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A go or no-go, that’s the question. De 
vraag had betrekking op het wel of 
niet doorgaan van de livegang van de 
nieuwe website van de TU/e op vrij-
dag 8 april en was gericht aan de 
stuurgroep die zich hier al maanden 
om bekommert. Zelfs als onderdeeltje 
van de dienst die belast is met de uit-
voering van deze klus, het CEC, kostte 
het Cursor enorm veel moeite om op 
die vraag een antwoord te krijgen. 
Woensdagmiddag kwam het verlos-
sende woord. “It geht oan!”, zou 
stuurgroepvoorzitter Jo van Ham 
geroepen kunnen hebben, als ware 
hij de ijsmeester van de Friese Elf-
stedentocht. Nu maar hopen dat we 
met ingang van morgen soepel over 
de nieuwe site kunnen zwieren en dat 
het geen krabbelen en klunen wordt.

Omgaan met deadlines. We zijn het 
gewend. Dat betekent dat er woens-
dagmiddag nog snel stukken moeten 
worden geschreven, artikelen worden 
gewisseld of buiten de boot vallen. 
Helaas voor de geïnterviewden, maar 
ook voor de redacteur. Eigenlijk zou 
een collega deze editorial schrijven 
over haar artikel, maar ze had niet 
alle informatie op tijd binnen. 
Gelukkig kunnen we elk moment ook 
één en ander online zetten. Kunnen 
we alvast oefenen voor de nabije 
toekomst als we minder op papier 
verschijnen.

Rewwwind - www.tue.nl/cursor

Geen risico na spiekmeldingen 
4 april 2011 - De Brabantse Avans 
Hogeschool neemt het zekere voor het 
onzekere. Na klachten van studenten 
dat er gespiekt zou zijn bij een 
tentamen, moeten alle deelnemers dit 
overdoen. De regels voor tussentijdse 
toetsen zijn aangescherpt. Studenten 
‘international business and manage-
ment studies’ hadden bij de examen-
commissie geklaagd dat er was 
afgekeken tijdens twee deeltentamens 
budgeting. Sommige studenten zouden 
zelfs met hun mobieltjes foto’s van de 
toets hebben doorgestuurd naar 
medestudenten die deze later op de 
dag moesten maken, meldt hogeschool-
blad Punt. (HOP)

SGP wil huidige studenten 
ontzien 
5 april 2011 - Het wordt steeds 
moeilijker voor staatssecretaris Halbe 
Zijlstra om de langstudeerboete door de 
Eerste Kamer te loodsen, nu ook de SGP 
in de bres springt voor studenten die al 
vertraging hebben opgelopen. De 
gereformeerde partij vindt het terecht 
dat studenten drieduizend euro extra 
collegegeld gaan betalen als ze meer 
dan een jaar uitlopen in hun bachelor- 
of masteropleiding. Maar het gaat te ver 
om die ‘langstudeerboete’ aan de 
huidige studenten op te leggen, zegt de 
SGP vandaag in gratis dagblad Spits. 
“We vinden dat de rechtsbescherming 
van de huidige studenten erg wordt 
losgelaten”, aldus een woordvoerder. 
De regering heeft de steun van de SGP 
niet nodig voor een meerderheid in de 
Tweede Kamer: VVD, CDA en PVV 
hebben samen genoeg zetels. Maar in 
de Eerste Kamer liggen de verhoudin-

gen momenteel anders. Zelfs met steun 
van de SGP komt de regering daar een 
stem te kort. Als de SGP afhaakt, wordt 
het vrijwel onmogelijk om de wet langs 
de senaat krijgen. (HOP)

Bereken snel je studieschuld 
5 april 2011 - Ruim een kwart van de 
Nederlandse studenten heeft een 
studielening. Gemiddeld bedraagt die 
bijna vijftienduizend euro. Maar veel 
studenten hebben geen idee hoeveel ze 
op de lange termijn kwijt zijn. Dat 
kunnen ze nu gemakkelijk opzoeken op 
www.watkostmijnstudieschuld.nl. 
(HOP)

Ook frauderende tante 
 beboeten?  
6 april 2011 - De PvdA volhardt in haar 
standpunt dat staatssecretaris Halbe 
Zijlstra van hoger onderwijs bij 
studiefinancieringsfraude ook 
medeplichtigen moet aanpakken. 

Jaarlijks wordt door studenten voor 40 à 
55 miljoen euro gefraudeerd. Sommige 
studenten schrijven zich bij de 
gemeente op een verkeerd adres in 
-bijvoorbeeld op het adres van een 
tante- terwijl zij feitelijk bij hun ouders 
blijven wonen. Dat levert 171 euro extra 
basisbeurs per maand op. (HOP)

Avans on safe side after reports 
of cheating
March 31, 2011 - The Brabant-based 
Avans University of applied sciences 
wants to be on the safe side after 
students reporting people cheated 
during an exam. All exam candidates 
have to retake the exam. From now on, 
stricter rules will apply for interim tests. 
Students of International Business and 
Management Studies reported a 
complaint with the Examination 
Committee about people cheating 
during two budgeting exams. Some 
students are even said to have taken 
pictures of the test with their cell phones 
and forwarded these to fellow students 
who had to take the test at a later time, 
says the institution’s magazine Punt. 

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

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

online after the previous Cursor  
magazine was published? 

[E]

Nieuwe externe website TU/e gaat vrijdag live
De nieuwe website van de TU/e gaat 
vrijdag 8 april de lucht in. Er is dan ruim 
anderhalf jaar aan gewerkt. Eind 
september 2010 werd een toen 
geplande livegang nog uitgesteld. 
Projectleidster Chantal Craamer, ad 
interim aangesteld bij het Communi-
catie Expertise Centrum (CEC), noemt 
het een procesgedreven project, waarbij 
de kwaliteit doorslaggevend is geweest 
voor het wel of niet live gaan. De oude 
site van de TU/e gaat vooralsnog 
fungeren als een intranet.

Collegelid Jo van Ham, voorzitter van de 
stuurgroep die het websiteproject onder 
zijn hoede heeft, hakte woensdagoch-
tend 6 april de knoop door: vrijdag 8 
april gaat de nieuwe website live. Van 
Ham zegt verheugd te zijn dat het nu 
eindelijk zover is. “We hebben straks 
een goede en attractieve site, die goed 
te onderhouden is, ook op decentraal 
niveau. Dat was eerst niet zo. Doordat 
veel partijen er content voor moesten 
aanleveren, heeft het langer geduurd 
dan gepland. Maar die content moest 
ook goed en betrouwbaar zijn. Het blijft 
ook na vrijdag een ‘work in progress’. 
Voor het contentbeheer zijn nu ook 
verantwoordelijken aangewezen. 
Decentrale verantwoordelijken kunnen 
op centraal niveau ondersteuning 
krijgen.” 

Over de precieze kosten van het project 
kan Van Ham geen uitspraak doen. “Dat 
heb ik zo niet paraat, want het project 
loopt over drie jaren. Maar we zoeken 
het wel een keer bij elkaar als we de 
bevoegdheden van de stuurgroep 
overdragen aan de staande organi-
satie.”

Chantal Craamer is kartrekker van het 
project geweest en vertelde bij het 
uitstel in september 2010 dat het project 
toen voor 85 procent op orde was. Een 
half jaar werk aan nog slechts vijftien 
procent van het project lijkt aan de lange 
kant. Maar volgens Craamer is in deze 
periode alle inhoud die door de 
faculteiten en diensten was aan-
geleverd, nog eens goed doorgespro-
ken. Ook werd de wens van het College 
van Bestuur gehonoreerd om naar een 
nieuw zoekprogramma te kijken voor de 
site. Dat werd Google Search, maar dat 
vroeg volgens Craamer om de nodige 
aanpassingen en het moest ook goed 
getest worden: “In de afgelopen zes 
maanden kregen we ook nog te maken 
met een aantal nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van onderwijs en 
onderzoek. Die moesten ook 
meegenomen worden. Ook zijn we ons 
meer gaan richten op de buitenlandse 
bezoekers van de site. Zo kan die een 
belangrijkere rol spelen bij de werving 

van buitenlandse studenten, aio’s en 
medewerkers.”

Het inhoudelijke beheer van de site ligt 
volgens Craamer deels bij decentrale 
redacties en deels bij een centrale 
redactie die is ondergebracht bij het 
CEC. Op de nieuwe site die zich richt op 
externe doelgroepen van de TU/e, staan 
straks nog 5.500 pagina’s. Nu zijn dat er 
nog 57.000. De decentrale redacties 
kunnen bij de centrale redactie 
eindredactioneel werk en vertaalwerk 
inkopen. Het applicatiebeheer ligt nu 
nog bij het externe it-bedrijf Drecomm, 
dat ook intensief betrokken is geweest 
bij de ontwikkeling van de nieuwe site. 
Craamer adviseert om dat beheer te 
zijner tijd over te hevelen naar Dienst 
ICT. 

Intranet
De volgende klus is nu het ontwikkelen 
van een intranetsite voor het personeel 
en de studenten. Die zullen zich 
vooralsnog moeten behelpen met de 
oude site. Een nieuwe stuurgroep is nu 
bezig met het samenstellen van een 
projectgroep die zich hiermee gaat 
bezighouden. Het lijkt Craamer 
verstandig als daarin het Informatie 
Expertise Centrum (IEC), de Dienst ICT en 
het CEC gaan samenwerken. (HK)

Technische Informatica gaat compleet over op Engels
De opleiding Technische Informatica 
wordt binnen drie jaar helemaal in het 
Engels gegeven. Het eerste bachelorjaar 
is vanaf september in het Engels, jaar 
twee en drie volgen daarna. De 
opleiding wil met deze maatregel meer 
studenten aantrekken.

“De instroom staat niet in relatie tot de 
vraag naar ict-mensen op de arbeids-
markt”, vertelt dr.ir. Marloes van Lierop, 
opleidingsdirecteur bij Technische 
Informatica (TI). Om het aantal 
studenten te vergroten, gaat de 
opleiding meer in het buitenland 
werven. De beslissing om geheel over te 
gaan op het Engels is niet zonder slag of 

stoot gegaan, vertelt Van Lierop. 
“Sommige docenten zijn bang dat 
kennisoverdracht moeilijker zal verlopen 
en dat de onderwijskwaliteit eronder 
lijdt. Ik denk dat dit bij een aantal 
gevallen ook zal zijn, maar dat het van 
tijdelijke aard is. We hebben al een vrij 
internationale staf en die kunnen we zo 
ook gaan inzetten in de bachelor.” 
Docenten moeten een assessment doen 
en als daaruit blijkt dat de kwaliteit van 
het Engels onvoldoende is, kunnen ze 
een cursus volgen. Zit de docent daarna 
nog niet op het gewenste niveau, dan 
mag hij of zij de lessen niet meer in het 
Engels geven.
De faculteitsraad ging pas akkoord 

nadat het bestuur met een aantal 
voorwaarden had ingestemd. Zo is 
bedongen dat er een aparte Nederland-
se instructiegroep komt, zodat 
Nederlandse studenten het groepswerk 
in hun moedertaal kunnen doen. Verder 
is er een bijspijkercursus Engels 
ingeroosterd, die studenten mogen 
volgen. Tentamenvragen worden in het 
Engels gesteld, maar mogen nog in het 
Nederlands worden beantwoord, vertelt 
Van Lierop.
Tot nu toe worden aan de TU/e 
mastervakken in het Engels gegeven en 
Industrial Design (ID) is nog de enige 
met een Engelstalige bachelor. Volgens 
Van Lierop is die bachelor echter 



Nieuws | 3 

Ach en Wee

Nieuwe externe website TU/e gaat vrijdag live

Technische Informatica gaat compleet over op Engels

Within three years’ time, 
the study program of 
Computer Science & 
Engineering will be 

offered only in English. The first 
bachelor year will be entirely in English 
starting September. Second and third 
year will follow after. The change is 
supposed to attract more students, 
especially from abroad.

[E]

Ranglijstproducent QS  
ziet TU/e over het hoofd
Het Britse onderzoeksbureau QS 
publiceerde dinsdag vijf wereldrang-
lijsten van universiteiten waar de 
vakgebieden civiele techniek, computer-
wetenschap, elektrotechniek, werktuig-
bouwkunde en scheikundige technolo-
gie het sterkst zijn. Door een goede 
ranking van de TU/e door QS in 2010 
moest de TU/e in deze sublijsten ook 
wel goed uit de bus komen. De TU/e 
ontbreekt echter volledig. QS lijkt de 
Eindhovense universiteit volledig over 
het hoofd gezien te hebben.

Met veel publicitair tromgeroffel kondig-
de QS afgelopen dinsdag een primeur 
aan: de QS World University Rankings 
for Technical Subjects. Vijf universitaire 
technische vakgebieden zijn wereldwijd 
door QS onder de loep genomen en op 
grond daarvan is voor elke vakgebied 
een top-200 opgesteld. Als extra service 
stuurde de pr-afdeling van QS een pers-
bericht rond waarin de prestaties van de 
Nederlandse universiteiten apart worden 

vermeld. Vreemd genoeg ontbreekt de 
TU/e in alle lijsten. Hoe kan dat na die 
mooie ranking voor ‘engineering en 
technologie’ -nr. 50- van vorig jaar? 
Navraag bij het hoofd van de pr-afdeling 
van QS, Simona Bizzozero, leert dat de 
TU/e blijkbaar over het hoofd is gezien 
door de onderzoekers van QS. Bizzozero 
heeft direct geprobeerd om contact te 
krijgen met Ben Sowter, hoofd Onder-
zoek bij QS, maar die is op dienstreis in 
Singapore. Sowter kan pas op z’n 
vroegst vandaag, donderdag 7 april, een 
verklaring geven voor de ‘glitch’, zoals 
Bizzozero de kwestie omschrijft. Ze ver-
zekert dat de zaak dan zo snel mogelijk 
zal worden opgelost.  

