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Ook onze universiteit staan financieel 
zware tijden te wachten onder de 
ontembare bezuinigingsdrang van dit 
nieuwe kabinet. Een dag niet 
bezuinigd is een dag niet geleefd, zo 
denkt staatssecretaris Zijlstra. 
Afgelopen dinsdag waren onze roer-
ganger en zijn financiële handlanger 
echter opmerkelijk goed gemutst toen 
ik ze erover sprak. Buiten was dan 
ook in alle hevigheid de lente 
losgebarsten en dan ziet de wereld er 
direct heel anders uit. Het werd zo 
gemoedelijk dat ik zelfs vergat te 
vragen of dit nu ook tot ontslagen 
kan leiden. Moest dat per mail nog 
even snel rechttrekken. Wijze les: 
houd je ogen op de bal, ook al schijnt 
buiten het zonnetje en spuiten de 
narcissen de grond uit.

Heeft u ons gemist de afgelopen 
twee weken? Wij u wel, op meerdere 
manieren. Met het minder vaak uit-
komen van Cursor op papier zoeken 
we andere -digitale- manieren om u 
te bedienen van TU/e-gerelateerd 
nieuws. Dit doen we op www.tue.nl/
cursor met dagelijkse nieuws-
updates, maar ook via Twitter. We 
waren er al eerder, maar niet in eigen 
beheer. Sinds vorige week nemen we 
de Twittertouwtjes zelf in handen. 
Wilt u ons niet kwijtraken? Volg ons 
dan via @tuecursor.

Rewwwind - www.tue.nl/cursor

Tamara Derksen wint Marina 
van Damme Beurs
4 maart 2011 - Ir. Tamara Derksen heeft 
donderdagavond 3 maart de Marina van 
Damme Beurs gewonnen. Ze kreeg in 
het Auditorium op de TU/e een cheque 
van negenduizend euro en een 
sculptuur. Er hadden zich 22 vrouwen 
ingeschreven voor de prijs, die bedoeld 
is om jonge vrouwelijke ingenieurs aan 
te moedigen in hun loopbaan. Derksen 
(30) studeerde in 2006 af bij de faculteit 
Bouwkunde, richting fysische aspecten 
van de gebouwde omgeving. De 
Eindhovense wil de beurs gebruiken 
voor het schrijven van een boek over 
maatschappelijke vastgoedvraagstuk-
ken die samenhangen met het thema 
ontgroening en vergrijzing. Dit boek 

gaat de expertise vormen waarop ze 
haar eigen bouwkundig adviesbureau 
kan promoten. Derksen is al bezig met 
het opstarten van dit bedrijf. (CvK)

TU/e qua samenwerking 
bedrijfsleven nog steeds 
wereldtop 
8 maart 2011 - De TU/e behoort qua 
onderzoekssamenwerking met het 
bedrijfsleven nog steeds tot de tien best 
presterende onderzoeksuniversiteiten 
ter wereld. Ook de TU Delft mag zich 
daartoe rekenen. Van de wetenschap-
pelijke publicaties van deze universitei-
ten kwam in de periode 2006-2008 tien 
tot twintig procent tot stand in 
samenwerking met onderzoekers uit het 
bedrijfsleven. Dit blijkt uit het vorige 
week gepubliceerde University-Industry 
Research Cooperation (UIRC) Score-
board 2011 van het Centrum voor 
Wetenschaps- en Technologiestudies 
(CWTS) van de Universiteit Leiden. 

Grondwaterverontreiniging bij 
Paviljoen niet verspreid 
15 maart 2011 - De verontreiniging van 
het grondwater onder het Paviljoen 
concentreert zich rond de L- en 
M-vleugel. In de omgeving is geen 
verhoogd gehalte van de stof formalde-
hyde in het grondwater aangetroffen. 
De bron van de verontreiniging is nog 
niet bekend. Dit zou blijken uit 
onderzoek dat ingenieursbureau TAUW 
de afgelopen weken heeft uitgevoerd. Er 
is geen sprake van aan- of afvoer van de 
verontreiniging en ook in grondwater 
dat in de directe omgeving van het 
Paviljoen naar boven is gekomen, 
hebben de onderzoekers geen 
vervuilende stoffen aangetroffen. Om 
de bron te kunnen vinden, wordt de 
bodem nu met een grondradar 
onderzocht. Ook als die bron niet wordt 
achterhaald, wordt het grondwater 
gesaneerd. Drs.ing. Jos Hermus, 
directeur bedrijfsvoering van de in het 
Paviljoen gevestigde faculteit IE&IS, 

stelt dat het streven is om rond de 
zomer tot een oplossing te komen. “We 
zullen sowieso vanuit de gemeente de 
verplichting krijgen om voor 2015 te 
hebben gesaneerd.” 

Vroegboekkorting voor TU/e-
musical Moulin Rouge gestart 
16 maart 2011 - TU/e-studenten, 
-medewerkers en -alumni kunnen vanaf 
deze week met korting kaartjes kopen 
voor de musical Moulin Rouge, die 
wordt uitgevoerd ter ere van het 55-jarig 
bestaan van de TU/e. De kortingsactie 
loopt tot eind april. 
Er staan drie voorstellingen van de 
lustrummusical gepland in het 
Eindhovense Parktheater: zaterdag 18 
juni om 20.00 uur en zondag 19 juni om 
14.30 uur en om 20.00 uur. Wie nu al 
boekt, krijgt twee euro korting per 
kaartje. Studenten betalen nu 14 euro, 
anderen 17. Kijk voor meer info op: 
www.scalaproductiehuis.nl/
moulinrouge

Tamara Derksen wins Marina van 
Damme grant

March 4, 2011 - On Thursday night, 
March 3, ir. Tamara Derksen won the 
Marina van Damme grant. In the 
Auditorium of TU/e she was awarded a 
nine-thousand euro check and a 
statuette. 22 women had registered for 
the prize that is aimed at stimulating the 
careers of female engineers.

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

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

online after the previous Cursor  
magazine was published? 

[E]

Voorbereidingen op de maatregelen van het kabinet Rutte 

TU/e verwacht 20 tot 25 miljoen minder inkomsten in 2012
Het College van Bestuur verwacht dat 
een reeks van maatregelen die het 
kabinet Rutte voor het hoger onderwijs 
gaat doorvoeren de TU/e in 2012 al 20 
tot 25 miljoen euro gaat kosten. De 
jaren daarna loopt dat bedrag verder op. 
De diensten en faculteiten is gevraagd 
om voor 1 mei twee bezuinigings-
scenario’s aan te leveren. Eén voor een 
totaalbedrag van 12 miljoen en één voor 
17 miljoen. Of ontslagen straks nood-
zakelijk zijn, kan het CvB nu nog niet 
zeggen.

“Een ombuiging van deze orde zal zeker 
leiden tot het inkrimpen van arbeids-
plaatsen”, aldus CvB-lid Jo van Ham. “De 
meeste faculteiten hanteren nu al een 
selectief vacaturebeleid. Dat wil zeggen 
dat een vacature niet wordt opgevuld 
tenzij daarvoor toestemming wordt 
gegeven. De faculteiten en diensten 
maken nu hun plannen, daarna kan pas 
worden bepaald of er al dan niet 
ontslagen vallen.”

De financiële voorbereidingsactie van 
het CvB is direct terug te voeren op de 
reeks van maatregelen die het nieuwe 
kabinet in petto heeft voor het hoger 
onderwijs. Per maatregel heeft het CvB 
een inschatting gemaakt van de 
mogelijke gevolgen. Voor de lang-
studeerdersregeling verwacht men een 
negatieve impact die uitkomt op een 
bedrag dat tussen de 2,2 tot 6,9 miljoen 
ligt. Wat vaststaat, is dat het hoger 
onderwijs 190 miljoen moet opbrengen, 
maar de omslagmethodiek is nu nog 
niet bekend. Collegevoorzitter Arno 
Peels hoopt dat daar dit voorjaar meer 
duidelijkheid over komt. 
Het wegvallen van de aardgasbaten voor 
het stimuleren van innovatief onder-
zoek, de FES-gelden, en het stopzetten 
van andere innovatiemiddelen van de 
overheid hakt er ook stevig in: dat kost 
de TU/e in 2012 al 9 miljoen en in 2015 
loopt dat bedrag op tot 22 miljoen. Het 
CvB verwacht dat het aantal promovendi 
door deze maatregelen met een kwart 

afneemt. Op dit moment zijn er dat nog 
zo’n 850, in 2012 zullen dat er al 90 
minder zijn en in 2015 223 minder. 
CvB-lid Jo van Ham: “De impact die dat 
zal hebben op onze onderzoeksoutput is 
iets waar we ons nu nog meer zorgen 
over maken dan over het realiseren van 
een sluitende begroting.”

De afgelopen jaren heeft de TU/e ook 
marktaandeel verloren op zowel de 
bachelorinstroom als op het aantal 
promoties. Peels: “Ten aanzien van het 
aantal promoties deden we het heel 
goed, maar Delft en Twente zijn hun 
achterstand in een snel tempo aan het 
inhalen. Daarnaast groeit de totale 
studenteninstroom al jaren, maar onze 
instroom is al jaren stabiel gebleven. 
Dan verlies je dus marktaandeel.” Het 
zal de TU/e in 2012 al 4,2 miljoen 
kosten. Een efficiencykorting op 
onderzoek kost de TU/e in dat jaar 
nagenoeg eenzelfde bedrag: 4 miljoen. 
Verlies aan dekkingsbijdrage voor 

Extra bezuiniging van 3,3 miljoen moet aanloopkosten dekken

Groen licht voor tweede grote nieuwbouwproject op campus
Het College van Bestuur heeft groen 
licht gegeven voor het tweede grote 
nieuwbouwproject in het kader van 
Campus 2020: de nieuwbouw voor 
Technische Natuurkunde (TN) en 
Electrical Engineering (EE). Een extra, 
universiteitsbrede bezuiniging van 3,3 
miljoen euro op de begroting van 2011 
moet de aanloopkosten dekken. Drie 
architectenbureaus zijn inmiddels 
benaderd voor een ontwerpvoorstel. De 
voorlopige opleverdatum ligt op medio 
2014. Welk bedrag ervoor begroot is, wil 
men nog niet bekend maken.

Collegevoorzitter Arno Peels is blij dat 
alle decanen zich achter het besluit 
geschaard hebben. Dit ondanks alle 
overheidsbezuinigingen die op stapel 
staan. Ook zijn ze bereid om dit jaar nog 
3,3 miljoen extra te bezuinigen voor 

dekking van de aanloopkosten. Hier 
moeten ook de diensten aan bijdragen. 
Onder die kosten valt de huur van ruimte 
in het gebouw van TNO voor de tijdelijke 
huisvesting van TN. Maar ook een 
versnelde afschrijving van het oude 
complex en de verhuiskosten. Die 
verhuizing is een complexe aangelegen-
heid omdat het ook laboratoria met 
hoogwaardige apparatuur en onder-
zoeksopstellingen betreft. Sommige 
faciliteiten worden al direct permanent 
in andere laboratoriumgebouwen 
ondergebracht, zodat ze niet twee keer 
verhuisd hoeven te worden.
“Het belangrijkste argument om dit jaar 
toch te starten, is het feit dat uitstel 
betekent dat ook de andere twee 
projecten vooruitschuiven in tijd”, 
vertelt Peels. “Op korte termijn zouden 
we dan bovendien flink wat geld moeten 

steken in het oplappen van de 
bestaande gebouwen van TN en EE. 
Daarnaast verwachten we door de 
huidige stagnatie op de bouwmarkt 
gunstige condities te kunnen realiseren 
bij de aanbesteding. Dat effect zagen we 
ook bij de W-hal. Ook is dit project 
noodzakelijk om de uitstraling en 
aantrekkingskracht van de universiteit 
op een internationaal concurrerend 
niveau te krijgen. Het maakt ons 
aanzienlijk aantrekkelijker voor 
buitenlandse studenten en onderzoe-
kers. Daarbij komt nog dat over vier jaar 
een nieuw gebouw van FOM op ons 
terrein staat, dat verbonden wordt met 
de nieuwbouw van TN en EE.”

Veronique Marks, hoofd van Dienst Huis-
vesting, zegt dat haar dienst het 
afgelopen jaar met de betrokken 
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Voorbereidingen op de maatregelen van het kabinet Rutte 

TU/e verwacht 20 tot 25 miljoen minder inkomsten in 2012
promotieplaatsen en een korting op 
onderwijskwaliteit en geestesweten-
schappen leveren opgeteld ook nog een 
verlies van 1,6 miljoen op.

Volgens Peels realiseren de decanen en 
diensthoofden zich goed wat er de 
komende jaren op de universiteit 
afkomt. Peels: “We zullen goed moeten 
kijken naar andere mogelijkheden om 
geld binnen te halen, met name op 
Europees gebied. Ook de negen 
topsectoren die minister Maxime 

Verhagen begin februari heeft 
aangewezen, en waar 1,5 miljard voor 
beschikbaar is, bieden ons kansen. 
Gelukkig blijft nog steeds iedereen 
achter de uitgangspunten van het 
Strategisch Plan staan, dat we begin dit 
jaar gelanceerd hebben. Als we daar de 
uitgangspunten van blijven omarmen, 
komen we sterker uit deze dip.” (HK) 

The Executive Board expects a series of changes for higher education 
that are to be implemented by the Rutte government will cost TU/e 20 
to 25 million euros in 2012 already. In the years after that, that amount 
will only increase. Services and departments have been asked to 

present two austerity scenarios before May 1, one totaling 12 million and the other 
showing 17-million euro cutbacks. The Executive Board is yet unsure whether people 
will have to be let go.

[E]

ID-promovendus maakt op afstand 
troosten couveusekinderen mogelijk

Misha Croes, promovendus bij de 
faculteit Industrial Design (ID), heeft de 
scriptieprijs Innovaties in de Zorg 2011 
gewonnen. Daarnaast ontving hij de 
Studentenparel van zorginstelling 
ZonMw. Met zijn ontwerp kunnen 
ouders hun baby die in de couveuse 
in het ziekenhuis ligt op afstand 
‘troosten’. 

Croes, die juni 2010 aan de TU/e 
afstudeerde, maakte een medaillon dat 
in contact staat met het matrasje waarop 
het kind ligt in het ziekenhuis. Een 
webcam registreert de bewegingen van 
de zuigeling en geeft de signalen door 
aan een hanger die één van de ouders 
om de nek draagt. Maakt de zuigeling 
drukke bewegingen -een teken van 
stress- dan bootst het medaillon die 
bewegingen na. Zodra de ouder zijn of 
haar hand vervolgens om de hanger 
sluit, gaat er een signaal naar het 
matras en vormt het zich als een cocon 

en straalt warmte uit. 
Door dit ‘cocoonen’ -het met beide 
handen omsluiten van de baby om zo de 
suggestie van de baarmoeder te 
wekken- te simuleren, kan het stress-
niveau bij de zuigeling dalen. In het 
prototype dat Croes ontwikkelde, wordt 
gebruik gemaakt van WiFi, maar in zijn 
theoretische beschrijving is er 
communicatie tussen de webcam en de 
hanger mogelijk op grotere afstand.

De promovendus kwam tot zijn creatie 
na gesprekken met onder meer 
verpleegkundigen, artsen en ouders. Die 
laatste groep bleek erg positief. Croes: 
“Ouders vinden het ontzettend fijn als 
ze iets kunnen doen, ook al zitten ze 
thuis.” De ID’er heeft sinds september 
een promotieplek aan de TU/e. Hij gaat 
onderzoeken hoe de binding tussen 
ouders en hun couveusekindje kan 
worden versterkt. Mogelijk dat hij 
daarbij zijn prototype verder uitwerkt.  

In totaal waren er 55 inzendingen voor 
de scriptieprijs. Croes won 2.500 euro 
voor zichzelf en kreeg daarnaast 25.000 
euro om zijn prototype verder uit te 
werken. (JvG)

Last Thursday, Misha 
Croes. PhD student 
at the department of 
Industrial Design (ID) 

won the Innovations in Healthcare 
2011 thesis prize. He also received the 
Student Pearl from care facility ZonMw. 
His design allows for parents whose 
newborn is in an incubator in the 
hospital to ‘comfort’ it from a distance.

[E]

Het ontwerp van ID’er Misha Croes.

Extra bezuiniging van 3,3 miljoen moet aanloopkosten dekken

Groen licht voor tweede grote nieuwbouwproject op campus
faculteiten het Programma van Eisen 
heeft opgesteld. Marks: “Meer nog dan 
bij de W-hal hebben we hier serieus 
werk gemaakt van het realiseren van 
minder vierkante meters, maar dan wel 
van slimmere vierkante meters. Dat 
heeft niet geleid tot een sprookjes-
programma waarin alle wensen vervuld 
zijn, maar wel tot een programma dat 
kan rekenen op een breed draagvlak en 
dat financieel haalbaar is.” 

