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Innovation Lab is per 1 maart de elfde
centrale dienst van de TU/e. De
universiteitsraad besloot maandag 28
maart met terugwerkende kracht
akkoord te gaan met een aanpassing
van het Bestuurs- en Beheersreglement
(BBR) die hiervoor noodzakelijk was.
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Buitenlandse studenten krijgen bij
de master Embedded Systems geen
studiepunten voor stage, zo meldde
een Indiase student onlangs op
Facebook. Verzoek aan Cursor:
zouden jullie dit eens willen
uitzoeken? “Otherwise this can be
easily mistaken for discrimination,
don’t you think?” Het riep bij mij
inderdaad wel wat vragen op.
Gelukkig wordt deze regeling aangepast en worden stageverzoeken
van buitenlandse studenten voortaan
hetzelfde behandeld als die van
Nederlandse studenten. Goed dat
deze student zijn mond open deed.
Zie deze pagina.
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Eigenlijk had het CvB bij de vorige
vergadering van de U-raad op 14
februari de zaak al geregeld willen
hebben, maar toen wilden de raads-
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Aan de U-raad liet Van Ham ook nog
weten dat met deze stap ook de
bedrijfsvoering bij IL genormaliseerd
wordt. Van Ham: “Nu het IL een centrale
dienst is, zijn daar ook de normale financiële regels en de controle daarop van
toepassing.” Blok erkent dat vorig jaar
bij zijn aantreden de financiële situatie

Toeval bestaat niet, pech wel. Toen ik
net terug was van een interview over
oogchirurgie bij netvliesloslating,
kreeg ik een telefoontje van een man
op wiens mailbericht ik wachtte. “Ik
kan niet mailen omdat mijn netvlies
is gescheurd”, zei hij.
Het oog was al gelaserd. Wanneer
dat niet afdoende blijkt te helpen
volgt een operatie. Misschien wel
met de robot die promovendus
Ron Hendrix daarvoor ontwikkelde.
Zie pagina 10.

Masterstudenten Embedded Systems
die hun bachelordiploma buiten
Nederland hebben gehaald, hebben
voortaan dezelfde mogelijkheden om op
stage te gaan als studenten met een
Nederlandse vooropleiding. Tot nu toe
was dat niet het geval. Maar mede naar
aanleiding van een reactie van het
Ministerie van Onderwijs herziet de
opleiding de regelgeving.
Studenten met een buitenlandse
vooropleiding werden tot nu toe
uitgesloten van de mogelijkheid om op
stage te gaan, zo meldde een buitenlandse student de redactie van Cursor
via Facebook. Hoewel een stage geen
standaard onderdeel is van het

programma, mogen studenten met een
Nederlandse vooropleiding in sommige
gevallen vakken vervangen door een
stage. De reden dat studenten met een
buitenlandse bachelor tot nu toe niet
konden kiezen voor een stage is dat
reguliere vakken ‘een betere aanvulling’
zouden zijn van hun studieprogramma.
Dat zegt opleidingsdirecteur prof.dr.
Mark de Berg. “In de praktijk blijkt dat
eigenlijk alle buitenlandse studenten de
wat formele Eindhovense insteek
missen, en dat reguliere vakken dus een
betere aanvulling zijn dan een stage.”
Volgens een woordvoerder van het
Ministerie van Onderwijs mag de
faculteit dit onderscheid niet maken.
“Ieder die zich voor een opleiding

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

Laboratorium procestechnologie officieel geopend
25 maart 2011 - Met enkele toespraken
en korte lezingen van promovendi en
een rondleiding werd donderdagmiddag 24 maart het laboratorium van
procestechnologie officieel geopend.
Een deel van de opstellingen is
afkomstig van de Universiteit Twente.
Hoogleraar Hans Kuipers en een groot
deel van zijn wetenschappelijke staf
maakten vorig jaar van daaruit de
overstap naar de TU/e. Het nu
geopende lab werd speciaal voor hen
ingericht. In twee ruimtes in een vleugel
van Helix, het gebouw van de faculteit
Scheikundige Technologie, staat een
grote diversiteit aan apparaten en
opstellingen. Allemaal bedoeld om

bij IL bv niet florissant was. Blok: “Waar
ik niet mee wil zeggen dat er lelijke
dingen hebben plaatsgevonden. Maar
hoe kun je winst halen uit een bv waar
eigenlijk geen product in zit? Als er een
project om welke reden dan ook niet
doorging, moesten nog wel steeds de
mensen betaald worden. Door onder
meer tijdelijke contracten niet meer te
verlengen heb ik die financiële
problemen vorig jaar al opgelost, zonder
dat de TU/e daar schade aan ondervonden heeft.” (HK)

[E]

As of March 1, Innovation Lab is now TU/e’s
eleventh central service.
On Monday, March
28, the University Council agreed in
retroaction to an alteration within
Management Regulations that was
imperative for this.

Buitenlandse studenten Embedded Syst

Opmaak
Natasha Franc
Peter Peels

Redactieadres
TU/e, Laplace 0.40
postbus 513, 5600 MB Eindhoven
tel. 040 - 2474020, e-mail: cursor@tue.nl

Innovation Lab bv werd in 2004
opgericht ter bevordering van de
valorisatie van wetenschappelijke
kennis en kwam te vallen onder de TU/e
Holding. Sinds 2009 bestaat er ook een
beheerseenheid Innovation Lab, waarbij
het personeel gewoon in dienst is van
de TU/e. Door van beide organisaties nu
één centrale dienst te maken, wordt
volgens collegelid Jo van Ham een
situatie geformaliseerd die eigenlijk al
bestaat. Van Ham: “Kennisvalorisatie is
inmiddels ook de derde kerntaak van
een universiteit naast onderwijs en
onderzoek. Dat is wettelijk zo vastgelegd en het IL is daar de serviceafdeling voor.”

leden nog nadere tekst en uitleg van de
directeur van het IL bv, Steef Blok.
Vorige week praatte Blok, die ook het
nieuwe diensthoofd wordt, ze bij. Hij
onderschrijft de argumentatie van het
CvB. Blok: “De bv heeft in mijn ogen
geen functie. Dat was slechts een
juridische entiteit en leidde eerder tot
verwarring dan tot transparantie over de
functie van het IL. En dat is het
ondersteunen en faciliteren van
faculteiten op het gebied van kennisvalorisatie. We werken alleen voor de
TU/e.” De huidige omvang van de dienst
ligt nu op 27 fte, waarbij ook zeven
project officers zitten die binnen de
faculteiten werkzaam zijn. Hun kosten
worden doorberekend aan de faculteiten. Blok werkt toe naar een uiteindelijke omvang voor zijn dienst van twintig
fte.

meer inzicht te krijgen in onder meer de
vorming van bubbels in vloeistof en de
stroming van gassen.

Dienst Huisvesting zet
thermostaat graadje lager
25 maart 2011 - Dienst Huisvesting
draait de thermostaat een graadje
lager. In alle gebouwen op de
TU/e-campus wordt de temperatuur met
een graad teruggebracht tot 20 of 21
graden Celsius, afhankelijk per gebouw.
Aanleiding is de zogeheten Warme
Truiendag op 4 februari. Daaruit bleek
dat medewerkers en studenten vrijwel
niets in de gaten hadden toen de
thermostaat in de nachtstand bleef en
de verwarmingsketels nauwelijks
brandden.
Het terugzetten van de verwarming
maakt deel uit van een brede campagne
die Dienst Huisvesting voert om het
energieverbruik op de universiteit fors
omlaag te brengen. De TU/e wil in het
jaar 2020 twintig procent minder

energie verbruiken op jaarbasis.
Momenteel betaalt de universiteit
jaarlijks ruim acht miljoen euro aan gas,
water en elektriciteit.

Stijgende lijn bezoekers
open dag TU/e
29 maart 2011 - De TU/e hield vrijdag 25
en zaterdag 26 maart haar open dagen.
Studenten in spe konden in het
Auditorium kennismaken met de
verschillende opleidingen van de TU/e.
De universiteit deed goede zaken qua
bezoekersaantallen.
Tijdens de open dagen van vorige week
bezochten 1.290 scholieren de
universiteit, vorig jaar waren dat er in
maart 1.029. Er zat afgelopen jaren al
een stijgende lijn in het aantal
bezoekers: in het collegejaar
2008/2009 kwamen er in het totaal
3.293 vwo’ers op de open dagen af, in
2009/2010 waren dat er 3.589. Voor dit
jaar staat de teller na dit weekend op
3.831. Er is dit jaar nog één open dag,

speciaal voor ‘late beslissers’, deze is
op 9 juni.

Philips Asia benieuwd naar
plannen Chinese
masterstudenten
30 maart 2011 - Een HR-manager van
Philips Research Asia Shanghai heeft
begin deze maand de TU/e bezocht om
de plannen te horen van dertig Chinese
masterstudenten. Samen met twee
Chinese werknemers van Philips
Eindhoven is ze ook in Delft en Twente
op zoek gegaan naar toekomstige
werknemers.
De plannen van de Chinese masterstudenten zijn niet eenduidig. Een deel wil
graag terug naar het moederland en een
ander deel wil graag in Nederland
blijven. Volgens de HR-manager zijn de
studenten door hun buitenlandervaring
beter in staat om onafhankelijk,
creatief, zelfstandig en pragmatisch te
denken.

inschrijft heeft dezelfde rechten.
Studenten met een buitenlandse
vooropleiding mogen dus niet worden
uitgesloten van een stage waar
studenten met een Nederlandse
vooropleiding wel toegang toe hebben,”
zo laat hij in een schriftelijke reactie
weten.
Opleidingsdirecteur Mark de Berg
noemde de formulering van de
stagevoorwaarden zelf eerder al
‘ongelukkig’. Tevens gaf hij al aan dat
komend studiejaar geen onderscheid
meer gemaakt zal worden tussen
Nederlandse en buitenlandse studenten. In reactie op de uitspraak van het
Ministerie van OCW laat hij per e-mail
(vanuit het buitenland) weten: “Dit is

[E]

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

Process Technology Lab officially
opened
March 25, 2011 - By means of several
speeches and short lectures by PhD
candidates, and a tour, last Thursday
afternoon, March 24, the Process
Technology lab was officially opened.
Part of the lab was brought in from the
University of Twente. Last year,
Professor Hans Kuipers and a large part
of his scientific staff switched from said
university to TU/e. The newly opened
lab was set up especially for them.
DH lowers thermostat
March 25, 2011 - DH will be lowering the
thermostat by one centigrade. In all
buildings on TU/e campus, the
temperature will be set to either 20 or 21
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Geen zacht randje
aan harde knip

“Bomen verplaatsen moet
met grof geweld”

De ‘harde knip’ tussen bachelor en
master moet niet te star zijn. Een CDA/
VVD-motie van die strekking werd dinsdag door de Tweede Kamer aangenomen. Toch gaan studenten daar weinig
van merken. Aan de TU/e wordt de
maatregel in september 2012 ingevoerd.

Op het terrein van de TU/e werden
dinsdag 29 maart drie eikenbomen
verplaatst. De eiken moeten plaatsmaken voor het nieuwe bedrijvencentrum ‘Catalyst’ dat tussen het Multimediapaviljoen en het Twinning Centre
wordt gebouwd. De verplaatsing was
een zware operatie, de in totaal 250.000
kilo wegende kluit van de drie bomen
samen kwam maar moeilijk los.

Hogescholen en universiteiten moeten
de harde knip uiterlijk september 2013
hebben ingevoerd. Maar bachelorstudenten die nog maar een paar studiepunten nodig hebben, moeten eigenlijk
alvast aan hun master kunnen beginnen,
vond CDA-kamerlid Sander de Rouwe.
Hij diende een motie in waarin hij vroeg
de wet niet ‘te star’ uit te voeren voor
zulke studenten, en ook te zorgen dat ze
op meer momenten in het jaar tentamens kunnen herkansen en aan een
master kunnen beginnen. VVD-kamerlid
Anne-Wil Lucas zette haar naam er ook
onder. Staatssecretaris Zijlstra vroeg
daarop aan Lucas of zij bedoelde dat
instellingen hun zaken goed voor elkaar
moeten hebben voor ze de harde knip
invoeren, zodat studenten niet de dupe
worden van gebrekkige organisatie. Dat
beaamde ze. Ze wil -anders dan De
Rouwe- beslist geen zachtere knip: “Het

gaat mij erom dat het mogelijk moet zijn
om op tijd te studeren. Die randvoorwaarde vind ik heel erg belangrijk.”
Maandag berichtte dr.ir. Faas Moonen,
voorzitter van de commissie die zich
bezighoudt met de implementatie van
de maatregel aan de TU/e, over de
huidige stand van zaken. Volgens
Moonen gaan de ontwikkelingen op dit
moment vrij hard. Er is inmiddels een
concept jaarrooster vastgesteld. Maar
sommige opleidingen worstelen volgens
hem op dit moment nog met het
inpassen van meerdere instroommomenten voor de masterfase. “We
zitten op schema, maar er moet nog
heel wat gebeuren”, aldus Moonen.
(HOP/HK)

[E]

The rigid dividing line
between bachelor and
master degrees could
be a little less strict. Last
Tuesday, a motion of that kind from
CDA and VVD was passed in the House
of Representatives. Still, students will
hardly notice any differences. At TU/e,
the new measure will be implemented
in September of 2012.

’s Ochtends werd de grond rond de
bomen afgegraven, daarna werden er
stalen platen onder de kluit doorgetrokken om het geheel verplaatsbaar te
maken. Via deze constructie was het
mogelijk met kettingen en graafmachines de drie eiken, meter voor meter, te
verslepen naar hun nieuwe habitat,
vijftig meter verderop.
Boomchirurg Willy van de Vorst had de
leiding over de operatie. Hoewel Van de
Vorst veel ervaring heeft met het verplaatsen van bomen is deze opdracht,
door het grote gewicht dat versleept
moet worden, ook voor hem iets nieuws.
Maar de boomchirurg twijfelt er niet aan

stems mogen tóch op stage
voor ons des te meer reden om de
formulering aan te passen, zodat er
geen onderscheid meer gemaakt wordt
naar vooropleiding.”
Op de vraag of buitenlandse studenten
ook nu al de mogelijkheid krijgen om
een stageverzoek in te dienen,
antwoordt De Berg: “Buitenlandse
studenten kunnen (net zoals Nederlandse studenten) een individueel verzoek
indienen voor een stage. Zo’n verzoek
zal dan door de examencommissie
beoordeeld worden. Maar wij blijven erg
terughoudend met het geven van
goedkeuring aan deze verzoeken (dit
geldt zowel voor Nederlandse als voor
buitenlandse studenten).” (SK)

degrees depending on the building.
Reason for the reduction has been the
so-called Warm-sweater Day of
February 4. It turned out that both staff
and students barely noticed the
difference after the thermostat was
adjusted to night temperature, causing
the boilers to hardly do any work.

Lees het relaas van buitenlandse
student Siddharth Chunduri hierover op
pagina 5: nieuws | mens.

[E]

From now on, Master
students of Embedded
Systems who received
their Bachelor degree outside the
Netherlands will be allowed to go on
internships just as their peers who
enjoyed a Dutch degree. Up until now,
they couldn’t. Fortunately, the department decided to adjust the rules,
thanks in part to a reaction from the
Ministry of OCW.

Philips Eindhoven employees, she also
visited Delft and Twente to look for
future employees.