Onderzoeksbureau QS produceerde tot 
en met 2009 samen met het tijdschrift 
Times Higher Education (THE) een toon-
aangevende wereldranglijst voor univer-
siteiten. Over de samenstelling daarvan 
en de daarbij gebruikte methodieken 
bestond veel kritiek. Vorig jaar besloot 

THE de samenwerking met QS te beëin-
digen en een de lijst te gaan samenstel-
len met behulp van de onderzoeksdivi-
sie van persbureau Reuters. QS bracht in 
2010 een eigen wereldranglijst uit. Op 
die lijst staat de TU/e op plaats 126 en 
presteerden zeven andere Nederlandse 
universiteiten beter. Op de lijst van THE 
kwam de TU/e in 2010 echter als best 
presterende Nederlandse universiteit uit 
bus op plek 114. (HK)

Last Tuesday, the British 
research agency QS pub-
lished five world rankings 
of universities that excel 

in civil engineering, computer science, 
electrical engineering, mechanical 
engineering and chemical engineering. 
Since TU/e ranked high in QS’s 2010 
list, the university would score well 
in these sub lists. Yet TU/e does not 
appear in the lists at all. QS seems to 
have forgotten all about the Eindhoven 
university.

[E]

SuperTU/esday faculteit TN afgeblazen
Uitgerekend op de vijftigste verjaardag 
van Technische Natuurkunde (TN), houdt 
de faculteit dit collegejaar geen Super-
TU/esday voor de buitenwacht. De 
presentatie van het thema ‘renewable 
energy’ op 12 april is definitief 
afgeblazen wegens geldgebrek.

Aanvankelijk zou TN een SuperTU/esday 
houden op 2 november 2010. Maar die 
datum werd uitgesteld. Reden hiervoor 
zou een slecht functionerende website 
zijn, waardoor het aantal aanmeldingen 
te gering was. Bovendien was er in 
november ook al een groot energiecon-
gres in Amsterdam, zo liet directeur 
bedrijfsvoering, ir. Tiny Verbruggen, 

destijds weten aan Cursor. De nieuwe 
datum werd 12 april.
Sindsdien lijkt de situatie behoorlijk 
veranderd. Op de website van de 
universiteit laat TN weten: “De recent 
gewijzigde financiële omstandigheden 
nopen de faculteit tot het heroverwegen 
van keuzes en met grote spijt moet de 
faculteit besluiten om deze SuperTU/
esday te schrappen.”
TN kondigt aan dat de faculteit op zoek 
gaat naar partners, binnen en buiten de 
TU/e, om binnen een jaar een nieuwe 
gelegenheid te vinden voor een 
presentatie van het genereren en 
opslaan van duurzame energie.
Bij TN was voor het ter perse gaan van 

Cursor niemand bereikbaar voor 
commentaar. (FvO)

Precisely  Applied 
Physics’ fiftieth birthday, 
the department has 
been forced to cancel 

their SuperTU/esday for the public. The 
presentation of the theme ‘renewable 
energy’ that was planned for April 12 
has been definitely called off due to 
insufficient funds. Applied Physics said 
they will be on the lookout for partners 
within as well as outside TU/e to realize 
a presentation on the generating and 
storing of renewable energy within a 
year after all.

[E]
moeilijk te vergelijken met die van TI. 
“Ze hebben een ander onderwijsmodel 
en zijn minder gericht op de werving.”
De opleiding lift ook mee op de 
wervingsactiviteiten van de al 
bestaande Engelstalige Fontysopleiding 
ICT. De TU/e en Fontys Hogeschool ICT 
bieden met ingang van het studiejaar 
2011-2012 een gezamenlijk, Engelstalig 
bachelorsemester aan. Het doel is om 
buitenlandse studenten de mogelijkheid 
te bieden om zich goed te oriënteren op 
zowel hbo als universiteit. Van Lierop 
ziet graag dat de werving in het 
buitenland met introductie van vakken 
in het Engels TU/e-breed wordt 
gedragen, maar ziet ook dat dit lastig is 

zolang de meeste bacheloropleidingen 
aan de TU/e nog in het Nederlands 
worden gegeven. (JvG)

SGP wants to spare current students 
April 5, 2011 - It’s getting increasingly 
difficult for State Secretary Halbe 
Zijlstra to have his extended-studying 
fine passed by the Senate, since SGP is 
now also backing current students that 
are already delayed. The reformed party 
is in favor of students paying an extra 
three thousand euro in tuition fees 
when completion of their bachelor of 
master degree is delayed by at least 
one year. Still, they consider it unfair to 
enforce that rule on current students, 
the party said in free newspaper Spits. 

Calculating your student loan 
debt in no-time 
April 5, 2011 – Over twenty-five percent 
of Dutch students has a student loan. 
On average, the loan is close to fifteen 
thousand euro. Still, many students 
have no idea how much they’ll 
eventually have to pay. Now there’s an 
easy way to check. In 2010, almost 160 
thousand tudent stook out a student 
loan averaging 378 euro a month. If you 
tried hard, there was a way to calculate 

what your loan would come to cost you 
through DUO, but kinesiology graduate 
Maarten van de Heuvel noticed that 
process required all kinds of data. He 
decided to create watkostmijnstudie 
schuld.nl (‘how much is my student 
loan debt’), a website for students to 
enter their student loan and the amount 
they are willing to pay off every month.  

Fine fraudulent aunt? 
April 6, 2011 - PvdA is maintaining the 
opinion that State Secretary Halbe 
Zijlstra of higher education should also 
fine accomplices when it comes to fraud 
with student grants. Every year, student 
frauds cost the government 40 to 55 
million euro. Some students register at 
another address in the same city – with 
their aunt, for example – while they are 
actually still living with their parents. It 
brings in an extra 171 euro a month for 
a basic grant. Zijlstra is about to 
change the law in order to be able to 
fine fraudulent students. PvdA wants 
accomplices to be fined as well. 

The new TU/e website will be launched on Friday, April 8. It will have 
been under construction for over a year and a half by then. Late 
September 2010, the planned launch was postponed. Ad interim 
project manager Chantal Craamer of the Communication Expertise 

Center (CEC) says it’s a process-driven project. The quality has been the deciding 
factor for the launch. For now, TU/e’s old website will be used as an intranet. 

[E]
Een screenshot van de nieuwe site. 
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TU/e en Kempenhaeghe 
intensiveren samenwerking
De TU/e en het expertisecentrum voor 
epilepsie en slaapgeneeskunde 
Kempenhaeghe gaan de komende drie 
jaar structureel samenwerken op het 
gebied van onderzoek en innovatie. 
Beide partners streven naar een breed 
spectrum van onderzoeksprojecten. 
Behalve een aantal lopende onderzoe-
ken willen ze zeker nog twintig nieuwe 
projecten opzetten. Alles met het doel 
om de zorg en diagnose op het gebied 
van epilepsie en slaapproblemen te 
verbeteren.

Vanuit het verleden waren er over en 
weer al contacten tussen de TU/e en 
Kempenhaeghe. Ze leidden tot innova-
tieve oplossingen zoals een detectie-
systeem voor epileptische aanvallen. En 
een betere analyse van MRI-beelden die 
een belangrijke rol spelen in de 
diagnose van neurologische aandoe-
ningen.
Omdat bij beide partijen de behoefte 
bestond om meer uit de samenwerking 
te halen, is 25 maart een samenwer-
kingsovereenkomst getekend voor de 
periode van drie jaar, met een optie op 
verlenging. Beide partners brengen 
ieder 250.000 euro in voor het 
ontwikkelen van onderzoeksprogram-
ma’s. De onderzoeken zelf zullen 

worden gefinancierd door externe 
fondsen en financiers.
Programmamanager is dr.ir Peter van 
Otterloo van het Innovation Lab. Volgens 
hem zullen de onderzoeken zich richten 
op drie thema’s: epilepsie, slaap-
geneeskunde en neurocognitieve 
aandoeningen, waaraan vanuit diverse 
technologische disciplines zal worden 
bijgedragen. “De technologische 
disciplines van de TU/e en de klinische 
lijnen van Kempenhaeghe kennen veel 
raakvlakken. Mijn rol is om deze raak-
vlakken te exploreren. Om onderzoekers 
en medici bijeen te brengen. Het is 
belangrijk dat er draagvlak is voor een 
onderzoeksproject.”
Van Otterloo verwacht dat de verbintenis 
leiden tot een ‘breed spectrum van 
samenwerkingsverbanden’. Momenteel 
doen vanuit de TU/e de faculteiten 
Industrial Design, Technische 
Natuurkunde, Electrical Engineering en 
Biomedische Technologie mee. Ze zullen 
werken aan technieken voor diagnostiek 
en het vroegtijdig signaleren en 
voorkomen van epilepsieaanvallen.
Ook richten ze zich op innovaties op het 
gebied van ict, die het mogelijk maakt 
om patiënten in hun thuissituatie te 
helpen. Een ziekenhuisopname is dan 
veelal niet meer nodig.

En er zal onderzoek plaatsvinden naar 
nieuwe vormen van beeldvorming van 
de hersenen. Hoe nauwkeuriger de 
werking van de epilepsie bij een patiënt 
in beeld kan worden gebracht, hoe 
groter de mogelijkheden zijn voor een 
effectieve en voor de patiënt minder 
risicovolle chirurgische behandeling. 
Verder werkt Industrial Design aan 
innovatieve trainingsmethoden voor 
kinderen met neurocognitieve aan-
doeningen. (FvO)

For the next three years, 
TU/e and the Kempen-
haeghe Epileptology 
and sleep medicine 

expertise center in Heeze will form a 
structural collaboration for research 
and innovation. Both partners hope 
for a wide variety of research projects. 
Apart from several ongoing studies, 
they plan on setting up at least twenty 
more projects, all aimed at improving 
care and diagnosis for epilepsy and 
sleeping disorders. 

[E]

TU/e Holding boekt nettowinst 
van ruim twee miljoen
De nettowinst van de TU/e Holding en 
haar dochterbedrijven is in 2010 
opgelopen naar een bedrag van 2,1 
miljoen euro bij een geconsolideerde 
omzet van 16 miljoen. Alle bedrijven 
waarin de Holding vorig jaar de 
meerderheid had, behalve het met 
teruglopende subsidie-inkomsten 
kampende Innovation Lab bv, hebben 
bijgedragen aan de winst.

De voorspoedige ontwikkeling van de 
TU/e Holding heeft het mogelijk 
gemaakt een twintig procent deel-
neming te nemen in Twice bv, dat 
eigenaar is van de bedrijfsverzamel-
gebouwen MultiMediaPaviljoen (MMP) 
en Connector (het oude TeMa-gebouw). 
Met deze investering is ruim 2,2 miljoen 
euro gemoeid. Inmiddels is op het 

TU/e-terrein ook begonnen met de bouw 
van Catalyst, een bedrijfsverzamel-
gebouw voor starters die behoefte 
hebben aan labfaciliteiten. Ook Catalyst 
is eigendom van Twice bv.
Vorig jaar zijn weer nieuwe spin-offs van 
de TU/e opgericht, waarin de Holding 
participeert. Dat zijn Xpress Holding, op 
het gebied van submicron meettech-
nieken; Optical Forming Solutions, waar 
apparatuur wordt ontwikkeld voor recon-
figureerbare matrijzen; Sorama , actief 
op het gebied van van imaging voor 
geluidsbronnen; Sowiso, voor e-learning 
voor met name wiskunde; NemoHealth-
care voor bewakingstechnieken bij 
zwangerschap, en Effect Photonics voor 
de ontwikkeling van fotonische chips. 
Met het nog dit jaar opgerichte Aestatic 
Interactions, voor interactieve design-

lampen, heeft de Holding nu participa-
ties in 37 bedrijfjes. 
De geconsolideerde werkmaatschap-
pijen van de Holding verschaffen een 
werkgelegenheid van 390 fte, waarbij de 
meeste werknemers via het detachering-
bedrijf Euflex bv werken. (HK)

In 2010, net profit 
of TU/e Holding and 
its subsidiaries has 
increased to 2.1 million 

euro at a consolidated turnover of 16 
million. All companies of which the 
Holding owned the majority in 2010 
added to the profit, except for the 
ailing Innovation Lab bv, which suffers 
from a decline in grants.

[E]

Koninginnedag op de TU/e-campus
Wie uit zijn of haar dak wil gaan op 
Nederlandstalige muziek, kan op 
Koninginnedag terecht bij De Oranje De 
Gekste Party op het TU/e-terrein. Bij het 
door studenten georganiseerde feest 
treden onder meer de Band Zonder 
Banaan, WC Experience, One Two Trio en 
Dries Roelvink op. 