Marks wil in dit stadium niet zeggen op 
welk bedrag de nieuwbouw begroot is. 
“Dat is strategisch niet verstandig, 
omdat het aanbesteden nog moet 
plaatsvinden.” Een kleine twee jaar 
geleden werden de kosten voor dit 
project nog geraamd op 44 miljoen. In 
de eerste helft van 2012 wil men het 
project aanbesteden. (HK)

The Executive Board greenlighted the second major new develop-
ment project in light of Campus 2020: the development for Applied 
Physics (TN) and Electrical Engineering (EE). An extra, university-wide 
cutback of 3.3 million euro on 2011’s budget should cover the initial 

costs. Three architect firms have already been contacted for a design proposal. The 
provisional completion date is mid 2014. The project’s budget remains unknown.

[E]

TU/e still one of world leaders for 
business collaborations 
March 8, 2011 - As far as research 
collaborations with businesses go, 
TU/e is still in the world’s top ten of 
research universities with the best 
results. TU Delft is, too. Of all of both 
universities’ scientific publications from 
2006-2008, ten to twenty per cent was 
a joint effort with reseachers from the 
business community.

Ground water pollution hasn’t spread 
in Paviljoen
March 15, 2011 - The ground water 
pollution in the Paviljoen is concen-
trated around the L and M wing. 
Ground water in the wings’ surround-
ings doesn’t show increased levels of 
formaldehyde. The source of pollution 
is yet unknown. Last weeks’ research by 
engineering agency TAUW is supposed 
to provide answers. Drs.ing. Jos 
Hermus, Managing Director of the 
Paviljoen-based Department of IE&IS, 
aims at finding a solution to the 
pollution come summer.

Early-bird discount TU/e musical 
Moulin Rouge
March 16, 2011 - Starting this week, 
TU/e students, staff and alumni can 
purchase discounted tickets to the 
musical Moulin Rouge that will be 
performed in light of TU/e’s 55th 
anniversary. Discounted tickets are on 
sale until the end of April. The 
anniversary musical will be performed 
at the Eindhoven Park Theater three 
times: on Saturday, June 18 at 8 p.m., 
and on Sunday, June 19 at 2.30 and 8 
p.m. Those who book now get a 
two-euro discount per ticket. Students 
now pay 14 euro, others 17. For more 
information and tickets, go to www.
scalaproductiehuis.nl/moulinrouge.
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Knowledge Centre WMC is a research institute 

for heavily loaded materials, components and 

structures. WMC is working for both the Euro-

pean and Dutch governments, as well as for the 

international industry. WMC develops design 

tools that are being used worldwide by many of 

the largest wind turbine manufacturers. WMC is 

actively involved in international standardization 

committees. For the experimental research WMC 

has a laboratory for material research and a large 

test area with a dedicated strong floor enabling 

testing of very large structures. Testing machines 

up to 300 tonnes are available for material and 

component testing. WMC offers services for set-

ting up testing facilities around the world. WMC 

is situated at a unique location along the border 

of the IJsselmeer, which enables the transport of 

large structures to the facility.

We are looking for creative and enthusiastic new 
colleagues:

Research Scientist
(PhD or MSc in computational mechanics)
As a member of our software development team you 
will be actively involved in the further enhancement 
of our world-wide used wind turbine design environ-
ment FOCUS6. It is your job to solve (mechanical) 
problems and to convert it into robust software.

Research Scientist / PhD student
(MSc structural area)
Your main activity will be to set up and carry out  
research on the behaviour of heavily loaded structu-
res made of thick FRP laminates, within the frame 
work of our long term (international) projects. PhD 
research projects within this scope are available.

Research Scientist / Project Manager
(MSc structural area)
Your main task will be research on the behaviour of 
heavily loaded structures. Apart from being actively 
involved during the experiments you are responsible 
for the management and design of the experimental 
research projects.

The positions are fulltime in Wieringerwerf.

More information: www.wmc.eu

The Knowledge Centre Wind turbine Materials and Constructions (WMC) is a foundation established by
 Delft University of Technology (TUD) and The Energy research Centre of the Netherlands (ECN)

cursor-wmc 110310.indd   1 21-03-2011   14:11:43
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Gunstig gelegen voor: 
TU/e, Eindhoven 
Airport, Catharina 
Ziekenhuis, Woenselse 
Markt, Winkelcentum 
Woensel, uitvalswegen.

Vraagprijs: €195.000 k.k.
Aankoop garage mogelijk.
Voor informatie:
PAR-3 Makelaars,
Tel: 040-2901390,
GSM 06-46015999

Webspace nodig?
Gratis Windows Server 2008  web hosting

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

Kies  
je 
master!

mastervoorlichting 30 maart 2011 

master.utwente.nl
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“Ik was bang hier niet zonder 
kleerscheuren vanaf te komen”
Ricardo Ploemen, student Bouw-
kunde, liep stage bij een architecten-
bureau in Tokio. Hij was op 11 maart 
aan het werk, toen de aardbeving 
begon. Hij is halsoverkop gevlucht en 
is inmiddels veilig in Nederland 
aangekomen. Een impressie van zijn 
relaas.

Ik was rustig aan het werk, toen mijn 
collega’s mij verschrikt aankeken en 
zeiden te gaan zitten. Op dat moment 
voelde ik een lichte beving, zoals ik er 
meerdere gevoeld heb tijdens mijn 
verblijf. Ik dacht dat het zo weer voor -
bij zou zijn, maar dat was helaas niet 
het geval. Het geschud werd snel erger 
en aan ieders gezicht was af te lezen 
dat dit geen normale situatie was. 
De onwetendheid van de Japanse 
werknemers viel mij op. Ze wisten niet 
wat we moesten doen, naar buiten 
gaan of binnen blijven? Uiteindelijk 
hebben we besloten onder de tafels te 
schuilen. Het geschud bleef maar 
erger worden en met name de snel -
heid en het geluid van de schokken 
zorgden voor een angstig gevoel, een 
gevoel dat we er wellicht niet zonder 
kleerscheuren vanaf zouden komen. 
Gelukkig bleken de gebouwen bestand 
te zijn tegen dergelijk geweld. Na de 
beving ben ik meteen naar het balkon 
gegaan en zag duizenden mensen op 
straat verschrikt om zich heen kijken. 
Korte tijd later was er nog een hevige 
beving. Ditmaal heb ik niet lang 
nagedacht en ben het gebouw uit-

gevlucht richting de straat. Vol 
bewondering heb ik gekeken naar het 
geschud van de veertig meter hoge 
gebouwen die allen bestand bleken te 
zijn tegen dit natuurgeweld. Aan de 
bovenkant bewogen ze zeker een 
meter heen en weer! 
De dag erna was er enige spanning 
voelbaar op het werk. Op dat moment 
had ik het woord ‘vertrekken’ nog niet 
in mijn gedachten gehad. Toen ik mij 
maandag probeerde te focussen op de 
ontwerpopgave, werd de sfeer om mij 
heen met de minuut grimmiger. 
‘s Avonds heb ik besloten het zekere 
voor het onzekere te nemen en ben ik 
direct vanuit het werk met twee 
Portugese huisgenoten richting Osaka 
gereisd, zeshonderd kilometer ten 
zuiden van Fukushima. 
Door het plotselinge vertrek heb ik 
veel nieuwe vrienden, collega’s, mijn 
stageopdracht en al mijn bezittingen 
achter moeten laten.” (JvG)

Zie http://bit.ly/gMH2j6 voor het 
complete verhaal

TU/e’s Architecture, 
Building & Planning 
student Ricardo Ploe-
men was in Japan for 

an internship. He was working when 
Japan was hit by the earthquake on 
March 11. He fled to Singapore head 
over heels and has now returned to 
the Netherlands safe and sound. An 
impression of his story. 

[E]

TU/e’ers ongedeerd terug uit Japan

Eén TU/e-promovendus blijft in Japan
De dertig studenten en hun twee 
begeleiders van Electrical Engineering 
die op studiereis waren in Japan, zijn 
afgelopen donderdag veilig in 
Nederland aangekomen. Ook twee 
studenten die voor stage in Japan 
waren, zijn huiswaarts gekeerd. Eén van 
hen maakte de aardbeving heel bewust 
mee. Een TU/e-promovendus heeft 
besloten in Japan te blijven. Hij zit ver 
van het rampgebied. 

Zowel de groep studenten die op studie-
reis waren, als Stefan Voeten (promo-
vendus bij Technische Natuurkunde) en 
student Luke Lathouwers (Werktuigbouw-
kunde) hebben vrijwel niets van de aard-
beving en tsunami gemerkt. Zij zaten 
aan de goede kant van Japan. Voor 
Ricardo Ploemen (student Bouwkunde) 
is dat een ander verhaal. Hij was tijdens 
de aardbeving aan het werk voor zijn 
stage in Tokio en is het gebouw uitge-

Jaap Schouten decaan 
Scheikundige Technologie
Het College van Bestuur heeft prof.dr.ir. 
Jaap Schouten benoemd tot decaan van 
de faculteit Scheikundige Technologie 
(ST). De hoogleraar Chemische 
Reactortechnologie zal op 1 april prof.
dr. Piet Lemstra opvolgen die verder 
gaat als vice-decaan van de faculteit. De 
benoeming van Schouten geldt voor een 
periode van vier jaar, de benoeming van 
Lemstra tot zijn emeritaat in september 
van dit jaar.

De benoeming van Schouten luidt voor 
ST een uitdagende periode in. De facul-
teit opent donderdag 24 maart een 
nieuw laboratorium Procestechnologie. 
Toponderzoekers uit Twente, met veel 
internationaal onderzoeksgeld op zak, 
stapten hiervoor vorig jaar over naar 
Eindhoven. Schouten zelf ontving in 
2008 een Advanced Grant van de Euro-

pean Research Council en zijn collega 
Bert Meijer in 2009. Per 1 april start de 
laatst benoemde hoogleraar binnen het 
cluster Procestechnologie in de faculteit 
ST, ook met een Advanced Grant. Voor 
de drukbezette hoogleraar Chemische 
Reactortechnologie komt de benoeming 
niet uit de lucht vallen, zo geeft hij aan. 
“Als het voorstel wordt gedaan, denk je 
daar natuurlijk grondig over na. Ik heb 
over de invulling van de functie 
uitgebreid gesproken met zowel het CvB 
als het faculteitsbestuur. Mijn onder-
zoeksgroep is goed georganiseerd en ik 
heb een uitermate professionele staf 
waardoor er tijd is voor het decanaat.”
Niettemin moet de hoogleraar een 
aantal functies in het landelijke en 
internationale circuit stopzetten om 
ruimte te creëren. Maar volgens hem is 
dat een vanzelfsprekend offer.

Behalve een aanzienlijke groei van het 
aantal studenten, zal voor Schouten het 
decanaat pas geslaagd zijn als de 
faculteit ST landelijk en internationaal 
leidend is op belangrijke onderzoeks-
thema’s. “Op een aantal terreinen zijn 
we dat al, maar er is ook nog veel te 
winnen.” (FvO)

The Executive Board 
appointed prof.dr.ir. Jaap 
Schouten as dean of the 
Department of Chemical 

Engineering and Chemistry (ST). On 
April 1, the professor of Chemical Reactor 
Engineering will be succeeding prof.dr. 
Piet Lemstra, who will continue as the 
department’s vice-dean. Schouten has 
been appointed for four years; Lemstra 
will be vice-dean until his superannua-
tion in September of this year. 

[E]

The thirty Electrical 
Engineering students 
and their two escorts that 
were on a study trip in 

Japan returned home safely last Thurs-
day. Two students that were in Japan 
for an internship also made it home 
safe. One of them truly experienced the 
earthquake. One PhD student decided 
to stay in Japan, as he is far from the 
disaster area.

[E]

Verzending Matrix naar 
medewerkers gestaakt
De medewerkers van de TU/e moeten 
het kwartaalblad Matrix vanaf nu lezen 
op internet. Het College van Bestuur 
heeft besloten de verzending van de 
papieren versie uit kostenoverwegingen 
te staken.

Tien jaar geleden besloot toenmalig 
collegevoorzitter Henk de Wilt om Matrix 
ook naar de medewerkers te sturen. Het 
blad wordt nu nog gestuurd naar de 
externe relaties van de TU/e, vooral 
alumni. Op dit moment wordt binnen het 
Communicatie Expertise Centrum (CEC) 
gekeken naar de bladformule van Matrix 
en naar de positie van het blad ten 
opzichte van de andere communicatie-
middelen van de TU/e.
Deze week is het voorjaarsnummer 
uitgekomen. Geïnteresseerden kunnen 
de pdf-versie van Matrix vinden op 

internet (klik vanaf de homepage op 
‘Pers’ en daarna op ‘Matrix’). Wie een 
papieren exemplaar wil, kan dat afhalen 
bij het CEC in het Laplace-gebouw. Ook 
bij de ingang van enkele universiteitsge-
bouwen zijn exemplaren te vinden. (HK)

From now on, TU/e 
employees that want to 
read the quarterly Matrix 
have to do so online. The 
Executive Board decided 

to stop circulation of the paper edition 
for budgetary reasons. Those who are 
interested can find the PDF version of 
Matrix on the Internet (on the home-
page, click ‘Pers’ and then ‘Matrix’). 
Those who would appreciate a paper 
copy can pick one up at CEC in the 
LaPlace building.

[E]

Groot Nederlands Studenten Kampioenschap naar Eindhoven

vlucht. Na overleg met het thuisfront, 
heeft hij besloten om weg te gaan uit 
Tokio. Zie ook de rubriek Nieuws | Mens 
hiernaast. 

Promovendus Stefan Voeten werkt aan 
de universiteit van Kumamoto in Japan 
en heeft besloten te blijven na contact 
met Gilles Moerdijk (stralingsdeskun-
dige bij de Stralingsbeschermings-
dienst van de TU/e) en contact met 
Buitenlandse Zaken. Hij blijft in principe 
tot en met 21 april. (JvG)

Zie ook de rubriek Nieuws I Mens en de 
Vox Academica. Eindhoven tekent voor de organisatie 

van het Groot Nederlands Studenten 
Kampioenschap (GNSK) in 2012. Aan 
dit sportevenement doen jaarlijks zo’n 
veertienhonderd studenten mee die 
strijden om de eerste plek bij dertien 
verschillende sporten. De Eindhovense 
Studenten Sport Federatie (ESSF) zoekt 
nog commissieleden om het evene-
ment in 2012 te organiseren. 

Belangstellenden kunnen woensdag 
30 maart om 20.00 uur in de vergader-
zaal van het StudentenSportCentrum 
terecht voor een informatiebijeen-
komst. Voor meer informatie kun je 
mailen naar gnsk@tue.nl. (JvG)

Eindhoven will be hosting 
the Great Netherlands 
Student Championships 
(GNSK) in 2012. Every 
year, some fourteen hun-

dred students participate in the sports 
event, all competing for first place in 
one of thirteen different sports. Last 
year, Eindhoven won the event. The 
Eindhoven Sports Federation is still 
looking for committee members for the 
organization of the 2012 happening. 
Anyone that’s interested can attend 
the informational meeting held at the 
Student Sport Center’s meeting room 
on Wednesday, March 30 at 8PM. For 
more information: gnsk@tue.nl. 

[E]

Zorg-award voor productie hartkleppen
Met een levende hartklep, gemaakt van 
lichaamseigen weefsel dat meegroeit 
met de patiënt, heeft de op de TU/e- 
campus gevestigde spin-off QTIS/e de 
Brainport Health Innovation Award 2011 
(BHI Award) gewonnen. De prijs, een 
cheque van vijfduizend euro, werd 
vorige week in het Evoluon uitgereikt 
door zwemicoon Pieter van den 
Hoogenband.

Uit 25 inzendingen wees de jury QTIS/e 
als winnaar aan. De jury benadrukte het 
belang van hartklepinnovatie, omdat 
hierdoor sterfte onder hartpatiënten 
drastisch verminderd kan worden. 
Dankzij de technologie is er straks nog 
maar één operatie nodig in plaats van 
drie. Dit is veel minder belastend voor 

de patiënt en hij/zij hoeft bovendien 
geen anti- stollingsmiddelen meer te 
slikken. Naast een verbeterde kwaliteit 
van leven leidt de vinding tot een 
aanzienlijke kostenbesparing. 
Ir. Mirjam Rubbens, medeoprichter van 
QTIS/e en TU/e-alumna, vindt de prijs 
“een mooie bevestiging dat we op de 
goede weg zijn. Misschien inspireert dit 
ook andere bedrijven om medische en 
technologische innovatie te bundelen.” 
Het bedrijf is in 2007 ontstaan vanuit de 
faculteit Biomedische Technologie van 
de TU/e. QTIS/e richt zich op het commer-
cieel rendabel ontwikkelen van lichaams-
eigen hartkleppen en bloedvaten. De 
oprichters willen in 2014 met de eerste 
klinische toepassingen van hun product 
beginnen. Het werk van QTIS/e werd al 

eerder beloond met prijzen en subsi-
dies. Afgelopen juni kreeg het bedrijf 
één miljoen euro Europese subsidie voor 
de ontwikkelen van hartkleppen. In 
oktober 2010 won medeoprichter en 
TU/e-alumnus dr.ir. Martijn Cox de 
Simon Stevin Gezelprijs voor zijn 
onderzoek op dit gebied. (GvdN)

TU/e’s spinoff QTIS/e, 
located on campus, won 
the Brainport Health 
Innovation Award 2011 

(BHI Award) for the development of a 
live heart valve made from bodily tissue 
that grows along with the patient. The 
prize, a five-thousand-euro check, was 
presented in the Evoluon by swimming 
icon Pieter van den Hoogenband.