More visitors at open days TU/e
March 29, 2011 - On Friday and
Saturday, March 25-26, TU/e had its
open days. In the Auditorium,
students-to-be could get acquainted
with TU/e’s wide variety of studies. The
university welcomed a large number of
visitors: 1,290 high-school students
visited, compared to 1,029 last March.
Philips Asia curious about ideas
Chinese master students
March 30, 2011 - On March 9, an HR
manager of Philips Research Asia
Shanghai visited TU/e to listen to the
plans of thirty Chinese master
students. Accompanied by two Chinese
Foto | Bart van Overbeeke

dat de operatie gaat lukken: “Met
bomen hoef je niet zo voorzichtig te zijn,
dat moet met grof geweld.”
Bij de eerste poging om de eiken te
verslepen kwam er weinig beweging in
de kluit, pas toen er later op de dag
twee graafmachines ter versterking
waren gearriveerd, hadden Van de Vorst
en zijn team succes. Met de gebundelde
kracht van vijf enorme graafmachines
werden de honderd jaren oude eiken
naar hun nieuwe locatie verplaatst.
Maar ook nu verliep de operatie met
horten en stoten. Hoe zwaar het karwei
was, werd nog eens duidelijk toen een
stalen ketting brak die één van de
machines met de kluit verbond.
Over de kosten van de operatie kan Van
de Vorst nog geen accurate voorspelling
doen. “Het is heel moeilijk hier iets over
te zeggen, dit heb ik ook aangegeven
tijdens het overleg met het universiteitsbestuur. Ik schat dat het 25.000 tot
50.000 euro gaat kosten, maar als we
met veel tegenslagen te maken krijgen,
kan het ook veel duurder uitvallen.”
De eiken waren de laatste drie uit een

groep van tien bomen die voor de bouw
van ‘Catalyst’ moesten worden verplaatst. Door de hoge leeftijd van de
eiken mochten ze van de gemeente niet
gekapt worden en was verplaatsen de
enige optie.
Op de plek waar de bomen stonden
komt straks de parkeergarage van het
nieuwe bedrijvencentrum ‘Catalyst’.
‘Catalyst’ moet vanaf het einde van 2011
onderdak gaan bieden aan startende
bedrijven in de technische sector. (GvdN)

[E]

On Tuesday, March 29,
three oak trees located
on TU/e grounds were
moved fifty meters. The
trees are hundreds of years old, but
had to make way for the new Catalyst
business center that is currently under
construction between the Multimedia
Paviljoen and the Twinning Center. It
was a tricky move, since the trees’ roots
– weighing a total of 250,000 kilos –
were hard to dislodge.
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TU/e-experts op National Geographic Bachelorstudent
Wiskunde publiceert
Europees
De komende dertien weken komen
‘experts’ van de TU/e uitgebreid in
beeld in het tv-programma Green Dream
District, dat vanaf 2 april iedere
zaterdag wordt uitgezonden op National
Geographic Channel. In Green Dream
District strijden jonge kandidaten tegen
elkaar met zelfbedachte duurzame
uitvindingen.

In totaal nemen 36 kandidaten tussen
de 9 en 19 jaar het tegen elkaar op. Veertien van de hen kregen hulp van experts
van de TU/e, de overigen zijn geholpen
door mensen van het ROC Eindhoven en

de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Elke
aflevering komen TU/e-experts in beeld.
Komende zaterdag (2 april) presenteert
Rachel Venneker haar uitvinding ‘Magic
gum’: door een stof toe te voegen aan
kauwgom lost deze op in regenwater,
maar niet in speeksel. Hierdoor zouden
we snel af zijn van kauwgom op straat.
Ze is geholpen door twee ‘Green
Coaches’ van de TU/e: dr.ir. Hans Heuts
en prof.dr. Alex van Herk gaven haar
advies, de laatste via Skype vanuit
Singapore.
In de aflevering van zaterdag 9 april

wordt jonge uitvinder Nico Katsburg
geholpen door Green Coach Rudolf
Huisman om een aerodynamische, lichte
en zuinigere vrachtwagen te ontwikkelen. (TJ)

[E]

For the next thirteen
weeks, the TV program
Green Dream District will
be extensively covering
TU/e ‘experts’. The show will be aired
on National Geographic Channel on
Saturdays starting April 2. In Green
dream District, young people compete
with their own sustainable inventions.

Werktuigbouw bevordert
UHD tot hoogleraar
Dr.ir. Gerrit Peters is per 1 maart 2011
benoemd tot persoonlijk hoogleraar aan
de TU/e-faculteit Werktuigbouwkunde.
Peters blijft werkzaam binnen de groep
Polymer Technology van deze faculteit,
waar hij universitair hoofddocent was.
De kersverse hoogleraar dankt zijn
promotie volgens de faculteit aan zijn
“internationaal aantoonbaar unieke
wetenschappelijke bijdragen” op het
gebied van reologie (stromingsleer) en
kunststofverwerking.

Ook is de 58-jarige Peters betrokken bij
biomechanisch onderzoek, zoals de
ontwikkeling van hartklepprotheses en
de reologie van hersenweefsel,
bloedproppen, huid en vet.
Daarnaast ontwikkelde Peters enkele
geavanceerde apparaten die momenteel
door TU/e-spinoff IME Technologies op
de markt worden gebracht.
De benoeming van Peters is persoonsgebonden. Dat betekent dat hij als

hoogleraar na zijn emeritaat niet zal
worden opgevolgd. (TJ)

[E]

Come March 1, dr.ir.
Gerrit Peters will be
appointed personal
professor at TU/e’s
Department of Mechanical Engineering. Peters will remain active within
the department’s Polymer Technology
group, where he used to be an associate professor.

Het bachelorproject van Wiskundestudent Johan de Jong heeft geleid tot een
publicatie in een internationaal tijdschrift. In juni verschijnt een artikel over
De Jongs project in het maandblad van
de European Mathematical Society
(EMS).
Het maandblad van de EMS is een populair wiskundetijdschrift dat kiest voor
toegankelijk onderzoek. Het heeft zo’n
2.500 individuele abonnees bovenop
een groot aantal institutionele abonnees, vertelt dr.ir. Jan Draisma, die de
student bij het project begeleidde en
co-auteur is van het bewuste artikel. De
Jong, inmiddels bezig met een master
informatica (hij behaalde twee bachelors,
wiskunde en informatica), is erin
geslaagd om oneindig veel voorbeelden
te vinden die het zogenaamde
vermoeden van Casas-Alvero ondersteunen.

Het tweetal voelt zich vooral aangetrokken door het avontuur, vertelt Sanches.
“Er is geen materialenwagen. Dit is geen
backpacken waarbij je een kaartje voor
de bus koopt en achterover gaat zitten.”
De opzet van The Rickshaw Run is vooral
gericht op de reis en minder op de
uitslag. Er zijn geen prijzen te winnen en
als je te laat binnenkomt, mis je alleen
het afsluitingsfeest. Maatta: “It would
be nice to not miss the party.” Maar op
tijd binnenkomen gaat nog een hele
prestatie worden. Sanches laat op zijn
laptop foto’s zien van een felgekleurde
riksja op een onverharde weg. “Kijk naar
die kleine wielen en naar de stenen op
die weg!”
Omdat The Rickshaw Run geen vast
parcours heeft, maar alleen een beginen eindpunt, bepalen de deelnemers
zelf hoe ze India doorkruisen. Hiervan
hebben de promovendi al een duidelijk
beeld. Eerst willen ze langs de westkust
richting het noorden rijden en dan ter
hoogte van de natuurparken rond Goa
het binnenland in. Sanches: “We willen
tijgers en olifanten zien.” Veel voorbereidingen treft het tweetal niet, er gaan
alleen een wegenkaart en een reisgids
mee naar India. De tuktuk krijgen ze

[E]

De Spaanse wiskundige Eduardo
Casas-Alvero vermoedde dat als een
functie (van graad n) nulpunten
gemeenschappelijk heeft met al zijn
afgeleiden (tot en met orde n-1), je deze
functie kan schrijven in de vorm f(x) =

Dwars door India met een
driewieler
Hoge temperaturen, miljoenensteden,
bergen, jungles en heel veel slechte
wegen. TU/e-promovendi Pedro Sanches
en Tommi Maatta, beiden 28, vertrekken
17 april naar India om daar mee te doen
aan The Rickshaw Run. Deze tuktukrace
is een jaarlijks terugkerende trektocht
waarbij de deelnemers met een
authentiek Indiase driewieler in twee
weken van het zuidelijk plaatsje
Chochin naar Shillong, helemaal in het
noordoosten van India, rijden.

a(x+b)^n. Dit zou gelden voor functies
van een willekeurige graad. Draisma: “In
zijn algemeenheid is dit vermoeden nog
niet bewezen, maar er waren al wel
oneindig veel voorbeelden gevonden.
Johan heeft hier nog eens oneindig veel
voorbeelden aan toegevoegd.”
De universitair docent is enthousiast
over de publicatie. “Het blad van de
European Mathematical Society wordt
door veel professionele wiskundigen
gelezen, dus dit is een hele eer, zeker
voor een bachelorproject.” (TJ)

Mathematics student
Johan de Jong’s
bachelor project will be
covered in an international journal. In June, an article on De
Jong’s project will appear in the Journal
of the European Mathematical Society
(EMS). The student discovered endless
examples substantiating the CasasAlvero conjecture.

En ik vind
Bokken?
Iedere week probeer ik vier keer tien kilometer hard te lopen. Rondje Brouwhuis,
zoals sommigen het ook wel noemen. En als ik zin heb dan loop ik om en
worden het er vijftien of twintig, afhankelijk van bij welke brug ik het kanaal
kan oversteken. Iedere keer loop je dan langs weilandjes en in sommige
daarvan staan schapen. Nu staan er in één van die weilandjes al behoorlijk wat
weken twee schapen. Het bijzondere daaraan is dat zij tot elkaar zijn veroordeeld
door middel van een ketting van ongeveer een meter lang. Laatst zag ik de
eigenaresse van die schapen en vroeg haar waarom dat het geval is.

Tommi Maatta en Pedro Sanches. Foto | Rien Meulman

daar van de organisatie.
Het idee om mee te doen aan The
Rickshaw Run komt van Sanches. De
Portugese promovendus kwam per
toeval op de website van de race terecht
en besloot zich direct in te schrijven.
Daarna pas werd het team gevormd dat
de toepasselijke naam Compass(less)
Journey draagt. Hierin zit naast de Finse
Tommi Maatta ook Pedro’s broer Francisco. De twee promovendi kennen elkaar
via Phillips, waar ze beiden stage liepen.
The Rickshaw Run is niet alleen een
avontuur voor de deelnemers: ze halen
ook geld op voor het goede doel. Om te
mogen starten is ieder team verplicht
duizend Engelse pond op te halen.
Sanches en Maatta zijn op dit moment
bezig het geld bij elkaar te krijgen door
onder andere een pokeravond en een
diner te organiseren. Vooralsnog
hebben de promovendi nog een lange
weg te gaan: Sanches schat dat tot nu
toe zes tot negen procent van het totaal
benodigde bedrag is opgehaald. Dit
geld gaat naar The International Rescue

Team, een organisatie gespecialiseerd
in het redden van mensen in gebieden
die getroffen zijn door een ramp. Aan de
TU/e is de riksja de laatste jaren populair. In juli 2009 behaalde een groep
studenten de tweede plaats in de Hybrid
Tuktuk Battle met hun ontwerp voor een
brandstofzuinige tuktuk. (GvdN)
De reis van de promovendi is te volgen
via http://tinyurl.com/636dmwq

[E]

High temperatures,
metropolises, mountains,
jungles and many,
many shoddy roads – on
April 17, TU/e PhD students Pedro Sanchez and Tommi Maata, both 28 years
old, will be leaving for India to
participate in the Rickshaw Run. It’s an
annual tuk-tuk race in which teams have
two weeks to travel from the southern
town of Chochin to Shilong, in the very
northeast of India, in a traditional Indian
three-wheeler. Track their trip at
http://tinyurl.com/636dmwq.

Allereerst vertelde ze mij dat het twee bokken waren. Mij was dat inderdaad
nog niet opgevallen. Maar wat wil je, de vacht van die beesten is op dit moment
nogal dik. Verder vertelde ze dat die schapen met elkaar bleken te bokken. Dat
wil zeggen dat ze aan elkaar kopstoten uitdelen als ze los staan.
Die kopstoten kunnen zo hard zijn dat ze elkaars nek kunnen breken.
Op de dag dat ik met die eigenaresse sprak, had ik op het werk net weer het
een en ander te horen gekregen over mogelijke bezuinigingen en toen moest
ik weer terugdenken aan de jaren negentig. Toen waren er ook bokken die
elkaars nek wel hadden kunnen breken. Zo kwam ik op de gedachte of die
bokken van toen ook met zo’n ketting aan elkaar waren verbonden?
Na verloop van tijd laat de eigenaresse die bokken weer los om te zien hoe
het gaat. Dat wetende was ik doorgelopen, er verder bij stilstaan heeft geen
zin. Er stonden ook al lammetjes in een ander weiland. Daar zullen die bokken
wel hun bijdrage aan hebben geleverd.
Maar toen vroeg ik me plots af wat de eigenaresse zou doen als die bokken
op leeftijd zouden zijn. Ik weet het niet, maar op de een of andere manier liep
ik daarna toch minder ontspannen dan anders.
Alsmaar denkend aan bokkende bokken op leeftijd,
René van Hassel | medewerker Wiskunde

[E]

In a spring consideration by René van Hassel of the Mathematics
staff, he compares the image of two goats that are chained
together to prevent them from breaking each other’s neck when
they’re in heat with the cutbacks at TU/e now and back in the nineties.
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Boekje moet hoogleraren hulp
Bach en wiskunde
bieden bij benoemingsprocedures
Hoogleraren die zitting hebben in
benoemingsadviescommissies, krijgen
in het vervolg van het College van
Bestuur het boekje ‘Hoogleraarbenoemingen in Nederland (m/v), Mythen,
feiten en aanbevelingen’ toegestuurd.
Dit initiatief is een klein onderdeel van
de campagne om de komende jaren aan
de TU/e veel meer vrouwen in de
wetenschappelijke staf te krijgen.
De ambitie om het aantal vrouwelijke
wetenschappers aan de TU/e stevig te
laten toenemen, is nog altijd hoog. Dat
blijkt ten minste uit cijfermateriaal dat
maandag 28 maart aan bod kwam
tijdens de universiteitsraadvergadering.
Met een presentatie liet de Stuurgroep
Vrouwelijk Talent naar de Top zien wat
het betekent als de TU/e tot en met 2015
de posities van al de uitstromende
wetenschappers voor vijftig procent zou
invullen met vrouwen. Het zou onder
meer betekenen dat er dan 33 vrouwelijke hoogleraren rondlopen op een
totaal van 166. Nu zijn dat er negen. In
2015 is dat dan twintig procent van het
totaal, wat volgens het Strategisch Plan
ook het streefcijfer is voor 2020.
Het aantal vrouwelijke uhd’s zou stijgen
van vijf nu naar dertien. Dat is dan
‘slechts’ tien procent van het totaal. Bij

de vrouwelijke ud’s worden het er dan
78 van de in totaal 285, een procentueel
aandeel van 27. In de begeleidende brief
staat overigens dat dit louter kwantitatief cijfermateriaal betreft en dat het op
faculteitsniveau nog moet worden
aangevuld en bewerkt met lokale
informatie.
Inmiddels lopen er al initiatieven die
bovenstaande cijfers mogelijk moeten
maken, zoals een tenure track voor
uhd’s, een mentoring programma voor
ud’s en sinds 2010 de verplichting
minimaal één vrouw op te nemen in de
benoemingsadviescommissie. Vorig jaar
werd binnen de faculteiten ook een
ambassadeursnetwerk voor dit initiatief
opgezet.
Nu is er de uitgave van een speciaal
boekwerkje van de Nijmeegse onderzoekster Marieke van den Brink,
gebaseerd op haar vorig jaar verschenen
proefschrift. Hierin worden enkele
veelgebruikte verklaringen voor het lage
percentage vrouwen op hoogleraarposities ontmanteld. Zo zouden er te
weinig vrouwen zijn met de juiste
ervaring en opleiding en zouden ze vaak
ook geen ambitie hebben om door te
stromen. Cijfermatig toont Van den Brink
aan dat die vooronderstellingen niet
kloppen. Ook onderzocht ze het

wervings- en rekruteringsbeleid van
universiteiten. De feiten volgens haar
onderzoek: de meeste nieuwe hoogleraren worden geworven in een
gesloten procedure, waarbij universitaire scouts een doorslaggevende rol
spelen. Die scouts zijn meestal mannen
met veelal homogene mannelijke
netwerken. Vrouwen kunnen daar
nauwelijks tussen komen. Verder zet ze
vraagtekens bij de transparantie bij
benoemingen en bij de beoordelingscriteria. Het boekje sluit af met vier
lijstjes met suggesties; voor decanen,
benoemingsadviescommissies, CvB’s en
hoofden van de personeelsafdeling. Het
CvB heeft er driehonderd exemplaren
van aangeschaft als hulpmiddel. (HK)

[E]

In the future, the
Executive Board will
be sending professors
seated in appointment advisory boards
the booklet ‘Professor appointments
in the Netherlands (m/f): Myths, facts
and recommendations’. The initiative
is part of a campaign that should lead
to a major increase in the appointment
of women for TU/e’s scientific staff in
the years come.

Voor liefhebbers van de muziek van
Bach en de hierin verborgen wiskundige
structuren, geeft Bach-kenner Kees van
Houten op woensdag 13 april een lezing
over ‘de kruisvorm in de Matthäus
Passion’. Deze vindt plaats in de
Stadskerk St. Cathrien in Eindhoven.
De lezing wordt opgeluisterd door het
Eindhovens Vocaal Ensemble (met
diverse TU/e-alumni), onder leiding van
TU/e-organist Ruud Huijbregts. Enkele
door Van Houten uitgelichte passages
worden daarnaast ten gehore gebracht
door professionele muzikanten en
solisten. Van Houten schreef meerdere
boeken over de getallensymboliek in het
werk van Bach.
Geïnteresseerden kunnen woensdag 13
april terecht in de St. Cathrien vanaf
19.30. Toegang is 5 euro, maar de
muzikale lezing is gratis met een

entreebewijs voor de uitvoering van de
Matthäus Passion in de Catharinakerk
van 17 april. (TJ)

[E]

Enthusiasts of Bach’s
music and the
mathematical structures
hidden within, Bach
connoisseur Kees van Houten will be
hosting a lecture on ‘the cruciform
nature of the Matthäus Passion’ on
Wednesday, April 13. The lecture will
be held in the St. Cathrien city church
in Eindhoven at 7.30PM. There’s a fiveeuro admission fee, but attending is
free upon presentation of a ticket to the
Matthäus Passion performance in the
same church on April 17.