De TU/e heeft nog niet eerder een 
evenement gehad tijdens Koninginne-
dag. Het feest duurt van 13.00 tot 23.00 
uur en de entree is gratis. Het feest 
wordt gehouden op het terrein tussen 
het Auditorium, Vertigo en het 
Hoofdgebouw. Verschillende partijen 
aan de TU/e dragen hun steentje bij. Zo 
checkt de TU/e-brandweer de voor-
zieningen, zorgt de afdeling logistics 
voor de afvalbakken en houdt de 

beveiliging een oogje in het zeil. Voor 
het parkeren gelden de gebruikelijke 
tarieven.

Vijf TU/e-studenten hebben het 
evenement aanvankelijk opgezet. Omdat 
de anderen het te druk kregen, zijn Stijn 
Verstijnen (Bedrijfskunde) en Michiel 
Beerens (Technische Innovatieweten-
schappen) nu de overgebleven 
kartrekkers van het feest. Verstijnen: 
“Het idee hiervoor ontstond na de acties 
voor het Glazen Huis in december. 
Studenten kunnen samen veel bereiken 
en we wilden nog eens zo’n groot 
evenement opzetten.” De studenten 
kregen toestemming van de TU/e en de 
gemeente, toen ze aangaven aan 
voorwaarden voor onder meer de 
veiligheid te kunnen voldoen. Verstijnen 

geeft aan zoveel mogelijk studenten te 
willen trekken en mikt op een opkomst 
van vijf- tot tienduizend mensen. 
Drankverkoop en sponsoring moeten 
het feest financieren. (JvG)

www.oranjedegekste.com.

Whoever is up for a day 
of Dutch music can join 
the Oranje De Gekste 
Party (Orange Going 

Crazy) on TU/e grounds on Queen’s 
Day on Saturday, April 30. The party is 
from 1-11PM and admission is free of 
charge. The event will be located at the 
area between the Auditorium, Vertigo 
and the Hoofdgebouw. Check www.
oranjedegekste.com. 

[E]

Nieuwe koers en nieuwe 
wetenschappelijk 
directeur Eurandom 

Eurandom, het TU/e-onderzoeks-
instituut op het gebied van stochastiek, 
gaat zijn focus verschuiven van postdoc-
trajecten naar workshops en ontmoe-
tingsdagen voor onderzoekers. Tevens 
heeft het instituut met ingang van 7 
april een nieuwe wetenschappelijk 
directeur: prof.dr. Remco van der 
Hofstad.

Het instituut is van plan minstens acht 
workshops per jaar te organiseren 
binnen de verschillende gebieden van 
de stochastiek. Daarbij wil het in ieder 
geval doorgaan met de serie workshops 
voor en door jonge onderzoekers die nu 
al loopt: Young European Stochastic 
Professionals. Voor de acht postdocs en 
promovendi die op dit moment een 
aanstelling hebben bij Eurandom heeft 
de koerswijziging geen consequenties.
Verder wil Eurandom vier maal per jaar 
een themamaand organiseren. Tijdens 
zo’n maand zullen er workshops en 
lezingendagen plaatsvinden, met als 
belangrijkste doel onderzoekers uit 
binnen- en buitenland samen te brengen 
om ideeën uit te wisselen. Op 7 april 
2011 vindt de aftrap van de eerste 

Special Activity Month (SAM) plaats. 
Deze SAM is gewijd aan het thema 
‘Stochastic Networks’.

Prof.dr. Remco van der Hofstad heeft 
met ingang van 1 april de functie van 
wetenschappelijk directeur overgeno-
men van prof.dr.ir. Onno Boxma. Diens 
termijn (vijf jaar) zat erop. Van der 
Hofstad is hoogleraar Kansrekening bij 
de faculteit Wiskunde & Informatica. Zijn 
aanstelling als wetenschappelijk 
directeur van Eurandom heeft geen 
consequenties voor zijn functie bij W&I. 
(SK)

TU/e’s stochastics 
research institute 
Eurandom will be 
shifting its focus from 

postdoc courses to workshops and 
introductory days for researchers. As 
of April 7, the institute will also have a 
new scientific director: prof.dr. Remco 
van der Hofstad.

[E]

Prof.dr. Remco van der Hofstad. Archieffoto | Bart van Overbeeke

Hartslag horen is 
als elkaar aankijken
Het waarnemen van de hartslag van je 
gesprekspartner geeft hetzelfde gevoel 
van persoonlijk contact als elkaar in de 
ogen kijken. Dat blijkt uit onderzoek dat 
promovendus Joris Janssen van de 
onderzoeksgroep Human Technology 
Interaction (IE&IS) uitvoerde samen met 
Stanford University en Philips Research. 
Het onderzoek is gericht op het 
verbeteren van menselijk contact bij 
digitale communicatiemiddelen.

In het onderzoek stonden de proef-
personen in een virtual-reality-omgeving 
tegenover een virtuele gesprekspartner. 
Als de proefpersonen een natuurlijke 
hartslag te horen kregen die bij de 
gesprekspartner hoort, hielden ze 
vanzelf meer afstand, zoals mensen dat 
in alledaagse situaties automatisch 
doen. Ook gaven de proefpersonen zelf 
aan het contact met de virtuele 
gesprekspartner als hechter te ervaren 
door de hartslag. Dat effect bleek net zo 
groot als het effect van elkaar aankijken. 
Het overbrengen van de hartslag maakt 
een virtuele ontmoeting dus persoon-

lijker, maar dat hoeft volgens Janssen 
niet per se in de vorm van geluid. De 
hartslag kan ook worden overgebracht 
door een kloppend gevoel, bijvoorbeeld 
via een speciale ring.
De resultaten van dit onderzoek zijn 
gepubliceerd in de laatste uitgave van 
IEEE Transactions on Affective Compu-
ting. (IJ/TJ)

Monitoring your conver-
sational partner’s heart 
rate creates the same 
feeling of personal con-

tact as looking into each other’s eyes. 
This conclusion can be drawn from a 
study by PhD candidate Joris Janssen 
of the Human Technology Interaction 
research group (IE&IS), carried out in 
collaboration with Stanford University 
and Philips Research. The study is 
aimed at improving human contact in 
digital means of communication.

[E]
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Voor het eerst was Tech United ook 
vertegenwoordigd in de zogeheten  
@Home-klasse van RoboCup.  
De kersverse zorgrobot Amigo eindigde 
als zesde van de acht deelnemende 
robots. Ir. Janno Lunenburg, leider van 
het Amigo-team, toont zich tevreden 
over de eerste deelname: “Je kunt altijd 
problemen verwachten, maar we 
hebben veel vooruitgang geboekt deze 
dagen en genoeg bijgeleerd.” In de 
@Home-competitie moeten de deel-
nemende robots diverse huishoudelijke 
taken uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het 
pakken van een pak melk uit de koel-
kast. 
Ook de humanoid robot TUlip van 
TU/e-team EINdroid was aanwezig  
in Maagdenburg. De TUlip verzorgde 
daar echter slechts demonstraties bij 
gebrek aan tegenstanders in de 
adult-size humanoid league. 
De volgende grote test voor de 
TU/e-robots is het wereldkampioenschap, 
dat van 5 t/m 11 juli wordt gehouden  
in Istanbul. (TJ)

Nieuws | Robot

“Je moet op het juiste 
moment scherp zijn”
De nieuwe keeper van robotvoetbal-
team Tech United speelde al direct een 
belangrijke rol bij het behalen van de 
officieuze Europese titel in het Duitse 
Maagdenburg. Hoe voelt hij zich nu?

Hoe beviel je eerste grote toernooi?
“Het valt niet mee om tweemaal een 
kwartier geconcentreerd te blijven als 
je de hele wedstrijd nauwelijks iets te 
doen hebt. Wij waren veel sterker dan 
de meeste tegenstanders. Van Mostly 
Harmless uit het Oostenrijkse Graz 
wonnen we zelfs met 22-1. Die tegen-
goal viel doordat onze aanvaller kei-
hard tegen de stilstaande keeper van 
de tegenstander schoot. Zo hard dat 
de bal over het hele veld terug kwam 
rollen en ik hem niet aan zag komen. 
Daar baalde ik natuurlijk gigantisch 
van. Je blijft een topsporter, hè!”

Tegen de Duitsers van Carpe Noctem 
leek het alsof de spanning je iets te 
veel werd.
“Ze scoorden vrijwel direct vanuit de 
aftrap, en dan heb je toch de neiging 
om achteruit te gaan lopen. Daarbij 
belandde ik af en toe ver achter de 
doellijn. Ik moet toegeven dat ik toen 
wel een beetje in paniek raakte en 
zelfs het hele doel mee naar achteren 
trok. Je zou het een zenuwinzinking 
kunnen noemen. Gelukkig waren de 
veldspelers in topvorm en wonnen we 
evengoed met 6-1.”

Je hebt je knap hersteld van die 
moeilijke periode.
“De nacht voor de finaledag heeft de 
technische staf me speciaal een 

assertiviteitstraining laten ondergaan. 
Dat was heel nuttig, want daardoor 
stond ik weer perfect gepositioneerd 
toen de prijzen verdeeld werden. Daar 
gaat het ook om, hè. Dat je op het 
juiste moment scherp bent. Dat is de 
winnaarmentaliteit. Die is me met de 
paplepel ingeprogrammeerd.”

Je hebt in het hele toernooi maar 
zeven goals tegen gekregen. Hoe 
verklaar je dat?
“Ik beschik over een uniek talent 
waarmee ik een schot op doel al in een 
vroeg stadium kan herkennen. Ik kan 
over 360 graden zien, omnivision 
noemen ze dat. Met mijn lasersenso-
ren aan de voorkant kan ik ook nog 
eens de richting en snelheid van de 
bal heel goed inschatten. Mijn laser 
aan de achterkant gebruik ik om de 
beste plek tussen de doelpalen te 
vinden. En doordat mijn wielen 
zijwaarts gericht staan, zijn mijn 
duikreflexen ongeëvenaard. Dat geeft 
de rest van het team ook het 
vertrouwen om vooruit te voetballen. 
Ik denk dat we een goede kans maken 
om dit jaar eindelijk wereldkampioen 
te worden.” (TJ)

Right from the get-go, 
the new goalie of Tech 
United’s robot soccer 
team played a major 
part in winning the 

semi-official European title in the Ger-
man city of Magdeburg. He looks back 
on the tournament and speculates 
on the upcoming robot soccer world 
championships.

[E]

Tech United wint German Open
Het robotvoetbalteam Tech United heeft 
in Maagdenburg de RoboCup German 
Open 2011 gewonnen. Afgelopen 
zondag versloeg het TU/e-team in de 
finale van de mid-size league het team 
van de universiteit van Stuttgart met 
3-0. Het is de na 2008 en 2010 de derde 
keer dat de TURTLES van Tech United 
deze titel binnenslepen.

Van de elf gespeelde wedstrijden 
wonnen de robots van Tech United er 
tien en eindigde er één in een gelijke 
stand.  
Het doelsaldo is misschien nog wel 
indrukwekkender: 105 voor en 7 tegen. 
De zege leverde aardig wat media- 
aandacht op;  zo werd teamcoach  
dr.ir. Roel Merry maandagochtend  
onder meer geïnterviewd voor Radio 1. 
Hij vertelde daar over de groeiende  
vorm die de nieuwe keeper tijdens het 
toernooi had tentoongespreid: voor het 
eerst speelde Tech United met een robot 
die speciaal voor het keeperswerk is 
ontworpen. “In de latere wedstrijden 
wist onze keeper zelfs lobjes met zijn 
uitschuifbare rekje te stoppen.”
Tijdens de laatste poulewedstrijd 
demonstreerden hadden de TURTLES 
bovendien een primeur met een nieuwe 
tactiek: de steekpass. De via WiFi met 
elkaar verbonden robots zijn voorzien 
van camera’s met zicht over 360 graden. 
Dit zorgt voor een combinatie van ultiem 
overzicht en welhaast telepatische 
communicatie, waardoor de robots  
van Tech United in staat bleken om te 
anticiperen op elkaar bewegingen en  
zo de vrijstaande man te vinden.

The Tech United robot soccer team has won the 2011 RoboCup German 
Open in Magdeburg. Last Sunday, the TU/e team beat that of Stut-
tgart University by 3-0 in the mid-size league finals. After winning in 
2008 and 2010, this is the Tech United TURTLES’ third victory at the 

semi-official European championships. Out of eleven games, the Tech United robots 
won ten and saw one end in a draw. The goal difference might even be more impres-
sive: they scored 105 goals and conceded only 7. Their victory yielded quite some 
media coverage; on Monday morning, for example, team coach dr.ir. Roel Merry was 
interviewed by Radio 1. He talked about the growth displayed by the new goalkeeper 
during the tournament. It was the very first time Tech United lined up a robot that was 
especially designed for goalkeeping. “In later games our goalie even managed to 
stop high balls with his extending rack.”

[E]

Een TURTLE en de Amigo.