[E]
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ALGEMEEN

TEACH: teaching support of TU/e Staff | 
Workshop TRD70 Dealing with students 
with a functional impairment 
As a teacher you sometimes have to deal 
with a student who has a functional 
impairment. This training focuses on 
impairments that we encounter most 
often in TU/e. We discuss the characte-
ristic phenomena of these limitations, 
the related studying problems, and  
how to deal with these problems as  
a teacher. 
To illustrate these points, we discuss 
cases and there is also the possibility to 
bring up your own cases. Based on this, 
you receive practical tips that you can 
use in your own teaching situations. 
In addition, there is room for discussions, 
for example about the boundaries that 
can or should be expected of a teacher 
in this situation..
The workshop will be offered on Monday 
23 May 2011 from 09.00 - 12.30 hours 
More information can be obtained from 
Harry van de Wouw (phone 3126; email  
h.m.w.j.v.d.wouw@tue.nl ). You can 
register for the course by Internet at 
Studyweb.tue.nl  

Workshop TRD56 Supervision of PhD 
students
The workshop ‘Supervision of PhD 
students’ will be offered on 21 April 2011 
from 10.00 – 17.00 hours. The course is 
aimed to explore the factors for success 
in the supervision of PhD students.
In the workshop you will be provided 
with tips and exercises aimed at 
achieving the successful supervision  
of researchers. Time will be spent on  
the planning of the research project, 
monitoring the progress and training 
yourself in leadership and interview 
techniques. Participants will have  
an active role during the course. 
Participation by teaching staff of  
the TU/e is free of charge.
More information can be obtained from 
Janneke van der Loo (phone 3117). You 
can register for the course by Internet  
(studyweb.tue.nl), by e-mail (cursus.
dpo@tue.nl), or by telephone (2520).

Workshop ‘Evaluating education’ 
(TRD40)
Evaluation is an essential ink in the 
quality loop of the educational process 
and .entails the collection, processing, 
interpretation and presentation of 
information on a certain teaching 
activity. The purpose of evaluation in 
teaching is to make decisions and take 
appropriate actions to improve the 
quality of one’s teaching activities. 
In this workshop attention is paid to 
different student populations and how 
they participate in learning activities. 
Your vision on how you approach your 
students and your teaching activities is 
discussed and how your vision/actions 
influences the evaluation of your 
teaching activities by your students.  
In this workshop participants also learn 
how to make an evaluation plan, which 
tools are available for evaluating your 
teaching and how you should use these 
tools.
The workshop takes place on Tuesday, 
19 April 2011 from 9.00 – 12.30 hours. 
This workshop is part of the BKO 
training program and is given by Gerard 
van de Watering. For further information 
regarding this workshop please contact 
Esther Vinken (e.vinken@tue.nl).
Enrolment occurs through Studyweb: 
http://Studyweb.tue.nl  
Participation by teaching staff of the 
TU/e is free of charge.

Personeelsvereniging |  
Dagje Maastricht, zaterdag 16 april
De Personeelsvereniging organiseert 
busvervoer naar Maastricht waarbij u 
het programma zelf invult. Voor weinig 
geld op en neer naar Maastricht met  
de bus! U ontvangt in de bus tevens 
gratis de Mooi Maastricht Route
Inschrijven kan tot 7 april a.s.!
http://pvweb.campus.tue.nl/
Activiteiten/2010-2011b/Mtricht2011.pdf

Meerkamp en medewerkerfeest, 
donderdag 19 mei 
De Personeelsvereniging organiseert 
wederom de Meerkamp voor teams. 
Aansluitend zal het medewerkerfeest 
plaatsvinden dat samen met de Lustrum-
commissie TU/e wordt georganiseerd. 
Houd deze datum dus vrij in uw agenda!
Foto’s van 2010 zijn te bekijken op  
deze link: http://pvweb.campus.tue.
nl/20100520_Meerkamp/index.html

Studentensportcentrum |  
Sportkaartvrije introductieweek
Van 28 maart tot en met 1 april kunnen 
sportkaarthouders een medestudent of 
collega van de TU/e, Fontys of Design 
Academy meenemen om gratis lessen  
te volgen. Natuurlijk kun je ook op  
eigen gelegenheid komen.
Als introducé is het mogelijk om de 
lessen van het reguliere lesrooster te 
volgen. Dit betekent dat je een week 
lang gratis kunt kiezen uit zeventig 
sporten: (zaal)voetbal, volleybal, judo, 
zwemmen, atletiek en rugby, maar  
ook ‘exotische’ sporten zoals aquafit, 
pilates, klimmen, tai-chi, capoeira, 
salsadansen, zumba en yoga. Ook is  
het mogelijk gebruik te maken van het 
zwembad tijdens de ‘vrij zwemmen’  
uren of te sporten in onze cardiofitness-
ruimtes. De studentensportverenigingen 
organiseren tijdens deze week speciale 
introductietrainingen. 
Maandag: Bootcamp XL 17u00 – 19u00
Dinsdag: Lara’s Extreme Iron Work-Out 
19u30 – 21u00
Woensdag: Workshop Capoeira 12u15 – 
13u15; klimmen in het Donker Start 
19u30; Asterix Dommelloop start 17u30. 
Inschrijven via www.asterixatletiek.nl. 
Donderdag: Zumba XL 17u00 – 19u00
Meer info: www.essf.nl. 

Tai-chi tegen RSI
Het StudentenSportcentrum organiseert 
thema lessen tai-chi, specifiek gericht 
op de verlichting van RSI. Deze vinden 
plaats op 4, 11, 18 april, van 17.15  
tot 18.30 uur in de dojo van het 
sportcentrum.
Repetitive Strain Injury (RSI) is een 
verzamelnaam voor allerlei klachten die 
te maken hebben met het gedurende 
lange tijd herhaaldelijk uitvoeren van 
dezelfde, soms kleine en op zich niet 
inspannend lijkende bewegingen. 
Tijdens het beoefenen van de oosterse 
bewegingsleer tai-chi leert je lichaam 
spanning af te voeren en een ontspannen 
houding aan te nemen. Daardoor krijgt 
je lijf de kans zich te ontladen, en te 
‘resetten’. De oefeningen die worden 
aangereikt zijn kort, eenvoudig en 
efficiënt. 
De lessen zijn vrij toegankelijk voor 
iedere student en medewerker van de 
TU/e of Fontys. Niet-sportkaarthouders 
a.u.b. vooraf aanmelden: astrid_dobbe 
laar@hotmail.com of 040 2.459.469.

TU/e-lustrum | Vroegboekkorting 
musical Moulin Rouge
TU/e-studenten, -medewerkers en 
-alumni kunnen vanaf deze week met 
korting kaartjes kopen voor de musical 
Moulin Rouge, die wordt uitgevoerd  
ter ere van het 55-jarig bestaan van de 

TU/e. De kortingsactie loopt tot eind 
april.
Er staan drie voorstellingen van de 
lustrummusical gepland in het 
Eindhovense Parktheater: zaterdag  
18 juni om 20.00 uur en zondag 19 juni 
om 14.30 uur en om 20.00 uur. Wie nu  
al boekt, krijgt twee euro korting per 
kaartje. Studenten betalen nu 14 euro, 
anderen 17. 
Kijk voor meer info en het bestellen van 
kaartjes op: www.scalaproductiehuis.nl/
moulinrouge 

ALLE FACULTEITEN

Master course Electrochemistry: 
fundamentals and applications
The Master course ‘Electrochemistry: 
fundamentals and applications’ (6KM24) 
will start in Quarter 4 at Tuesday 19 April 
2011 in STO 3.91 (Helix building).
For those who are going to attend  
this lecture course, please send an 
e-mail message to Dr. H.T. Hintzen 
(h.t.hintzen@tue.nl) for registration.

MENSEN

Bureau voor Promoties en 
Plechtigheden | Promoties
Ir. R. Hendrix verdedigt op dinsdag  
29 maart 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 ‘Robotically assisted eye surgery:  
A haptic master console’. Hendrix 
promoveert aan de faculteit Werktuig-
bouwkunde. De promotoren zijn prof.dr. 
H. Nijmeijer en prof.dr.ir. M. Steinbuch

C.C. Bratosin MSc verdedigt op dinsdag 
29 maart haar proefschrift tegen de 
bedenkingen van een commissie. Dit 
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het 
Auditorium. De titel van het proefschrift 
luidt ‘Grid Architecture for Distributed 
Process Mining’. Bratosin promoveert 
aan de faculteit Wiskunde & Informatica. 
De promotor is prof.dr.ir. W.M.P. van  
der Aalst.

Ir. C.H.L. Peters verdedigt op woensdag 
30 maart 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 ‘Time-scale analysis of antepartum 
fetal heart rate variability’. Peters 
promoveert aan de faculteit Technische 
Natuurkunde. De promotoren zijn prof.
dr.ir. P.F.F. Wijn en prof.dr. S.G. Oei.

Ir. G. Kakuba verdedigt op donderdag  
31 maart 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 ‘The Boundary Element 

Method: Errors and gridding for 
problems with hot spots’. Kakuba 
promoveert aan de faculteit Wiskunde & 
Informatica. De promotor is  
prof.dr. R.M.M. Mattheij.

Voorstellen indienen voor Koninklijke 
onderscheidingen
Elk jaar zijn er medewerkers van de TU/e 
die ter gelegenheid van Koninginnedag 
een Koninklijke onderscheiding 
ontvangen. De aanvraag voor een 
onderscheiding verloopt via het College 

van Bestuur. De voorstellen voor een 
onderscheiding voor Koninginnedag 
2012 moeten uiterlijk vóór 2 mei 2011 bij 
het College zijn ingediend. Wanneer u 
een persoon wilt voordragen, verzoeken 
wij u om eerst contact op te nemen met 
de heer H. Roumen, secretaris van de 
universiteit, tel. 4534.

STUDENTENLEVEN

Quadrivium | Verrassende  
Ontmoetingen in Tilburg 
Studentenharmonieorkest Auletes  
van Eindhovens Studenten Muziek 
Gezelschap Quadrivium zal op zondag 
27 maart tijdens de prestigieuze 
concertserie Verrassende Ontmoetingen 
een concert verzorgen in de concertzaal 
van Tilburg. Dit concert zal een 
ontmoeting zijn met Fanfare Kempen-
bloei Achel, wereldkampioen 2009 van 
het Wereld Muziek Concours (WMC). 
Kaarten voor dit concert à  14,75 euro 
(inclusief garderobe, pauzedrankje  
en programma) zijn te koop via  
www.verrassendeontmoetingen.nl.  
Het concert vangt aan om 14.30 uur.

DIVERSEN

ICMS | lecture series ‘Aan de Dommel’ 
presents: Dr. David S. Fedson, MD
Reflections on H5N1 and the H1N1 
Influenza Pandemic: Preparations  
That Failed, An Alternative Not Taken, 
and What the Future Holds
Date: March 29, 2011
Time: 11.00 hrs
Location: Filmzaal, De Zwarte Doos

ESAV Astrix | Dommelloop op 30 maart
Op woensdag 30 maart houdt de ESAV 
Asterix haar jaarlijkse Dommelloop over 
de TU/e-campus. Je kan kiezen tussen 
de korte wedstrijd van 3,5 km of de 
lange loop van 8,75 km. Om 17.30 uur 
wordt er gestart op het grasveld voor  
het Auditorium. De Dommelloop geldt 
tevens als kwalificatie voor het 
Universiteits-Batavierenteam.  
Voor mannen ligt de limiet rond het 
gemiddelde van 16 km/uur op de lange 
afstand, voor vrouwen is dit 13 km/uur 
op de korte afstand. Voor meer 

informatie en inschrijven kijk op
www.asterixatletiek.nl 

Grafisch Atelier Daglicht |  
Open zaterdag
Grafisch Atelier Daglicht is op 24 maart 
2011 tien jaar gevestigd op het 
TU/e-terrein. in het gebouw Meulen-
steen Art Centre, aan de Rondom 18.
Grafisch Atelier Daglicht is vanaf begin 
april ook open op de zaterdagen en 
donderdagavonden voor kunstenaars, 
designers, architecten en studenten.  
Op 2 april zijn er twee rondleidingen  
(om 11.00 en 15.00 uur) voor geïnteres-
seerden van de TU/e en is er de 
mogelijkheid tot het produceren van  
een droge naaldets onder begeleiding 
van medewerkers van Daglicht.  
Kijk voor meer info:  
www.grafisch-atelier-daglicht.nl

VACATURES

Postdoc Development of a mechano-
biological model for prediction bone 
remodeling, faculteit BMT, V50.1329,  
1,0 fte, 2 year, Schaal 10 CAO  
Nederlandse Universiteiten.

PhD Development of a mechanobiological 
spinal motion segment model, faculteit 
BMT, V50.1328, 1,0 fte, 4 years, Schaal 
27 CAO Nederlandse Universiteiten 
Promovendus.

PhD student: Field-driven magnetic 
particles for affinity biosensing, faculteit 
TN, V34.1333, 1,0 fte, 4 years, Schaal 27 
CAO Nederlandse Universiteiten 
Promovendus.

Postdoc: Biophysical nanotechnology 
study of protein assay, faculteit TN, 
V34.1334, 1,0 fte, 2 years, Schaal 10  
CAO Nederlandse Universiteiten.

Full Professor Structure and Rheology of 
Complex Fluids, faculteit WTB, V35.1331, 
1,0 fte, Permanent, Schaal 23 CAO 
Nederlandse Universiteiten Hoogleraar 2.

PhD position in ‘Product Innovation and 
Business models for Sport Motivation’, 
faculteit ID, V51.1332, 1,0 fte, 4 years, 
Schaal 27 CAO Nederlandse Universiteiten 
Promovendus.

PhD Multi-scale modeling of integrated 
micro-fluidic cooling in micro-systems, 
faculteit WTB, V35.1336, 1,0 fte, 4 years, 
Schaal 27 CAO Nederlandse Universiteit-
en Promovendus.

Postdoc Numerical modelling of electro 
spinning, faculteit WTB, V35.1335, 1,0 
fte, 2 years, Schaal 10 CAO Nederlandse 
Universiteiten.

Front-office medewerker Onderwijs-
bureau, faculteit WTB, V35.1337, 0,4 fte,  
1 jaar, Schaal 6 CAO Nederlandse 
Universiteiten.
PDEng trainee Design and Technology of 
Instrumentation, faculteit TN, V34.1338, 
1,0 fte, 2 years, Inschaling in overleg.

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

Na de bronstijd en de ijzertijd is nu  
de papiertijd voorbij: onvermijdelijk. 
Cursor gaat digitaal! Dit moet leiden 
tot “versterking van de reputatie en 
een beter bereik van de stakeholders 
via de diverse - online en offline -  
media”. Dat begrijpen we allemaal 
wel, of niet?
Papier heeft toch voordelen. Twaalf 
jaar was ik redacteur van de Opgaven-
rubriek in Statistica Neerlandica;  
een bloeiende rubriek, populair in 
binnen- en buitenland. Na mijn vertrek 
plaatste de hoofdredacteur de rubriek 
op internet. Een jaar later was hij ter 
ziele; de sommetjesmakers wilden hun 
naam in druk zien, niet op internet:  
te vluchtig. En, Cursor verschijnt op 
donderdag, voor veel studenten de 
laatste dag van de week. Ze pakken 
gauw een papieren Cursor mee om  
in de trein te lezen. Als ze hem uit 
hebben laten ze hem liggen;  
kunnen niet-TU/e’ers hem ook zien. 
Gaat niet met een laptop.
“Van oude mensen, dingen die 
voorbijgaan”, is de titel van een boek 
van Louis Couperus. Velen kennen  
de titel, weinigen hebben het boek 
gelezen. Het woord voorbijgaan moet 
niet begrepen worden als in ‘Es geht 
alles vorüber’, maar letterlijk: er gaat 
echt iets voorbij. Er is een moord 
gepleegd en het lijk wordt voorbij 
gesleept, op weg naar de kali (rivier; 
de scène speelt in ‘ons Indië’), waar 
het even later in plonst en wegdrijft; 

het geheim van de oude mensen.
Ook op de TU/e gaat het een en ander 
voorbij: de W-hal is al voorbijgegaan 
en het Paviljoen gaat straks ook. Wijst 
het voorbij laten gaan van Cursor op 
moord? Colleges van bestuur houden 
niet van hun bladen. Te eigenwijs, niet 
interessant, te duur? Wat zou Cursor 
kosten? Personeel: 4,7 fte’s, dus met 
druk- en papierkosten mee ongeveer 
een Balkenendetje of een Postema’tje. 
Met één collegelid minder kunnen we 
de hele Cursor betalen. Straks gaat 
Harry Roumen weg. Die vervangen  
we niet; is toch onvervangbaar. 
Zoals met zoveel dingen, zal ook dit 
mijn tijd wel duren. Ik ben langzamer-
hand aan vervanging toe. Misschien 
zal ik à la Khadaffi de Cursor in een 
spectaculair afscheid meeslepen:  
nog heel even ‘groots en meeslepend’ 
leven.