Nieuws | Mens

Biomedische topconferentie
in Auditorium
Op 7 en 8 april ontmoeten vertegenwoordigers van bedrijven en kennisinstellingen elkaar tijdens Biomedica
2011 op het TU/e-terrein. Dit internationale congres trekt naar verwachting
achthonderd tot duizend geïnteresseerden, met name vertegenwoordigers
van universiteiten en bedrijven
gespecialiseerd in ‘Life Science’ uit de
technologische topdriehoek EindhovenAken-Leuven.
Het geheel vindt plaats in het Auditorium, waar wetenschappers en ondernemers elkaar in vijftig presentaties in
vier parallelsessies op de hoogte
brengen van de laatste ontwikkelingen
op biomedisch vlak. Onderwerpen zijn
onder meer: biomaterialen voor gerichte
medicijnafgifte en regeneratieve
geneeskunde, geneesmiddelen tegen
hart- en vaatziekten en neurologische
aandoeningen, de ontwikkeling van

medische apparatuur en medische
productontwikkeling.
Daarnaast presenteren zo’n zeventig
bedrijven, waaronder Philips en DSM, en
een groot aantal universiteiten zich per
branche op een informatiemarkt. Ook de
TU/e, de Universiteit Maastricht en de
Radboud Universiteit Nijmegen zijn
present, net als vertegenwoordigers van
Nederlandse technologische hotspots
als de High Tech Campus Eindhoven,
Chemelot en de Health Campus
Maastricht.
Door innovatieve bedrijven in aanraking
te brengen met toepassingsgericht
wetenschappelijk onderzoek, beoogt
Biomedica de commercialisering van
wetenschappelijke kennis op het gebied
van Life Science bevorderen. Het
congres wordt op 7 april geopend door
TU/e-collegevoorzitter dr.ir. Arno Peels
en start met een forumdiscussie over de

toekomst van de zorg onder leiding van
Jan Douwe Kroeske. (TJ)
Inschrijven is nog mogelijk via
www.biomedica2011.com Ook ter plekke
zal nog een registratiedesk geopend
zijn.

[E]

On April 7 and 8, business and knowledgeinstitute representatives
will meet on TU/e campus at Biomedica
2011. The international congress is
expected to attract between 800 and
1000 people, mostly representatives
of universities and businesses that
specialize in ‘Life Science’, from the
Eindhoven-Leuven-Aachen technology
triangle. Those who are interested can
still register at www.biomedia2011.com.
There will also be a registration desk at
the event.

Faculteitsbibliotheken B en W&I
niet meer langer open
De verlengde openingstijden van de
faculteitsbibliotheken Bouwkunde en
Wiskunde & Informatica worden na
1 april niet meer voortgezet. Dat heeft
het College van Bestuur vorige week
besloten.
De verlengde openingstijden waren
1 november vorig jaar november
ingegaan op verzoek van rector Hans
van Duijn. Uit een eerder gehouden
enquête bleek namelijk dat zestig
procent van de studenten ruimere
openingstijden van de bibliotheek wilde.

Behalve het raadplegen van de papieren
collectie, gaven de studenten aan dat ze
hun bibliotheek ook graag als studieplaats gebruiken.
Maar de praktijk wees de afgelopen vijf
maanden anders uit. De belangstelling
voor de extra uren, met name in de
vroege avond, viel minder hoog uit dan
op basis van de enquête werd verwacht.
Drs. Jeanne Figdor, directeur van het
Informatie Expertise Centrum: “Tijdens
de pilot zijn steeds op meerdere
tijdstippen tellingen gedaan op de twee
locaties. Op basis van deze tellingen, de

beschikbare ruimte in de centrale
bibliotheek in De Hal en de kosten, heeft
het College van Bestuur besloten de
pilot niet te verlengen.” (FvO)

[E]

Department libraries of
Architecture, Building &
Planning and Mathematics & Computer
Science will cancel their
extended opening hours after April 1.
The Executive Board decided on the
undoing last week. People didn’t really
use the feature.

“Ik wil graag kennismaken
met het bedrijfsleven”
Siddharth Chunduri uit India zit in het
eerste jaar van zijn master Embedded
Systems (ES) en wil als onderdeel
hiervan graag op stage. Bij ES is het
echter niet mogelijk om als student
met een buitenlandse vooropleiding
stage te lopen. Het ministerie van
Onderwijs heeft laten weten dat dit
beleid niet strookt met de Nederlandse wetgeving.
Wat vind je ervan dat je als buitenlandse student niet op stage mag?
“Ik wil niet zeggen dat de opleiding
het mij verbiedt om op stage te gaan,
maar de bestaande regels maken het
wel bijna onmogelijk. Ik kwam naar de
TU/e om praktische ervaring op te
doen, dan is het vervelend als dit niet
mogelijk blijkt te zijn.”
Had je ook voor de TU/e gekozen als je
vooraf had geweten niet op stage te
kunnen?
“De TU/e heeft een geweldige
reputatie, ik zou dus toch wel voor
deze universiteit gekozen hebben. Ik
was alleen wel een andere opleiding
dan ES gaan doen, één waar ik als
buitenlandse student wél op stage had
gekund.”
Wat vind je van de reden die
Embedded Systems geeft voor het
stagebeleid?
“Als reden geven ze dat buitenlandse
studenten niet bekend zijn met de
bedrijfscultuur in Nederland, daar zit
wel wat in. Ik had zelf ook moeite om

me aan te passen aan de manier van
werken aan de universiteit hier. Ik vind
alleen dat dit geen reden kan zijn om
mensen een stage te ontzeggen.
Hierdoor kunnen ze namelijk geen
kennismaken met het bedrijfsleven en
dat terwijl er rond Eindhoven zoveel
ondernemingen zitten waar wij veel
kunnen leren.”
Zie je dankzij de uitspraak van het
ministerie een nieuwe kans om toch
op stage te kunnen?
“Ik heb hierover, samen met andere
studenten, al contact gezocht met ES.
De opleiding laat weten dat het voor
ons misschien toch mogelijk is stage
te lopen, maar dan moeten we wel
kunnen bewijzen dat dit meerwaarde
heeft voor onze master. Ik ben alleen
bang dat het veranderen van de regels
voor mij te lang gaat duren, als ik
straks in het tweede jaar zit is de
mogelijkheid op een stage verkeken.”
(GvdN)

[E]

Siddharth Chunduri is a
first-year master student
of Embedded Systems
(ES) and as part of his
program he’d like to do an internship.
However, ES does not allow students
with a foreign bachelor degree to
apply for an internship. Instead, they
are forced to attend regular classes.
The Ministry of Education already
pointed out the policy is not in line
with Dutch law.
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TEACH: teaching support for TU/e staff |
Course ‘Setting up and giving lectures’
(TRD64)
This course is intended to support
teachers to design lectures and make
sound choices to select activating
teaching methods.
This one-day course focuses on: how
do I build a catchy story; how can I make
my presentation varied and appealing;
how do I make use of interactive
teaching methods and how do I
structure my series of lectures; what
are lectures for and what should I treat
in other teaching formats; how can I
engage students to keep up with the
course flow at home; how can I get
my audience to actively participate
in my lectures?
You will work with other teachers
in a small group.
This course will take place on
17 May 2011 from 9.00 - 17.00 hours.
For further information regarding
this course please contact
Sonia Gómez Puente
(s.m.gomez.puente@tue.nl).
Enrolment occurs through Studyweb:
http://Studyweb.tue.nl
Participation by teaching staff of
the TU/e is free of charge.

Bureau Promoties en Plechtigheden |
Promoties
Ir. M.A.A. Boon verdedigt op maandag
4 april 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 ‘Polling Models From
Theory to Traffic Intersections’. Boon
promoveert aan de faculteit Wiskunde &
Informatica. De promotoren zijn: prof.dr.
ir. O.J. Boxma en prof.dr.ir. I.J.B.F. Adan.

Dienst Interne Zaken | Openingstijden
kantine tijdens tentamenperiode
Alle kantines zijn tijdens de tentamen
periode van 4 april tot en met 16 april
beperkt open tot 14.00 uur, met
uitzondering van de kantine in
het Auditorium, deze is tijdens de
tentamenperiode geopend van
9.30-14.00 uur en van 16.00-19.30 uur.
De koffiebar in het Auditorium is
open van 8.30-16.00 uur.
Café De zwarte doos is geopend
van 8.30-22.30 uur.
De University Club is geopend
van 9.00-21.00 uur.
Extra vermelding: op 7 en 8 april is de
kantine van het Auditorium gesloten,
er zijn dan ook geen avondmaaltijden
verkrijgbaar.
Op 6 april is de kantine wel geopend,
de zitplaatsen zijn op niveau 2 (tweede
verdieping) dit alles komt door het
ombouwen van de kantine voor een
congres. Excuses voor het ongemak.
Kantine W-hoog tijdelijk dicht
De kantine van W-hoog gaat vanaf week
17 tijdelijk dicht, dit in verband met de
verbouwing van de kantine. Er is een
tijdelijke uitgifte gemaakt waar koffie,
soep, zuivel en belegde broodjes
verkrijgbaar zijn. De tijdelijke uitgifte
is gesitueerd in W-laag op de begane
grond. De openingstijden zijn van
11.00 – 14.00 uur.
Koffievoorzieningen op aanvraag blijven
mogelijk. Deze kunt u bij administratie.
eurest@remove-this.tue.nl aanvragen.
Excuses voor het ongemak.

D. Gopi Poduval MSc verdedigt op
dinsdag 5 april 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 ‘On the Role of Acidity
in Amorphous Silica-Alumina Based
Catalysts’. Gopi Poduval promoveert aan
de faculteit Scheikundige Technologie.
De promotoren zijn prof.dr. J.A.R. van
Veen en prof.dr.ir. E.J.M. Hensen.
Ir. W. Groenendaal verdedigt op
woensdag 6 april haar proefschrift tegen
de bedenkingen van een commissie.
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Spatiotemporal
skeletal muscle dynamics Experimental
observations and numerical analyses’.
Groenendaal promoveert aan de
faculteit Biomedische Technologie.
De promotor is prof.dr. P.A.J. Hilbers.
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Stedenontmoeting 2011 en de ESZVV
Totelos krijgt een garantstelling van
maximaal 1.000 euro op een eventueel
tekort bij de organisatie van het IUTT 2011.
Meer informatie op www.tue.nl/sfse/.
Voor het indienen van een verzoek om
financiële steun of info kan men terecht
bij de adviseur van het Bestuur SFSE,
Mw. Elly van den Broek-Dingen,
(tel. (247 41 82), e-mail:
p.v.d.broek.dingen@tue.nl
T!nt | Kloosterweekend
Rust, natuur, creativiteit en spiritualiteit
komen samen dit weekend als we te
gast zijn bij de Benedictijnen van de
Sint Willibrord Abdij in Doetinchem.
Er zijn verschillende workshops, er is
tijd voor jezelf en natuurlijk is er
gelegenheid kennis te maken met het
kloosterleven en met elkaar. Datum:
3 juni t/m 5 juni. Voorbereiding: 17 mei.
Kosten: 50,- euro excl. reiskosten.
Aanmelding tot uiterlijk 28 april.
Meditatie
Wegens groot succes biedt Tint nog
2 extra maandagen de mogelijkheid
om mee te doen met meditatie.
De ontspanning die dit oplevert geeft
weer energie voor de rest van de week.
Ook behoefte aan meer rust en energie?
Geef je dan snel op via tint@tue.nl.
Datum: maandag 4 april en 11 april
Tijd: 17.00-18.30 Kosten: Gratis. Locatie:
De Kapel, Kanaalstraat 6 in Eindhoven.

en zoekt naar nieuwe theorieën en
experimenten.
Omdat wij grondig en zorgvuldig te werk
gaan en mooie programma’s willen
maken, beginnen we ruim van tevoren
aan de productie van een aflevering.
Daarom willen we zo vroeg mogelijk
op de hoogte zijn van uw onderzoek en
de ontwikkelingen die daar bij horen.
Dus werkt u aan een bijzonder project
of hoort u interessante geluiden vanuit
uw academische omgeving? Deel dit
met ons en onze kijkers! Alle input is
welkom; hoe eerder hoe liever. Neem
contact op met de Labyrint-redactie via
redactie-labyrint@vpro.nl
www.labyrint.nl
ISO | Eerste Hulp bij Ambitie-symposium
Maandag 18 april houden het ISO, de
LKvV, AIESEC, Unipartners NL, Studenten
Sport Nederland, Erasmus Students
Network en Integrand het symposium
‘Eerste Hulp Bij Ambitie’ (EHBA).
Het doel van dit symposium is om met
een positieve instelling de mogelijk
heden te bekijken die het bedrijfsleven,
het onderwijs en de politiek kunnen
bieden om studenten die willen
excelleren die kans te geven, zodat
alle partijen hier een voordeel mee
kunnen behalen.
Deze dag zal in de vorm van een
discussieplatform zijn waar verschillende
onderwerpen m.b.t. de ambitieuze
studenten zullen worden behandeld.
Hierbij zullen negen prominenten uit

Afscheid
Hannie van den Biggelaar, als ontwikkelaar werkzaam bij Dienst ICT, gaat met
vervroegd pensioen. Ter gelegenheid
hiervan kunt u afscheid van haar nemen
op dinsdag 12 april om 16.00 uur in het
PVOC.

STUDENTENLEVEN
Stichting Fonds Studentenvoorzieningen
Eindhoven | Gehonoreerde aanvragen
Het fonds heeft onlangs aanvragen
gehonoreerd van: E.S.D.V. Footloose
met een gift van 2.000 euro voor de
organisatie van het 45e ETDS 2011;
E.S.S.V. Isis krijgt 400 euro voor de
organisatie van het NSK Ploegenachtervolging schaatsen; de Vereniging van
Gereformeerde Studenten in Eindhoven
heeft een bijdrage van 625 euro
gekregen om notariskosten te dekken;
de Stichting Scala Productiehuis krijgt
4.000 euro als bijdrage aan de realisatie
van de musical Moulin Rouge t.g.v. het
55-jarig bestaan van de TU/e; de A.S.V.
SSRE met een gift van 750 euro voor de
organisatie van het NK Beleidsdebatteren 2011; Attila/Euflex met een
bijdrage van 400 euro voor de organisatie van het International Student
Tournament 2011; de VeerStichting voor
een pre-symposium met een gift van 250
euro; ESRV Concorde met een gift van
300 euro voor de organisatie van de

selectieronden in Amsterdam en
Groningen, het werken aan de show
met een professionele regisseuse,
een try-out tour door Nederland en
Vlaanderen, het driedaagse festival
eind oktober in de Stadsschouwburg
in Groningen en de finalistentour.
Uit alle aanmeldingen wordt door een
selectiecommissie de beste 6 geselec
teerd om verder te gaan in het traject
met als hoogtepunt natuurlijk het
driedaagse festival in de Stadsschouwburg in Groningen op 26, 27 en 28
oktober 2011.
Wil jij je inschrijven voor ons festival?
Ga dan snel naar www.gscf.nl voor
extra informatie en aanmelding.
De inschrijfperiode sluit op 17 mei.
Stichting Thomas More (voorheen
Radboudstichting) | Studiebeurzen van
5.000 euro
Voor het collegejaar 2011-2012 stelt de
Stichting Thomas More beschikbaar:
Studiebeurzen van 5.000,- euro voor
één jaar aanvullende studie in theologie,
filosofie of ethiek. Voor studenten met
een afgeronde bachelor- of master.
Aanvragen kunnen tot uiterlijk
30 april 2011 ingediend worden.
Zie www.thomasmore.nl voor de
voorwaarden.
Brainport International Community |
31 Maart: International Quiznight
Donderdag 31 maart om 20.00 uur is
er weer een International Quiznight bij
Carrousel op de Markt in Eindhoven.
De quiz is Engels gesproken en daarmee
uitermate geschikt voor internationale
studenten; nodig dus vooral al je
internationale studiegenoten uit voor
deze bijzondere avond!
Een Quiznight zoals sommigen deze
inmiddels kennen, in zeven rondes
met vragen over algemene kennis,
aangevuld met foto’s en muziek.
Deze Quiz is echter speciaal omdat
Brainport International Community op
deze avond gastheer is. Dat betekent
voor Quizzers het volgende: voor
iedereen is er een gratis drankje en
Brainport nodigt jullie uit om gratis te
komen Quizzen (normaal 3 euro p.p.).