“Vanzelfsprekendheid samenwerking maakt regio intelligent”
“De vanzelfsprekendheid waarmee 
mensen hier samenwerken is wat de 
regio Brainport tot een intelligente 
gemeenschap maakt.”Dat is de 
conclusie van Robert Bell tijdens zijn 
lezing bij het Veldhovense ASML op 
dinsdag 5 april. De Amerikaanse 
medeoprichter van het Intelligent 
Community Forum (ICF) bezocht 
Eindhoven, omdat de stad genomineerd 
is voor de titel Intelligent Community of 
the Year 2011.

Bell sprak zijn bewondering uit over de 
intensieve manier waarop in deze regio 
wordt samengewerkt om te innoveren. 

Bell: “Iedereen hier had snel door dat 
wanneer je elkaar helpt dit uiteindelijk 
voor je eigen bedrijf of organisatie ook 
winst oplevert.” Hiermee krijgt de regio 
Eindhoven positieve kritiek op het beleid 
van de afgelopen jaren. Samenwerking 
tussen de gemeente, het bedrijfsleven 
en de TU/e, de zogenaamde ‘Tripple 
Helix’, is daarbij een speerpunt. Bell: “Of 
een regio zich ‘intelligent’ ontwikkelt, 
heeft niet alleen met techniek te maken. 
Mensen maken een regio slim.”
Op de vraag of hij denkt dat Eindhoven 
de titel gaat winnen, kon Bell nog geen 
antwoord geven. “You’re all taking this 
too serious”, lacht hij. De Amerikaan 

heeft er moeite mee de verschillende 
regio’s die genomineerd zijn te 
vergelijken. “Iedere genomineerde heeft 
een andere aanpak, er is niet één manier 
om je regio te ontwikkelen”, legt hij uit. 
Bell zal de komende tijd elk van de zeven 
genomineerde steden bezoeken om een 
afgewogen beslissing te maken.  

Het ICF is een Amerikaanse denktank 
met als doel intelligente initiatieven te 
belichten en te stimuleren. “Het is 
belangrijk dat innovatie gestimuleerd 
wordt. Behalve als je op een enorme 
voorraad olie zit, is dat de enige manier 
om je welvaart te behouden”,  zegt de 

Amerikaan. De uitreiking van de titel 
‘Intelligent Community of the Year 2011’ 
vindt plaats tijdens het ICF-congres op 1, 
2 en 3 juni in New York. Naast de regio 
Eindhoven zijn ook Chattanooga, Dublin 
(in Ohio) en Riverside in de Verenigde 
Staten, het Franse Issy-les-Moulineaux 
en de Canadese steden Stratford en 
Windsor-Essex genomineerd. (GvdN) 

“The matter-of-fact way in which people collaborate over here is what 
makes the Brainport region such an intelligent community.” It was 
Robert Bell’s conclusion during his lecture at ASML in Veldhoven, last 
Tuesday, April 5. The American founder of the Intelligent Community 

Forum (ICF) visited Eindhoven because the city has been nominated for the Intelligent 
Community of the Year Award 2011.

[E]

TU/e staat op Lowlands 
met duurzaamheid
De TU/e werkt dit jaar mee aan Llowlab, 
een initiatief opgezet om jongeren 
bewust te maken van duurzame 
ontwikkelingen. Rector Hans van Duijn 
is dit dinsdag 5 april overeengekomen 
met Jan Douwe Kroeske, directeur van 
Double 2 Mediaproducties, het bedrijf 
dat Llowlab produceert. Het initiatief is 
onderdeel van muziekfestival Lowlands 
en wordt nu voor de tweede keer 
gehouden.

“Het plan zit nog in de conceptfase en 
de daadwerkelijke bijdrage van de TU/e 
is nog niet concreet”, vertelt Ingrid de 
Kort van het CEC, die het project 
coördineert. Wel is al bekend dat 
Llowlab dit jaar in het teken staat van 
sustainovation - een samentrekking van 

sustainability en innovation. 
Llowlab is in het leven geroepen om het 
vaak jeugdige publiek dat Lowlands 
aantrekt kennis te laten maken met 
duurzame innovaties. Het vindt plaats 
op drie kunstmatige eilandjes die in 
‘Lake Lowlands’ drijven. Het is nog niet 
bekend welke personen of faculteiten 
een bijdrage zullen leveren aan deze 
plannen.

Lowlands is op 19,20 en 21 augustus, 
kaarten voor het festival zijn al 
uitverkocht. Aan Llowlab werken naast 
de TU/e onder andere ook de TU Delft en 
de Wageningen University mee. (GvdN)

This year, TU/e will be participating in Llowlab, an initiative set up to 
make young people aware of sustainable developments. On Tuesday, 
April 5, Rector Hans van Duijn reached an agreement with Jan Douwe 

Kroeske, the director of Double 2 Media Productions, which is the company behind 
Llowlab. The initiative is part of the Lowlands festival and will see its second edition 
this year.

[E]
De keeper van Tech United. Foto | Bart van Overbeeke
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ALGEMEEN

Studentensportcentrum |  
Test je gezondheid tijdens de  
TU/e Gezondheidsdag
De TU/e vindt de gezondheid van haar 
medewerkers belangrijk en houdt 
daarom in samenwerking met het 
Studentensportcentrum Eindhoven 
(SSC) op dinsdag 19 april 2011 de 
Gezondheidsdag 2011: ‘Zit het nog goed 
met u?’. Deze dag in het SSC duurt van 
8u30 tot en met 17u00 en is gericht op 
alle TU/e-medewerkers van 45 jaar en 
ouder. Op het programma staan een 
healthcheck, de workshop ‘Even lekker 
zitten’, Nordic Walking en Tai Chi. Op de 
dag zijn een voedingscoach, vaatrisico-
consulente, fysiotherapeut, sportarts 
en verpleegkundige aanwezig. De 
organisatie vindt dit jaar plaats in 
samenwerking met Topsupport en het 
PlayFit Project. Vorig jaar was de 
Gezondheidsdag met 170 deelnemers 
een groot succes. Inschrijven gaat via 
de website van het SSC en kan vanaf 
dinsdag 5 april 2011: www.studenten 
sportcentrumeindhoven.nl. 

SAI | Invitation diploma award 
ceremony SAI
3TU.School for Technological Design, 
Stan Ackermans Institute (SAI) invites 
you to the diploma award ceremony on 
Thursday 14 April 2011. During this 
ceremony the SAI design engineers will 
receive their diploma, a Professional 
Doctorate in Engineering (PDEng) 
degree.
The festive presentation of diplomas 
will take place in the Blauwe Zaal in the 
Auditorium at Eindhoven University of 
Technology at 15.00 hrs. The presenta-
tion will conclude with a reception.

MENSEN

Bureau Promoties en Plechtigheden | 
Promoties
Dipl.-Ing. A. Sobota verdedigt op 
maandag 11 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 ‘Breakdown 
processes in HID lamps Exploration of 

various key aspects’. Sobota pro-
moveert aan de faculteit Technische 
Natuurkunde. De promotoren zijn prof.
dr.ir. M. Haverlag en prof.dr.ir. G.M.W. 
Kroesen.

Ir. W. van der Horst, bijgenaamd Linders 
verdedigt op donderdag 14 april zijn 
proefschrift tegen de bedenkingen van 
een commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00 
uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel 
van het proefschrift luidt ‘Learning 
models in interdependence situations’. 
Van der Horst, bijgenaamd Linders 
promoveert aan de faculteit Industrial 
Engineering & Innovation Sciences. De 
promotor is prof.dr. C.C.P. Snijders.

Intreerede
Prof.dr.ir. A.A. Basten houdt op vrijdag 
15 april zijn intreerede aan de faculteit 
Electrical Engineering. Dit doet hij vanaf 
16.00 uur in de Blauwe Zaal van het 
Auditorium. De titel van zijn intreerede 
is ‘De computer verdwijnt’.

STUDENTENLEVEN

AEGEE | Zomer met studenten uit heel 
Europa
Summer Universities met AEGEE (1 tot 4 
weken in juni t/m september)
Heb jij altijd al willen scubaduiken in 
Çanakkale, leren fotograferen in Athene 
of met de Transsiberië express van 
Europa naar Azië willen gaan? Ga dan 
met één van onze reizen mee in de 
periode juni t/m september. Tijdens 
zo’n reis ga je één tot vier weken naar 
een Europees land naar keuze met vele 
andere Europese studenten en zie je 
verschillende en mooie plaatsen. 
Doordat alles door de studenten zelf 
georganiseerd is, kost een reis met 
AEGEE je bijna niets en zie je wel de 
aller leukste studentenplekken. Het is 
eventueel ook mogelijk om een taal,- of 
cultuurcursus te volgen.
De kosten van een Summer University 
bedragen maximaal 90 euro per week 
inclusief de slaapplaats, twee 
maaltijden per dag en de activiteiten/
cursussen. 
Aanmeldingsdeadline: 18 april
Meer info? www.aegee.org/su 
board@aegee-eindhoven.nl. 
06-34926741

DIVERSEN

Universiteit Twente | Create Tomorrow  
21 april 2011
Op donderdag 21 april 2011 wordt op de 
Universiteit Twente een competitieve 
denktank voor studenten uit heel 
Nederland georganiseerd. Hierbij zullen 
15 prominente bedrijven (Exxon Mobil, 
ProRail, Heijmans) en consultancybu-
reaus (A.T. Kearney, 
McKinsey&Company, Capgemini) 
aanwezig zijn. Studenten zullen zich in 
teams van 6-8 personen buigen over 
een case van één van de bedrijven. De 
cases zullen gaan over problemen die 
zij tegenkomen in hun dagelijkse 
bedrijfsvoering. Centraal staat het 
innovatief denken, maar vermaak en 
workshops zullen ook deel uitmaken 
van deze dag. 
Mocht je net zo enthousiast zijn over 
het evenement als wij en lijkt het je 
leuk om met je vriendengroep, huis, 
jaarclub, dispuut of vereniging mee te 
doen, schrijf je dan snel in op onze 
website: www.createtomorrow.nl. 

VACATURES

PhD student ‘Infinite-dimensional 
polynomial systems of equations with 
symmetry’, faculteit W&I, V32.1342, 1,0 
fte, 4 jaar, Schaal 27 CAO Nederlandse 
Universiteiten Promovendus.

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

Advertentie

Webspace nodig?
Gratis Windows Server 2008  web hosting

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

Quizzen met Cursor en SG
Wie was de eerste president van 
Amerika? Uit welke film komt deze 
tune? Hoeveel toetsen zitten er op een 
toetsenbord? Hoe meer antwoorden je 
weet op dergelijke vragen, hoe groter  
de kans is dat je wint bij een pubquiz. 
Voor liefhebbers van dit soort quizzen 
zijn er genoeg mogelijkheden op de 
TU/e en in Eindhoven. Een selectie  
uit het aanbod.

Cursor en Studium Generale houden  
20 april een quiz in het Gaslab. Teams, 
bestaande uit drie of vier personen, 
beantwoorden vragen in zes categorieën 
op het gebied van cultuur. De activiteit  
is bedoeld voor studenten, maar 
medewerkers kunnen ook meedoen.  

Zij komen alleen niet in aanmerking voor 
prijzen. Ook aan andere universiteiten 
wordt de quiz gehouden. De beste twee 
teams van alle universiteiten gaan door 
naar de landelijke finale op 1 juni in het 
Gaslab. Zie ook pagina 12 van Cursor en  
www.tue.nl/sg.

Dispuut Uisge Beatha van studievereni-
ging Protagoras heeft 18 april vanaf  
19.30 uur zijn jaarlijkse kennisquiz  
in het Gaslab.  
http://uisgebeatha.protagoras.tue.nl

Een ‘international quiznight’ wordt 
iedere donderdagavond gehouden in de 
Carrousel op de Markt van 20.00 uur tot 
23.00 uur. Zie facebook.number42.nl. 

Je kunt elke dinsdag vanaf 20.00 uur 
quizzen in Grand Café De Wildeman  
op de Markt in Eindhoven. (JvG)  
www.cafedewildeman.nl/quiznight/

On April 20, Cursor and 
Studium Generale will 
be organizing a student 
quiz at Gaslab. Teams of 
three or four people will 

be answering questions in six 
categories in the field of culture. Be 
sure to check page 12 of Cursor and 
www.tue.nl/sq as well. For more 
quizzes that are coming up, check  
http://uisgebeatha.protagoras.tue.nl, 
facebook.number42.nl and  
www.cafedewildeman.nl/quiznight/. 

[E]

Ondersteunend personeel krijgt loopbaanontwikkelingsplan
Dienst Personeel en Organisatie (DPO) 
werkt aan een plan dat moet leiden tot 
een gestructureerde loopbaanontwik-
keling van het ondersteunend personeel 
van de TU/e. Een projectgroep gaat 
bepalen welke instrumenten en 
activiteiten daarvoor nodig zijn. 
Werkgroepen werken dat vervolgens 
verder uit.