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

Ir. Gilles Moerdijk, algemeen stralingsdeskun-
dige, Stralingsbeschermingsdienst TU/e

Geen Japanse sushi 
meer door kernreactor-
ramp Fukushima?
Na een aardbeving en tsunami werd 
Japan geconfronteerd met de ramp rond 
de kernreactor in Fukushima. Een 
dreigende melt-down, vrijgekomen 
radioactieve stoom, pieken en dalen in 
de gemeten stralingsniveaus rond de 
kerncentrale. De Japanse overheid 
verkondigt herhaaldelijk dat de gevaren 
voor volksgezondheid en milieu 
minimaal zijn. Maar nu moeten inwoners 
rond Fukushima drinkwater, melk en 
spinazie laten staan vanwege een te 
hoog stralingsniveau. Hoe gevaarlijk is 
de situatie rond Fukushima nu werkelijk, 
en wat heeft een dergelijke ramp voor 
lange-termijn effecten? Moeten de 
Japanners hun sushi vaarwel zeggen?

“De instabiele situatie rondom Fukushi -
ma I zorgde voor een van dag tot dag 
variërend beeld. Dat werd veroorzaakt 
door de koelingsproblemen van de 
reactor. Vooral door defecte koelappa-
ratuur en pompen, mogelijk ook door 
een lek van het koelwater, dat is nog 
steeds onduidelijk. De situatie lijkt nu 
enigszins stabiel, een groot geluk is dat 
de stroomvoorziening rond de centrale 

weer werkt”, zegt TU/e-stralingsdes-
kun dige ir. Gilles Moerdijk. “In de buurt 
van de reactor zijn echter zeer forse 
stralingsniveaus gemeten en het is de 
vraag of de hulpverleners niet aan een 
veel hoger stralingsniveau zijn bloot-
gesteld dan volgens de noodscenario’s 
was voorzien. In eerste instantie leidt 
zo’n hoge dosis tot een verstoord bloed-
beeld, op lange termijn tot een verhoog-
de kans op bepaalde types kanker.”

“De Fukushima-ramp is minder ernstig 
dan Tsjernobyl. Daar was sprake van een 
‘hete’ explosie, waardoor radioactief 
materiaal hoog in de atmosfeer terecht 
kwam en ver verspreid werd. In 
Fukushima is tot nog toe veel minder 
kernmateriaal vrijgekomen, en is het 
besmettingsgebied veel kleiner. De 20 
km evacuatie-zone is daarom zeer reëel. 
Daarbuiten zijn de stralingsniveaus 
zoveel lager dat er ook rekening 
gehouden kan worden met economische 
belangen en menselijke emoties.“

“Een wolk met vrijgekomen radioactief 
materiaal valt uiteindelijk ergens neer. 

Daarom zijn er hoofdzakelijk twee 
manieren waarop je na een kernreactor-
ramp in aanraking komt met radioacti-
viteit. Direct, door regen, sneeuw en 
bodemcontact, of indirect, doordat de 
radioactieve deeltjes door de bodem 
worden opgenomen en je via de 
voedselketen bereiken. Door de 
aflandige wind is er waarschijnlijk veel 
radioactiviteit op zee neergeslagen. 
Natuurlijk verdunt de concentratie zo 
aanzienlijk, maar kan zich in de 
voedselketen ook weer opstapelen. In 

Japan worden veel zeevruchten en vis 
gegeten, die hoog in de voedselketen 
staan. Nu, maar juist ook over een 
langere periode, zijn gedegen metingen 
dus noodzakelijk. De huidige verhoogde 
radioactiviteit in drinkwater en 
signaalgroentes zoals spinazie, wordt 
hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door 
radioactieve jodium-isotopen. Die 
hebben een korte halveringstijd van een 
week, wat de langetermijn blootstelling 
wellicht kan beperken.
Wanneer de situatie in de reactoren 

geheel stabiel is, moet men meten, 
meten, en nog eens meten. Dat is echt 
heel belangrijk. Want de huidige getallen 
zijn te onzeker om langetermijneffecten 
te bepalen. Door de meetwaardes 
openbaar te maken en goed te 
communiceren kunnen dan de juiste 
maatregelen genomen worden. Maar ik 
verwacht toch zeker dat een gebied van 
zo’n tien kilomter nog wel honderd jaar 
onbewoonbaar is.” (NT)

Vox Academica

Ir. Gilles Moerdijk. Foto | Bart van Overbeeke

Jeaphianne van Rijn | Studente 
Scheikundige Technologie en  
fractievoorzitter Groep-één

Wie ben je en wat doe je?
“Mijn naam is Jeaphianne van Rijn, ik 
ben vierdejaars student Scheikundige 
Technologie en sinds 1 januari ben ik 
fractievoorzitter van Groep-één. 
Groep-één is de grootste studenten-
fractie binnen de universiteitsraad.”

Waar ben je trots op, kijkend naar de 
TU/e?
“Al vier jaar ben ik erg tevreden over de 
kwaliteit van het onderwijs dat aan de 
TU/e gegeven wordt. Dit komt natuurlijk  
ook door het gemotiveerde personeel, 
zowel docerend als onderzoekend als 
ondersteunend. Ik vind het heel 
belangrijk dat de onderwijskwaliteit 
wordt gewaarborgd of verbeterd. Deze 
mag in ieder geval niet achteruit gaan.
Iets wat de TU/e, naar mijn mening,  
erg siert is de bescheidenheid die wij 
hier hebben, alhoewel ik denk dat we 
daarbij moeten oppassen dat we ons 
niet laten wegcijferen door andere,  
wel schreeuwende, universiteiten.”

Hoe draag je hier zelf aan bij?
“Ik heb mij kandidaat gesteld voor de 
U-raad omdat ik wilde weten hoe het 
beleid van de TU/e wordt vastgesteld. 
Nu ik verkozen ben, probeer ik samen 
met mijn fractiegenoten het beleid te 
controleren en waar nodig/mogelijk bij 
te sturen. Op die manier proberen we 
het beleid zo studentvriendelijk mogelijk 
te houden. Ook probeer ik mij, via de 
U-raad in te zetten voor de onderwijs-
kwaliteit.”

Wat is je volgende mijlpaal hier? 
“Naast mijn master en het afronden van 
mijn bachelor besteed ik zoveel mogelijk 
tijd aan Groep-één. Na de zomervakantie 
zal ik het voorzitterschap namelijk 
alweer doorgeven. Ik probeer daarom 
alles uit deze ervaring te halen wat  
erin zit. De volgende mijlpaal: de 

verkiezingen waarbij we zoveel mogelijk 
dingen willen hebben gerealiseerd die 
we de kiezers beloofd hebben.”

Waar zou je aan de TU/e graag je tanden 
in zetten? 
“Binnen de fractie zijn we druk bezig 
met een groot aantal van onze 
verkiezingspunten. Binnenkort willen  
we een inputmiddag organiseren om 
iedereen de kans te geven ons nog  
eens te laten weten wat er speelt onder 

studenten. Op die manier willen we 
bereiken dat de studenten zich echt 
vertegenwoordigd voelen in de UR.  
Wij werken namelijk erg hard, maar  
als we niet werken aan de punten die  
de studenten willen, schieten we ons 
doel voorbij.”(NS)

It all starts with U

Jeaphianne van Rijn.

De universiteit heeft een koers uitgezet 
voor de komende tien jaar. Maar hoe 
staan we er nu voor? Waar zijn studen ten 
en medewerkers trots op en wat hebben 
ze daar zelf aan bijgedragen? 
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“Een tafelboek moet het zijn: mooi, 
zwaar en groot. Zo’n uitgave die je 
alleen van je beste vrienden cadeau 
krijgt en die je met plezier op de tafel  
in je woonkamer laat liggen. Je bladert 
er af en toe doorheen, alleen of met 
iemand anders, je laat de inhoud op je 

inwerken en soms fantaseer je dat je 
zelf ook op die mooie plekken uit het 
boek bent. Alleen de buitenkant al is 
mooi om te zien: een schitterende 
hoogglans omslag met een mysterieus 
beeld aan de voorzijde, op een dikke 
kartonnen kaft, die is afgewerkt met 

klassiek geaderd 
papier.  
De bladzijden  
zijn groot en van 
zwaar fotopapier.  
De twee tegenover 
elkaar liggende 
bladzijden geven 
een foto-impressie 
van een stukje  
Nederland, dat je 
alleen wandelend 
kunt bereiken en 
waar vooral de 
natuur de baas is. 
Je ziet een grote 
foto van het gebied 
waar je bent en een 
stuk of zes kleine 
van verschillende 
details in dat 
gebied: bloemen, 
planten, dieren  
of andere 

bijzondere dingen die je alleen tijdens 
een wandeling kunt zien. Je ziet ook 
waar de foto’s gemaakt zijn en hoe  
je in dat gebied kunt komen.  
Een impressie in woorden maakt het 
beeld compleet op die openliggende 
pagina’s.  

Je bladert verder in het Tafelboek 
Nederland Van Buiten...” 

Het boek van Vissers’ dromen is in 
gedachten al af. Vijftig of zestig dubbele 
pagina’s wil hij in zijn tafelboek.  
Ze geven een complete impressie van 
wandelingen langs en over de gehele 
grens van Nederland die hij met zijn 
vrouw maakte. Het echtpaar legt de 
wandelingen langs de buitenkant  
van Nederland systematisch vast  
in fotoboeken en op een website  
(www.vissersuden.nl), zodat dat mooie 
tafelboek er over een tijdje kan komen. 
“De eerste offertes van uitgeverijen 
geven al aan dat ik een dure smaak heb, 
maar iets moois mag ook iets kosten.” 

In Vissers’ dromen over dit tafelboek 
liggen de winkels er vol mee en 
verdringen de wandelaars zich om een 
exemplaar te bemachtigen, voor zichzelf 
of om cadeau te doen. In diezelfde 
dromen staan ook de sponsoren te 
dringen om een bijdrage te mogen 
leveren aan deze uitgave. “Ik droom die 
droom net zolang tot ie werkelijkheid 
wordt; ik ga het tafelboek in ieder geval 
maken, desnoods in een oplage van 1.” 

“Het was een openbaring voor mezelf 
dat dit boek er zo makkelijk uitkwam.  
Ik schrijf wel graag, en vroeger was  
ik goed in opstellen en sinterklaas-
gedichten, maar nu heb ik voor het eerst 
ervaren dat ik ook iets kan schrijven dat 
in een boekwinkel terecht kan komen. 
Het voelt of ik aan het begin van een 
nieuw avontuur sta.” Althuizen bedacht 
in één dag een compleet kinderverhaal 
op rijm. 
Ze volgt een opleiding tot specialist 
hoogbegaafdheid (een postmaster aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen) en 
in de afrondende fase kreeg ze een 
opdracht verrijkingsmateriaal te maken. 
“Wij moeten de problematiek van 
faalangst en perfectionisme bespreek-
baar maken voor jonge kinderen.  
Er zijn weinig boeken hierover voor  
5- en 6-jarigen. Op donderdag besliste 
ik een rijm voor hen te maken, in bed 
bedacht ik het hoofdpersonage 
uilskuiken Puk en vrijdag rolde het hele 
verhaal er zó uit terwijl ik in bad lag.” 
Puk heeft het zwaar te verduren.  
Hij faalt bij zijn eerste vliegles en  
krijgt mos in plaats van muis in zijn 
mond. Maar moeder blijft trots en 
stimulerend. 

Een passage: 

Wie nooit een fout maakt, 
zal nooit iets leren 
Het enige wat je kunt doen, 
is blijven proberen 
Het is niet leuk en soms doet het pijn
Maar om een wijze uil te worden
Moet je eerst een tijd uilskuiken zijn

Om het verhaal te 
illustreren, vroeg ze 
haar eigen zoon en 
dochter, een neefje 
en een nichtje en 
haar vader 
tekeningen te 
maken. Dat zijn  
vijf verschillende 
stijlen en dat is 
heel bewust:  
“het hoeft niet 
perfect bij elkaar  
te passen.” En ook 
met opzet heeft 
Althuizen gezorgd 
dat het verhaal niet 
perfect rijmt, om  
bij te dragen aan  
de boodschap. 

“Soms hort en stoot het bewust.”
Ze heeft bij de HEMA tien fotoboeken 
laten maken. Drie daarvan stuurt ze 
naar in haar ogen geschikte uitgevers. 
Het boek moet er komen. “Ik wil dat 
kinderen doorkrijgen dat je moet leren 
leren, durven leren bijna. Deze lezers 
zijn altijd meteen goed in iets, of durven 
pas iets te tonen wanneer ze het perfect 

beheersen. Het boek dient ter 
voorkoming van problemen.  
Als het niet uitgegeven wordt  
dan zal ik het zelf openbaar maken.” In her spare time, the British Clare Hooper 

likes to relieve the postdoctoral technical 
work she does at Industrial Design with the 
creation of imaginative worlds and beautiful 
language. She loves to write and reads a lot. 
Her favorite authors are Tolkien (Lord of the 
Rings) and Douglas Adams (The Hitchhiker’s 
Guide to the Galaxy). So far, Clare Hooper 
already completed three novels, which is  
not to say she can’t keep polishing them for 
ages. She puts it this way: “I get a wonderful 
feeling when I’ve finished a story. I let out a 
deep sigh, although at the same time I know 
I’ve only just started. After all, that’s when 
the editing starts.” 
The first book is pretty much finished. It’s a 
kind of coming-of-age story. An old, wise 
man lives hidden away in an endless natural 
landscape with mountains, a lake and some 
tiny villages, when a young man moves in 
with him. The story revolves around the 
dynamics between the two. It’s set in a 
pre-technical era. “When my friends read it, 
they said the novel was a crossover between 
Lord of the Rings and Star Wars. True as that 
may be when it comes to style, you won’t find 
any Hobbits or Stormtroopers in my book.” 

“Mijn boek gaat er zeker komen”
Boekenweek | Norbine Schalij

Foto’s | Bart van Overbeeke

In het Boekenweekgeschenk van Kader Abdolah zegt een oom tegen de hoofd-
persoon: “Probeer je voor te stellen dat je het eerste exemplaar van je eerste boek 
in handen hebt en dat je van geluk je gezicht tussen de bladzijden drukt en de geur 
opsnuift. Begrijp je wat ik bedoel?” Martin Vissers, Mariken Althuizen, Paul Bezem-
binder, Marcel van Buijtenen en Clare Hooper begrijpen dat zeker. Als het aan deze 
TU/e- medewerkers ligt, zijn binnen afzienbare tijd een fotoboek over wandelingen, 
een kinderboek over faalangst, een droomboek over onderwijs, een fantasyverhaal 

en een gedichtenbundel verkrijgbaar. Zij maakten het boek van hun dromen.

Martin Vissers, docent Bouwkunde 
Een schitterende hoogglans omslag

Mariken Althuizen, onderwijsontwikkelaar BMT 
“Het voelt of ik aan het begin van een nieuw avontuur sta”

Clare Hooper, postdoc Industrial Design 
A kind of coming-of-age story

In Kader Abdolah’s book week gift, an uncle tells the protagonist: “Try and imagine  
holding the first copy of your first book and burying your face in the pages to inhale its 
scent out of sheer happiness. You know what I mean?” Martin Vissers, Mariken Althuizen, 
Paul Bezembinder, Marcel van Buijtenen and Clare Hooper know all too well.  When it’s 

up to these TU/e staff members, stores’ bookshelves will soon be filled with a photobook on walks,  
a children’s book on performance anxiety, a dream book on education, a fantasy novel and a volume  
of poetry. They all made the book of their dreams.

[E]
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Her second book deals with the same young 
man in the same surroundings, but this time 
he lives with a group of people. Her third 
story, too, fits this continuing story. She  
still vividly remembers where she got the 
inspiration for her books. “I was in an art 
store when I saw a picture of a gorgeous, 
beautifully-colored waterfall with a small  
hut in front of it. I started fantasizing: who 
lives there? What’s happening over there?  
I bought the picture and made up the story.”
So now she should be on the lookout for a 
publisher or a literary agent at least, but  
she doesn’t have the time. She has not yet 
thought about illustrating the novels, but  
she did draw a map of the story’s vast world. 
Hooper had positive feedback from a few 
sources and would like to try for publication 
sometime. Still, the writing process is more 
important to her than a possible publication. 
In a perfect world, the computer scientist 
sees herself at a coffee house table, pen and 
paper in front of her, and a hot chocolate 
within reach. Every now and then she has  
a chat, and she can see people walking by. 
That was J.K. Rowling’s approach. It’s a 
fail-safe plan! 