VACATURES
DIVERSEN
VPRO/Labyrint | Uw onderzoek in
onze uitzending?
Labyrint, het journalistieke weten
schapsprogramma van NTR en VPRO,
is bezig met de voorbereidingen voor
een nieuw tv-seizoen. Vanaf september
behandelt Labyrint wekelijks een actueel
thema uit de wetenschappelijke wereld.
Voor het maken van deze nieuwe
programma’s heeft Labyrint uw hulp
nodig.
De wetenschap onderzoekt, vindt uit,
legt nieuwe werelden bloot en geeft
richting aan onze toekomst. Labyrint
geeft duiding aan deze ontwikkelingen

Advertenties

het bedrijfsleven, de politiek en het
onderwijs uitgenodigd worden om
deze onderwerpen te bespreken met
de aanwezigen.
Het symposium zal plaatsvinden in de
sociëteit van K.S.V. Sanctus Virgilius.
Schrijf je in op www.lkvv.nl of
www.iso.nl.
Groninger Studenten Cabaret Festival |
Aanstormend talent gezocht
Het 25ste Groninger Studenten Cabaret
Festival is op zoek naar aanstormend
cabarettalent! Laat jij iedereen altijd
lachen en zie jij jezelf wel op het
podium staan? Schrijf je dan snel in.
Het gehele traject zal bestaan uit de

PDEng User System Interaction, faculteit
ID, V51.1341, 1,0 fte, 2 years.
2 PhD positions, Ultrahigh speed
photonic integrated circuits, faculteit EE,
V36.1340, 1,0 fte, 4 jaar, Schaal 27 CAO
Nederlandse Universiteiten Promovendus.
PhD Climate change adaptation
measures: adaptive buildings and
occupants, faculteit B, V38.1162, 1,0 fte,
4 years, Schaal 27 CAO Nederlandse
Universiteiten Promovendus.
Voor meer informatie ga naar:
http://jobs.tue.nl.
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Vox Academica
Dr.ir. Anja Palmans, uhd Macro-Organic Chemistry bij
het Institute for Complex Molecular Systems (ICMS)

“Was het experiment van
Miller gebaseerd op toeval?”
Vorige week verscheen een artikel over
het vervolg op het Miller-experiment uit
de jaren vijftig. Na de dood van Stanley
Miller in 2007 werden buisjes met de
uitkomsten van zijn experiment gevonden
door Millers laatste promovendus.
Deze Jim Cleaves besloot samen met
een aantal andere wetenschappers de
buisjes opnieuw te onderzoeken. Wat is
er zo bijzonder aan het werk van Miller
en aan de bevindingen van Jim Cleaves?
Wat doet de TU/e op dit gebied en zijn er
raakvlakken met het werk van Cleaves?
“Miller maakte zo’n 55 jaar geleden
een mengsel van methaan, ammoniak,
waterdamp en waterstof en verwarmde
dit om het vervolgens bloot te stellen
aan elektrische ontladingen.
Dit experiment resulteerde in een
oersoep van een aantal aminozuren.
Bovendien was het de eerste keer dat
organische verbindingen efficiënt
gevormd werden uit anorganische
verbindingen”, zegt dr.ir. Anja Palmans,
uhd bij het ICMS.
“Volgens mij is het Miller-experiment
slechts één van de theorieën over
hoe het leven op aarde heeft kunnen
ontstaan. Allereerst weten we nu

eenmaal niet wat 4,5 miljard jaar
geleden de atmosferische condities
waren van de aarde. Miller nam aan
dat deze uit waterdamp, methaan,
ammoniak en waterstof bestond,
maar is dat zo? Helaas kunnen we
niet in een tijdmachine teruggaan.”
“Een van de belangrijkste uitkomsten
van het vervolgonderzoek is dat er
veel meer verschillende aminozuren
gevonden zijn en andere organische
verbindingen gevormd zijn dan in de tijd
van Miller. In kleine hoeveelheden
weliswaar, maar toch, ze zijn gevormd.
Dit heeft met name te maken met de
apparatuur 55 jaar geleden. Toen had
men grote hoeveelheden nodig om
te kunnen detecteren wat erin zat.
De apparatuur van nu is veel gevoeliger.”
“Wat vaak niet verteld wordt, is dat
Miller een spanningsboog opwekte die
heel specifiek was. Ook binnen het ICMS
hebben wij het experiment van Miller
nagebootst en dit resulteerde in eerste
instantie enkel in koolstof en teer,
in plaats van in de beoogde aminozuren.
We kwamen erachter dat het bepalen
van de spanningsboog heel nauw komt.
Gelukkig hadden de specialisten op het

Effe zeuren
Hebt u wel eens een bonus gekregen,
anders dan bij Albert Heijn? Ik niet.
Ik heb wel eens bonussen uitgedeeld.
Vroeger werd in de academische herfst
geleurd met gratificaties; er werd dan
aan de houders van ‘overeenstemming
relaties’ gevraagd om mensen te
noemen die iets extra’s hadden
verdiend. Ik hoor daar de laatste tijd
niets over, maar ik heb ook geen
‘relaties’ meer. Deze bonussen waren
in de orde van een half maandsalaris.
Bij banken is dat heel anders; daar
zijn de bonussen in de orde van hele
jaarsalarissen, en die zijn hoog in die
wereld. Er bestaat sinds 1969 een
Nobelprijs voor economie, ongeveer
een miljoen euro. Nobelprijzen hebben
voor de meeste wetenschappers de
waarde van ongeveer tien jaarsalarissen.
Er bestaat geen Nobelprijs voor bankiers.
Die zouden daar ook hun neus voor
ophalen; nog geen jaarsalaris.
Er is geen reden waarom de salarissen
in de geldbranche hoog zouden
moeten zijn. De meeste banken zijn
nog geen vijf dagen in de week open;
de deur gaat ’s morgens laat van het
slot en ‘s middags weer vroeg dicht.
Voor de leider van zo’n instelling zou
drie keer modaal een mooi salaris zijn.
Maar, ‘bankiers’ als Hommen zijn niet
te vinden in een bank op de hoek,
die zitten in hoge gebouwen aan de
Zuidas, waar volstrekt onduidelijk is
wat ze doen. Waarom zou zo iemand
honderd maal het modale inkomen

moeten krijgen? Antwoord: ze verdienen
veel geld voor hun bank. Maar, volgens
twee hooggeleerde economen -daar
zijn er honderden van- is dat heel
simpel: ze lenen geld van de Europese
Centrale Bank tegen twee procent
(daar zal wel belastinggeld bij moeten)
en lenen dat tegen vier procent uit
aan u en mij.
Door de eeuwen heen eten boeren
meer worst en spek dan stedelingen:
op de boerderij ís meer worst en
spek dan in de stad. Zo is het ook bij
banken: daar gaat veel geld om, en
de bankiers zitten daar -symbolischdichtbij. Wie met pek (of spek) omgaat,
wordt ermee besmet en met geld is dat
net zo: het blijft aan mensen hangen.
Zwemmen in het geld, het ideaal van
Dagobert Duck, is voor bankiers de
enige populaire sport.

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

Dr.ir. Anja Palmans. Foto | Bart van Overbeeke

gebied van bliksemontladingen bij de
faculteit Electrical Engineering het snel
voor elkaar, waardoor we de proef
alsnog goed hebben kunnen uitvoeren.
Of Miller precies wist hoe belangrijk de
aard van de spanningsboog was voor
het slagen van het experiment, met
andere woorden of het toeval was?
Ik weet het niet, het zou best kunnen.
“De TU/e voert in samenwerking met
Nemo het experiment van Miller nog een
keer uit, maar nu voor een periode van

vijf jaar. Dit in tegenstelling tot de enkele
dagen die Miller het liet lopen. Zelf denk
ik dat het op zich goed is om het langer
te laten reageren, maar op een bepaald
moment is het toch uitgereageerd.
Het is immers een gesloten systeem,
dus je gaat naar een soort evenwichtsituatie toe.”
“Bij het ICMS zijn we niet zozeer bezig
met hoe aminozuren worden gevormd
uit anorganische bouwstenen, maar
meer met het onderzoeken hoe

moleculen (aminozuren, red.) samenwerken en leiden tot complexe
systemen. Moleculen op zich doen niks,
die zijn. Waar wij naar op zoek zijn, is
een systeem waarin bouwstenen zichzelf
organiseren en energie en materie
kunnen omzetten om nieuwe bouwstenen te produceren. Op deze manier
kunnen we hopelijk de mechanismes
achter het ontstaan van levende
cellen beter begrijpen.” (CM)

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

Rudy Hover | student Technische
Bedrijfskunde
Wie ben je en wat doe je hier?
“Ik ben Rudy Hover, student Technische
Bedrijfskunde en studentenassistent
bij Dienst ICT. Voor de zomer rond ik
mijn bachelor aan de TU/e af en ik ben
begonnen met de master Finance aan de
Universiteit van Tilburg. Er zijn overigens
wel verschillen tussen de universiteit
hier en die in Tilburg. Het zou bijvoorbeeld iedereen opvallen hoeveel meer
vrouwen er rondlopen op de campus
in Tilburg!”
Waar ben je trots op, kijkend
naar de TU/e?
“De TU/e is echt een goede universiteit,
daar ben ik van overtuigd. Ik merk dat
studenten met een TU/e-achtergrond
een beter ontwikkeld analytisch
vermogen hebben en dat is erg
waardevol. De kleinschaligheid biedt
ook zeker voordelen: toen ik voor het
eerst met een studieadviseur in Tilburg
sprak, werd ik vriendelijk verzocht
om na tien minuten weer weg te gaan.
Meer tijd hadden ze niet, dat had
met de financiering te maken.”

Hoe draag je hier zelf aan bij?
“Ik ben, net als iedere student, een
ambassadeur van de TU/e, gewild of
ongewild. Dat biedt kansen voor de
universiteit en voor de student. Of
iemand goed opgeleid is en zichzelf
heeft ontwikkeld kun je, door het
geharrewar in de regelgeving, straks
niet meer zien aan een titel. Ik denk dat
de onderwijsinstelling waar je vandaan
komt en die jou je diploma afgeeft
bepalend gaat zijn voor je credentials.

zijn afstuderen en een wereldreis
maken. Daarnaast wil ik eigenlijk
ook nog een marathon rennen.”
Hoe ziet de TU/e er over tien jaar uit?
“Ik hoop dat de universiteit dan groter
is. Het grootste gevaar voor de TU/e is
de dalende instroom van studenten.
Dat moet echt veranderen, ik hoop dat
scholieren de verschillen tussen de
universiteiten en opleidingen beter
gaan inzien. Die zijn er zeker, maar

Rudy Hover

Dat zie je bijvoorbeeld ook in de
Verenigde Staten. Mijn inschatting is
dat het merk TU/e erg waardevol is en
dus belangrijk om uit te bouwen.”
Wat is je volgende mijlpaal hier?
“Mijn mijlpalen voor de komende tijd

Nederlands onderwijsland lijkt nog
op een eenheidsworst. We moeten
die verschillen durven blootleggen.
Daar zou de TU/e bij gebaat zijn en
naast de universiteit heel het
studentenleven in Eindhoven!” (GvdN)
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Strategisch Plan 2020: Un

De filosofie van knop
University College | Tom Jeltes
Illustratie | Jeannette Bos
Overal in Nederland schieten ze als paddenstoelen uit
de grond: ‘university colleges’ naar Angelsaksisch model,
waar geselecteerde studenten een brede bachelor (‘liberal arts
& sciences’) kunnen volgen. De studenten krijgen een uitdagend
studieprogramma voorgeschoteld dat ze grotendeels zelf mogen
invullen, krijgen intensief onderwijs in kleine groepjes en worden
op de campus gehuisvest. Ook de TU/e wil in het kader van het
Strategisch Plan 2020 het University College Eindhoven beginnen.
De Universiteit Utrecht was in 1999
de eerste Nederlandse universiteit die
zo’n internationaal georiënteerde,
Engelstalige opleiding opzette.
Later volgden Maastricht, Amsterdam
(VU en UvA samen) en werd door de
Universiteit Leiden een University
College opgericht in Den Haag.
Intussen opende de Universiteit Utrecht
in Middelburg een dependance, de
Roosevelt Academy. Ook in Twente,
Tilburg en Rotterdam hebben ze
plannen voor een university college.
Ook onze universiteit wil niet
achterblijven. In het Strategisch Plan
TU/e 2020 staat al beschreven hoe
het eruit moet komen te zien: aan het
University College Eindhoven (UCE)
kunnen geselecteerde studenten een
Engelstalige bacheloropleiding volgen
in liberal engineering sciences. Het
College van Bestuur wil de studenten
van het UCE onderbrengen in een
gerenoveerd Potentiaal en hoopt via
een omweg (op basis van de ‘cultuur
historische waarde’ van het gebouw)
geld van de provincie te krijgen om
deze verbouwing te bekostigen.
Over de financiering en exacte invulling

van een eventueel Eindhovens university
college wordt naar verwachting de
komende maanden meer bekend.
De studenten van het UCE zullen worden
gekneed tot een nieuw type ingenieur,
zo is het idee, in de vorm van een
punaise: met een brede basis en een
smalle punt met diepgang. De ingenieurs
die de TU/e momenteel opleidt, worden
in het Strategisch Plan daarentegen
voorgesteld als een knopspeld; met
een smallere basis, maar meer diepgang
dan in het punaisemodel.

De studenten
worden gekneed
tot ingenieurs
volgens het
punaisemodel
Het UCE moet zorgen voor een jaarlijkse
productie van zo’n honderdvijftig
excellente bachelors die daarmee een
significante instroom voor de bestaande
masteropleidingen kunnen vormen.

Dat roept de vraag op of een ‘brede’
bacheloropleiding eigenlijk wel kan
kwalificeren voor ‘keiharde’ masters als
Technische Natuurkunde, Chemische
Technologie of Electrical Engineering,
die veel specialistische voorkennis
vereisen.
In dat verband is de term ‘brede
bachelor’ volgens TU/e-hoogleraar prof.
dr. Bert Koopmans misleidend. “Ik zou
het geen brede bachelor noemen.
Het moet méér zijn, omdat je anders
inderdaad in de problemen komt met
de aansluiting.” Koopmans maakte deel
uit van de ‘Regiegroep Strategie TU/e
2020’ en heeft in die hoedanigheid ook
gebrainstormd over een university
college. De natuurkundige is enthousiast
over het idee, al ziet hij ook de uitdaging
om de juiste combinatie van breedte en
diepte te vinden. “Ik geloof dat dit
mogelijk is door zeer intensief onderwijs
te bieden aan excellente studenten met
de intrinsieke potentie voor een harde
bètastudie. Maar ik moet toegeven
dat hierover binnen mijn faculteit
verschillend wordt gedacht.”
Volgens prof.dr. Rob van der Vaart, sinds
2008 decaan van het University College
Utrecht (UCU, zie ook kader), levert de
aansluiting op masteropleidingen voor
zijn studenten zelden moeilijkheden op.
Volgens hem zijn de UCU-alumni zelfs
erg in trek bij de buitenlandse graduate
schools die masteropleidingen en
promotietrajecten aanbieden. In de
Angelsaksische landen, waar university
colleges en brede bachelors gemeengoed zijn, is men dan ook gewend aan
het type student dat het UCU aflevert.
In Oxford, Cambridge, Harvard en de
London School of Economics zien ze
volgens de Utrechtse decaan de

UCU-alumnus als het neusje van de
Nederlandse zalm.
Maar ook in Nederland kan een student
van een university college terecht voor
een vervolgopleiding. “Instromen in een
master theoretische fysica hier in
Utrecht is bijvoorbeeld geen probleem.
Een student die dat wil, is er wel zelf
verantwoordelijk voor dat hij hiervoor
het juiste vakkenpakket kiest. Het komt
wel voor dat onze studenten in het begin
van een specialistische master even
moeten slikken omdat ze bepaalde
specifieke basiskennis missen. Maar die
achterstand werken ze wel weg door zelf
een boek te gaan lezen. Door de skills
die ze op het UCU hebben opgedaan
door veel te produceren en te schrijven,
verandert een eventuele achterstand al
snel in een voorsprong.” Alleen voor
beroepsgerichte opleidingen zoals
architectuur of klinische psychologie
kun je volgens Van der Vaart beter
elders terecht.
Van der Vaart heeft nog niet met een
Eindhovense delegatie overlegd over
de plannen van de TU/e (“ik begrijp wel
dat ze zullen langskomen”), maar raadt
ze alvast aan goed na te denken over het
profiel van het Eindhovense University
College. “Je moet oppassen dat je elkaar
niet in de weg gaat zitten. In Amsterdam
steken ze bijvoorbeeld ook behoorlijk in
op science.” En in Maastricht willen ze
-tot ongenoegen van de drie TU’s- zelfs
een specifiek science college oprichten.
In Utrecht kunnen de studenten kiezen
tussen twee ‘science majors’, met het
accent op life sciences of op natural
sciences. Als de TU/e ook de nadruk
op een biomedisch accent zou leggen,
zouden de opleidingen in elkaars
vaarwater kunnen komen, vreest Van
der Vaart.