Drs. Nicole van der Wolk, hoofd DPO, is 
duidelijk over de redenen om naast een 
loopbaanplan voor de wetenschappelijke 
staf er ook een te ontwikkelen voor het 
ondersteunend personeel (OBP). 
“Beschouw het zeker niet als een 
cadeautje van de universiteit”, zegt Van 
der Wolk. “Mensen die serieus werk 
maken van de ontwikkeling van hun 

loopbaan, zijn gewoon waardevoller 
voor de organisatie. Maar het betekent 
natuurlijk ook dat ze zelf waardevoller 
worden voor de arbeidsmarkt.”
Onderzoekers van het Kenniscentrum 
Sociale Innovatie van de Hogeschool 
Utrecht hebben in 2009 en 2010 een 
inventarisatie gemaakt van de ‘best 
practices’ van grote en kleine loopbaan-
stappen van medewerkers aan de TU/e 
en bij vijf andere kennisinstellingen. 
Daarnaast hebben er interviews en 
brainstormsessies aan de TU/e 
plaatsgevonden. Op grond van die 
informatie hebben de onderzoekers een 
aantal aanbevelingen gedaan. Van der 
Wolk erkent dat die in eerste instantie 
nogal voor de hand liggen. Het gaat dan 
om zaken als het vergroten van het 

bewustzijn bij medewerkers van het 
belang van loopbaanontwikkeling en het 
beter zichtbaar maken van de mogelijk-
heden daarvoor. Van der Wolk: “Dat 
klinkt inderdaad als een verzameling 
open deuren, maar de vraag is waarom 
mensen nu niet door die open deuren 
stappen. Voor ons wordt het de 
uitdaging om ze de komende jaren wel 
zover te krijgen dat ze die stappen 
zetten. Daardoor blijven mensen ook 
langer behouden voor de universiteit. 
Medewerkers moeten gestimuleerd 
worden om bij hun leidinggevende aan 
te geven wat ze willen. Omgekeerd 
zullen leidinggevenden er hun mensen 
nadrukkelijker op moeten aanspreken. 
Daar zit een spanningsveld, want 
medewerkers stellen zich hiermee 

kwetsbaar op en een leidinggevende wil 
niet graag een goede kracht verliezen. 
Het is echter ook een manier om nieuw 
bloed binnen te halen op je afdeling. Al 
moeten we ervoor waken dat  het niet 
mobiliteit om de mobiliteit wordt.”
De komende maanden gaan werk-
groepen een heel scala aan instrumen-
ten uitwerken. Van der Wolk: “Denk 
daarbij aan een programma waarmee 
iemand een goed beeld kan krijgen van 
wat hij of zij wil en kan. Een soort 
spiegel voor jezelf. Uiteindelijk moet er 
een heel palet van activiteiten komen 
die medewerkers actief ondersteunen 
bij de ontwikkeling van hun loopbaan. 
Ook voor de leidinggevenden komen er 
programma’s die hen hierbij moeten 
helpen.” Deze maand verschijnt er ter 

inspiratie nog een speciaal boekwerkje 
met succesvolle loopbaanverhalen van 
TU/e-medewerkers en OBP’ers van 
andere kennisinstellingen. De presen-
tatie van die uitgave markeert ook de 
aftrap van dit project. (HK)

The Service for Person-
nel and Organization 
(DPO) is working on 
a plan for structured 

career development for TU/e’s support 
staff. A project group will determine 
what instruments and activities are re-
quired to that end. After that, a working 
group will further develop the ideas.

[E]

Alumnus met Rubicon naar Cambridge
Dr.ir.ing. Reinoud Lavrijsen, eind januari 
gepromoveerd in de onderzoeksgroep 
Fysica van Nanostructuren van de TU/e, 
heeft van NWO een Rubiconsubsidie 
gekregen om anderhalf jaar onderzoek 
te doen aan de University of Cambridge. 

Lavrijsen gaat in Engeland werken aan 
nano-apparaatjes waarin hij de magne-
tische eigenschappen van elektronen in 
drie dimensies wil benutten.

Behalve Lavrijsen kregen nog 28 jonge 
onderzoekers afkomstig van andere 
universiteiten een Rubiconsubsidie. 
Maar liefst 172 wetenschappers hadden 
een aanvraag ingediend. Vanwege de 
bezuinigingen is het mogelijk het laatste 
jaar dat NWO deze subsidie toekent. (TJ)

Dr.ir.ing. Reinoud Lavrijsen, 
who received his PhD last 
January for his efforts in 
TU/e’s Physics of Nano-

structures research group, was awarded 
a Rubicon grant by NWO for research 
lasting a year and a half at Cambridge 
University. In England, Lavrijsen will be 
working on nano devices in which he 
wants to make use of electrons’ magne-
tic characteristics in three dimensions. 
Apart from Lavrijsen, 28 other young 
researchers from other universities were 
also awarded a Rubicon grant.

[E]
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Effe zeuren

“Maar doodslaan deed hij niet, …” 
Een bekende regel uit ‘Het Huwelijk’ 
van Elsschot, over wie pas een 
biografie verschenen is. Niet zo nodig, 
want zijn werk is sterk autobiografisch.
Vindt u het wat, Elsschot? Het was een 
rotzak en een zwendelaar, dat is 
duidelijk. De manier waarop zijn alter 
ego de ‘nonnekes’ en de weduwe 
Lauwereyssen honderdduizenden 
exemplaren van het ‘Wereldtijdschrift’ 
door de strot duwt spreekt boekdelen. 
In Vila des Roses belazert iedereen 
iedereen. Toch mooi.
Zijn poëzie? ‘Bij de dood van een kind’: 
‘De aarde is niet uit haar baan gedreven’. 
Prachtig, maar dan: ‘den stillen stap 
des mans, die kwam om toe te maken’; 
‘stap des mans die kwam’, nou ja. Of: 
‘Mijn moederken, ik kan het niet 
verkroppen’ - ‘dat ik het eitje kreeg  
en jij de doppen’, persifleert Gerrit 
Komrij. Het vers vraagt erom.
Een eerdere regel uit Het Huwelijk:  
‘en hoe zij tot hem opkeek als een  
stervend paard’. Sinds Picasso’s 
Guernica weet iedereen hoe een 
stervend paard kijkt. Sommigen 
vinden Elsschots stervende paard 
grappig. Maar begrijpen die niet dat  
de vrouw, in nette taal: een ‘moment 
suprême’ beleeft, in klare taal: dat ze 
klaarkomt? Dat deden vrouwen niet in 
die tijd, zeker niet in de betere kringen. 
Maar het heet niet voor niets ‘de kleine 
dood’.
In NRC Handelsblad stond eens een 

serie wetenschappelijke foto’s uit Yale 
van mensen die de kleine dood 
beleven: allemaal stervende paarden. 
Je kunt de Amerikanen veel verwijten, 
maar ze onderzoeken alles! ‘Het 
Huwelijk’ staat vol onzin: ‘grootse 
zonde’, ‘duivelsplicht’. Het eindigt 
pathetisch: 

de man die zij hun vader heetten
bewegingloos en zwijgend 
bij het vuur gezeten
een godvergeten en 
vervaarlijke aanblik bood.

De snotneus was toen 27. Zijn dochter 
bevestigt in een interview: haar vader 
was een rotzak. Aan tafel werd 
‘vervaarlijk’ gezwegen tot hij vertrok. 
Toen zij op school gedichten van 
Elsschot las, wist ze niet dat haar 
vader, Alfons de Ridder, de auteur was. 
Hoed u voor dichtende kooplui.

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

Prof.dr. Bert de With, hoogleraar 
Materiaal- en Grensvlakchemie (ST)

Kan een slimme coating 
het Evoluon-dak weer 
hagelwit maken?
Al jaren kampt het dak van Eindhovens 
visiteplaatje Evoluon met hardnekkige 
vervuiling door uitlaatgassen en ander 
vuil in de lucht. Het eens zo witte dak 
van de ufo is nu permanent grauw. Met 
sponsjes en water werd het dak in 2007 
voor het laatst grondig schoongemaakt, 
het resultaat was echter van korte duur. 
Evoluon-eigenaar Philips lijkt nu een 
duurzame oplossing gevonden te 
hebben in een ‘slimme coating’, meldt 
het ED deze week. Deze coating heeft 
ook een isolerende werking, waardoor 
flink bespaard kan worden op energie-
kosten. Hoe werkt zo’n multifunctionele 
coating? En is deze isolerende laag de 
beste oplossing of zijn er nog andere 
duurzame mogelijkheden?

“Er wordt veel onderzoek gedaan naar 
het combineren van eigenschappen 
binnen één coating. Dat zie je ook bij 
deze coating voor het Evoluon-dak: het 
moet vuil afstoten en energie besparen”, 
legt Bert de With, hoogleraar Materiaal- 
en Grensvlakchemie aan TU/e-faculteit 
Scheikundige Technologie, uit. “Het 
schoonhouden zit ‘m in de chemische 

samenstelling van de coating, maar ook 
in de oppervlaktestructuur. De truc is om 
een zodanig oppervlak te creëren dat 
waterdruppels er makkelijk afrollen en 
zo ook vuile deeltjes meenemen. Die 
krijgen dan geen kans om zich te 
hechten aan het oppervlak.”
“Ook de TU/e doet onderzoek aan 
dergelijke hydrofobe coatings. 
Momenteel werken we aan een coating 
die naast robuust en een lange levens-
duur ook een zelfreparerende eigen-
schap moet hebben. Je wilt steeds meer 
mogelijkheden in één coating krijgen.”

“Het energiezuinige aspect is weer een 
heel ander ding. Er zijn grofweg twee 
manieren om een energiezuinige coating 
te maken. De eerste is een relatief dikke 
coating met lucht erin, bijvoorbeeld als 
belletjes. Die stilstaande lucht zorgt dat 
je het dubbelglas-effect krijgt. Omdat 
het dak van het Evoluon moet blijven 
‘ademen’ is een dikke laag waarschijnlijk 
geen optie. Daarom wordt wellicht 
gekozen voor de andere manier: een 
coating die infraroodstraling -warmte-
straling- reflecteert. Het vulmiddel van 

een dergelijke coating bevat anorgani-
sche stoffen die reflecterende eigen-
schappen bezitten. Zo wordt in de winter 
het warmteverlies aanzienlijk vermin-
derd. En het Evoluon is energetisch 
gezien een zeer ongustig gebouw: 
weinig binnenruimte en een enorm 
buitenoppervlak. Daar valt dus wel wat 
winst te behalen.”

“Er is ook nog even sprake geweest van 
het bedekken van het dak met zonne-

folie, om niet alleen te isoleren maar ook 
energie op te wekken. Het grote 
probleem van deze technologie is echter 
nog steeds rendement versus levens-
duur. De levensduur van zo’n folie is 
beperkt, en als je meer energie nodig 
hebt voor de productie ervan dan dat het 
oplevert, schiet je er uiteindelijk niets 
mee op. Bovendien heeft het Evoluon 
ook niet zo’n mooi plat dak, dat maakt 
het allemaal ook een stuk lastiger. Er zijn 
natuurlijk zowel ecologische als 

economische aspecten die een rol 
spelen bij de keuze voor de uiteindelijke 
dakbedekking van het Evoluon. 
Reflecterende infrarood-coatings zijn 
nog niet helemaal subliem; het kan altijd 
beter. Maar op dit moment lijkt het 
volgens Philips de beste optie om het 
Evoluon-dak energiezuinig en schoon te 
krijgen. Want blijven poetsen met een 
sponsje is ook niet alles.” (NT)

Vox Academica

Prof.dr. Bert de With. Foto | Bart van Overbeeke

Gerrit Kroesen | hoogleraar  
plasmafysica

Wie ben je en wat doe je?
“Ik ben Gerrit Kroesen, hoogleraar 
plasmafysica binnen de faculteit 
Technische Natuurkunde, groepsleider 
van de groep Elementaire Processen in 
Gasontladingen, en tevens vice-decaan 
van de faculteit en portefeuillehouder 
Onderzoek in het faculteitsbestuur.  
Ik ben 52 jaar, maar voel me meer  
zoals het getal 52, geschreven in 
hexadecimale vorm...”

Waar ben je trots op, kijkend naar  
de TU/e?
“Ik ben trots op onze faculteit, en vooral 
op haar studenten. Geweldig om te zien 
hoe die zich naast hun best moeilijke 
studie ook inzetten op allerlei vlakken, 
van de studievereniging via facultaire 
commissies en raden tot vangnetten en 
ander sociaal verkeer. Ongeveer een 
derde deel van de studenten is actief in 
de studievereniging Johannes Diederik 
van der Waals. Als ik studenten voor een 
stage naar het buitenland stuur vraag  
ik tegenwoordig niet eens meer om een 
beoordeling door de lokale begeleider: 
die komen toch altijd met de maximale 

score. Dat komt denk ik omdat wij  
onze studenten opleiden tot goede 
onderzoekers, die niet bang zijn een 
meetinstrument aan te zetten: iets  
dat buitenlandse (natuurkunde-) 
opleidingen vaak niet doen.”

Hoe draag je hier zelf aan bij?
“Het trotst ben ik op de Onderwijsprijs 
die ik voor het studiejaar 2009-2010 
kreeg. Ik heb in mijn leven vele prijzen 
gewonnen waar soms miljoenen 
subsidie aan vast zat, maar die 
Onderwijsprijs is voor mij het waarde-
volst. Die geeft mij het idee dat mijn 
inspanningen 
om het 
onderwijs goed 
te verzorgen 
resultaat 
afwerpen en  
op prijs gesteld 
worden.”