“Ik heb van tevoren gezegd: dit boek 
komt niet bij Oprah in de top-10 
terecht.” Paul Bezembinder vertelt  
hoe hij het voor elkaar kreeg dat dertig 
vrienden en bekenden uit zijn netwerk 
voor hem in de pen klommen om samen 
met hem een droomboek te maken.  
“Ik word dit jaar vijftig en wilde daar 
iets anders mee doen dan een obligaat 
feestje met een Abraham en zo. Ik wilde  
een boek maken over groei, leren en 
ontwikkeling van mensen. Daarvoor  
heb ik dertig mensen benaderd die  
mij de afgelopen jaren telkens weer 
geïnspireerd hebben. Ik heb zes 
thema’s opgesteld om richting te geven 
aan het boek en per thema vijf mensen 
de vrijheid gegeven om dat op hun eigen 
manier in te vullen. Ik heb gelet op een 
evenwichtige man-/vrouwverdeling en 
een goede verhouding tussen mensen 
van binnen en van buiten de TU/e.”  
De kern van de vraag die hij hun al  
in april 2010 voorlegde is: ‘Wil jij  
samen met anderen opschrijven wat 
ons drijft in ons werk?’
Bezembinder had er alle vertrouwen in, 
maar was toch blij verrast hoe open  
de schrijvers zijn geweest. “Zij hebben 
hun professionele werk en persoonlijke 
kijk op een mooie manier met elkaar 

verbonden, zonder dat het bekentenis-
literatuur is geworden.” 
Het boek is op één bijdrage en het 
fotowerk van Durk Gardenier af. 
Bezembinder wil het eind mei laten 
drukken in een oplage van enkele 
honderden. “Het idee is om ze weg te 
geven aan mensen die in het hoger 
onderwijs werken. Ik ben gaandeweg 
tot de conclusie gekomen dat het 
commercieel niet interessant is om  
het boek op de markt te brengen.”
De werktitel van het boek is ‘droomboek 
onderwijs’. Maar de uiteindelijke titel 
zal een grote hoofdletter L zijn. “Ik zie 
daar het Romeinse cijfer voor vijftig in, 
het heeft associaties met lesgeven en  
ik houd persoonlijk ook erg van de 
minimalistische abstracte vorm die  
uit die letter spreekt.” 
Bezembinder heeft veel geschreven, 
maar nog niet werkelijk zelf literaire 
aspiraties gehad. Toch is dit boek 
belangrijk voor hem. “Niet voor de 
wereld, maar wel voor mij. En het was 
een feestje om te maken, om weer met 
deze groep mensen samen te mogen 
werken.” En daar kan hij, nog voor  
zijn vijftigste, met ze op proosten  
bij de presentatie van L.

Marcel van Buijtenen noemt zichzelf 
organisator van informatie en voegt 
daar met nadruk aan toe: “in werk en  
in poëzie”. Hij is van origine biblio-
thecaris, nu projectmanager bij Dienst 
Algemene Zaken en Dienst ICT, en in zijn 
vrije tijd schrijft hij gedichten. Iedere  
zin wil hij een gelaagdheid meegeven. 
“De lezer wil ik uitdagen met taal.  

Maar ook mezelf, en ik ben iedere  
keer weer verrast wat er uitkomt.  
Ik ben altijd op zoek naar het lucide 
moment waarin ik van niets tot iets 
kom.” 
Heel lang is hij met zijn gedichten 
‘onder de tafel’ gebleven. Hij hield  
ze binnenskamers totdat hij in 1999  
een website kreeg aangeboden bij  

zijn vertrek van de centrale bibliotheek 
van de TU/e. “En die site moest gevuld 
worden. Dus heb ik er een aantal 
gedichten op geplaatst. Eenmaal heb  
ik mijn haat tegen competitie door-
broken”, gaat hij onmiddellijk verder, 
“en meegedaan aan een wedstrijd in 
Nuenen om te kijken of mijn gedichten 
kans maakten.” En ja, de jury wees  

twee gedichten van 
Van Buijtenen aan  
om opgenomen  
te worden in de 
poëzieroute van 
Nuenen. 
En nu komt er een 
boek waarvoor hij  
zijn mooiste gedichten 
selecteerde en waar 
hij 79 schilderijen van 
twee professionele 
schilders bij zocht.  
“Ik werk samen omdat 
ik niet alleen in het 
woord geloof, maar 
vooral in beelden en 
woorden die elkaar 
kunnen inspireren.  

Ik wil de lezer iedere keer op het 
verkeerde been zetten, hetzij met  
de tekst, hetzij met het plaatje.  
En omdat de ene kunstschilder  
een portrettist (Cora van Bergen 
Hene gouwen, red.) is, en de ander  
een verhalenverteller (Barthel Brussee, 
red.), krijg je twee typen beelden te  
zien die al dan niet aansluiten bij,  
of haaks staan op, de tekst.” 
“De titel had kunnen zijn ‘iedere 
werkelijkheid houdt de gemoederen 
bezig’, maar het heet ‘Voorbij de lucht’. 
Het bestaat uit vier delen; Kortom, 
Reisgoed, Signalen en Droesem.  
In zijn totaliteit is het eigenlijk een 
autobiografie”, zegt de dichter.  
“Het geeft weer hoe ik tegen zaken 
aankijk, wat ik beleefd heb en wat  
het leven bezighoudt.”
‘Voorbij de lucht’ komt uit in eigen 
beheer in een oplage van 500, op 
A5-formaat. Op 30 juni wordt het 
gepresenteerd tijdens Van Buijtenens 
afscheid aan de TU/e.

“Mijn boek gaat er zeker komen”
Boekenweek | Norbine Schalij

Foto’s | Bart van Overbeeke

In het Boekenweekgeschenk van Kader Abdolah zegt een oom tegen de hoofd-
persoon: “Probeer je voor te stellen dat je het eerste exemplaar van je eerste boek 
in handen hebt en dat je van geluk je gezicht tussen de bladzijden drukt en de geur 
opsnuift. Begrijp je wat ik bedoel?” Martin Vissers, Mariken Althuizen, Paul Bezem-
binder, Marcel van Buijtenen en Clare Hooper begrijpen dat zeker. Als het aan deze 
TU/e- medewerkers ligt, zijn binnen afzienbare tijd een fotoboek over wandelingen, 
een kinderboek over faalangst, een droomboek over onderwijs, een fantasyverhaal 

en een gedichtenbundel verkrijgbaar. Zij maakten het boek van hun dromen.

Clare Hooper, postdoc Industrial Design 
A kind of coming-of-age story

Paul Bezembinder, wetenschappelijk secretaris bij Technische Natuurkunde 
Droomboek onderwijs

Marcel van Buijtenen, projectmanager Dienst Algemene Zaken en Dienst ICT 
“Lang onder de tafel gebleven”

In Kader Abdolah’s book week gift, an uncle tells the protagonist: “Try and imagine  
holding the first copy of your first book and burying your face in the pages to inhale its 
scent out of sheer happiness. You know what I mean?” Martin Vissers, Mariken Althuizen, 
Paul Bezembinder, Marcel van Buijtenen and Clare Hooper know all too well.  When it’s 

up to these TU/e staff members, stores’ bookshelves will soon be filled with a photobook on walks,  
a children’s book on performance anxiety, a dream book on education, a fantasy novel and a volume  
of poetry. They all made the book of their dreams.
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Magische trio’s ontward

Borromeaanse ringen, genoemd naar 
een Italiaanse adellijke familie, zijn 
gedrieën onlosmakelijk met elkaar 
verbonden, maar als je één van de drie 
ringen verwijdert, blijken de overige 
twee automatisch ook los te komen.  
De ultrakoude atomen die dr.ir. Servaas 
Kokkelmans beschrijft, manifesteren 
zich volgens hem soms op vergelijkbare 
wijze. Enthousiast vertelt hij over dit 
bijzondere gedrag: “Onder bepaalde 
omstandigheden gedragen atomen zich 
in drietallen als Borromeaanse ringen: 
ze zijn met z’n drieën aan elkaar 
gebonden, zonder dat twee atomen 
onderling aan elkaar vastzitten. Als je 
één atoom van het drietal losmaakt,  
hou je drie losse atomen over.” 
Binnen de fysica worden deze Borro-
meaanse moleculen Efimov-trimeren 
genoemd. De Russische fysicus Vitaly 
Efimov voorspelde het bestaan van dit 
soort drietallen al in 1970, maar dan 
voor een heel ander systeem. Efimov 
was kernfysicus en werkte indertijd aan 

een beschrijving van de kern van het 
tritiumatoom, een vorm van zwaar 
waterstof. Die kernen zijn opgebouwd 
uit twee neutronen en een proton.  
Om het probleem te vereenvoudigen 
besloot hij de tritiumkern in eerste 
instantie te beschrijven alsof het uit  
drie identieke deeltjes bestond. 

Efimov concludeerde dat -onder 
bepaalde omstandigheden- de drie 
identieke deeltjes geen duo’s zouden 
vormen, maar wel stabiele trio’s.  
Dit effect zou volgens Efimov niet  
alleen voor kerndeeltjes bestaan, maar 
ook voor atomen en zelfs moleculen. 
Kokkelmans: “Efimov voorspelde het 

bestaan van trimeren voor deeltjes die 
onderling een sterke wisselwerking 
vertonen. Dat was een prachtige 
voorspelling, maar Efimov werd destijds 
niet serieus genomen en hij heeft op  
een gegeven moment zelfs teleurgesteld 
de fysica verlaten.”
Diverse decennia verstreken zonder dat 
Efimovs theorie werd bevestigd. Totdat 
men een jaar of vijf geleden zo ver was 
met het afkoelen en manipuleren van 
atomen dat in het lab precies de 
omstandigheden konden worden 
gecreëerd waarbij het Efimov-effect  
zou optreden. Na 35 jaar bleek de 
voorspelling van Efimov tóch te kloppen, 
toen onderzoekers in Innsbruck een 
wolkje cesiumatomen wisten af te 
koelen tot een fractie van een graad 
boven het absolute nulpunt. Met een 
laserbundel hielden ze dit ultrakoude 
gaswolkje gevangen, terwijl ze het 
blootstelden aan een magnetisch veld. 
Kokkelmans: “Door de sterkte van het 
magneetveld te variëren, kun je de 
krachten tussen de atomen beïnvloeden. 
Bij bepaalde waardes van het magneet-
veld wordt de wisselwerking zo sterk  
dat het Efimov-effect optreedt en zie je 
dat er trio’s ontstaan. Het is heel 
bijzonder dat een effect dat voorspeld  
is voor kerndeeltjes ook optreedt bij 
koude atomen, waarvoor de betrokken 
energieën wel achttien ordes van grootte 

lager liggen.”
Servaas Kokkelmans is een expert in  
de theorie van ultrakoude atomen.  
Hij studeerde en promoveerde aan de 
TU/e-faculteit Technische Natuurkunde. 

Na uitstapjes naar het JILA-instituut in 
het Amerikaanse Boulder en de Ecole 
Normale Supérieure in Parijs, kwam  
hij in 2004 met een Vidi-beurs terug 
naar de TU/e. Kokkelmans leidt hier 
tegenwoordig zijn eigen theoriegroep 
binnen de vakgroep Coherence and 
Quantum Technology. De afgelopen 
jaren stak hij veel tijd in het beschrijven 
van het Efimov-effect in wolkjes 
ultrakoude atomen. “Efimovs theorie  
is universeel. Dat wil zeggen dat de 
eigenschappen van de Efimov-trimeren 
niet afhangen van de details van de 
krachten tussen de deeltjes. Toch leek 
uit de metingen van enkele gerenom-
meerde onderzoeksgroepen dat die 
universaliteit niet opging.” 
Kokkelmans was echter wel overtuigd 
van deze universaliteit en besloot in 
samenwerking met Lev Khaykovich van 

de Israëlische Bar-Ilan universiteit een 
experiment te doen met lithiumatomen. 
Kokkelmans berekende voor lithium 
precies bij welke waardes van het 
magneetveld het Efimov-effect zou 
moeten optreden. In Israël vond 
Khaykovich in een ultrakoud wolkje 
lithium inderdaad het voorspelde 
gedrag bij het juiste magneetveld.
Dat Kokkelmans en zijn collega’s het 
universele gedrag waarnamen, terwijl 
Amerikaanse collega’s hiervoor in 
precies hetzelfde systeem geen bewijs 
vonden, komt volgens Kokkelmans 
doordat zijn theoretische model 
geavanceerder is. “In ons model hebben 
we ook experimentele gegevens 
verwerkt. Daardoor weten wij preciezer 
bij welke magneetvelden de interacties 
tussen de atomen plotseling toenemen.” 
Dit effect -de zogeheten magnetische 
Feshbachresonanties- werd voor koude 
atomen overigens voor het eerst voorspeld 
door Kokkelmans’ leermeester, de 
Eindhovense emeritus hoogleraar 
Boudewijn Verhaar.
De berekeningen aan het Efimov-effect 
leverden Kokkelmans en zijn collega’s al 
vier publicaties op, waaronder één met 
student Jim Portegies, die in 2009 -mede 
door zijn werk met Kokkelmans- zowel 
bij wiskunde als bij natuurkunde met 
een tien afstudeerde. Ook de toekomst 
heeft vast nog interessante resultaten  

Door het Efimov-effect kunnen drie atomen een molecuul vormen, 
terwijl twee van die atomen onderling niet aan elkaar binden.  
Die merkwaardige voorspelling van een verguisde Rus blijkt  
na veertig jaar toch te kloppen. Theoretisch fysicus Servaas 
Kokkelmans beschrijft het gedrag van ultrakoude atomen en  

helpt zo dit bijzondere fenomeen te begrijpen.
“Efimov werd  
destijds niet  
serieus genomen”

De atomen  
gedragen zich als 
Borromeaanse 
ringen

UXsuite kan kloof dichten tussen producent en gebruiker

Het kopen van consumentenelektronica, 
zoals een televisie, staat gelijk aan gokken, 
meent Funk. Het product kan het prima 
doen, maar evengoed ontvouwt zich een 
horrorscenario. Kabels die ontbreken, 
verkeerde aansluitingen, foute updates, 
uren aan de telefoon met de klanten-
ondersteuning en uiteindelijk alles weer 
inpakken en geld terugeisen in de winkel.
En is eenmaal de aankoop van een 
hightech mobieltje of laptop een feit, 
dan verschijnt direct de opvolger op de 
markt. Lichter, fraaier, meer functies  
en betere prestaties. Om gek van te 
worden. De producenten, verwikkeld  
in een hevige concurrentiestrijd,  
komen tegenwoordig steeds sneller  
met nieuwe versies. 
“Deze snelle cyclus heeft een prijs.  
Het ontwerpen van een kwaliteitsproduct 
vereist betrouwbare informatie over de 
verwachtingen en behoeftes van de 
klant. Verrassend genoeg is dit de  
enige informatie waarover de makers 
juist niet beschikken”, zegt Funk.
Hij wijst op onderzoek waaruit blijkt  
dat steeds meer klanten hun product 
retourneren terwijl er eigenlijk helemaal 
niets mis mee is. Het blijkt een 
groeiende trend te zijn binnen de 
consumentenelektronica. “Zestig tot 

zeventig procent van de producten die 
worden teruggebracht blijken niks te 
mankeren. Dat is op zich al reden tot 
zorg. Maar het wordt helemaal erg  
door het feit dat producenten geen  
idee hebben wat er met hun product 
gebeurt zodra het de winkel verlaat.  
De industriële wereld heeft een blinde 

vlek voor het gedrag en de houding van  
de klanten. Over het algemeen kun je 
stellen dat de wanverhouding tussen 
productkwaliteit en klantverwachting  
de grootste oorzaak is voor de hoge 
retourcijfers en afkalvende klanten-
binding.”

Natuurlijk verzamelen en verwerken 
bedrijven data over consumenten-
gedrag. Maar door de vele filters zoals 
helpdesks, klantenondersteuning en 
enquêteurs bereikt veel nuttige 

informatie de bedrijven niet. De data 
zijn bovendien verpakt in cryptische 
foutmeldingen of nauwelijks te 
ontwarren excelsheets. Funk:  
“De houding en het gedrag van klanten 
veranderen voortdurend. Het gaat om 
dynamische informatie. De huidige 
analysemethodes zijn meestal niet 
flexibel genoeg om daarin mee te gaan.” 
Volgens de onderzoeker moet de bulk 
aan data niet alleen toegankelijk zijn 
voor ingenieurs of ontwerpers, maar 
voor alle afdelingen binnen een bedrijf. 

Dat brengt meer communicatie op gang 
en leidt tot een beter leerproces.
“Producenten vragen altijd naar ‘wat’  
en ‘hoe’. Het gaat om technische feiten 
en fouten: de ‘hard reliability’. Nooit zijn 
er vragen naar het ‘waarom’. Terwijl juist 
de vraag ‘waarom’ meer inzicht geeft in 
het gedrag en de houding van de klant. 
Deze ‘soft reliability’ wordt steeds 
belangrijker, naarmate producten 
complexer worden. Het is niet de  
enige reden, maar een gecompliceerd 
product heeft een sterke negatieve 

invloed op het gebruiksgemak en dus  
de ervaringen van de gebruiker.”