De Utrechtse decaan hoeft zich
waarschijnlijk geen zorgen te maken.
Het Eindhovense university college
ging tijdens de discussies over de
Strategie 2020 namelijk nog door
het leven als engineering college.

De uitdaging is de
juiste combinatie
van breedte en
diepte te vinden
Niet zonder reden, vindt Koopmans:
“Het moet echt anders worden dan de
university colleges, het moet een echt
harde opleiding worden, zo kunnen we
ons onderscheiden van de concurrentie.
Maar om strategische redenen wordt nu
de term university college gehanteerd.”
Het UCE moet dan ook complementair
zijn aan het University College van de
Universiteit Utrecht, waarmee de TU/e
rond de jaarwisseling nog een strate
gische alliantie is aangegaan.
Een opleiding liberal engineering
sciences, met niet alleen vakken uit de
diverse ingenieursdisciplines, maar ook
psychologische en maatschappijgerichte
vakken. En dat alles gecombineerd met
voldoende diepgang in een discipline
om te kunnen instromen in een
specialistische master. Dat vereist
behalve intensieve begeleiding ook
getalenteerde en gemotiveerde
studenten. Hoe ga je daarop selecteren?
In de visie van Koopmans zou de
voornaamste selectie op grond van
cijfers zijn. “Als je naar Technische
Natuurkunde kijkt, zie je dat de cijfers
voor natuurkunde en wiskunde op de

Een bezoekje aan het UCU
Een aarzelend voorjaarszonnetje
beschijnt de campus van het University
College Utrecht. Het is kwart voor negen
in de ochtend en het voormalige terrein
van de Kromhoutkazerne, dat sinds 1999
de thuisbasis vormt van het UCU, oogt
nog uitgestorven. Het administratieve
centrum van het UCU, de College Hall,
kijkt uit op een binnenplein bekleed met
wit grind en geflankeerd door statige
gebouwen met illustere namen als
Voltaire, Newton, Locke en Descartes.
Het geheel, begin twintigste eeuw
gebouwd in Franse stijl, heeft een
zekere grandeur over zich. Het ademt
dezelfde sfeer als de grote voorbeelden
Oxford, Cambridge, Yale en Harvard hoewel iets bescheidener.
Aangekomen bij de College Hall wordt
de bezoeker, geheel in stijl met de
internationale filosofie van het UCU,
in het Engels te kennen gegeven dat
de receptie pas om negen uur opent.
Gelukkig geeft mijn afspraak met
decaan (‘dean’) prof.dr. Rob van der
Vaart me het recht om alvast binnen

te komen. Even later zitten we op zijn
ruime werkkamer in het College Hall,
met uitzicht op de campus.

“Liberal Arts &
Sciences is geen
vakkenpakket,
maar een filosofie”
Elk jaar melden zich zo’n zevenhonderd
studenten aan voor het UCU, terwijl er
slechts 225 worden toegelaten, vertelt
Van der Vaart: “Het aantal studenten
wordt beperkt door de hoeveelheid
bedden op de campus, maar veel
groter willen we sowieso niet worden.
Dan zou de kleinschaligheid, die een
essentieel onderdeel vormt van de
formule, in het gedrang komen.”
Er is dus plek voor één op de drie
aangemelde studenten, hetgeen
het UCU de mogelijkheid biedt om

te selecteren.
“In Oxford is dat overigens nog veel
extremer, daar nemen ze misschien een
op de vijftig aan.
Wij kunnen onze ‘batch’ helaas nog niet
volledig naar eigen wens samenstellen.”
Liberal Arts & Sciences, het programma
dat het UCU aanbiedt, moet je volgens de
decaan niet zien als een vakkenpakket,
maar meer als een filosofie. Studenten
worden gestimuleerd om zich eerst
breed te oriënteren en vervolgens hun
eigen weg te kiezen. “Wij geloven in de
toegevoegde waarde van een brede
opleiding. We verplichten de studenten
te ruiken aan vakken uit de disciplines
humanities, science en social sciences.
Daarna moeten ze vakken volgen uit
minstens twee van deze disciplines,
maar daarbinnen hebben ze een grote
vrijheid. Dat dwingt ze om na te denken
over hun keuzes. Er zijn geen twee
studenten bij ons met hetzelfde
curriculum.”
Daarbij worden de Utrechtse studenten
intensief begeleid door een 25-tal
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pspelden en punaises
middelbare school een hoge voorspellende waarde hebben voor het
studiesucces. Die harde cijfers liegen
zelden. Dus ik zou dat in ieder geval
als basis gebruiken.”
Maar het kan ook anders. Voor het
meer op sociale wetenschappen
gerichte University College Utrecht is
het belang van examencijfers bij de
selectie relatief beperkt, vertelt decaan
Van der Vaart. “Als we alleen op cijfers
selecteren, zouden we voor negentig
procent meisjes aannemen. Wij zijn
daarom gedwongen jongens, die pas
een paar jaar later pieken, positief te
discrimineren. Daarnaast selecteren we
ook op de major die de studenten
verwachten te doen, anders zouden er
onevenredig veel studenten in de
sociale wetenschappen afstuderen.”
Ook een scholier die gemiddeld een
zeven heeft gehaald maakt volgens Van
er Vaart een kans als het een interessante figuur is, een aanwinst voor de
groep. “Onze selectieprocedure heeft
daardoor een subjectief element. Dat
is nu eenmaal nodig om de gewenste
samenstelling van onze studenten
populatie te verkrijgen.”

[E]

They’re booming in the
Netherlands: university
colleges based on
Anglo-Saxon model,
where students can follow an extensive bachelor program (liberal arts &
sciences). Students are presented with
a challenging curriculum, the greater
part of which they are allowed to shape
themselves. Education is intense and
small-scale, and students are housed
on campus. In light of the Strategic
Plan 2020, TU/e plans on starting
a university college as well.

‘tutors’ die niet alleen college geven,
maar ook als mentor en studiebegeleider
optreden. Colleges worden door
groepen van maximaal 28 studenten
gevolgd, die kunnen kiezen uit een
aanbod van 160 verschillende vakken.
Een deel van het onderwijs wordt
verzorgd door de eigen tutoren, de rest
door docenten van de Universiteit
Utrecht. De helft van de studenten kiest
ervoor om een semester aan een
buitenlandse universiteit door te
brengen die bijvoorbeeld gespecialiseerd is in het gekozen hoofdvak.
Van de studenten wordt dan wel
verwacht dat ze wekelijks 55 uur in hun
studie steken. Daarnaast zijn ze ook
vaak nog actief in allerlei clubs en
commissies die activiteiten organiseren
voor de campusgemeenschap.
De UCU-studenten krijgen dus
intensiever onderwijs dan hun reguliere
collega’s, tegen een redelijke prijs.
Europese studenten betalen voor het
UCU het standaard collegegeld.
Daarbovenop komt wel een jaarlijkse

bijdrage voor kost en inwoning van een
kleine achtduizend euro. “We hebben
ook nog een ‘international profile fee’
van 950 euro”, vertelt Van der Vaart.

“Een university
college is een
zegen voor de
student”
“Dat moet je zien als een solidariteits
heffing. Met dat geld ondersteunen
we onder meer goede buitenlandse

studenten die geen studiefinanciering
krijgen, uit bijvoorbeeld Polen of
Roemenië.”
Van der Vaart geeft nog een boodschap
mee: “Een University College is een
zegen voor de student; eigenlijk
verdient elke student dit soort
onderwijs. Maar het is lastig te
realiseren en bekostigen. Bij ons lukt
het alleen doordat ons rendement zo
hoog is. Het vergt ontzettend veel tijd en
geld om de onderwijskwaliteit op peil te
krijgen en te houden. Zet vooral geen
university college op omdat je er nu eenmaal een moet hebben. Je moet ook
echt in de filosofie geloven.”
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De oogarts kan langer door
Om een losgelaten netvlies te repareren moeten oogchirurgen
soms diep het oog in. Hoe minder zij daarbij trillen, des te beter.
Ron Hendrix, promovendus bij de faculteit Werktuigbouwkunde,
heeft een haptische pen ontwikkeld waarmee de oogchirurg een
robot kan aansturen om de operatie-instrumenten te bedienen.
Zodoende kan hij of zij nauwkeuriger werken en in een prettiger
werkhouding zitten. En het is ook veiliger voor de patiënt.

Wanneer iemand zwarte sneeuw ziet
dwarrelen, onverklaarbare lichtflitsen
opmerkt of plots onscherp ziet in de
rand van het blikveld, kan het zijn dat
het netvlies begint los te raken van
de diepere lagen van het oog. Naar
schatting komt dit jaarlijks bij een
op de tienduizend mensen voor.
Wordt netvliesloslating niet behandeld
dan kan het leiden tot slecht zien of
blindheid. Wanneer de fotoreceptoren
(kegeltjes en staafjes) namelijk geen
zuurstof en voedingsstoffen via
bloedtoevoer krijgen, sterven ze af.
De behandeling van een netvlieslos
lating is slechts een van de operaties
die onder de groep van vitreo-retinale
oogchirurgie valt. Een ander type
operatie is het verwijderen en het
vervangen van de geleiachtige vloeistof
waarmee de oogbol gevuld is, kortweg

vitrectomie. Jaarlijks worden er in
Nederland zo’n 7.500 vitreo-retinale
oogoperaties uitgevoerd.

De chirurg voelt
niet precies wat
hij doet
Voordat een specialist zijn medische
opleiding tot oogarts heeft afgerond,
is hij of zij al gauw midden dertig.
Daarna bouwt de chirurg steeds
meer expertise in deze operaties op.
Na een jaar of twintig wordt het echter
al moeilijker om zonder trillen de
naaldvormige instrumenten te hanteren
en daarbij operaties aan kwetsbaar
intra-oculair weefsel van soms slechts

enkele micrometers dik uit te voeren.
Er worden maximaal twee instrumenten
tegelijkertijd gebruikt. De chirurg voelt
niet precies wat hij daarmee doet,
de instrumentkrachten zijn te klein.
Hij ziet wat hij doet via een microscoop.
Het gebruik van die microscoop en de
wijze waarop de chirurg zijn handen op
het hoofd van de patiënt stabiliseert,
dwingen hem om in een statische en
niet-ergonomische houding te werken.
Op vraag van oogchirurg Marc de Smet
-tevens deeltijdhoogleraar bij het
Academisch Medisch Centrum in
Amsterdam- is ir. Ron Hendrix aan de
TU/e in een promotieproject gerold om
robotische ondersteuning door middel
van een master-slave te ontwikkelen.
Het wordt uitgevoerd in samenwerking
met TNO en het AMC.
Hendrix richtte zich op de master die de
slave aanstuurt. “Ik ben bij meerdere
operaties geweest in Antwerpen,
Maastricht en het Catharinaziekenhuis
in Eindhoven om te kijken hoe het er aan
toe gaat en om de randvoorwaarden
te kunnen opstellen. Hoe is de
operatiekamer ingericht, waar staat de
apparatuur, waar is nog plaats? En welke
bewegingen maakt de chirurg, wat doen
zijn handen? Het was heel leerzaam.”
Hij maakte samen met de Gemeenschap-

pelijk Technische Dienst van de TU/e
een proefopstelling van een haptische
pen.“Dat is het deel van de master
waarmee de chirurg de slave aanstuurt.

De master slaveconsole verlengt
de loopbaan van
de oogchirurg
We noemen het haptische pennen
omdat het penvormige interfaces zijn
die krachtterugkoppeling geven.
De krachten zijn ermee versterkt en de
chirurg kan goed voelen wat hij doet.
Alle vijf vrijheidsgraden van het
instrument zijn ermee aan te sturen.”
De slave robot is boven het oog geplaatst
en manipuleert de instrumenten.
De chirurg bestuurt de instrumenten
manipulatoren dus vanuit de master
console met haptische pennen.
De master en slave zijn via elektronicahardware en regelalgoritmen met elkaar
verbonden. Het softwarematige filteren
van handtrillingen en het zevenmaal
schalen van de handbewegingen
verlengen de loopbaan van de oog

specialist. Bovendien wordt het mogelijk
om taken uit te voeren die wegens de
schaal niet handmatig kunnen worden
gedaan, bijvoorbeeld het toedienen
van medicatie in een haarvat.
“Mijn console wordt aan de hoofdsteun
van de operatietafel vastgemaakt en
is gecombineerd met de slave.
Het systeem is compact, snel te plaatsen
en biedt de arts de mogelijkheid om
direct zicht- en fysiek contact met de
patiënt te hebben. Een patiënt wordt
plaatselijk verdoofd en het wil wel eens
gebeuren dat er ongewenste abrupte
bewegingen ontstaan.” Een ander
voordeel is dat er met drie ‘handjes’
kan worden gewerkt. “We kunnen er
een derde manipulator bij plaatsen.
Die zou een lichtfiber of een endoscoop
kunnen bevatten.”
De masterconsole van Ron Hendrix is af.
Maar voor chirurgen robotisch aan het
werk kunnen, moet de slave nog
gerealiseerd worden. Daarmee is Thijs
Meenink momenteel bezig. Hij hoopt
hier eind 2011 op te promoveren.
“En daarna beginnen de echt mooie
testen, samen met de chirurg”, verheugt
Hendrix zich. “Als dit master-slavesysteem
zich bewijst, gaan apparaat, chirurg en
patiënt een mooie toekomst tegemoet.”
(NS)

Hoe groeien ontwikkelingslanden op een
Aziatische landen ontwikkelen zich in een razend tempo.
Goed voor de levensstandaard van de Aziaten, maar een
aanslag op de steeds schaarser wordende energiebronnen.
Dr.ir. Rob Raven, universitair docent bij Industrial Engineering
& Innovation Sciences, zoekt met zijn onderzoeksteam het
antwoord op de vraag hoe deze landen zo duurzaam mogelijk
kunnen groeien.

Een uitgebreidere infrastructuur,
meer werkgelegenheid, een hogere
levensstandaard. Groeiende economieën
brengen een hoop voordelen met zich
mee, maar de keerzijde is de toenemende
druk op energiebronnen. Rob Raven:
“Veel landen in opkomst hebben een
dubbele agenda. Ze zijn bezig zich te
ontwikkelen en tegelijkertijd speelt
duurzaamheid een steeds belangrijkere
rol. Dat ligt deels aan de toenemende
internationale druk om klimaatverande
ring aan te pakken en deels aan het feit
dat de middelen schaarser worden.
In India spelen kolencentrales
bijvoorbeeld een belangrijke rol in de
energievoorziening, maar Indiase kolen
zijn van relatief lage kwaliteit en op
de wereldmarkt is de concurrentie
voor grondstoffen hevig. Ze moéten
wel naar alternatieven zoeken.”
De onderzoeksgroep gaat de komende
jaren kijken hoe ‘innovatieve praktijkprojecten’ -pilotprojecten waarbij met
duurzame technologieën wordt
geëxperimenteerd- kunnen bijdragen
aan het verduurzamen van zich snel
ontwikkelende economieën. Specifiek

inzichten kunnen verschaffen aan
beleidsmakers en financierders over
de impact van innovatie en duurzaamheid. Verder wil ik een belangrijke
bijdrage kunnen leveren aan theorieën
omtrent maatschappelijke transities
naar duurzaamheid.”
Binnen het theoretisch kader van
transitiestudies, waarbij gekeken
wordt naar de overgang van een
oud systeem (bijvoorbeeld energie

voorziening op basis van fossiele
brandstoffen) naar een nieuw
duurzamer systeem, is volgens Raven
tot nu toe vooral onderzoek gedaan
in sterk ontwikkelde economieën

“Ze moéten wel
naar alternatieven
zoeken”

zoals in West-Europa. Er wordt daarbij
uitgegaan van de veronderstelling dat
technologieën in het westen worden
ontwikkeld en dat ontwikkelingslanden
ze vervolgens overnemen. “Het
onderzoeksteam wil achterhalen of
die stelling klopt en of de landen in
opkomst niet steeds meer zelf duurzame
technologieën ontwikkelen en
toepassen op innovatieve manieren.
Binnen dit gedachtegoed worden

richten ze zich op projecten met
elektriciteit en mobiliteit in Thailand en
India. De keus voor die landen is deels
gebaseerd op pragmatische redenen
(‘we hebben daar de contacten’),
maar volgens Raven zijn deze landen
ook exemplarisch voor andere zich
snel ontwikkelende Aziatische landen.