Wat kan de 
TU/e bereiken?
“De volgende 
mijlpaal waar ik 
naar uitkijk, ligt 
op onderzoeks-
gebied. De 
laatste tijd 
besteden we  
in onze groep, 
samen met vele anderen, veel energie 
aan het bestuderen van plasma’s  
die gebruikt worden voor medische 
toepassingen als ontsmetting en het 

doen helen van wonden. Dat is een  
sterk opkomend vakgebied, dat echter 
geplaagd wordt door veel ‘knoppen-
draaierij’: neem een plasma, draai aan 
de knop, kijk wat er met de patiënt 
gebeurt, en hop: weer een publicatie. 
Dat is niet het soort werk dat ik wil doen. 
Ik wil achter de fundamentele mechanis-
mes komen: welk bestanddeel van 
plasma’s heeft welk soort uitwerking  
op cellen, weefsels en organismes en 
waarom? Fundamenteel werk dus, op 
het grensvlak van fysica en life sciences. 
Als TU/e hebben wij met een heel stel 
groepen binnen de faculteiten TN, BMT 

en EE het vermogen om, als we de 
handen ineen slaan, grote stappen op 
dit gebied te zetten. Laten we dat doen 
en de wereld gezonder maken!” (NS)

It all starts with U

Prof.dr.ir. Gerrit Kroesen.

De universiteit heeft een koers uitgezet 
voor de komende tien jaar. Maar hoe 
staan we er nu voor? Waar zijn studen ten 
en medewerkers trots op en wat hebben 
ze daar zelf aan bijgedragen? 
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Korter voor rood door slimmere verkeerslichten

Iedereen kent het wel. Je ziet dat je best 
zou kunnen oversteken, en toch blijft  
het stoplicht maar op rood staan. 
Intussen vormt zich achter je een file  
van weggebruikers die minstens zo 
ongeduldig zijn als jij, terwijl de 
detectielussen in het wegdek toch  
horen aan te geven dat de weg vrij is. 
Die bekende ergernis zorgt ervoor dat  
Marko Boon nooit hoeft uit te leggen 
waarom zijn -toch vrij ontoegankelijke- 
onderzoek relevant is. De wiskundige 
onderzocht hoe je ‘polling models’ 
-wachtrijmodellen die veel worden 
gebruikt om de voorrangsregels voor 
communicatie tussen computers  
te beschrijven- kunt toepassen op  
het verkeerslichtprobleem.
Toen Boon zich in het onderwerp 
verdiepte, kwam hij er via DTV  
Consultants, een adviesbureau voor 
verkeer, achter dat er over de optimale 
afstelling van voertuigafhankelijke 
verkeerslichten (die gebruik maken van 
detectielussen) nog maar weinig bekend 
was. “Ze maken daar ófwel gebruik van 
modellen uit de jaren vijftig en zestig die 

gemaakt zijn voor starre verkeerslichten 
(die geen aanwezigheid van voertuigen 
detecteren, red.), ófwel ze gebruiken 
dusdanig gecompliceerde computer-
simulaties dat het vele uren of zelfs 
dagen kan duren om één specifieke 
configuratie in te voeren en door te 
rekenen. Dat betekent dat je niet of 
nauwelijks parameters kunt variëren  

om de optimale situatie te zoeken.”  
En dat wil je eigenlijk wel; ideaal is een 
applicatie waarin je met schuifbalkjes 
parameters (zoals de ‘groentijd’ van een 
bepaald stoplicht, of de verkeersdrukte) 
kunt variëren en waar de gemiddelde 
wachttijd, of het percentage van de 
auto’s dat zonder stoppen kan 
doorrijden, vanzelf uit komt rollen.

Dat laatste is overigens een relatief 
nieuwe dimensie: stoppende auto’s 
moeten ook weer optrekken en dat is 
slecht voor het milieu en dat moet dus 
zoveel mogelijk voorkomen worden. 
“Het bleek dat er verbazingwekkend 
weinig aan verkeerslichten wordt 
gerekend, en dan lopen we in Nederland 
nog voor op de rest van de wereld, 
vooral als het gaat om veiligheid en 
milieu.”
Binnen de computerwetenschap vormen 
‘polling models’ een prominent en actief 
veld. Toch waren resultaten uit deze 
discipline nog maar beperkt toegepast 
op het verkeer, vertelt Boon. “Eigenlijk 
zijn polling models alleen nog maar 
toegepast voor situaties waarbij door 
werkzaamheden een rijbaan is 
afgesloten en het verkeer om beurten 
over de andere rijbaan mag.  
Voor kruispunten waren nog helemaal 
geen algemene modellen ontwikkeld,  
zo bleek uit de literatuur.” 
Er waren al wel numerieke modellen, 
maar daarmee moet je om het effect van 
een enkele parameter te bepalen alles 
opnieuw doorrekenen. Numerieke 
modellen zijn daardoor niet geschikt 
voor de bovengenoemde overzichtelijke 
computerapplicaties. De kunst is om  
een uitdrukking voor de gemiddelde 
wachttijd (en liefst ook voor de 
maximale wachttijd) te vinden in 
zogenaamde ‘gesloten vorm’, die bij 
wijze van spreken in spreadsheets  
kan worden toegepast. 

Een optimale afstelling van verkeerslichten bespaart  
automobilisten, fietsers en wandelaars tijd en ergernis.  
Bovendien levert elke onnodige stop van een auto extra  

milieuschade op. Dat was reden voor dr.ir. Marko Boon om  
dieper in dit onderwerp te duiken. Hij promoveerde afgelopen 

maandag op de toepassing van zogeheten ‘polling models’  
op verkeerssituaties.

Marko Boon. Foto | Bart van Overbeeke

“Er is verbazing-
wekkend weinig 
aan verkeerslichten 
gerekend”

Het begon met de ontwikkeling van  
een rijdend elektrisch voertuig en het 
onderzoeken van bijvoorbeeld de 
veiligheid en de prestaties van de 
gekozen batterijen. Inmiddels staat  
er heel wat meer op de ‘to do-lijst’;  
van metingen op de rollenbank met 
betrekking tot het exacte energie-
verbruik tot het terugwinnen van 
energie met remmen, zonder  
stabiliteitsverlies en terugkoppeling  
van de juiste informatie naar de 
bestuurder via een logische interface. 
“We zien dat er eigenlijk steeds meer 
projecten loskomen”, aldus dr.ir. Igo 
Besselink, samen met Erwin Meinders 
initiatiefnemer van het project binnen 
de vakgroep Dynamics and Control.
Daarnaast zijn de faculteiten Schei-
kundige Technologie en Electrical 
Engineering betrokken bij het project. 
Een van de grote uitdagingen bij 
elektrische auto’s is de interieur-
verwarming. Onderzoeker ir. Paul van 
Oorschot: “Met een verbrandingsmotor 

heb je veel restwarmte. Dat heb je  
bij een elektrische auto veel minder.  
Als je die energie uit de batterijen trekt, 
wordt de actieradius veel minder.”  

Om dat te voorkomen wordt nu  
gekeken naar andere oplossingen,  
zoals optimaal gebruik van restwarmte 
of een warmtepomp waarbij warmte  
aan de omgeving wordt onttrokken.
Vergeleken met bestaande soortgelijke 
elektrische gezinsauto’s is de bouw van 
de Lupo EL nu al erg gunstig. Bij veel 
gezinsauto’s betekent meer batterij-
capaciteit ook meer gewicht. En hoe 
zwaarder een auto, hoe hoger het 
energieverbruik. De Nissan Leaf 
bijvoorbeeld, sinds kort op de markt, 
heeft een batterijcapaciteit van 24kWh 
en weegt 1.525 kilo. De wagen van 

Dynamics and Control heeft een 
batterijcapaciteit van 27 kWh en weegt 
slechts 1.060 kilo. Bovendien heeft de 
auto slimme aerodynamische details  
en heeft hij een lage rolweerstand.  
Door deze verschillende factoren  
samen kan hij met volledig opgeladen 
batterijen tot ongeveer 200 kilometer 
rijden, verder dan met vergelijkbare 
elektrische auto’s gereden kan worden. 
Om het gewicht zo laag mogelijk te 
houden werd de auto gestript en 
voorzien van een aluminium motor-
ophanging en een kleinere, lichtere 
radiateur. Verder kon de geluidsisolatie 
eruit omdat er geen ronkende motor 
meer in zit. Een kleine ‘teleurstelling’ 
was wel dat er vijf kilo aan verbindings-
strips voor de batterijen nodig was. 
Verder werd er gekozen voor een 
batterijopstelling die relatief weinig 
plaats inneemt, zodat achterin twee 
zitplaatsen behouden blijven.  
Ook een voordeel ten opzichte van 
sommige andere elektrische auto’s.
Onderzoeks- en onderwijsmedewerker 
Erwin Meinders vindt dat ze met het 
project tevens een ‘maatschappelijke 
taak’ te vervullen hebben. “Er is sprake 
van een hype rondom elektrisch rijden. 
Dat is logisch, want alle omstandig-
heden zijn nu gunstig: zowel technisch 
als maatschappelijk. Wij willen met ons 
onderzoek graag een eerlijke weergave 
van de feiten geven. Ik stoor me er 

bijvoorbeeld aan als ik ergens zie staan: 
nul emissie.” Paul van Oorschot beaamt: 
“De stroom wordt deels opgewekt in 
een gas- of kolencentrale. Er is altijd 
emissie.” 
Om de voor- en nadelen inzichtelijk  
te maken, worden resultaten van de 
elektrische Lupo vergeleken met die  
van de Lupo 3L, de oorspronkelijke 
dieselversie. Zo is al uit voorlopige 
berekeningen gebleken dat de auto in 
het stadsverkeer CO2-vriendelijker is 
dan een diesel. Bij een snelheid van 
minder dan 60 kilometer per uur heeft 
de elektrische auto minder emissie dan 
de zuinige Lupo 3L (die 1 op 27 rijdt). 

Boven de 60 kilometer per uur is de 
CO2-uitstoot vrijwel gelijk. Althans,  
met de mix van groene en grijze stroom 
zoals die nu uit het stopcontact komt.
De onderzoekers maken ook geen 
geheim van het feit dat er nog behoorlijk 
wat praktische bezwaren zijn. “Het idee 
dat je honderden kilometers op de 
snelweg kunt afleggen kun je nog  

gerust even uit je hoofd zetten”, zegt 
Besselink. Vanwege de beperkte 
actie radius zijn de huidige elektrische 
auto’s meer geschikt voor kortere 
afstanden. Dat komt doordat in 
vergelijking met brandstof de  
energiedichtheid van de batterijen  
nog steeds beperkt is. De 270 kilo aan 
batterijen die nu in de Lupo ligt, is een 
equivalent van 7 liter dieselbrandstof. 
Wel weegt de elektrische aandrijflijn  
de helft van de dieselmotor met 
versnellingsbak, waardoor 100 kilo  
aan gewicht bespaard wordt. 
Hoewel er dus nog een lange weg  
te gaan is voordat we met z’n allen 
milieuvriendelijk én comfortabel 
elektrisch autorijden, constateert 
Besselink dat de ontwikkelingen  
sneller gaan dan hij had verwacht.  
“Ons uitgangspunt was bijvoorbeeld  
om iets te maken wat thuis aan het  
stopcontact kon. Maar nu staat hier  
(bij W-hoog en het Hoofdgebouw, red.) 
al een elektrische laadpaal voor de deur. 
Er is veel enthousiasme voor elektrisch 
rijden. Het was een niche, maar die 
niche is nadrukkelijk aan het groeien.” 
(SK)

Een tweedehands Volkswagen Lupo, gekocht op Marktplaats. 
Dieselmotor eruit, 270 kilo aan batterijen erin. Woensdag  
6 april presenteerde de vakgroep Dynamics and Control  

(Werktuigbouwkunde) haar elektrische onderzoeksvoertuig.  
De wagen wordt ingezet bij een breed scala aan onderzoeks-

projecten rondom elektrisch rijden.

“Er is altijd  
emissie” De 270 kilo aan 

batterijen in de 
Lupo staat gelijk 
aan 7 liter diesel

Op zoek naar oplossingen voor hobbels in de elektrische ‘weg’
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In de rubriek Sluitstuk 

vertellen afstudeerders 

over hun afstudeeronderzoek.

