vijf jaar tijd pakte de hoog
leraar zes keer haar spullen. Ook deze
week is ze weer druk bezig met dozen
uitpakken. Kroon heeft haar werk als

universitair docent aan de TU Delft
ingewisseld voor het hoogleraarschap
aan de TU/e, waar ze zich vanaf maart
gaat richten op nieuwe technieken voor
het scheiden van stoffen. Ze legt uit:
“Met deze technieken, die gebruikmaken
van een hulpstof, kun je heel selectief
één bepaald stofje aan een mengsel
onttrekken. De hulpstoffen die dat het
best kunnen, hebben als nadeel dat het
veel energie kost om ze te regenereren.
De kunst is om hulpstoffen te vinden die
beide eigenschappen in zich verenigen.”
De scheikundige heeft het al ver geschopt,
maar daarmee is het einde van haar
carrière nog lang niet in zicht. “Dit is
pas het begin. Ik ga een groeiende en
bloeiende onderzoeksgroep starten die
internationaal naam gaat maken.” Over
haar gedrevenheid: “Die zit gewoon in
mij. Ik doe iets goed, of ik doe het niet.”
Interview | Judith van Gaal
Foto | Bart van Overbeeke