“Veel landen
in opkomst
hebben een
dubbele agenda”
Innovatieve praktijkprojecten kunnen op
kleine of op grote schaal plaatsvinden.
Raven illustreert: In India wordt steeds
meer gewerkt met zonne-energie,
maar lokaal zie je bijvoorbeeld dat
ze met regenwater aan de slag gaan
om de landbouw te verduurzamen.
De universitair docent heeft twee
hoofddoelen voor ogen met het project.
“Het is voor mij succesvol als we

Rob Raven. Archieffoto | Bart van Overbeeke
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In order to fix a detached
retina, eye surgeons
sometimes have to go
deep into the eye. The less
they tremble doing that, the better.

Ron Hendrix, PhD candidate at the
department of Mechanical Engineering,
developed a haptic pen that eye
surgeons can use to control a robot that
in turn operates the surgical equipment.

vertellen afstudeerders
over hun afstudeeronderzoek.

This way, they can work more accurately
and more comfortably. And it’s safer for
the patient at that.

Joop van de Pol. Fotomontage | Rien Meulman

Sleutelen aan nieuwe versleutelmethodes
Online winkelen, internetbankieren en
mobiele telefonie: het is allemaal niet
meer uit ons leven weg te denken. Dat
is mede te danken aan de cryptografie,
het vakgebied dat zich bezighoudt
met de beveiliging van informatie.
Student Joop van de Pol vergelijkt
verschillende cryptografische
methodes met elkaar.

groene manier?
innovaties bestudeerd als de uitkomst
van complexe interacties tussen
technologie en maatschappij.”
Uit onderzoek blijkt dat duurzame
technologieën in eerste instantie het
beste gedijen in niches van de
samenleving, vertelt Raven. “Niches
bieden innovaties een beschermde
ruimte en via een maatschappelijk
leerproces kunnen ze daarna concurreren
met bestaande technologieën of deze
zelfs vervangen. Waar in westerse
landen technologieën al helemaal zijn
ingebed in het sociale en economische
systeem, kan het bij opkomende landen
een voordeel zijn dat bijvoorbeeld
energiesystemen zich in een vroeger
stadium van ontwikkeling bevinden.
De hypothese is dat dit kansen biedt
voor de ontwikkeling van meer
duurzame vormen van energie.
Wij gaan kijken welke factoren daarop
op de lange termijn van invloed zijn.”
Raven illustreert: “Een mooi voorbeeld
is hoe een land als India grootschalig
investeert in zonne-energie. De Indiase
overheid is in 2008 gestart met de ‘solar
mission’ waarbij met zonne-energie
wordt geëxperimenteerd, uiteenlopend
van ‘solar home systems’ in rurale
gebieden tot grootschalige aan het
net gekoppelde zonnecentrales.
Bij duurzame mobiliteit gaat het over
vraagstukken als innovatieve combi
naties van publiek en privaat vervoer,
de relatie tussen planning van de
openbare ruimte en de voortgaande
urbanisering.”

Voor het onderzoek zijn onlangs vier
promovendi en één postdoconderzoeker
aangesteld. Uit een selectie van 180
kandidaten zijn twee promovendi
geselecteerd die aan de TU/e aan de
slag gaan. Eén van hen gaat zich richten
op stedelijke mobiliteit in Thailand
vanuit een transnationaal perspectief en
de ander kijkt welke businessmodellen
werken bij praktijkprojecten in India.

“Duurzame
technologieën
gedijen het beste
in niches van de
samenleving”
Ook aan een universiteit in India is een
promovendus aangesteld, evenals in
Thailand. Hun focus moet nog bepaald
worden, maar volgens Raven is het
waarschijnlijk dat in Thailand wordt
gekeken naar de invloed van machts
verhoudingen op de ontwikkeling van
duurzame technologieën. Verder stelt
een postdoconderzoeker bij de Vrije
Universiteit Amsterdam een database
van innovatieve praktijkprojecten op om
succes- en faalfactoren te onderzoeken.
De onderzoekers staan slechts aan het
begin, de afbakening moet de komende
tijd plaatsvinden.
Raven heeft vorig jaar van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappe

lijk Onderzoek subsidie voor twee
projecten gekregen. De subsidies
kwamen net op tijd, met de beperkte
investeringen van het huidige kabinet
staan dergelijke onderzoeksgelden
op een lager pitje, vertelt Raven.
Naast het onderzoek naar innovatieve
praktijkprojecten kan hij ook investeren
in een vergelijkbaar onderzoek in
Engeland en Nederland. Hij gaat kijken
hoe over langere termijn maatschappelijke ruimte voor duurzame energie
in die landen ontstaat of verdwijnt.
Hij richt zich daarbij op de ontwikke
lingen bij zonne-energie, offshore
wind en ondergrondse opslag van
koolstofdioxide in beide landen. (JvG)

[E]

Asian countries are
developing at warp
speed, which is good
for the Asians’ standard
of living, but devastating to their energy resources. Industrial
Engineering & Innovation Sciences
assistant professor dr.ir. Rob Raven
and his research team are trying to
figure out the best way for these
countries to realize a sustainable
development.

ONDERZOEK KORT

Ron Hendrix achter de masterconsole. Foto | Bart van Overbeeke

Het afdoende beveiligen van digitale
databestanden vereist steeds
geavanceerdere cryptografische
methodes. De ‘ideale methode’ zorgt
voor een snelle versleuteling met
behulp van weinig computergeheugen,
terwijl het ‘kraken’ van de sleutel een
hels karwei is. Student Technische
Wiskunde Joop van de Pol richt zich
op cryptografische methodes die
gebaseerd zijn op wiskundige roosters.
Een rooster biedt een vereenvoudigde
beschrijving van iets, bijvoorbeeld
een ruimtelijk object. Het rooster
bestaat uit een patroon van punten
dat zichzelf regelmatig herhaalt.
Elk punt staat voor een of meerdere
eigenschappen van hetgeen het
rooster beschrijft. Binnen de
natuurkunde worden roosters
bijvoorbeeld gebruikt om de structuur
van kristallen te beschrijven.
Er zijn wiskundig moeilijke problemen
verbonden aan deze roosters. Deze
problemen liggen aan de basis van
de cryptografie. “Het ontbinden van
getallen in priemfactoren is een
wiskundig probleem dat vaak wordt
gebruikt in cryptografische methoden”,
legt Van de Pol uit. “Het is heel
gemakkelijk om getallen met elkaar
te vermenigvuldigen. Omgekeerd is
het heel moeilijk om uit het resultaat

de getallen te halen waarvan je bent
uitgegaan. Dat maakt het wiskundige
probleem heel geschikt voor
versleuteling.”
Het gebruik van wiskundige roosters
als basis voor cryptografische
methodes krijgt de laatste jaren meer
aandacht. De vraag is hoe eenvoudig
het is om informatie met dergelijke
methodes te versleutelen, en hoe
lastig het is om de versleuteling te
kraken. ‘Eenvoudig’ en ‘lastig’ heeft
in deze context vooral betrekking op
snelheid en op benodigde geheugencapaciteit van een computer.
Een veel gebruikte methode om
allerlei versleutelingen te kraken,
heet basisreductie. De basisreductie
probeert de weergave van het rooster
te verbeteren, zodat computers er beter
mee kunnen werken. Hoe succesvoller
de basisreductie, des te makkelijker
het wordt om de eerder genoemde
wiskundige problemen op te lossen.
Om de versleuteling dan veilig te
houden, moet het rooster meer
dimensies krijgen. Dat vereist
echter meer computergeheugen.
“Cryptografie heeft dus niet alleen
een theoretische, wiskundige kant,
maar ook een heel praktische kant”,
zegt Van de Pol. “Ik vind het leuk om
me ook met die praktische kant bezig
te houden.” (EV)

[E]

Joop van de Pol, student
of Applied Mathematics,
is currently studying
various cryptographic
methods. He’s also interested in
the practical use of the encryption
methods.

Angstige moeder geeft kinderen lange vleugels
Roofvogelstress bij de moedervogel zorgt ervoor dat koolmeesjongen
langere vleugels ontwikkelen. Dat schrijven Zwitserse onderzoekers in
het tijdschrift Functional Ecology. Ze denken dat de langere vleugels,
in combinatie met een lager lichaamsgewicht, de jonge mezen een
grotere overlevingskans bieden in een omgeving met veel roofvogels.
Het was al bekend dat gestreste boerenzwaluwen kleinere nakomelingen
voorbrengen, zelfs als de jongen vlak na het uitkomen bij pleegvogels
worden ondergebracht. Dit werd verklaard met de aanwezigheid van
stresshormonen in de eieren. Het Zwitserse onderzoek met koolmezen,
waarin de moedervogels in de legperiode sperwers te horen en te zien
kregen, toont nu aan dat de vleugels van de jonge mezen zich sneller
ontwikkelen en verder doorgroeien dan normaal - in tegenspraak met
de verwachting op basis van het lage gewicht. Het lijkt er dus op dat
stress bij de koolmees niet slechts nadelige gevolgen heeft, maar
wellicht leidt tot een evolutionaire aanpassing. (TJ)
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“Eindhoven is meer dan design en hightech”
Het Historisch Openluchtmuseum Eindhoven (HOME) doet 1 en 2 april mee
aan het Nationaal Museumweekend 2011. Tijdens het museumweekend kun je
kijken naar en deelnemen aan activiteiten die te maken hebben met verschillende periodes uit de geschiedenis. Het museum bestaat uit een prehistorische
dorp en middeleeuws stadje.
Tijdens het museumweekend is er onder andere een demonstratie vuur maken
waaraan ook kan worden deelgenomen. Ook is speciaal voor deze gelegenheid
het poortgebouw geopend. Dit is het hoogste punt in het museum en vanuit hier
heb je een mooi uitzicht over het dorp. Dat het openluchtmuseum alleen iets voor
jonge kinderen zou zijn, bestrijdt medewerkster Angela van de Loo: “Het kan ook
voor volwassen erg interessant zijn. Tegenwoordig is het in Eindhoven allemaal
design en hightech, maar wij laten veel van de geschiedenis van deze stad zien.
Dat is voor iedereen die hier studeert boeiend.” In het park lopen verschillende
‘bewoners’ rond die bezoekers vertellen over het leven rond Eindhoven tijdens
de prehistorie en de middeleeuwen.
Tijdens het museumweekend hanteert HOME een aangepast toegangstarief:
in plaats van 8,50 euro betalen volwassenen dan 5 euro. (GvdN)
www.HOMEindhoven.nl

[E]

On April 1 and 2, the Historical Open-Air Museum Eindhoven (HOME)
will be participating in the National Museum Weekend 2011.
Throughout the weekend, visitors can participate in various
history-related activities. The museum consists of a prehistoric
village and a medieval town.

Bezoekers zagen hout in het Historisch Openluchtmuseum

Play Van Abbe: ben je pelgrim,
toerist of flaneur?
De een wil alles over een bepaald werk weten, de ander wil vooral de highlights
niet missen en weer een ander gaat voor het gevoel, de ervaring. Elke museum
bezoeker beleeft kunst op zijn eigen manier. Het Van Abbemuseum speelt daarop
in in het project Play Van Abbe Deel 4, waarin de bezoeker centraal staat.
Cursor probeert het uit.

Foto | Peter Cox

Bij de kassa krijg je als bezoeker
willekeurig een rol toebedeeld: flaneur,
pelgrim of toerist. Bezoekers mogen
echter ook wisselen van rol of besluiten
om niet mee te doen. Om de geboden
opties met elkaar te kunnen vergelijken,
gaat Cursor gewapend met een flaneurkoptelefoon, een pelgrim-audio guide
en een toerist-plattegrond het museum in.
Eerst maar eens kijken met de blik van
de flaneur. De zaal rechts van de entree
is ingericht met landschapsfoto’s van
Hamish Fulton. De Britse kunstenaar
liep in zes dagen 112 kilometer op een
Canadees eiland en registreerde zijn
tocht door middel van foto’s en notities.
Via de flaneur-koptelefoon klinkt een
‘sound scape’ met achtereenvolgens
een trein in de verte, onweer, kraaien,
een drukke Chinese stad. Het brengt
sommige foto’s tot leven, maar werkt
afleidend bij andere. De Chinese drukte
voegt bijvoorbeeld niet veel toe aan
de foto van elandsporen in een
uitgestorven landschap.

De toerist-plattegrond biedt de
mogelijkheid om je eigen route te
bepalen langs de hoogtepunten van de
tentoonstelling. Bovendien worden er
‘leuke weetjes’ vermeld. Bij Fulton: ‘Kijk
eens naar de foto van Mount Thor. De
indrukwekkende rots met zijn top in de
mist moet een enorme uitdaging zijn
voor een wandelaar. In zes dagen liep
Fulton 70 mijl (112 km). Zonder terrasjes
onderweg! Doet u hem dat na?’
Als ‘pelgrim’ krijg je veel achtergrondinformatie en interpretatie-suggesties.
Zoals bij ‘Wood Circle’ van Richard
Long, een cirkel met een doorsnee van
zeven meter, gemaakt van takken die
in een bepaald patroon zijn gerang
schikt. De audio guide vertelt hoe dit
kunstwerk een ‘stoutmoedig door de
mens gemaakt houvast op de grillig
heid van de natuur belichaamt’, maar
ook gezien kan worden als ‘hommage
op de schoonheid van de natuur’.
Het is niet te doen om de hele tentoonstelling vanuit alle drie de perspec-

Pelgrim

Flaneur

(Gereedschap: audio guide)
De pelgrim richt zich op het kunstobject zelf. Door middel van teksten probeert
hij tot het kunstwerk door te dringen en via het kunstwerk tot het verheven,
creatieve moment waarop de kunstenaar het kunstwerk maakte.

(Gereedschap: koptelefoon met sound scape en aantekenboekje)
De flaneur is de meest poëtische (…), maar ook de meest mondaine. (…)
De flaneur is overal en nergens in geïnteresseerd, laat zich leiden door toeval
en intuïtie. Hij heeft geen agenda en geen verwachtingen. In zijn ogen is alles
in het museum kunst: het gebouw, het interieur, het licht, de tijd die verstrijkt,
de andere bezoekers en natuurlijk ook de kunst zelf.

Toerist
(Gereedschap: geïllustreerde plattegrond met afbeeldingen,
weetjes en anekdotes)
De toerist zoekt afleiding, iets anders, iets nieuws, iets onbekends. Maar er
is haast. In de beperkte tijd die hij heeft wil hij zoveel mogelijk zien. Dus wil
hij zo snel mogelijk weten wat waar te vinden is.

tieven te bekijken. Maar het is zeker
aan te raden om af en toe te wisselen
van rol. Te zien is onder meer werk van
Gerrit van Bakel (de maker van
de Tarim-machine en de regenboog
machine in het Hoofdgebouw van de
TU/e), Sarah Charlesworth, Barry
Flanagan, Surasi Kusolwong en Andy
Warhol. Play Van Abbe Deel 4 loopt
tot augustus 2011. (SK)

Tijdens het museumweekend op
2 en 3 april is de entree gratis.
www.vanabbemuseum.nl.