De versleuteling van digitale 
gegevens op smartcards als de 
ChipKnip of de OV-chipkaart vereist 
de nodige rekenkracht. Hoe veiliger 
de versleuteling, des te meer rekentijd 
is hiervoor vereist. Student Niels Duif 
bestudeerde een methode om de 
berekeningen efficiënter te laten 
verlopen.
Duif, student Technische Wiskunde, 
deed zijn afstudeerproject in opdracht 
van Compumatica Secure Networks 
bv. Het bedrijf beveiligt onder meer 
computernetwerken door een metalen 
kast te plaatsen tussen het bedrijfs-
netwerk en internet. De kast zorgt 
ervoor dat verschillende vestigingen 
van het bedrijf zijn aangesloten op 
een bedrijfsnetwerk, terwijl buiten-
staanders geen toegang hebben  
tot de informatie die de locaties 
uitwisselen. De informatie wordt 
namelijk versleuteld.
Dat versleutelen gebeurt door middel 
van een chipkaart die in de metalen 
kast wordt geplaatst. De chipkaart 
bevat de geheime sleutel die moet 
worden afgeschermd. Bovendien 
maakt de chipkaart contact met de 
metalen kast van de ontvangende 
vestiging.
“De chipkaart kun je niet even open 
schroeven, dus de gevoelige informatie 
is er bijna niet uit te halen”, vertelt 
Duif. “De kaart voegt een digitale 
handtekening toe aan de informatie 
die je wilt verzenden.  
Zo weet de ontvanger dat het bericht 
echt afkomstig is van jou en van 
niemand anders.”
Die digitale handtekening is het 
resultaat van een ingewikkelde 
wiskundige berekening die op het  

oorspronkelijke bericht wordt 
losgelaten. Vanwege het beperkte 
geheugen van de chipkaart mag het 
rekenwerk echter niet té complex 
worden.
Duif: “Het meest gebruikte versleutel-
algoritme heet momenteel RSA  
(een afkorting voor de namen van de 
uitvinders, red). Meer veiligheid leidt 
bij deze methode echter snel tot veel 
zwaardere berekeningen. Ik heb een 
handtekening ontwikkeld waarvan  
de berekeningen zijn gebaseerd op  
de zogenaamde Edwards-kromme.”
De Edwards-kromme is een soort 
elliptische kromme, een term uit  
de meetkunde. Versleutelingen 
gebaseerd op elliptische krommen 
zijn in opkomst binnen de cryptografie, 
omdat ze sneller kunnen plaatsvinden. 
Volgens Duif kan een handtekening 
met de Edwards-kromme dezelfde 
berekeningen zo’n tien keer zo snel 
uitvoeren als een RSA-versleuteling.
De chipkaart van zijn opdrachtgever 
bleek helaas niet erg geschikt voor 
zijn aanpassing. “De kaart is te 
grondig beveiligd om zelf te 
programmeren”, legt Duif uit.  
“Tot sommige onderdelen had ik geen 
toegang, waardoor het maken van de 
handtekening nu een half uur duurt. 
Compumatica overweegt mijn 
resultaten wel te implementeren  
in een ander product.” (EV)

Sluitstuk

Rechtgezet

Bij het Sluitstuk van vorige week, over het onderzoek van student Technische 
Wiskunde Joop van de Pol, is per abuis een verkeerde foto geplaatst. Bij deze 
alsnog de foto van Van de Pol.

Chipkaart veiliger en sneller versleutelen

Digital data encryption 
for smart cards requires 
quite some math skills. 
Student of Applied 

Mathematics Niels Duif studied a 
method to improve the efficiency of 
these calculations.

Rectification
Last week’s  
‘Sluitstuk’  
featured a study 

by student of Applied Mathe-
matics Joost van de Pol. Unfortu-
nately, it was accompanied 
by the wrong picture. Here’s a 
picture of Van de Pol, after all.

[E]

[E]

Korter voor rood door slimmere verkeerslichten
Dat is Boon gelukt. Hij nam beschrijvingen 
van het optimale stoplichtgedrag bij 
zeer lage verkeersstromen en bij 
topdrukte. En voor het gebied daartussen 
interpoleerde hij op een slimme manier. 
Het leverde bruikbare modellen op voor 
relatief complexe kruisingen. Er kleeft 
echter nog één nadeel aan: om het 
werkbaar te houden, zag Boon zich 
genoodzaakt om een aanname te 
maken. Elk stoplicht blijft op groen 
totdat de rij voor dit betreffende 
stoplicht volledig weg is.

Uit eerder onderzoek blijkt dat deze 
zogenaamde ‘exhaustive’ optie meestal 
de beste doorstroom oplevert. Maar  
in de praktijk wordt hij eigenlijk niet 
toegepast. Dat komt door het oneerlijke 
karakter, vertelt Boon. “Stel je een 
situatie voor met een drukke hoofdweg 
waar een zijweg op uitkomt.  
De gemiddelde wachttijd is optimaal als 
je het verkeer op de hoofdweg continu 
laat doorstromen en die ene tractor op 
de zijweg eindeloos laat wachten.” Toch 
is dat uiteraard geen gewenste situatie. 
“Zo zie je dat een wiskundig optimale 

situatie in de praktijk onwerkbaar kan 
zijn. Hetzelfde geldt voor het variëren 
van de volgorde waarop stoplichten  
op groen gaan. Dat kan gevaarlijke 
situaties opleveren omdat mensen 
geneigd zijn te anticiperen op die 
volgorde. Daar had ik nooit zo bij 
stilgestaan.”
Het gevolg van deze aanname is dat 
Boons model de praktijk prima beschrijft 
bij relatief kleine verkeersstromen,  
maar nog niet realistisch is voor 
drukkere verkeerssituaties. Ook kan  
hij nog geen ‘groene golf’ tussen 
stoplichten beschrijven, een methode 
om de hoeveelheid stopacties van 
auto’s zoveel mogelijk te beperken.  
Er moet dus nog wat aan het model 
gesleuteld worden. Met een afstudeer-
student maakte Boon voor de kruising 
tussen de Kennedylaan en de binnenring 
van Eindhoven al een numerieke 
simulatie die wél een maximale 
groentijd bevatte en dus realistisch was. 
“Daarna heeft de gemeente wel de 
afstelling aangepast, maar blijkbaar  
niet op basis van onze gegevens.  
Ze zijn namelijk niet bij ons  
teruggekomen voor de details.” 

Boon blijft ook na zijn promotie 
werkzaam bij Wiskunde & Informatica, 
in de groep van prof.dr.ir. Onno Boxma, 
waar hij al sinds zijn afstuderen in 1999 
aan verbonden is. Zijn doel voor de 
komende tijd is een uitdrukking te 
vinden in gesloten vorm, al is het  

maar een benadering, die kan worden 
gebruikt om stoplichten in allerlei 
verkeerssituaties optimaal te  
programmeren. In zekere zin komt  
dat neer op het combineren van  
zijn eigen model met dat van een 
afstudeerstudent die hij samen  
met DTV Consultants begeleidt.
De onderzoeker vindt het lastig om  
een schatting te maken hoeveel winst  
er met het juiste afstellingsmodel nog 
behaald kan worden. “Het gaat wellicht 
maar over een paar procent voor de 
gemiddelde wachttijd, maar als je gaat 
optimaliseren op het aantal stops valt er 
waarschijnlijk veel meer winst te behalen. 
Daar zijn de bestaande systemen 
namelijk nooit op ontworpen.” (TJ)

Erwin Meinders, Paul van Oorschot en 
Igo Besselink bij het elektrische voertuig. 
Foto | Bart van Overbeeke

It’s a secondhand 
Volkswagen Lupo from 
marktplaats.nl without  
its diesel engine, but 

with 270 kilos of batteries. On Wednes-
day, April 6, the Dynamics and Control  
work group (Mechanical Engineering) 
presented their electrical research 
vehicle. The car will be used for 
numerous research projects  
concerning electric driving.

[E]

Niels Duif. Fotomontage | Rien Meulman

Fotomontage | Rien Meulman

Je wilt met een 
schuifbalkje de 
groentijd kunnen 
aanpassen

Traffic lights that are 
optimally adjusted would 
save drivers, cyclists and 
pedestrians a lot of time 

and aggravation. Besides, a car that has 
to make unnecessary stops is an extra 
burden for the environment. It was all 
the more reason for dr.ir. Marko Boon  
to delve deeper into the subject matter. 
Last Monday, he received his PhD for  
his application of so-called polling 
models in traffic situations.

[E]

Op zoek naar oplossingen voor hobbels in de elektrische ‘weg’
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“Meer doen met minder meters”
Nieuwbouw brengt faculteiten EE en TN onder een dak

Project 2 | Frits van Otterdijk
Foto’s | Bart van Overbeeke

De faculteiten Electrical Engineering en Technische Natuurkunde 
krijgen in 2014 een nieuw gezamelijk onderkomen. Op de plek  

van N-laag herrijst een nieuw gebouw. Het biedt minder vierkante 
meters dan de twee huidige faculteitsgebouwen. Door de ruimtes 

beter te benutten, moet dat verlies aan oppervlakte worden 
opgevangen. Maar inschikken en delen is niet altijd gemakkelijk. 

Heftige discussies aan de faculteiten gingen vooraf aan het  
uiteindelijke plan.

“Tijdens de kerstvakantie knapte een 
waterleiding in Potentiaal in een schacht 
tegenover een serverkast, met allerlei 
hinderlijke gevolgen. De oorzaak van de 
schade was niet de vorst, maar ouderdom. 
Als dit soort spontaan bederf zich 
voordoet, is het niet meteen een ramp. 
Maar het zijn wel signalen dat het gebouw 
aan het einde van zijn levensduur zit.  
En het besef leeft hier dat je elke cent 
die je aan stenen uitgeeft, niet meer 
kunt spenderen aan onderzoek. Het is 
een onprettig dilemma waar je voor 
staat en waar we compromissen op 
hebben gesloten.” Suzanne Udo 
omschrijft de gevoelens die er  
leven binnen de faculteit Electrical 
Engineering over de nieuwbouwplannen.  
De directeur bedrijfsvoering heeft de 
afgelopen tijd vele, soms moeilijke, 
discussies gevoerd met studenten  
en medewerkers.  
“De bottom line is uiteindelijk geld.”

Ook het gebouw N-laag van de faculteit 
Technische Natuurkunde heeft zijn beste 
tijd gehad. Tiny Verbruggen, directeur 
bedrijfsvoering, heeft met zijn achterban 
eveneens pittige gesprekken gevoerd. 
“Acht jaar geleden hebben we laboratoria 
verplaatst naar Spectrum. De vrijgekomen 
ruimtes in N-laag zijn een soort sociale 
plekken voor de groepen geworden. 
Niemand wil die graag kwijt, en veel 
mensen zijn vergeten hoe het daarvoor 
was.”
Het eerste programma van eisen dat 
beide faculteiten hadden opgesteld voor 
de nieuwbouw, bleek financieel bij lange 
na niet haalbaar. Door het beperkte 
budget kan de universiteit niet hetzelfde 
volume terugbouwen dat straks verloren 
gaat als Potentiaal en N-Laag worden 
afgestoten. De toverspreuk om dat 
gemis op te vangen luidt: ‘minder maar 
beter’. Het scheelt niet alleen in de 
bouwkosten, ook onderhoud en 
energieverbruik vallen gunstiger uit. 
Door de vierkante meters slimmer te 
benutten, wordt een programma van 
eisen mogelijk dat uiteindelijk op  
een breed draagvlak kan rekenen. 
“Het is vooral een zoektocht om aan alle 
wensen tegemoet te komen en iedereen 
een goede werkplek te bieden”, meent 
Anne van Dortmont. De projectleider  
van Dienst Huisvesting vormt samen  
met Udo en Verbruggen de trojka die de 
nieuwbouw begeleidt. De ‘minder maar 
beter’-oplossing vergt volgens haar een 
totaal andere filosofie over huisvesting. 
Flexibiliteit van een gebouw speelt 
hierin een grote rol. “Het moet de groei 
of krimp van een faculteit kunnen 
opvangen. Een van de kenmerken is  
het denken in capaciteitsgroepen.  
Dat zijn de figuurlijke bouwstenen.  

Het gaat om oppervlaktes van ongeveer 
vijfhonderd vierkante meter met onder 
meer individuele werkplekken, 
colloquium zaaltjes en groepsruimtes. 
Koffiehoekjes, pleintjes en overleg-
ruimtes verbinden de capaciteitsgroepen 
met elkaar. Als de ene groep groeit en een 
andere club krimpt, kunnen ze ruimtes 
erbij nemen of afstoten. Het wordt een 
beetje organisch. Met die flexibiliteit 
kunnen we meer doen met minder 
vierkante meters. Vergis je niet.  
Het verschil met het eerste programma 
van eisen is niet marginaal. Het is geen 
kaasschaven, maar principieel anders 
denken.”

De laboratoriums waren vooral bij EE 
een terugkerend heet hangijzer. Udo: 
“De labs zijn heel dure vierkante meters. 
Als je daar niet kritisch op bent, kun je 
hele sloten geld niet efficiënt gebruiken. 
We gaan straks flink terug in labruimte. 
De gesprekken daarover zijn heel 
ingewikkeld geweest. Moet alles 
meeverhuizen, moeten we alles blijven 
doen? Onderzoek is toch onze core 
business.”
Verbruggen: “Omdat onze ‘heftige’  
labs in Spectrum zijn ondergebracht, 
ging bij ons de discussie vooral over  
de werkplekken. Ook gaan we met 
practicumruimtes flink terug. Door ze 
intensiever te gebruiken, proberen we 

dat te compenseren. Maar het moet nog 
blijken hoe handig dat gaat. Het is niet 
ideaal om opstellingen die ‘s morgens 
zijn neergezet weer op te ruimen, zodat 
er na de middagpauze een andere groep 
aan de slag kan. Hetzelfde geldt voor  
de centrale werkplaats. Die is nu 
ongeveer zeshonderd vierkante meter. 
Een oppervlakte die in het nieuwe 
gebouw niet haalbaar is. Voor een  
deel zijn we straks aangewezen op de 
Gemeenschappelijke Technische Dienst. 
Iedereen maakt zich daar zorgen over. 
Hoe gaat dat lopen?”
De werkplekken bleken tijdens de 
discussierondes en workshops voor 
studenten en medewerkers een gevoelig 
punt. Van Dortmont: “Daar is heel 
uitvoerig over gesproken. De werkplekken 
worden goed, maar zijn minder groot  
en ruim. Het is ook niet langer vanzelf-
sprekend dat er voor mensen in deeltijd 
altijd een eigen kantoorruimte klaar 
staat. We hebben de keuze voorgelegd: 
grotere ruimtes die met meer mensen 
worden gedeeld of kleinere, persoonlijke 
werkplekken voor twee personen.  
De medewerkers en studenten kozen 
voor de laatste optie.”