Om alle genoemde knelpunten te 
pareren, ontwikkelde Funk het remote 
data collection framework DPUIS en  
het front-end softwareprogramma  
User Experience (UX) Suite. Een vraag- 
 instrument dat het ‘hoe’ en ‘wat’ koppelt 
aan het ‘waarom’. Het verenigen van 
deze componenten zorgt voor een meer 
dynamische en actuele datacollectie. 
Met het programma valt helder in te 

Hoe gaan consumenten om met een product dat ze aanschaffen? 
Wat zijn hun ervaringen? De meeste bedrijven hebben daar  

geen flauw idee van. Terwijl het juiste antwoord op die vragen  
kan leiden tot commercieel succes. Onderzoeker Mathias Funk 
ontwikkelde een manier om aan deze kwalitatief belangrijke 
informatie te komen. Zijn softwareprogramma ‘UXsuite’ kan  
helpen de kloof tussen producenten en klanten te dichten.

Mathias Funk. Foto | Bart van Overbeeke

Het kopen van 
consumenten-
elektronica staat 
gelijk aan gokken
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In de rubriek Sluitstuk 

vertellen afstudeerders 

over hun afstudeeronderzoek.

Fijn als je klanten tevreden zijn, maar 
hoe weet je als zelfstandig onderne-
mer welke competenties hiervoor 
hebben gezorgd? Iedereen kent de 
tevredenheidenquêtes wel: ‘geef aan 
hoe tevreden je bent op een schaal 
van nul tot tien.’ Maar welke conclusie 
moet een zelfstandig ondernemer 
trekken als hij een zes scoort? Tom 
Bongers, student Industrial Enginee-
ring & Innovation Sciences, zocht in 
opdracht van het bedrijf Keurwerk uit 
wat klanten nu precies tevreden of 
ontevreden maakt.

Eerst sprak Bongers met 25 klanten 
over welk gedrag van een zzp’er zij 
belangrijk vinden. Vervolgens 
selecteerde hij honderd relevante 
competenties, die hij verwerkte in een 
enquête. Op de enquête reageerden 
450 willekeurige klanten van zzp’ers 
uit heel Nederland. De klanten 
beoordeelden elk een zzp’er op grond 
van de honderd gekozen competen-
ties. Daarnaast gaven ze hun 
‘algemene tevredenheid’ over de 
zzp’er een punt. De resultaten 
verbaasden Bongers een beetje.

“Ik heb de correlatie geanalyseerd 
tussen de competenties en de 
algemene tevredenheid. Ik verwachtte 
dat sommige competenties een 
sterkere samenhang met de tevreden-
heid zouden vertonen dan anderen. 
Dat dus de algemene tevredenheid 
omhoog zou gaan wanneer bijvoor-
beeld de prestaties van de zzp’er 
zouden stijgen. Maar geen van de 
competenties sprong eruit.”

Wel ontdekte hij dat de betrouwbaar-
heid van de zzp’er en diens relatie 
met de klant significante voorspellers 
zijn van de algemene tevredenheid. 
Bongers denkt daarom dat er sprake 
is van een ‘halo-effect’. “Als klanten 
eenmaal een positief beeld hebben 
van de zzp’er, vullen ze de hele 
enquête positief in. Ze maken dan 
nauwelijks meer onderscheid tussen 
de verschillende competenties.” Het 
omgekeerde geldt ook: heeft de klant 
eenmaal een negatief beeld van de 
zzp’er, dan kan de prijs-kwaliteit-
verhouding nog zo goed zijn, maar  
het komt niet meer goed.
“De les die zzp’ers hieruit kunnen 
trekken, is dat het weinig zin heeft 
enkele competenties te kiezen om 
goed op te scoren. Ze moeten ook niet 
heel slecht scoren op bepaalde 
eigenschappen, want dat zorgt ervoor 
dat de klant ze op de andere 
eigenschappen óók negatief 
beoordeelt.”

Dus heb je het op één punt goed 
verprutst, dan kun je niks meer goed 
doen? “Jawel”, zegt Bongers, “de 
vragenlijst is juist ontwikkeld om 
zzp’ers die het ‘verprutst hebben te 
adviseren, zodat ze het in de toekomst 
weer goed doen.” (EV)

Sluitstuk

Gentherapie werkt tegen Parkinson

Mensen met de ziekte van Parkinson kunnen baat hebben bij 
gentherapie. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie die vorige week 
online is verschenen bij The Lancet Neurology. Het gaat om een relatief 
kleine, dubbelblinde studie, waarin 45 patiënten een hersenoperatie 
ondergingen. In de helft van de gevallen werd een virus ingebracht  
in het hersengebied dat wordt geassocieerd met Parkinson, de 
sub thalamische kern. Het virus bevatte een gen dat zorgt voor de 
productie van een neurotransmitter met een kalmerend effect op de 
hersencellen, die bij Parkinson in dit hersengebied overactief zijn.  
Na zes maanden bleken de klachten bij de behandelde patiënten  
met 23 procent te zijn afgenomen, terwijl de controlegroep ‘slechts’  
13 procent was vooruitgegaan. Belangrijk was ook dat de onderzoekers 
geen ernstige bijwerkingen van de behandeling constateerden. Het is 
de eerste dubbelblinde studie die een positief effect van gentherapie 
op Parkinson aantoont. (TJ)O
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Goede relatie belangrijk voor  
klanttevredenheid

Tom Bongers, student 
at the Department of 
Industrial Engineering 
& Innovation Sciences, 

developed a survey to find out what  
it is exactly that satisfies clients of  
self-employed professionals. 

[E]

Magische trio’s ontward

Dr.ir. Servaas Kokkelmans. Foto | Bart van Overbeeke

The Efimov effect allows for three atoms to form a molecule with two of 
the atoms not mutually combining. It’s a curious prediction made forty 
years ago by a reviled Russian that recently proved to be true after all. 
Theoretical physicist Servaas Kokkelmans is describing the behavior  

of ultracold atoms and thus helps us understand the extraordinary phenomenon.

[E]in het verschiet, denkt Kokkelmans. 
“Koude atomen vormen een prachtig 
modelsysteem. Ze bieden inzicht in 
allerlei fundamentele natuurkunde, 
zoals Efimov-fysica, maar ook super-
fluïditeit en supergeleiding.” (TJ)

zoomen op bepaalde details. De feiten 
worden zo visueel mogelijk gepresen-
teerd, zodat ingewikkelde ingenieurstaal 
wordt vermeden. UXsuite biedt volgens 
de onderzoeker een ‘duurzame bron 
voor een goed businessmodel’.

De vraagsystematiek werd in samen-
werking met Océ en Philips getest.  
Het elektronicaconcern startte drie jaar 
geleden met een studie naar internet  
op tv. Gebruikers kregen een set die  
ze thuis konden aansluiten op hun 
televisie. Inclusief toetsenbord met een 
‘happy smiley’ voor positieve ervaringen 
en een ‘sad smiley’ voor negatieve 
momenten. Als een van beide toetsen 
werd ingedrukt, werd de gebruikers 
gevraagd waarom. “Maar ook zonder 
direct antwoord konden we veel zaken 
herleiden. Zo waren veel gebruikers  
niet te spreken over het samenstellen 
van een tekstbericht. Dat kon alleen 
door het aanwijzen van letters op het 
televisiescherm met de afstandsbediening. 
Niet eenvoudig als je op drie meter van 
je tv zit. Daar hadden de ontwerpers 
helemaal niet bij stilgestaan.”
Ongeveer twintig geselecteerde 
gebruikers wereldwijd werden 
gedurende twee weken ondervraagd 

door Funk over het eerste prototype  
van Philips. Via een forumdiscussie 
werd data verkregen. In een later 
stadium werden nog eens twintig 
gebruikers gepolst in Groot-Brittannië. 
Deze keer over een ander prototype. 

Ook werden de geselecteerde proef-
personen bezocht door een consultant. 
Uit diens rapportage bleek dat ‘filters’ 
toch zorgen voor minder betrouwbare 
data dan een rechtstreekse lijn tussen 
gebruiker en producent. Funk deed met 
het laatste prototype ook experimenten 
aan de TU/e en bij acht geselecteerde 
vrijwilligers in de regio thuis. Het ging 
daarbij om een wat langere periode  
van drie weken. “De vraagsystematiek 
leverde in alle drie gevallen kwalitatief 
hoge data. Mede op de ervaringen  
die de gebruikers met de producent 
deelden, heeft Philips afgezien van een 
losse set-up en besloten televisies zelf 

uit te rusten met internettoegang.”
Funk benadrukt dat de privacy van 
gebruikers absoluut niet in het geding 
komt met UXsuite. Het gaat volgens hem 
om analyses van anonieme bronnen.  
De onderzoeker erkent niettemin het 
wantrouwen onder het grote publiek. 
“Informeer daarom als producent je 
gebruikers. Leg uit wat je verzamelt aan 
data en waarom. Laat weten wat je wilt 
doen met de informatie. Het gaat om 
waardevolle data en daarvoor zou je  
de gebruiker eigenlijk moeten belonen. 
Geef ze een langere productondersteuning 
of bied ze korting bij een volgende 
aankoop. Dat versterkt de motivatie  
van gebruikers om mee te werken aan 
een beter product. Het geeft klanten  
ook het gevoel dat ze de controle 
hebben.” (FvO)

UXsuite kan kloof dichten tussen producent en gebruiker

De industriële 
wereld heeft  
een blinde vlek 
voor klanten

How do consumers 
handle the products 
they purchase? What is 
their experience like? 

Most companies haven’t got the 
faintest idea, while the right answer  
to these questions could lead to 
commercial success. Researcher 
Mathias Funk developed a way to 
gather that qualitatively important 
information. His software program 
UXsuite can help bridge the gap 
between producers and clients.

[E]

Tom Bongers. Fotomontage | Rien Meulman

Mathias Funk promoveerde 23 maart aan de faculteit Electrical Engineering met  
zijn proefschrift ‘Model-driven design of self-observing products’. Hij deed aan  
de TU/e onderzoek binnen het interdisciplinaire project Soft Reliability, met 
financiële steun van Economische Zaken. Funk kreeg samen met onderzoekscollega 
Aylin Koca van technologiestichting STW een valorisatie grant van 25.000 euro om 
van UXsuite een commercieel product te maken. Gevolgd door een tweede subsidie 
van 200.000 euro voor de start van een bedrijf om UXsuite op de markt te brengen. 
Naar verwachting zal de eerste versie van UXsuite in de zomer verschijnen.
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Ontzameling
Joep Huiskamp (stafmedewerker CvB) 

“Ik ben van nature nogal een verzamelaar.  
Toen ik vorig jaar verhuisde, kwam ik weer een 
hoop dingen tegen waarvan ik het bestaan niet 
meer vermoedde. Ik heb toen veel weggedaan. 
Ook oude tekeningen en schilderijen. Een aan-
tal heb ik apart gelegd ‘om er nog eens iets mee  
te doen’. De schaar erin! Ik heb ook een  
collectie oude foto’s en daar heb ik er ook  
wat van gebruikt.” 

“Dus het gaat ook om ontzamelen. Decollec-
tioneren heet dat in de bibliotheekwereld.  
Een paar jaar geleden begon onze universiteits-
bibliotheek met het afstoten van ingebonden jaargangen van oude tijdschriften. 
Ik heb nogal wat van die oude banden uit de container gered, maar toen ik ging 
verhuizen bleek dat ik echt niet alles kon meenemen. Voor mijn collages heb ik 
dankbaar gebruik kunnen maken van dat materiaal.” 

“Wanneer je tekst en beeld combineert, ontstaat er vaak weer iets onverwachts.  
Ik houd wel van de associatie en ben niet zo streng in de vorm. Je moet het ook  
met ironie bekijken en je mag tussen de regels door lezen. Het experiment voor  
mij zat ‘m erin om het een met het ander in verbinding te brengen. De kijker moet 
zelf maar bepalen wat die verbanden zijn. Ook al heb ik ze er misschien bewust  
in verstopt, uiteindelijk staat het iedereen vrij om er zelf wat bij te verzinnen.”

Kimono
Maartje van der Zalm (studente Scheikundige Technologie)  

“Mijn werk kan in twee delen gesplitst worden: fantasy en Aziatisch 
geïnspireerde kostuums. De inspiratie komt voor beide thema’s meestal  
uit de stof. Ik zie een stof en meteen weet ik wat ik ervan wil maken.”

“Eigenlijk is elk kostuum een experiment. Meestal teken ik niet eens een  
patroon, maar meteen op de stof. Ik begin met knippen en kijk hoe de stof valt 
en of ik er nog wat aan wil veranderen. Ook experimenteer ik met afwerking. 
Zo houd ik ervan om synthetische materialen te gebruiken zodat ik de stof  
kan smelten. Daardoor wordt het speelser dan met bijvoorbeeld een strak 

omgezoomde rand. Maar voor dit 
ontwerp heb ik echte crêpezijde en 
Chinese zijde gebruikt. Het is dure  
stof, dus het was wel spannend of  
ik het niet zou verprutsen.”

“Ik denk dat je wel kunt zeggen dat 
kunst een levensbehoefte is voor mij. 
Ik ben bezig met afstuderen en ben 
overspannen geraakt doordat ik niets 
meer deed aan kunst. Nu heb ik  
gelukkig de draad kunnen oppakken.  
Ik heb in de avonden weer tijd  
gereserveerd voor het maken van  
kostuums, dansen, schilderen en  
rollenspellen spelen.”

Photoshop tekeningen
Billy Schonenberg (student Industrial Design)  

“Mijn inspiratie kan overal vandaan komen. Soms krijg ik ineens een idee als ik 
een boek lees of tv kijk, of iets zie op straat. Bijvoorbeeld als het koud is en ik zie 
hoe een vrouw haar kindje vasthoudt. Het is voor mij een vorm van ontspanning, 
lekker thuis met een flesje wijn erbij. Bij ID ben ik meestal heel erg bezig voor 
de gebruiker. Dit doe je voor jezelf en dan maakt het niet uit wat mensen ervan 
vinden.”

“De tekeningen hebben allemaal iets mysterieus maar dat is geen bewust proces. 
Het is vaak een ontdekkingsreis. De tekening met de bomen begon als landschap 
met een waterval, toen werd het een grot, en uiteindelijk werden het bomen.  
Ik ben gestopt toen het goed was. Het leuke van Photoshop is dat je gewoon  
kunt losgaan en achteraf dingen veranderen. Ik zie dat niet als trucage maar  
als onderdeel van het proces.”

“Het experiment zit er voor mij in dat ik een filmpje van het proces naast mijn  
tekeningen laat zien. Je ziet de tekening in verschillende fasen. Het is eigenlijk  
een beetje valsspelen, want het proces vooraf, waarin ik andere, mislukte  
tekeningen heb gemaakt, zie je niet.”

Deze en andere werken van TU/e-studenten  
en -medewerkers  zijn nog te zien t/m 3 mei 
in de hal van het HoofdgebouwHet Experiment; 

kunst uit eigen huis Interviews | Sjoukje Kastelein
Foto’s kunstwerken | Bart van Overbeeke
Foto’s exposanten | Bram Saeys

In light of the university’s 55th anniversary, Studium Generale  
organized an exhibition of work by TU/e students and staff.  
The expo opened last week in the Hoofdgebouw’s hall. The works  
are on display until May 3. Among the artists are Executive Board 

staff member Joep Huiskamp, Chemistry student Maartje van der Zalm, who made  
a kimono, ID students Timo Bleeker and Tomas Pieters, who made a comic together, 
and ID student Billy Schonenberg, who drew pictures in photoshop.

[E]

Webcomic (zie drawality.com)
Tomas Pieters en Timo Bleeker 
(studenten Industrial Design)  

“Het lijkt op dat idee waarbij iemand een zin op papier schrijft,  
en de volgende schrijft verder. Het idee ontstond vorig jaar tijdens  
het ID-project ‘Cadavre exquis’, waarbij verschillende studenten  
verschillende onderdelen van een robot maakten. Wij doen dat met  
onze comic. We zijn begonnen in november, en hebben inmiddels  
36 tekeningen.”

“Je geeft soms hints in je plaatje, en dan hoop je dat de ander die oppikt. Maar niks gaat in overleg. Zelfs de  
personages: ieder nieuw poppetje is door één van ons individueel bedacht. Ook gebruiken we allebei verschillende  
materialen en hebben we onze eigen stijl.”

“Dit is op heel veel manieren een experiment. We willen natuurlijk kijken wat er gebeurt; we weten namelijk zelf ook 
niet waar het heengaat. En natuurlijk is het spannend wat anderen ervan vinden. We hebben nu zo’n honderdvijftig  
bezoekers per week. Sommigen maken zelfs fan art. Het zou heel leuk zijn als het ooit uitgegeven wordt. Niet ons doel, 
maar het zou wel leuk zijn.”



In 2020 TU/e wants to be a more 
international university, so as to  
be able to compete with other top 
universities worldwide. What do you 
think the university should do to 
accomplish this? 

Panagiotis Karaliolios, a PhD student of 
Electrical Energy Systems from Greece.