[E]

Each museum-goer
experiences art in
a different way.
The Van Abbe Museum
used that fact for their project Play
Van Abbe Part 4. Visitors are invited
to experience the exhibition from
three perspectives. As a ‘tourist’,
you can plan your own route past the
museum’s highlights while being
provided with all kinds of fun facts.
As a ‘pilgrim’, you are given detailed
information that allows you to get
through to the core of each work.
Finally, ‘flaneurs’ get headphones to
enjoy soundscapes meant to create a
special, all-encompassing experience.
Play Van Abbe Part 4 can be enjoyed
until August 2011. During the Museum
Weekend, April 2 and 3, admission
is free. For more information, check:
www.vanabbemuseum.nl
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Debate about English at TU/e

“No one died yet by speaking
too many languages”
Cracking the joke ‘I heet you very
welcome’, Lucas Asselbergs (head
of Studium Generale) kicked off the
debate about the English language at
TU/e. Some fifty staff members and
students voiced their opinions last week
in the Auditorium - in English, that is.
Although advocates of Anglicization
formed a majority, it also became
clear that there is still a lot of work
to be done.
The strategic plan for Campus 2020
states the ambition to make English
the second language at TU/e.
The attendees of the debate differed
as to the way in which and the extent
to which this should be done.
The first proposition that all Bachelor
and Master programs should be taught
in English is discussed extensively
straight away. A Master student thinks
that all lectures should just be in

English. “Surely the university’s slogan
‘Where Innovation starts’ should not
be a hollow phrase? It would be an
asset for the university if we took the
lead in this.”
A maths lecturer, on the other hand,
anticipates a great deal of trouble for
such a change. “I would consider it a
very bad idea to introduce this for the
Bachelor programs. I am noticing that
I have to employ full sail to get students
to reach the desired level. Teaching the
subject matter in English would only
take extra time and energy.” A female
student of Industrial Design gains
support when observing that it would
be good for students to get more help
with their English, particularly to brush
up their writing skills further.
The proposition that all students should
be obliged to follow a Dutch course is
one step too far, according to most.
TU/e should facilitate this, but it

would not be good to impose such an
obligation. A foreign student is all for
learning Dutch: “No one died yet by
speaking too many languages”.
While the foreign students attending
find it practical to know a few words of
Dutch, they also feel the need to be
informed in English. As things are now,
they often feel excluded because they
cannot read e-mails or because some
lectures are presented in Dutch.
A student of Industrial Design sees the
bonus of working in a group including
both Dutch and foreign students,
so that they can learn from each other.
Various staff members and students
conclude that it is not only a matter of
brushing up their knowledge of Dutch
of English, implying that a change in
attitude is at least as important to attain
the status of an international university.
(JvG)

I wonder
Jorge Vieyra (33) from Mexico is in his fourth year of his PhD in the Department
of Applied Physics. He is stunned by the lunches his colleagues eat.
“Why do Dutch people always eat weird or very Spartan sandwiches?
My colleagues always eat jam sandwiches, chocolate bar sandwiches,
entire banana sandwiches. They even have a gingerbread and a spiced cookie
sandwich - ‘peperkoek’ and ‘speculaas’!
Also, they only put one thing at a time
on their sandwich. For instance, you can
buy either a ham or a cheese sandwich,
but not a ham and cheese sandwich.
This is so common that they find it weird
when you mix things. One day at the
sports centre I bought two sandwiches,
one cheese, one ham. I shifted the slices
around to make two ham and cheese sandwiches. Then a Dutch guy, who saw
the sandwiches but not the procedure, asks: are these more expensive?
Could you believe that?!
Well, yes! The Dutch traditionally are a bit Spartan, and of course famous for
their thrift. Have you ever heard of the Dutch expression ‘als je gewoon doet
doe je al gek genoeg?’, meaning: if you act normal you’re crazy enough. Now
you might wonder even more. Eating ‘peperkoek’ and ‘speculaas’ sandwiches
is normal? Yep, it’s cheap, simple to prepare, and therefore typically Dutch.
The banana and the chocolate bar part, however, shows your colleagues to be
rather creative in this tradition. You’re a lucky guy having people around you
not only keeping traditions high, but even expanding them to a higher level! (HB)
Do you also have a burning question? Mail it to engcursor@tue.nl.

TU/e expects 20 to 25 million less income in 2012
redundancies. It is clear, though,
that everybody is still backing up
the strategic plan 2020 launched
earlier this year.
The CvB expects that the number of PhD
candidates will decrease by 25 percent
due to these measures. At this moment
there are some 850, while in 2012 there
will be 90 less already and in 2015
223 less. CvB member Jo van Ham:
“For now we are more concerned

about the impact this will have on
our research output than about
realizing a balanced budget.”
In recent years TU/e has also lost some
market share in the Bachelor intake as
well as in the number of doctorates
conferred. CvB chairman Arno Peels:
“We were doing very well as far as
the number of PhDs was concerned,
but Delft and Twente universities of
technology are making up their arrears
fast. Apart from that, the overall intake

Foreign students Embedded Systems
allowed internships after all
From now on, Master students of
Embedded Systems who received their
Bachelor degree outside the Netherlands will be allowed to go on internships just as their peers who enjoyed a
Dutch degree. Up until now, they
couldn’t. Fortunately, the department
decided to adjust the rules, thanks in
part to a reaction from the Ministry of
Education.
Up until now, students with a foreign
degree weren’t allowed to go on
internships, as Cursor’s editorial staff
was told through Facebook by a foreign
student. Although an internship isn’t a
mandatory part of the curriculum,
students with a Dutch degree are
sometimes allowed to exchange certain
courses for an internship. Students in
possession of a foreign bachelor’s
degree have not been able to opt for an
internship because it was said that
regular courses were ‘a more befitting
addition’ to their curriculum. As
managing director prof.dr. Mark de Berg
says: “It turns out that basically all

foreign students lack the more formal
Eindhoven approach, which is why
regular courses are a better addition
than internships”.
According to a spokesperson of the
Ministry of OCW, the department cannot
make that distinction. “Anyone who
registers for the same education should
enjoy the same rights. Students with a
foreign degree can’t be exempt from
internships that students with a Dutch
degree do have access to,” he says in a
written response.
Previously, managing director Mark de
Berg already mentioned the internship
conditions were worded ‘awkwardly’. He
also pointed out before that the
distinction between Dutch and foreign
students will be terminated as of the
next academic year. In a response to the
words from the Ministry of OCW, he
e-mailed us (he’s abroad): “This is all
the more reason for us to change our
protocol, so there will no longer be a
distinction between previous degrees”.
To the question whether foreign
students can start submitting internship

requests right away, De Berg says:
“Foreign students (like Dutch students)
can submit individual requests for
internships, which the Examinations
Committee will then assess. Still, we’ll
remain very reserved when it comes to
granting these requests (again, this
goes for Dutch as well as foreign
students)”. (SK)

Read the account of foreign student
Siddharth Chunduri on this subject on
page 5: nieuws | mens.

of students has been on the increase for
years, whereas our intake has remained
stable for years. This means that we are
losing market share.” Which will cost
TU/e no less than 4.2 million as early
as in 2012.
An efficiency cutback in research will
cost TU/e an almost identical amount
that year: 4 million. A loss of cover
contribution for PhD positions
combined with a retrenchment for
educational quality and humanities

What’s happening?

The Executive Board (CvB) expects that
a series of measures affecting higher
education to be implemented by the
Cabinet will cost TU/e 20 to 25 million
euro even in 2012. That amount will
increase in the years after that.
Services and Departments have been
asked to provide two cutback scenarios
before May 1. One scenario should
total 12 million and one 17 million.
At present the CvB is unable to say
whether this will result in any

results in a further loss of 1.6 million.
Peels has the impression that deans
and heads of services are fully alive to
what the university will be facing in
coming years. “We shall have to make
a big effort to find other opportunities
to secure funds, within the European
context in particular. As long as we
keep embracing the starting points
of the strategic plan 2020, this
downturn will make us stronger.” (HK)

Museum weekend
This weekend will see the thirtieth edition of the Museum
weekend, which will have the central theme of ‘treats’. The doors
of the Van Abbemuseum will also be opened and special activities
will be organized this weekend, such as the Children’s art club,
tours and a book market. Admission to the museum is free, as are
all activities during the Museum weekend. In addition to the
Abbemuseum there are more museums involved in this weekend.
For an overview you can check out: www.museumweekend.nl
Van Abbemuseum, Saturday April 2 and Sunday April 3,
from 11.00 o’clock, admission free. www.vanabbemuseum.nl

Musicians’ day
How do you write a hit? How do you become famous abroad?
How do you win a contract or rake in a performance? These as
well as other questions will be answered during the Musicians’
day. You can have your demo listened to and assessed by
professionals in a one-on-one setting.
De Effenaar, Saturday April 2, from 11.00 o’clock, admission
10 euro. www.effenaar.nl, www.muzikantendag.nl

Winners Tromp Contest 2010
Finalists of Tromp Percussion Eindhoven 2010 will play an
arrangement of Steve Reichs Electric Counterpoint by Emmanuel
Séjourné.
Muziekgebouw Frits Philips, Sunday April 3, 15.30 hours
www.muziekgebouweindhoven.nl
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Studieverenigingen
leveren flink in bij
nieuwbouwplannen
Studieverenigingen Van der Waals
(Technische Natuurkunde) en Thor
(Electrical Engineering) gaan er flink op
achteruit qua ruimte bij de nieuwbouwplannen van hun faculteiten. De
studieverenigingen zien de volgens hen
buitenproportionele inkrimping als
grootste probleem.
De twee studieverenigingen hebben te
horen gekregen dat ze in 2014 gebruik
moeten maken van dezelfde ruimte in de
nieuwbouw. Het zou gaan om een
kantine waarbij beide partijen 72m² tot
hun beschikking hebben. Daarnaast
hebben ze ieder nog 72m² voor hun
bestuursruimte. Stukken minder dan ze
nu hebben, vertelt Roel Oomen,
president bij Thor. “We hebben nu alles
bij elkaar 540 m² tot onze beschikking.”
Van der Waals schat de eigen ruimte op
350 m². Naast een faculteitskroeg en
bestuursruimte hebben beide verenigingen nu onder meer studeer-, vergaderen opslagruimtes.
“Dit accepteren we niet zomaar”, stelt
Van der Waals-voorzitter Maarten van
Drunen. “We gaan ons uiterste best
doen om ruimte te vinden waarmee wij
kunnen leven. We hebben begrip voor
de situatie en voor het feit dat er moet
worden bezuinigd, maar we komen op
voor onze belangen.” Van Drunen vreest
dat het de borrel geen goed zal doen.
“Onze borrel onderscheidt zich door de
aanwezigheid van veel studenten en
medewerkers en het goede onderlinge
contact. De goede sfeer zou wel eens
langzaam kunnen verdwijnen.”
Van der Waals heeft bovendien te horen

gekregen dat ze eind 2011 sowieso
tijdelijk naar een andere ruimte moeten.
Mogelijk gaan ze dan naar een ruimte in
Cascade, maar dat ligt nog niet vast.
Bij Thor zijn ze ook niet enthousiast over
de plannen. Roel Oomen: “We zijn er erg
van geschrokken dat we zoveel minder
ruimte krijgen en dat alle beslissingen
zo snel moeten worden genomen. Het
zal een zware en moeilijke taak worden
om ervoor te zorgen dat de weinige
ruimte die we krijgen naar onze wensen
kan worden ingericht.”
GEWIS
Studievereniging GEWIS (Wiskunde &
Informatica) gaat in 2012 al naar een
nieuwe ruimte in de verbouwde W-hal.
“Het wordt iets kleiner dan we nu
hebben, maar we zijn tevreden”, vertelt
voorzitter Jesper Huijgens. “We zijn in
2009 meteen aangeschoven bij de
vergaderingen met de faculteit en met
Dienst Huisvesting. We hebben ons
overal echt tussen moeten wurmen en
we hebben er flink ons best voor moeten
doen. Maar er is naar ons geluisterd en
we krijgen een groot gedeelte van wat
we wilden.” (JvG)
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Study associations Van
der Waals (Applied
Physics) and Thor
(Electrical Engineering)
will lose a lot of space according to the
new zoning plans. They can appreciate
the circumstances, but as far as their
situation goes they consider the plans
to be a change for the worse.

Sporten tot je erbij neervalt
Je moet wel wat in je mars hebben om
anderhalf uur fanatiek sporten bij
docente Lara Hofstra goed vol te
houden. Twintig deelnemers startten
dinsdagavond bij Lara’s Iron Work Out
en na een halfuur haakten er al zes af.
Het was één van de sporten binnen het
speciale introductieprogramma tijdens
de sportkaartvrije week, die nog tot en
met 1 april duurt.
Hofstra zag veel pijnlijke gezichten
tijdens haar les. “Tsja, ik houd er niet
van om de dingen half te doen.” Het idee
achter de work out is verschillende
oefeningen doen, waardoor ‘spierverwarring’ optreedt. Hofstra: “Veel sporters
die met fitness bezig zijn, doen elke
week dezelfde oefeningen. Het lichaam
raakt daardoor gewend. In mijn les
trainen we de ene keer bijvoorbeeld de
benen en rug en een andere keer de
biceps en de schouder.” Volgens Hofstra
haakten vooral mannen af tijdens de
work out. “Mannen hebben vaak meer
moeite met de beenoefeningen. Die

Eeuwenoud, de voormalige hoofdstad van een wereldrijk,
net zoveel inwoners als heel Nederland en de enige stad
ter wereld die in twee werelddelen ligt. Dit is Istanbul in
een paar woorden. In deze prachtige stad breng ik sinds
eind januari mijn exchange semester door aan de Bogazici
University, een van de elf universiteiten van Istanbul.
Bogazici University is twee eeuwen geleden opgezet als het
eerste Amerikaanse college buiten de VS. De sfeer op de
campus doet dan ook wat Amerikaans aan met de klassieke
oude gebouwen gecombineerd met een fantastisch uitzicht
op de Bosporus. Het bovengenoemde gegeven zorgt er ook
voor dat bijna de helft van alle exchange studenten uit de
VS komt. De andere helft bestaat vooral uit mensen uit de
Noordwest-Europese landen, voornamelijk Duitsland.
Dit geheel zorgt voor een mooie en soms ook wel bijzondere
mix tussen Amerikanen, Europeanen en Turken. Cultureel
gezien in ieder geval erg leerzaam en vermakelijk.
Het feit dat in Istanbul bijna niemand ook maar een woordje
Engels spreekt, maakte het wel lastig om te wennen in deze
stad. Hopelijk kan ik binnenkort dankzij het volgen van het
vak ‘Turks voor beginners’ wat meer contact leggen met de
lokale bevolking. Het grappige aan het volgen van Turks is
dat momenteel hele groepen uitwisselingsstudenten als
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introduceren in het sportcentrum. “Ik zie
dat veel jongens voor de zomervakantie
willen aftrainen. Blijkbaar willen ze
gespierd op het strand liggen.” (JvG)

Lasting an entire hour-and-a half at a workout by Lara Hofstra proved
to require amazing endurance. Twenty participants turned up at the
start of Lara’s Iron Workout, but after a mere half hour already six gave
up. The workout was one of the activities within the special introductory program during the free sports week, which lasts until April 1.

GEWIS maakt creatief gebruik van
mogelijkheden OV-chipkaart
Studievereniging GEWIS van de faculteit
Wiskunde & Informatica gebruikt de
mogelijkheden van de OV-chipkaart op
een creatieve manier. Met behulp van
een cardreader wordt de kaart
uitgelezen en kunnen studenten zich
identificeren.
Sinds ongeveer een halfjaar heeft GEWIS
een digitaal identificatiesysteem dat
gekoppeld is aan een betalingssysteem
voor onder meer eten en drank, vertelt
informaticastudent en pr-functionaris

En hoe is het in Istanbul?
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.

Foto | Bart van Overbeeke

trainen vooral op hun bovenlichaam.
Ken je ze, die mannen met een gespierd
bovenlijf waaronder dan van die stokjes
steken?” Hofstra wil haar training

middelbare scholieren woordjes aan het stampen zijn en
je groepjes ziet die elkaar overhoren. De opzet van de rest
van mijn vakken verschilt niet zo sterk van die in Eindhoven,
al is de verplichte aanwezigheid bij ieder college (ook op
vrijdagochtend om 09.00 uur) in het begin wel even wennen.
Cultureel gezien is Istanbul, als stad op de grens van Europa
en het Midden-Oosten, ontzettend interessant. In bijna alles
zie je de mooie combinatie van Islamitische en Europese
gebruiken en gewoonten, met wellicht als meest treffende
voorbeeld moslimas met burberry-print hoofddoekjes en
lange jurken met daaronder All-Stars. Afgezien van de vele
moskeeën die mij ’s ochtends wekken en het feit dat alcohol
vrij duur is, merk je in Istanbul zelf niet echt dat je je in een
islamitisch land bevindt. Dit verandert echter snel wanneer
je tripjes in het binnenland gaat maken. Dan valt op dat
Istanbul toch behoorlijk wat moderner is dan de rest van
Turkije.
Naast het studeren en de culturele tripjes worden er veel
feesten georganiseerd voor en soms ook door exchange
studenten. Op deze manier kom je heel snel en gemakkelijk
in contact met heel veel andere studenten. Bovendien zijn
de locaties van de feestjes vaak verrassend, denk aan een
van de chicste hotels van de stad of een boatparty midden
op de Bosporus. Inmiddels heb ik al een leuke groep mensen
ontmoet die boordevol plannen zitten om de rest van dit
semester tot een onvergetelijke tijd te maken.
Rick Coppens (rechts op foto),
student Operations Management & Logistics (faculteit IE&IS)

Edwin Hermkens. Studenten moesten
daarop inloggen door een identificatienummer en pincode in te geven. Vaak
een tijdrovende activiteit. Sinds ongeveer een maand kan iedereen zich eenvoudig identificeren door zijn of haar
OV-chipkaart door de cardreader te
halen. Hermkens en medestudent Nicky
Gerritsen hebben dit mogelijk gemaakt.
Hermkens benadrukt dat ze niks illegaals
doen. “We hebben niets aangepast, we
gebruiken alleen onze kennis om de
kaart uit te lezen.” Volgens Hermkens

zijn ze de eerste studievereniging aan
de TU/e die de OV-chipkaart op deze
manier gebruikt. Of ze landelijk de
eerste zijn, weet hij niet. (JvG)
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The GEWIS study association of the Department of
Mathematics & Computer
Science is using the
possibilities of the public transport chip
card to its advantage. By means of a
card reader, students can now identify
themselves.
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Studenten en medewerkers ‘Drie keer is scheepsrecht’
strijden om volleybaltitel
De 24 TU/e-studenten die als Team
Eindhoven meedoen aan de universiteitscompetitie Race of the Classics
zijn klaar voor hun avontuur met het
schip de Morgenster. De race met
klassieke zeilschepen wordt van 3
tot 10 april gehouden en voert van
Rotterdam via Oostende naar het
Engelse Ramsgate en eindigt in
Amsterdam.

Tamar-2 (links) in actie bij eerdere wedstrijden.

Studentenvolleybalvereniging Tamar-2
speelt woensdag 13 april de derby tegen
TU/e-medewerkersteam Hightecs 1.
De teams staan gedeeld eerste in de
Geldropse recreantencompetitie.
Met nog drie wedstrijden te spelen
is de confrontatie bepalend voor het
kampioenschap.
De titelstrijd is een onderonsje tussen
betrokkenen van de TU/e. Waar bij
E.S.V.V. Tamar voornamelijk
TU/e-studenten spelen, bestaat het
team van de Hightecs geheel uit
medewerkers van de universiteit.
Het team dat dit seizoen kampioen
wordt, promoveert naar de eerste klasse
van de Geldropse recreantencompetitie.
“Het is ieder jaar weer een mooie
wedstrijd waar we echt naar uitkijken”,
vertelt Sietse Wijtvliet, Fontys-student
Werktuigbouwkunde en voorzitter van
Tamar. “Er is ook wel sprake van
rivaliteit tussen de teams, je speelt toch
tegen medewerkers van de universiteit.”
Bij onderlinge confrontaties houden de
twee teams elkaar vaak in evenwicht.
Wijtvliet: “Tijdens wedstrijden gaat het

Denk als een Innovator;

Da ge’t moar wit (sinds 2010)

Constudentenbond

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 ‘één uur
terug maakt nog geen
zomer’: de wisseling
naar zomertijd
doorkomen.

Panel van de week

slapende student tijdens
het eerst uur college

meestal gelijk op, door de strijd om het
kampioenschap is er dit jaar wel meer
druk om te winnen dan andere jaren.”
Hans van Wijk, sectieleider van de
Hightecs, kijkt ook uit naar woensdag:
“Het gaat om de titel, dan is er altijd
sprake van gezonde spanning.” Van de
rivaliteit waar Wijtvliet over spreekt,
merkt de medewerker van Dienst
Personeel & Organisatie minder.
Van Wijk: “Rivaliteit? Dat zullen we dan
maar opvatten als een compliment.”
De teams spelen in de Geldropse
competitie, omdat de wedstrijden daar
doordeweeks gespeeld worden. Dat
is makkelijker voor spelers die in het
weekend niet in Eindhoven zijn. (GvdN)

Het Eindhovense team bestaat voor
tweederde uit studenten Bedrijfskunde
en daarnaast voor een groot gedeelte uit
Bouwkundestudenten, vertelt Afshan
Anzar, die de pr voor het team voor zijn
rekening neemt en zelf Bedrijfskunde
studeert. “Er is een goede klik tussen
de verenigingen en we staan allebei
wel open voor iets actiefs.”
Het is de derde keer dat TU/e-studenten
aan de race meedoen. Dit jaar doen er
in totaal achttien studententeams mee.
Anzar heeft hoge verwachtingen van met
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On Wednesday, April 13,
student volleyball team
Tamar 2 will be playing
the derby against TU/e
staff’s team Hightecs 1. The teams currently share first place at the Geldrop
Recreational Competition. With only
three matches to go, the confrontation
will be decisive for the competition.

name de prijs voor ‘best achievement’,
waarbij de deelnemers worden
beoordeeld op hun organisatie
vermogen. “We hebben alles goed
en tot in detail geregeld. En tsja,
drie keer is scheepsrecht, hè.”
De universiteitsteams kunnen ook
prijzen verdienen als de gemiddeld
snelste of als ze het eerste in
Engeland zijn aangekomen.
De deelnemers moesten onder meer
zelf sponsoring regelen (“dat viel nog
niet mee met de huidige economie”)
en schema’s opstellen. De schippers
mogen zelf deels het -volgens Anzar
vrij luxe uitgevoerde- schip besturen,
maar de kapitein draagt de verantwoordelijkheid. Er wordt niet alleen
gevaren, er is ook ruimte voor feestjes.
Daarbij hebben studenten omstebeurt
een ‘bobshift’, oftewel ze moeten
nuchter blijven. “Van boord vallen is
geen optie”, verklaart Anzar. (JvG)
www.rotc.nl en
www.teameindhoven.nl.
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The 24 students that
will be participating in
the Race of the Classics
university competition
are eager to start their adventure on
the Morgenster (Morning Star) ship.
The race featuring classic sailing
ships will be held from April 3-10. The
itinerary will take them from Rotterdam to Ostend to the English town of
Ramsgate and eventually to the finish
in Amsterdam.

‘s Ochtends gaan zwemmen
Moeite om wakker te blijven tijdens het eerste college? Vallen de oogjes langzaam dicht onder
het monotone geneuzel van die vent met die grijze snor daar vooraan? Fris jezelf dan eens op
door ’s ochtends te gaan zwemmen. Het zwembad van het sportcentrum is al om half acht open,
dus snel even ontbijten, zwemspullen mee en hup op de fiets. Wij garanderen je dat na een frisse
duik in het water je een stuk wakkerder bent dan voorheen. Plus, per dag een paar extra
baantjes trekken zorgt er ook voor dat je tegen de tijd dat het echt mooi weer is iedereen
voorbij zwemt. Het nadeel is natuurlijk dat je nog vroeger op moet.
Rusland-beleid
Heb je een nationaal probleem waar 140 miljoen burgers last van hebben? Dan doen ze in Rusland
niet zo moeilijk hoor. Niks zomertijd en wintertijd! Wij zijn Russen, en als het niet naar onze zin is,
dan veranderen we het gewoon, schijt aan wat de rest van de wereld doet. Dus meneertje Poetin
heeft gewoon de wintertijd afgeschaft; voilà, het hele probleem opgelost. Het is nu altijd zomer in
Rusland, hoezee! De bloemen bloeien, de vogeltjes fluiten, de sneeuwstorm raast; wat is de
zomer toch mooi.
Verhuizen naar Engeland
En nu de echte fool-proof methode: verander nooit van wintertijd naar zomertijd of andersom
door dit te corrigeren met het wisselen van tijdzone. Het principe is simpel; zodra de klok verzet
dreigt te worden naar een uur vroeger, ga je naar een tijdzone die een uur vooruit loopt.
Nu betekent dit voor ons Nederlanders dat we de keus hebben uit IJsland, Portugal, West-Afrika
en de UK. De eerste twee vallen af om financiële redenen, tenzij je totaal geen waarde hecht aan
geld. In West-Afrika is het minder prettig leven tussen de burgeroorlogen, maar de UK, daar
moeten we ons wel kunnen redden. Dus pak je biezen, en hup het kanaal over. Tenslotte moet
je af en toe aan je biologische klok denken.

Bloemetjes en de bijtjes
Always look on the bright side of life! Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw en
je kunt al bijna je zomerjas aantrekken. Wat maakt dat ene uurtje vroeger opstaan
dan nog uit? Je wollen ondergoed de kast uit, de korte broeken er weer in!
’s Ochtends stap je met frisse moed op de fiets terwijl om je heen de vogeltjes
fluiten. De bomen hebben weer blaadjes, narcissen staan in bloei langs het
fietspad en het is ook nog eens rokjesdag. Er is geen beter antidepressivum
dan met het zonnetje op je gezicht de frisse ochtendbries in te ademen.
Lang leve de zomer en de zomertijd!

Clmn

Het leed dat
samenwonen heet
Samenwonen. Een weloverwogen
beslissing die je samen neemt.
Zijn we er wel aan toe? Wat vind jij
schat? Hoeveel wachttijd heb jij?
Of misschien geldt dat alleen voor
de dames. De heren vinden alles
wel best, als ik het exemplaar dat ik
sinds ruim een jaar in huis heb mag
geloven. Natuurlijk zijn er in het
begin verwoede pogingen om een
‘net huishouden’ te runnen, maar
nu, een jaar later, moet ik toegeven:
de veranderingen zijn niet noemenswaardig. Je brengt nog steeds veel
vrije tijd samen door, je eet samen,
niemand wil stofzuigen en boodschappen doe je op het moment dat
je erachter komt dat je wat nodig
hebt. Oh ja, toch een verandering:
we schrijven ergens op wat er
gehaald moet worden. Da’s wel zo
handig.
Maar verder... De poging om het
oud papier netjes op te stapelen
heeft ongeveer een half jaar
standgehouden, evenals het
scheiden van plastic en het
regelmatig wegbrengen van
glaswerk.
Dan zijn er nog van die kleine
dingetjes die je gaandeweg samen
uitzoekt. Zo hebben we een tweede
deken gekocht omdat we allebei
regelmatig ‘s nachts wakker werden
van de kou om dan te concluderen
dat de ander de deken had gekaapt.
Van het dilemma ‘wie kijkt wat en
wanneer’ hebben we geen last meer
sinds we zijn overeengekomen dat ik
doordeweeks Dr. Phil mag kijken
zoveel ik wil, zolang ik voetbal of
american football NOOIT wegzap.
Ik vind het prima, want de voordelen
van samenwonen zijn enorm:
de coördinatie van afwas, was,
afval en herenigen van eenzame
sokken wordt er een stuk simpeler
van. Bovendien hoef je je nooit af
te vragen van wie de rommel is en
aangezien het ons beiden weinig
kan schelen dat de kat het oud
papier door de hele werkkamer
veegt, is het een stuk comfortabeler
wonen omdat niemand er over
klaagt.
Heerlijk, het genot dat
‘tweepersoons studentenhuis’ heet.
Diana Koenraadt is studente
Technische Informatica
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Ellen Duijvestijn | “Een honk stelen is nu een makkie”

Ze is een van de snelste studentes van
de TU/e. Niet zozeer met haar studie,
maar door haar explosieve loopvermogen. Ellen Duijvestijn is voorzitter van
studentenatletiekvereniging Asterix,
maar vooral een betoverende bliksemflits op de honderd meter.
Rennen tot je erbij neervalt? Neuh,
dat zal Ellen Duijvestijn niet snel
overkomen. Driehonderd meter max.
En daarna weer herstellen. “Volgens
de duurlopers van Asterix zijn we
luilakken.” Maar dan wel een snelle
luilak. Met 13.01 op de honderd meter
behoort ze tot de drie snelste studentes
op de TU/e. Weliswaar geen toptijd,
erkent ze. Maar toch ook niet slecht voor
iemand die de sprint pas ontdekt heeft.
En snel genoeg om vorig jaar de tweede
plek te veroveren op het Nederlands
Studentenkampioenschap (NSK).
De blonde paardenstaart danst op haar
rug. Ze relativeert voortdurend met
pretoogjes haar eigen snelheid, het
kwikzilveren voetenwerk en het

lummelen op de baan. Een vuurpijl van
amper 1.70 meter. Beweeglijk, licht en
bijzonder goedlachs. Voor haar geen
stress. Hoewel. Telkens opladen en
ontladen op de atletiekbaan. Een
opgewonden veer die telkens op het
juiste moment moet losschieten. “Op
een gegeven moment wordt sprinten
mentaal best zwaar.”
De masterstudente Bouwkunde uit
Zeewolde ontdekte het koningsnummer
van de atletiek in 2008. Als verwoed
softbalspeelster mepte ze ballen in het
oneindige. Maar één, twee, drie naar de
honken vliegen? Dat kon rapper. “Ik ging
bij Asterix om mijn snelheid op te
voeren. Bleek dat ik heel slordig rende.
Niet landen op mijn voorvoet, geen
kniehef, bungelende handen terwijl je
die hoort op te trekken tot aan je neus”,
bekent ze. Weer die gulle lach.
Met hulp van haar trainer Niek de Groot
veranderde ze haar loophouding. “Dat
was een ontdekking. Ik ging echt
letterlijk stappen vooruit. Honken stelen

Dat treft!
Het lawaai komt je al van verre tegemoet. Op maandagochtend hoor je staal
op staal klappen vanuit de open deuren van het ketelhuis. Wie doet dat?
Danny van Steenhoven zit in een graafmachine en rukt daarmee de netwerken
van ijzeren buizen uit de voormalige verwarmingsketel in Ceres. Dit ketelhuis is
ooit gebouwd om alle gebouwen op de campus van heet water te voorzien.
De buizen zitten goed vast. Van Steenhoven pakt grote stukken die door een
collega met een snijbrander zijn losgemaakt. “Geweldig mooi om de boel te
vernietigen, vind ik.” Hij kan zo zijn agressie kwijt, daar heeft hij geen voetbal
of andere sport voor nodig.
Noem hem geen sloper. Hij is machinist bij grond- en sloopwerkfirma A. Jansen,
die is ingehuurd om Ceres van asbest te ontdoen en daarna tot de ruwbouw leeg
te halen. Aan deze ketel is hij nu al drieënhalve dag bezig, “en hij is nu nog maar
voor de helft weg”.
Het liefst zou Van Steenhoven de zeventig meter hoge bakstenen schoorsteen van
Ceres platgooien. “Zeg me dat ie neer moet en ik haal ‘m neer.” Maar die opdracht
zal hij niet gauw krijgen. Op de website van de TU/e staat: “Graag wil de TU/e deze
schoorsteen als markant punt voor de toekomst behouden.” (NS)

met softbal is nu een makkie. Bij Asterix
wordt op hoog niveau getraind en je
krijgt goede begeleiding. Dat wil ik nu
als voorzitter van de vereniging ook
graag uitdragen. We zijn niet zomaar een
studentenvereniging die maar wat doet.
We hebben bijna zestig leden onder wie
enkele nationale toppers. Maar dat
aantal is betrekkelijk weinig als je ziet
hoeveel studenten door de week een
recreatief rondje lopen. We willen ze
graag over de streep trekken om ook
eens in clubverband te trainen. En
studenten die andere sporten doen,
laten zien dat lopen een goede
aanvulling is voor hun conditie. Het is
bovendien nog gezellig ook. Je loopt bij
Asterix nooit alleen.”
De vereniging bouwt momenteel aan een
nieuwe website, de nieuwe outfit voor
de training is binnen en het nieuwe
wedstrijdtenue in de maak. Verder is er
een beginnerscursus onder leiding van
Ton van Hoesel. “Er hebben zich dit jaar
vijfentwintig deelnemers ingeschreven,
dus dat gaat de goede kant op.”

Voor ledenwerving houdt Asterix
jaarlijks activiteiten zoals de ludieke
trappenloop. Maar het gaat ook
serieuzer. Zoals de Dommelloop deze
week. Goed zichtbaar, met start en
aankomst pal voor het Auditorium,
liepen tientallen studenten mee om een
selectie af te dwingen voor de landelijke
Batavierenrace later dit jaar. De
marathonestafette van Nijmegen naar
Enschede wordt beschouwd als de
ultieme krachtmeting tussen de
universitaire hardlopers.
Tijdens de Dommelloop helpt Duijvestijn
als vrijwilliger. Aan de start verschijnen
is uitgesloten. “Het lijkt me heel
bijzonder om een tien kilometer of een
halve marathon te lopen, maar dat kan
altijd nog als ik ouder ben. Ik richt me nu
op de zestig meter indoor en de honderd
meter op de buitenbaan. En voor de
Zweedse estafette (400, 300, 200 en
100 meter) loop ik de driehonderd
meter. Met onze ploeg hebben we het
clubrecord. Verder doe ik aan verspringen, speerwerpen, kogelstoten en

andere technische nummers.”
Met haar 24 jaar moet de sterkste
periode nog komen. Het grote doel? Dat
is natuurlijk die honderd meter slechten
onder de dertien seconden. Alle energie
samenballen en laten ontvlammen op
dat ene korte rechte stuk. “Explosiviteit.
Dat is noodzakelijk voor een goede
sprint. Met lengte heeft dat niet altijd te
maken. Als je van die lange passen kan
maken, is dat natuurlijk een voordeel.
Maar het draait vooral om explosiviteit.”
Is ze ook buiten de baan een vaatje
buskruit? “Ik doe graag alles efficiënt en
snel. Dat zit nu eenmaal in me. Maar dat
maakt me niet vanzelf impulsief. Als ik in
een rij moet wachten, dan wacht ik. Ik
word daar niet ongeduldig of nerveus
van.”
In mei 2012 gaat Duijvestijn afstuderen.
Of ze in Eindhoven blijft wonen, weet ze
niet. Een ding staat vast: ze blijft
hardlopen. Efficiënt en snel.
Interview | Frits van Otterdijk
Foto | Bart van Overbeeke