“Of course, if the decision is taken to be 
an international university there is no 
other way but to switch to English. But 
that’s only part of it. Personally I consider 
the university to be more than a place 
which provides training and knowledge. 
Instead of just being an organization 
offering Master’s degrees, a university 
could play an important role in bringing 
various cultures together and giving 
opportunities to foreigners to integrate. 
A transition to an English environment 
would definitely make TU/e attractive  
to more foreign students, creating an 
international node in Eindhoven. 
Challenging as it is, though, if no 
further action is taken, this can result in 

the creation of an international ‘ghetto’ 
of people just coming and going.”
“In my opinion what should be focused 
on, is stimulating people to learn Dutch. 
If you offer an environment that is 
completely English, students hardly 
come in contact with local people and 
habits. When they learn Dutch you cannot 
only have the students coming here, but 
you will also have them looking around, 
getting to know the Dutch ways, and 
probably staying here after their studies.”

“If I look at myself, I am very happy with 
the teachers in the language center, 
and hanging around with my friends 
from Quadrivium. I finished the fourth 
level in Dutch, which together with the 
help of my Dutch friends in the orchestra 
makes me able to understand and talk 
to the people involved in our projects. 
In my group most of us learn Dutch. 
This is due to the fact that we need to 
speak the language in order to function 
later in our working areas. Of course, 
I’m not in favor of forcing people, so I 
would suggest bringing in people who 

have knowledge on the subject of how 
foreigners can be encouraged to learn 
the local language, even when it’s not 
needed for everyday use.”

Yeisson Figueroa, a sec0nd-year Master 
student of Mathematics & Computer 
Science from Colombia
“When I hear about TU/e wanting to 
have more international students and 
employees in 2020, I think the university 
should apply a better recruitment 
strategy, especially for South American 
and African countries. The proportions 
of South American and African students 
and of students from some other 
countries are really poor. I am from a 
South American country myself, and I 
can say most of us don’t easily trust in 
studying abroad. Our poor knowledge 
of the English language makes us 
insecure about what we’re getting into. 
We simply do not have enough 
understanding of the information 
provided to us.”

“A good strategy would be to set up 
conferences or consulting hours with 
native speakers from each country from 
which TU/e wants to attract more 
students. It can certainly give more 
confidence when a local person advises 
new students in applying for a certain 
program in their own language. He or 
she can not only provide all procedural 
information, but also add his or her 
own experience and adapt to special 
needs. Speaking of which, I would 
certainly be willing to spend some time 
in the information office doing that. (HB)

Do you also have an opinion about a 
certain subject? Tell us via the 
Facebook page or engcursor@tue.nl 
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Celtic Rhythms

Peter Corry with the Irish show ‘Celtic Rhythms’. Celtic Rhythms  
is an enjoyable show taking you through mystical Ireland with 
romantic ballads and classical folksongs. 
Parktheater, Friday March 25, 20.00 hours, entrance fee 24 euro
www.parktheater.nl 

International quiz on Sunday 

From now on the international quiz will also take place on  
a Sunday afternoon once a month. You may form your own  
team with 2 to 5 contestants.
Carrousel (Markt), Sunday March 27, 2.30-5.30 p.m., admission 
free http://www.carrouseleindhoven.nl/events/quiznight 

Book week 

Since 1932 the Netherlands has had a Book week, which lasts  
ten days: from March 16 to 26. The Book week is organized to 
promote the (Dutch) book. During this week book shops give 
customers who spend € 12.50 or more the free Book week gift.  
This year the gift is entitled ‘De kraai’ (the crow) by Kader 
Abdolah. Every year the Book week has a different theme.  
In 2011 it is books about people of flesh and blood. People  
we admire or detest, people with a story to tell.
www.boekenweek.nl 

TU/e in 2020 | Part 3

Speaker’s Corner  

Panagiotis Karaliolios. Photo | Bart van Overbeeke

Four questions for….
Inge Adriaans 
Inge Adriaans is a policy official with the International Office  
of the Student Service Center. In addition to shaping policy,  
Inge is working on a number of projects, such as the Common 
Room and the introductory weeks for international students.

What is the best advice anyone 
has ever given you?
“I have been given so much good  
advice that has really served me well. 
Still, there is one piece that is quite 
appropriate in my life at present. ‘Live 
each day as if it were your last.’ It is 
essential to enjoy things now, to do 
now what you find important. Don’t 
put it off, don’t be scared by problems 
that may occur, just do it!”

What is your favorite spot?
“At home really. That’s where I find 
the people I love. When I come home 
after a day’s hard work, I close the 
door behind me and that feels great.  
Like a snug warm coat.”

In whose shoes would you like to be?
“When I consider who I admire or what 
else I should like to do, there are 
many names occurring to me. 

Generally speaking, I should like to be 
in the shoes of leaders. Political 
leaders, but also the leaders within 
TU/e for instance. Especially in these 
turbulent times I often wonder what 
moves people to make certain choices. 
Think of the crisis, the cutbacks and 
the protests around the measures 
against extended studying.”

Who at TU/e deserves a pat on the  
back and why?
“The group of international students 
managing the Common Room. Purely  
on a voluntary basis. Their enthusiasm 
gives me a lot of positive energy.  
They organize fun and special 
activities, which has a strong effect: 
the number  
of members of the Facebook page is 
growing by the day. It is fantastic that  
it is such a big success.” (HB)

Inge Adriaans. Photo | Bart van Overbeeke

In the Strategic Plan 2020 TU/e is announcing ambi-
tious intentions for its research and education and 
for the transformation of the campus. In part 3 of 
this theme: the ambitions in the field of education. 

University College Eindhoven
As an alternative to the existing discipline-bound 
Bachelor programs, TU/e will start a broad, intensive 
Bachelor program in Liberal Engineering Sciences, 
accessible only to selected students. Students who 
follow this program focus on social and economic 
challenges and have an entrepreneurial spirit. Their 
societal interest constitutes a desirable addition to 
the traditionally trained engineers, who distinguish 
themselves especially through their profound know-
ledge of one discipline. The students of the Univer-
sity College follow subjects in various engineering 
disciplines. In addition, they study subjects that will 
help them approach technology within a societal 
context. Every year the University College will supply 
about 150 excellent graduates, thereby providing a 
substantial influx into a number of Master programs, 
as envisaged by the TU/e Executive Board.

Societal themes
Apart from the new, broad Bachelor program of the 
University College, TU/e will in the years to come 
also invest in strengthening the market position of 
its discipline-bound specialist Bachelor programs. 
Within these programs, students will be given more 
options, while a broader range of students will be 
addressed. This objective will be attained by offering 
study routes in the programs that are focused on 
recognizable societal themes such as energy,  
health, mobility, sustainability, well-being and  
communication via new media. 

Honors programs
Furthermore, the university will continue to offer 
honors programs for students looking for extra  
challenges, as well as minor programs providing 
more depth and breadth. Besides purely techno-
lo gical minors one may think of minors in life and 
social sciences addressing the context of technology, 
such as psychology and technology, business  
economics for engineers and technology and law.
 
Graduate programs
Within the Strategic Plan the Master programs,  
the Design Engineer’s programs and the education 
offered to PhD candidates will be bundled into  
English-language discipline-bound graduate 
programs. The graduate programs will be grouped 
in a Graduate School, while a variety of courses will 
be offered for each graduate program. The Master 
programs will feature different study tracks, which 
may, for instance, focus on the traditional engineer’s 
practice, starting an enterprise, following a design 
engineer’s program or doing a doctorate project.

Target numbers education for 2020: 
+ 50% Number of Bachelor and Master students
> 35% Share of female Bachelor and Master students
> 20% Share of foreign Bachelor students
> 35% Share of foreign Master students 
>  90% Share of Dutch students doing a traineeship 

abroad
>  10% Share of graduates following an honors  

program/track
+ 50% Number of graduates MSc
+  50% Number of graduates of design engineer’s 

programs (PDEng) (HB)
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En hoe is het in Sydney?

Sinds februari verblijf ik Down Under voor een stage aan  
de University of Sydney als onderdeel van mijn master 
Applied Physics. Sydney is een geweldige stad met veel 
bezienswaardigheden, mooie stranden, veel nationaliteiten 
en een goed uitgaansleven. De keuze om naar Sydney te 
gaan was dus snel gemaakt! 
De eerste uitdaging na aankomst was het vinden van een 
kamer. Geen gemakkelijke opgave hier in Sydney, maar 
gelukkig had ik binnen een week een kamer gevonden. 
Samen met zo’n vijftien andere studenten en backpackers 
woon ik in een groot huis net buiten het centrum en dat 
bevalt erg goed.  
Het nieuwe collegejaar is hier begin maart van start  
gegaan en dan merk je goed hoe groot de universiteit  
is vergeleken met de TU/e. Duizenden studenten, honderden 
verenigingen en een enorme campus met een aantal 
schitterende gebouwen.
Door de week breng ik de meeste tijd door aan de  
universiteit waar ik werk in de ‘Applied and Plasma 
Physics’-groep. Mijn onderzoek richt zich op een  
nieuw soort dubbel glas dat ontworpen is in deze groep.  
Bij normaal dubbel glas zit er een luchtlaag tussen de twee 

glasplaten die zorgt voor isolatie. In het nieuwe ontwerp 
wordt de ruimte tussen de twee glasplaten vacuüm gepompt 
en dit resulteert in een nog betere isolatie. Het probleem is 
echter dat dit vacuüm (en dus ook de isolerende werking) 
slechter wordt na verloop van tijd. Dit komt doordat 
moleculen die geadsorbeerd zijn aan het oppervlak van de 
glasplaten, loskomen en rond gaan zweven in de ruimte 
tussen de glasplaten. Daarom moeten deze moleculen vooraf 
verwijderd worden. Dit kan gedaan worden met behulp van 
een plasma. Deze techniek wordt plasma cleaning genoemd 
en met dit proces houd ik me bezig.

In de weekenden probeer ik zoveel mogelijk van Sydney en 
omgeving te zien en we gaan hier regelmatig op stap met 
een aantal huisgenoten. Hoewel de zomer hier ten einde is, 
is het weer nog steeds prima en kan het af toe nog zo’n 30 
graden zijn. Ideaal om één van de mooie stranden hier te 
bezoeken. Naast de bekende bezienswaardigheden in het 
centrum zijn ook de buitenwijken van Sydney de moeite 
waard en zijn er mooie natuurgebieden rondom Sydney.

Binnenkort breng ik een bezoek aan Melbourne en na afloop 
van mijn stage, begin mei, blijf ik nog een maand in Australië 
om te reizen. Vanuit Sydney zal ik naar Brisbane vliegen 
waarna ik langs de oostkust omhoog reis naar Cairns. 
Mijn stage hier in Sydney bevalt uitstekend en ik ben blij  
dat ik nog even in Australië mag blijven!

Erik van Beekum, student Technische Natuurkunde

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

“De Icehawks zijn mijn topteam”
Studenten IJshockey Vereniging 
Icehawks bestaat dit jaar 25 jaar.  
De Eindhovense ijshockeyers vieren  
dat met een lustrumtoernooi waaraan 
ook oud-leden meedoen. Naast het 
25-jarig bestaan is er nog een reden 
voor een feestje: de Icehawks zijn 
afgelopen weekend voor het eerst  
in veertien jaar weer kampioen 
geworden in de studentendivisie  
van de Nederlandse IJshockey Bond.

In de kleedkamer van de ijsbaan aan de 
Antoon Coolenlaan gaat het er rumoerig 
aan toe. Met veel gelach en geschreeuw 
trekken de spelers hun beschermende 
outfit aan. De sfeer binnen de groep  
is goed en aan alles is te zien dat de 
Icehawks een hecht team vormen.
Voorzitter Dennis Ruijl, Fontys-student 
Technische Bedrijfskunde, vertelt over 
het seizoen. “Dit is mijn eerste jaar als 
voorzitter en het is natuurlijk mooi dat 
alles goed gaat.” Ruijl is bescheiden 
over zijn aandeel in de teamprestatie, 

maar uit gesprekken met teamgenoten 
blijkt wel dat zijn inbreng dit seizoen 
belangrijk is geweest. Waar veel spelers 
voorgaand seizoen nog wat motivatie-
problemen hadden, is daar dit jaar  
niets van te merken. Ruijl: “Dit seizoen 
hadden we genoeg spelers om mensen 
aan de kant te houden. Doordat de 
jongens niet verzekerd zijn van 
speeltijd, zijn ze sterker betrokken 
geraakt bij het team.” De Icehawks 
hebben afgelopen seizoen al hun 
wedstrijden gewonnen en hadden 
daardoor een ruime voorsprong op  
de nummer twee van de competitie, 
Groningen.
Voor het lustrumtoernooi van 26 maart 
heeft Ruijl, samen met enkele andere 
spelers, de contactgegevens van 
oud-leden proberen te bemachtigen. 
“Naast het vergroten van de betrokken-
heid bij het team, was het organiseren 
van de festiviteiten mijn tweede 
uitdaging van dit jaar.” Voor het 
lustrumtoernooi heeft Ruijl pucks en 

truien laten maken met het logo van  
de Icehawks. 

De E.S.IJ.V. Icehawks werd opgericht in 
1986 en is altijd een studententeam 

geweest. Begin jaren negentig was de 
vereniging erg succesvol en werd de 
club vier maal op rij kampioen. Daarna 
bleef het kampioenschap meer dan een 
decennium uit. Ook het aantal leden 

daalde afgelopen jaren licht, maar 
sinds het begin van dit collegejaar 
hebben de Hawks weer 35 leden. 
(GvdN) 

Pawadee Keratichewanun
Studie:   TU/e Industrial Design
Positie:  Right wing

Over de Icehawks: Keratichewanun 
speelt nu twee jaar bij de Icehawks.  
Ze is één van de vier meiden in het  
team en voelt zich prima thuis in de 
door mannen gedomineerde ‘ruwe’ 
ijshockeywereld. Hoewel haar 
teamgenoten wel eens grapjes maken 
over haar aparte naam beschrijft ze 
haar medespelers als ‘very friendly 
people’. Pawadee: “Het is mooi dat  

we de titel winnen  
net voor het lustrum-

toernooi.  
We kunnen daar  
trots het ijs op.”

Jarno Valster
Studie:   TU/e Industrial Engineering
Positie:  Goalkeeper

Over de Icehawks: Jarno Valster is bezig 
aan zijn tweede seizoen als ‘goalie’. 
Hiervoor heeft hij een jaar als 
veldspeler meegedaan. “Het is een 
gezellige groep, elke maand wordt er 
wel iets leuks gedaan. Veel van de 
jongens zie ik ook buiten het ijshockey, 
een aantal ken ik al bijna tien jaar.” 
Valster vindt het mooi om te zien hoe 
mensen vooruit gaan. “De meesten 

komen hier binnen en 
hebben nog nooit 

gehockeyd. Na één  
of twee jaar merk je 
dan zo’n duidelijk 

verschil.”

Floris Jansen
Studie:   TU/e Werktuigbouwkunde
Positie:  Center

Over de Icehawks: “IJshockey is een 
sport waarin je al je energie kwijt kunt. 
Af en toe gaat het er ook hard aan toe, 
dat bevalt me.” Jansen kan zich zijn 
eerste training met de Icehawks nog 
goed herinneren: “‘Wat een boeren zijn 
die gasten’, dacht ik. Het verbaasde me 
dat ze op het hbo of de universiteit zaten. 
Deze verbazing heeft één teamavondje 
geduurd, daarna had ik meteen door dat 

het sympathieke jongens 
zijn. Je kunt er naast 

het hockey ook een 
leuke tijd of een  
goed gesprek mee 

hebben.” 

Roger Provencher
Studie:  n.v.t.
Positie:  Coach

Over de Icehawks: De van oorsprong 
Canadese Provencher is met de schaats 
aan geboren. Waar jonge jongetjes hier 
allemaal willen voetballen, probeert hij 
Nederlanders iets bij te brengen van de 
nummer één sport in zijn geboorteland. 
Provencher: “Iedereen heeft een 
topteam voor ogen, dat kan op het 
hoogste niveau zijn, maar dat hoeft 
niet. De Icehawks zijn mijn topteam,  
  de sfeer is geweldig en 

het is mooi om te zien 
hoe nieuwe leden 
steeds beter 
worden.”

Het team van de Icehawks.

Student Ice Hockey 
Association Icehawks 
turned 25 this year.  
The Eindhoven ice 

hockey players will be celebrating the 
milestone by means of an anniversary 
tournament that will also be open 
to former members. Apart from the 
anniversary, there’s another reason to 
celebrate: for the first time in fourteen 
years, the Icehawks have won the  
student league competition of the 
Dutch Ice Hockey Association.

[E]
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Cursor met het 
badwater weg 

Cursor mag volgend jaar van het CvB 
niet meer wekelijks verschijnen,  
en de belangrijkste reden hiervoor  
is dat er meer landelijke publiciteit 
moet worden gegenereerd. Ik heb 
me afgevraagd wat de gedachtegang 
is achter deze overduidelijke 
contradictie. Nu is het zo -de 
Universiteit van Amsterdam heeft 
het ooit onderzocht- dat er in 
Nederland tegenover elke journalist 
zo’n tien persvoorlichters,  
pr-adviseurs en lobbyisten staan. 
Een relatief klein groepje mensen 
dat het nieuws verslaat moet dus 
opboksen tegen een tien keer zo 
groot leger, ingehuurd door 
bedrijven en overheden om 
publiciteit te genereren. Blijkbaar  
is de gedachtegang van het CvB  
dat de TU/e niet achter kan blijven, 
en dat de journalisten van Cursor 
beter ingezet kunnen worden als 
persvoorlichters. Dit is om twee 
redenen een vreemde beslissing. 
Ten eerste lijkt het erop, puur 
getalsmatig, dat een journalist veel 
effectiever is dan een voorlichter  
in het maken van publiciteit. 
Bovendien heeft de journalist  
het laatste woord. 
Ten tweede heeft de TU/e Cursor. 
Voor een bedrijf dat een nieuw 
3D-scherm wil introduceren is het 
begrijpelijk dat het dit niet via het 
personeelsblad doet. Maar Cursor 
heeft als universiteitskrant een  
zeker aanzien. Ik merk het zelf 
regelmatig als ik mensen vertel  
dat ik columnist ben. Het lijkt mij 
zeer effectief als de TU/e groot 
nieuws via Cursor naar buiten 
brengt, de landelijke pers verwijst 
graag naar universiteitsbladen. 
Bovendien is het de vraag naar 
welke publiciteit het CvB op zoek is. 
Op basis waarvan kiest een student 
zijn universiteit? Is dit het acade-
misch niveau (inclusief een  
kritisch universiteitsblad) of een 
reclamespotje op Comedy Central  
of Discovery Channel? Hoewel 
kritisch, het woord ‘onafhankelijk’ 
wordt al jarenlang met kleine letter 
geschreven, dus bang dat Cursor  
de vuile was buiten hangt, hoeft  
het CvB niet te zijn. Ik raad hen  
aan zich nog een keer te bedenken. 
Het zou zomaar kunnen dat het  
kind met het badwater wordt 
weggegooid.

Bram van Gessel is promovendus  
bij Technische Natuurkunde

Denk als een Innovator; 

laat andere mensen 

het vuile werk voor je 

doen. Cursor gaat voor 

je op pad om de beste 

keus te zoeken, zodat 

het studentenleven 

in Eindhoven nog wat 

aangenamer wordt: de 

ConStudentenBond. 

Deze keer onder het 

mom van ‘Cafetaria-

tocht met SuperString’: 

de beste cafetaria van 

Eindhoven!

Dispuut SuperString

PANEL VAN DE WEEK 

Voor ideeën, tips en deelname aan het panel: constudentenbond@tue.nl | Tekst en foto’s: Berdien Zwarthoed en Martine Borm
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Cafetaria Oude Gracht | Generaal Coenderslaan 41

Deze friettent doet je denken aan een standaard friettent die je overal tegenkomt, kortom 
niet echt speciaal. Het ziet er ietwat ouder uit, maar dat mag de pret niet drukken. Met 
name het vermaak voor de kinderen is aanwezig (van die irritante grijpkraantjes), en -altijd 
lekker- snoepautomaten. De service was prima in orde en er was meer dan genoeg 
zitruimte. Een van de allerbeste producten die ze er verkopen: de milkshakes, romig van 
smaak en lekker zoet. Last but not least was ook de kwaliteit van de snacks prima in orde. 
Eindconclusie SuperString: een goede friettent, maar te standaard en niks bijzonders.

Cafetaria ‘t Trudoplein | Strijpsestraat 184

Dit cafetaria bevindt zich vrijwel direct naast het PSV stadion: een must-eat voor alle PSV-fans 
onder ons. De personeelsleden zijn echte Eindhovenaren: gastvrij en altijd in voor een 
praatje. Voeg daar aan toe dat ze prima snacks kunnen frituren en je hebt een gezellige goede 
friettent. Klein puntje van kritiek is echter dat de cafetaria erg klein is: wanneer er meer dan 
vijf gasten binnen zijn, kun je er niet meer zitten. Eindconclusie SuperString: gemoedelijke 
tent, runner-up.

Cafetaria ’t Hofke | Tongelresestraat 558

Cafetaria ’t Hofke bevindt zich buiten de ring, waardoor het niet de meest  
ideale friettent qua locatie is om na een donderdagmiddagborrel te gaan eten. 
Maar niets blijkt minder waar: deze friettent levert zo’n goeie friet dat het een 
kwartiertje zwalken op je fiets wel waard is. Ook maken ze lekkere sausen  
(met name saté en champignon), en kunnen ze ook smakelijke snacks frituren. 
De service is er subliem en het is er zo schoon dat je van de grond kunt eten.  
De moderne indeling is niet het enige moderne aan deze cafetaria: je kunt  
zelfs via de website je friet bestellen en betalen met i-Deal, hoe gaaf is dat ! 
Eindconclusie SuperString: veruit de beste cafetaria van Eindhoven. 
Vanwege dit geweldige eindoordeel heeft SuperString deze cafetaria verblijd  
met de enige echte SuperString-oorkonde voor de allertofste frituurders  
van Eindhoven. Gefeliciteerd!

BESTE KEUS

“We hebben de Ferrari onder de zweefvliegtuigen”

Studenten protesteren nogmaals tegen langstudeerdersboete

De Zweefvliegclub Eindhovense 
Studenten (ZES) presenteerde vorige 
week haar nieuwe aanwinst, de HPH 
304C. In het Auditorium werd het 
zweefvliegtuig getoond aan studenten 
en medewerkers. 

Het is een vreemd gezicht: een zweef-
vliegtuig middenin de hal van het 
Auditorium. Dinant Riks, Commissaris 
Nieuwe Leden van de ZES, bemant 
samen met andere leden van de ZES,  
de stand naast het vliegtuigje. 
De vereniging kocht het toestel als 
vervanger van een ouder model en wil 
met het nieuwe vliegtuig beter presteren 
bij wedstrijden. Het was voor de zomer 
al aangeschaft, maar het onderging de 
afgelopen maanden nog wat technische 
verbeteringen. 
Zo hebben TU/e-studenten het vliegtuig 
uitgerust met een boordcomputer, 
radarcommunicatiemiddelen en een 
flarm - een systeem dat zweefvliegtui-
gen in de buurt opmerkt. Voor komend 
jaar staan er drie wedstrijdvluchten op 
de planning. 
De HPH 304C heeft een spanwijdte van 
vijftien meter en haalt maximaal 250 

kilometer per uur. “Als ik het moet 
vergelijken met een auto is het net geen 
formule 1-wagen, maar toch wel een 
mooie Ferrari. Binnen de standaard-
klasse behoort dit toestel tot de top. 
Hiermee gaat de vereniging echt een 
stap vooruit”, zegt Riks. Het toestel 
heeft in totaal vijftigduizend euro 
gekost. Dat is deels bekostigd door  
de vereniging zelf en deels door het 
sportcentrum van de TU/e. 

Niet alle leden van de ZES mogen 
gebruik maken van de HPH. Riks:  
“Veel van onze leden zijn nog in 
opleiding, dan mag je wel met andere 
toestellen de lucht in. Voor dit vliegtuig 
moet je echt je brevet hebben.”  
Het halen van een brevet komt in  
de praktijk neer op drie jaar training 
waarin je drie- tot vierhonderd 
oefenvluchten maakt.
De Zweefvliegclub Eindhovense 
Studenten is opgericht in 1963 en is  
met honderd leden de grootste in zijn 
soort binnen Nederland. De vereniging 
heeft met het nieuwe vliegtuig erbij  
een vloot van zeven kisten; vier één-  
en drie tweezitters. (GvdN)

Een groep die zichzelf betitelt als 
‘Studenten in actie’ heeft studenten 
opgeroepen om ‘voor de laatste keer’ te 
demonstreren tegen de langstudeerders-
boete die staatssecretaris Zijlstra wil 
invoeren. De demonstratie staat gepland 
voor 29 maart in Den Haag. De Werkgroep 
kabinetsplannen die de studentenactie 
van begin dit jaar aan de TU/e coördi-
neerde, is niet van plan om deze actie 
weer net zo breed onder de aandacht  
te brengen. 

“We hangen posters op en sturen 
waarschijnlijk nog wat mailtjes rond, 

maar daar blijft het bij”, vertelt Thomas 
Reijnaerts van de Werkgroep Kabinets-
plannen. Reijnaerts noemt twee redenen 
voor de terughoudendheid: “De animo 
lijkt lager te zijn en het is even afwachten 
welke beslissingen er vallen in de 
Tweede Kamer. Bovendien gaan ze naar 
het plein voor de Tweede Kamer, waar 
voor minder mensen plek is.” De eerdere 
demonstratie was op het Malieveld. 
Reijnaerts gaat zelf niet naar Den Haag. 
“Dit keer ga ik voor mijn tentamens leren.”
De verwachting is dat de Tweede Kamer 
op 29 maart de knoop doorhakt over  
de langstudeerdersregeling.  

Staatssecretaris Zijlstra doet tot nu toe 
weinig concessies aan zijn plannen. 
Afgelopen week werd bekend dat fulltime 
studentbestuurders zich van hem niet 
mogen uitschrijven om zo studievertra-
ging te vermijden. Ook ziet hij niets in 
de voorstellen om bij de langstudeer-
dersregeling rekening te houden met de 
zwaarte van opleidingen. Deeltijdstu-
denten krijgen van Zijlstra ook maar één 
jaar uitloop op hun nominale studieduur. 
Daarna moeten ook zij een hoger 
collegegeld gaan betalen. (JvG)

www.studenteninactie.nu

On Thursday, March 17, Eindhoven student gliding club ZES presented 
their new asset, the HPH 304C. The glider was on display in the  
Auditorium for staff and students to see. ZES was founded in 1963,  
and with one hundred members it’s the largest of its kind in the  

Netherlands. Including their new plane, the club now has a seven-aircraft fleet:  
four single and three two-seaters. Those who are interested can sign up for a  
two-day introductory course at nieuweleden@zweefvliegen.nu.  
For more information, check www.zweefvliegen.nu. 

A group of students 
going under the name 
of ‘Students in action’ 
called upon students for 

a ‘final’ demonstration against the fine 
for extended studying that’s about to be 
effected by State Secretary Halbe 
Zijlstra. The demonstration is planned 
for March 29 in The Hague. The Work-
group government plans that coordina-
ted the student demonstration at TU/e 
earlier this year won’t be giving as much 
exposure to the event this time. 
Check  www.studenteninactie.nu. 

[E]

[E]

Geïnteresseerden kunnen zich via nieuweleden@zweefvliegen.nu opgeven voor  
een tweedaagse introductie. Zie  www.zweefvliegen.nu voor meer informatie. 

Foto | Bart van Overbeeke
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Leo Verhoef | “Criminele trekjes in mensen fascineren me”

Dat treft!

Zijn 65ste verjaardag was onlangs  
een vrolijk samenzijn met familie en 
vrienden. Tegelijkertijd betekent het 
bereiken van deze leeftijd dat prof.dr. 
Leo Verhoef stopt met zijn werkzaam-
heden aan de TU/e. Plannen genoeg, 
maar met weemoed neemt de hoog-
leraar ondernemerschap afscheid.

In geuren en kleuren verhaalt Leo Verhoef 
over zijn carrière, die in de jaren zeventig 
begon bij de Rijksdienst voor de 
IJsselmeerpolders en die eigenlijk nog 
niet is geëindigd. Pretlichtjes verschijnen 
in zijn ogen als hij gebeurtenissen 
oplepelt uit het verleden. Zo herinnert 
hij zich nog precies het moment dat hij 
een ‘geeltje’ kreeg van zijn baas bij de 
Rijksdienst. Op deze kattebel stond de 
vraag wat ze moesten doen tegen het 
gebrek aan werkgelegenheid op de 
bestaande polders. Verhoef pakte het  
op en werkte mee aan een plan om  
een gebouw te creëren voor meerdere 

bedrijven. Hij ziet de oprichting van dit 
bedrijfsverzamelgebouw -in de jaren 
tachtig nog een geheel nieuw concept- 
als het begin van zijn specialisatie in 
ondernemerschap. Zijn achtergrond, een 
studie geografie, heeft ogenschijnlijk 
weinig te maken met zijn latere werk.  
“Ik wilde liever economie studeren, 
maar dat kon niet in Utrecht. Ik had daar 
net een woning met mijn vrouw en ons 
zoontje en wilde niet te ver weg gaan.” 
Verhoef koos binnen die studie wel 
bewust voor de richting ‘urbane 
economie’.
De hoogleraar ondernemerschap heeft 
tot op de dag van vandaag nooit een 
sollicitatiebrief geschreven. Per toeval  
of via zijn contacten kwam hij steeds  
aan een baan. Een hoogleraar was zijn 
kruiwagen voor een betrekking bij de 
Rijksdienst. Via contacten in Tilburg  
kon hij promoveren op het onderwerp 
waarmee hij al in zijn werk bezig was:  
de zogeheten groeipooltheorie waarbij 

gekeken wordt hoe beginnende 
bedrijven een aantrekkende werking 
hebben. 
Op de dag van zijn promotie werd 
bekend dat het omvangrijke project voor 
de Markerwaard niet zou doorgaan.  
De volgende baan diende zich echter  
al diezelfde avond aan, toen hij een 
aanbod van een bekende kreeg bij de 
NMB-bank - de latere ING. Verhoef mocht 
daar aan de slag met het beleid voor 
startende ondernemers. De bank 
ondersteunde een leerstoel bij de TU/e 
en zo kwam het dat Verhoef in 1994 twee 
dagen per week naar de universiteit 
ging. Toen hem vier jaar later gevraagd 
werd hier fulltime te komen werken, 
hoefde hij niet lang na te denken.  
Nog altijd vindt hij het heerlijk om les  
te geven. “De omgang met jongeren  
vind ik fantastisch. Ik word er rijk van  
als ik met studenten praat. Ze zijn 
kritisch en denken mee - om in een 
motto van de NMB-bank te blijven.”

In zijn baan kon hij altijd redelijk 
autonoom werken, als het ware als een 
eigen baas binnen een organisatie.  
De hoogleraar ondernemerschap heeft 
nooit aspiraties gehad om zelf een 
onderneming te beginnen, maar mensen 
die dat wel doen, kunnen rekenen op 
zijn bewondering. “Het is een bepaald 
type, dat bereid is om risico’s te nemen. 
Ze zijn vaak inventief, soms op het 
randje van het criminele af. Die trekjes 
fascineren me.”
De laatste jaren houdt hij zich veel bezig 
met kennisvalorisatie. “De universiteit 
en het bedrijfsleven zijn eigenlijk twee 
verschillende culturen, die je op elkaar 
moet afstemmen. Ik vind het belangrijk 
om nieuwe ideeën te stimuleren en  
niet alleen een top-down benadering  
te hebben. We gaan nu nog te vaak uit 
van de kennis en kunde die we in huis 
hebben en te weinig van de behoeften, 
wensen en eisen van onze doelgroepen 
- met name die van het lokale MKB.” 

De komende maanden is hij nog wel 
even zoet met het afronden van een 
aantal zaken aan de universiteit.  
Nieuwe uitdagingen gloren echter aan 
de horizon. Hij gaat zijn tanden zetten  
in een baan aan de Hogeschool Zuyd  
in Sittard. Aanvankelijk voor één dag  
in de week, maar uitbreiding is niet 
uitgesloten. Er blijft tijd genoeg over  
om aandacht te besteden aan zijn 
hobby’s reizen en fotografie. Verhoef  
wil alle landen van Europa gezien 
hebben (“ik heb er nog tien te gaan”)  
en pakt zeker nog zijn koffers voor een 
reis naar Nieuw-Zeeland en Australië.  
Dit alles met zijn vrouw als trouwe 
reisgenote. Hij heeft er zin in, maar  
de TU/e na zeventien jaar verlaten  
blijft vreemd. “Ik neem met gemengde 
gevoelens afscheid.”  

Interview I Judith van Gaal
Archieffoto I Bart van Overbeeke

De lente is goed begonnen met mooi weer. Op de campus hangt maandag een 
ontspannen sfeer en iedereen lijkt opgelucht dat de koude maanden voorbij zijn. 
Cursor maakte een rondje over het terrein en kijkt of er al genoten wordt van het 
prille zonnetje.

Tussen enkele andere ‘trendsetters’ liggen Jan Jaap van Noort (links, met zonnebril) 
en Adriaan Smits op het grasveld naast het Auditorium. Voor de twee eerstejaars 
studenten Technische Bedrijfskunde heeft het donkere winterweer lang genoeg 
geduurd en mag het voorjaar nu echt beginnen. Van Noort: “Ik had vanochtend nog 
een jas aan, maar die heb ik toch maar opgehangen. Het gaat mij trouwens niet 
zozeer om de lente, als het midden in december dit weer is, teken ik daar ook voor.” 
De jongens denken de komende maanden wel meer vrije uurtjes op deze plek door 
te brengen. Het maakt een lange dag vol colleges een stuk dragelijker, vertellen ze.   
Smits en Van Noort hebben vandaag geen colleges meer en zouden eigenlijk op  
een terrasje gaan zitten, het is echter te aanlokkelijk om te blijven liggen. Smits 
vertelt lachend: “Nee, dat terras gaat vandaag niet meer lukken. Vanavond nog  
wat studeren of sporten misschien, maar dat was het dan ook.” (GvdN)