Verbruggen: “Er is enige weerstand, met 
name onder de universitaire docenten, 
tegen de kleinere ruimtes. Ze vinden  
met zijn tweeën op kantoor niet prettig. 
We hebben ons zelf dan ook de vraag 
gesteld: willen docenten straks nog wel 
op de TU/e werken? We denken dat op  
te lossen door de boel iets slimmer in  
te richten.”
De verhuizing naar de nieuwbouw wordt 
logistiek een behoorlijke klus. In het 
programma van eisen wordt in 2014 
uitgegaan van 440 studenten voor EE  
en 420 studenten voor TN. Dat betekent 
voor beide opleidingen een groei ten 
opzichte van de huidige situatie.  

Tel daarbij nog eens ongeveer 400 
medewerkers van EE en 300 van TN. 
Aangevuld met een sterk wisselend 
aantal losse medewerkers die niet op  
de payroll staan. “Het is een van de 

belangrijke eisen in het programma  
dat we het gebouw kunnen uitbreiden. 
Misschien komt dat al aan de orde 
voordat het wordt opgeleverd. We zien 
namelijk een toenemende instroom aan 
bachelorstudenten. Ik hoop dat die  
groei snel doorzet en zich manifesteert.  
Dan kunnen we op tijd bijsturen”,  
zegt Udo.
Verbruggen: “Iedereen beseft dat dit  
een ‘moment of opportunity’ is om  
de nieuwbouw te realiseren. Door de 
economische crisis zullen de bouw-
kosten per vierkante meter naar 
verwachting relatief laag zijn. Er is de 
laatste twintig jaar vaker over nieuw-
bouw gesproken. ‘Eerst zien en dan 
geloven’, was onderhand het motto.  
Nu is het zover en dat is toch even 
schrikken voor iedereen. We gaan  
aan het begin van het volgende jaar 
verhuizen. Daarna gaat de N-laag 
compleet tegen de grond.”
De projectgroep beseft als geen ander 
dat niet ieders wensen vervuld kunnen 
worden. Maar daar staat veel positiefs 
tegenover, vinden ze. Het nieuwe 
gebouw wordt duurzaam, zorgt voor 
meer uitstraling en biedt meer comfort.  
De gezamenlijke huisvesting van EE en 
TN zal naar verwachting ook leiden tot 
minder kosten. Udo: “En de indeling 
zorgt ervoor dat sociale ontmoetingen 
tussen groepen van allerlei snit vaker  
tot stand komen.”
Na twee jaar intensief overleg binnen 
hun faculteit, hebben beide directeuren 
een breed draagvlak gevonden. Dat ging 
niet zonder slag of stoot, maar zoals 
Verbruggen kernachtig samenvat: “Er is 
geen keuze om het niet te doen.” (FvO)

“De bottom line is 
uiteindelijk geld”

De toverspreuk 
luidt: ‘minder  
maar beter’

In 2014, the Departments 
of Electrical Engineering 
and Applied Physics will 
be relocated. On the site 

of N-laag, a new building will be erected. 
It’s smaller than the departments’ two 
current buildings, but that loss should 
be compensated by an optimized use of 
the new building’s space. Still, it’s never 
easy to concede and share. The current 
plan was preceded by heated discussions 
within the departments.

[E]

Op de plaats van het huidige N-laag herrijst een pand voor TN en EE.
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g? Ellie’s Wardrobe 

Clothes exchange party and a catwalk show, DJs and more. 
Clothes that have been handed in beforehand will be used to 
present new sets during the catwalk show. You can draw lots  
for these sets or shop around in Ellie’s wardrobe. 

Area51 Strijp-S, Saturday April 9 from 20.00 hours,  
entrance fee 7.50 euro, www.ellieskledingkast.nl 

Classical concerts at Piet Hein Eek 

Amidst the new images by Guido Geelen the second concert in  
the series will take place featuring the British-Norwegian violinist 
Charlie Siem, to piano accompaniment by Hans Eijsackers. 

Piet Hein Eek, Halvemaanstraat 30, April 10,  
entrance fee 25 euro including lunch, www.pietheineek.nl 

MakeBelieve 

Things are moving fast for this Dutch band from Groningen.  
They play English-language pop and rock music. 

De Effenaar, Friday April 8, entrance fee 9.50 euro
www.effenaar.nl 

Jorge Quintana, a first-year Master  
of Sustainable Energy Technologies 
from Mexico. 

“Attracting more international 
students to TU/e? I should think that if 
the university wants to recruit quality, 
it should focus especially on branding 
and on creating status for its 
graduates. When I just look at my own 
country, Mexico, and I mention TU/e, 
there is not one single non-academic 
who is impressed. Cambridge or  
MIT are known to almost everybody, 
which means that they are held in 
considerably higher regard, even 

though TU/e can most certainly  
hold its own on the basis of its 
achievements. 

While I think that a good university 
does not need any marketing, it is 
definitely important to have an 
international profile. In this context  
I am not referring to academically 
educated people, for in that segment 
the qualities of TU/e are sufficiently 
known. I am talking about the 
non-scientific market, and the best 
way to reach that market is via 
international (i.e. especially American) 
mass media such as films, TV and 

news programs. Use these channels  
to position the university as the  
pre-eminent place for innovation. 
Display its achievements in an easily 
accessible manner and use graphic 
examples that appeal to people’s 
imagination and show their value for 
society. You should know that HR 
Managers and other stakeholders in 
businesses in Mexico watch American 
television in particular…” (HB)

Speaker’s Corner  

Photo | Bart van Overbeeke

More international students in 2020

The international quiz night in the 
Carrousel in Markt square saw a  
special edition on Thursday March 31. 
More than one hundred and seventy 
people took part in teams of five 
persons at most. For three hours these 
teams were flooded with numerous 
questions on subjects such as music, 
sports, history and the Netherlands. 

The organization was in the hands  
of Number 42. Number 42 also 
organizes many quizzes in Dutch,  
but the English-language variant in 
Eindhoven is a recent novelty. “We 
thought it might be a nice idea for  
this target group as well”, says Edwin 
Verbruggen from Number 42. “And it  
is indeed. Each time we have some  
80 to 100 visitors, this week being the 
busiest night since we have begun.” 
The big turnout was probably thanks  
to this night being sponsored by 
Brainport International Community.  
It was not required to pay the normal 
entrance fee of 3 euro, snacks were  
free and everybody was given a 7-euro 
discount on the drinks.

At the back of the hall three teams  
from the TU/e Master Sustainable 
Energy are competing for a prize: team 
‘Pepe’, team ‘Sundar’s army’ and team 
‘Zombies R us’. They all want to win,  
and beat each other, of course. Chetan 
Suvvi, Ahmed Abdisalaam and Juan 
Soriano are happy and proud when  
the half-way score puts them in 11th 
place with their team ‘Pepe’. Lower  
than team ‘Sundar’s army’, but higher 
than ‘Zombies R Us’. The match is  
taken very seriously indeed. After all, 
prizes to be won include a free round  
of drinks for the whole table or a bottle 
of champagne. 

At 23.00 hours all seven rounds of ten 
questions are finished and the bonus 
question follows: ‘How loud -in 
decibels- is the loudest burp ever 
produced?’ Two teams, including 
‘Zombies R us’, have precisely the  
right answer: 109 decibels. This reply 
wins them a free drink.

And what about the teams of Sustain-
able Energy in the overall standings? 

Not bad. ‘Zombies R Us’ ends in 18th 
place and ‘Pepe in 11th. The winning 
team of the Master Sustainable Energy 
is ‘Sundar’s army’. They win the fifth 
place and are all presented with a 
Brainport umbrella. (HB)

“Taking on the pain 
does not heal the suffering”
Dr. Yoko Nakano works on Molecular 
Science and Technology at the Depart-
ment of Biomedical Engineering. Her 
hometown is Kyoto, Japan. Her parents 
and brother’s family still live there.

“When I first heard about the earth-
quake, it was almost impossible for  
me to believe. Of course my first action 
was to try and contact my loved ones. 
Although my family and most of my 
friends were okay, some relatives and 
friends in Tokyo had been affected.  
I was beside myself with anxiety and  
the inability to help them. All the sad 
images on TV and the Internet were 
really shocking, and I could not fall 
asleep for about a week.” 
“However, it’s not all about sad things, 
it’s also about bright hopes. It is 
admirable that the people of the stricken 
area have remained so calm and 
encouraging to each other. My heart 
overflowed with gratitude, and it made 
me feel really proud to be Japanese.”
“I realize now that taking on the pain of 
the world does not heal the suffering.  

It only activates the part of us that 
identifies with that vibration. The events 
in Japan were not created for pain, they 
were for our forgiving, resurrection, and 
awakening. Although the tsunami took 
everything, people’s hopes were not 
taken. When we allow ourselves to 
identify with loving thoughts, we are 
offering ourselves a gift of healing and 
transformation on a profound level.  
So, I stopped worrying too much,  
and started peaceful-mind thinking 
about how I can really help.”
“I believe that we 
are all connected. 
That’s why it hurts 
when things 
happen to those  
we care about, and 
even to strangers 
affected by giant 
shocks in the world, 
like the recent 
events in Japan.  
So many people 
focus on the pain... 
but I still see and 

feel the light.  
We should see the dark days as 
offerings of hope, of new beginnings 
and transformation that may not have 
been possible by any other means.  
I believe that everything has its meaning 
and even this tragic disaster can help  
us to grow and become wiser and  
softer. Life and love are so amazing,  
I am happy to be part of that.” 

International quiz night 

The quiz night is held in the Carrousel in Markt square from 20.00 to 23.00 hours 
every Thursday night. Participation costs 3 euro per person. Registration is 
possible for teams of five persons at most. Every week a prize may be won from 
one of the cultural institutions in Eindhoven: de Effenaar, Parktheater or Plaza 
Futura. For more information: facebook.number42.nl

The Sundar’s army team. Photo | Bart van Overbeeke
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En hoe is het in Kopenhagen?

Sinds eind januari studeer ik aan de Deense Technische 
Universiteit in Kopenhagen. Denemarken is het land van gratis 
onderwijs, belastingen, nationalisme, 405 eilanden, windmolens, 
Bang and Olufsen, veel regels, prachtige havens en meer.
Denemarken is ook het enige Europese land dat netto energie 
exporteert en vooraanstaand is in het gebruik van groene 
energie. Grote windmolenparken, kolencentrales met een 
rendement van 94 procent door gebruik te maken van de 
restwarmte en slimme distributiesystemen zorgen voor een 
internationaal aanzien. Een groot deel van de exportproducten 
van Denemarken is gerelateerd aan de energiesector.  
En dan te bedenken dat Denemarken in 1973 nog 99 procent 
afhankelijk was van olielanden. 
Ik studeer hier af op District Heating, een slim warmtenetwerk 
waarmee grote warmtereducties te behalen zijn. Kopenhagen 
is volledig aangesloten op zo’n netwerk en de weg is dan ook 
geregeld opengebroken om buizen te vervangen.  
In samenwerking met bedrijven die een warmteoverschot 
hebben, en met vuilverbrandingcentrales wordt de warmte 
over de stad verdeeld. Ik doe onderzoek naar het verleden  
en de toekomst van District Heating. Met name op de 
toekomstige energiezuinige huizen is een uitgekristalliseerd 
warmtenetwerk van belang.

Twee keer per maand zit ik bij de professor en PhD-studenten 
die hieraan werken, wat mij mooie inzichten geeft. Ook bekijk 
ik de toekomst van groene energie en energiebezuinigingen in 
Nederland tot 2020 en 2050, door dit te vergelijken met de 
aanpak van Denemarken en andere landen in Europa.
De universiteit is te vergelijken met de TU/e. Doordat het 
onderwijs gratis is, studeren er ook veel mensen uit de hele 
wereld. Ruim tien procent komt uit een ander land. Er wordt 
hier veel meer met projectwerk gedaan, de colleges duren of 
de hele ochtend of de hele middag. De cijferwaardering is ook 
bijzonder: die loopt van -3 tot 12 met een 2 als voldoende! 
Alle medewerkers en professoren spreek je met zijn/haar 
voornaam aan. De universiteit heeft een eigen energievoor-
ziening, twaalf kilometer lange tunnels liggen onder het terrein 
om de warmtebuizen en elektrische voorzieningen te herbergen. 
Deze tunnels zijn soms wel vier meter hoog en doorkruisen de 
hele campus. Ik heb een kijkje mogen nemen in deze tunnels 
en de gigantische gasboilers van de universiteit (3x 9.3 MW!). 

Nååst mijn åfstudæren vølg ik øøk dænse les. De tåål lijkt væl 
øp næderlånds, måår de uitsprååk is øntzettend møeilijk.  
De drie æxtrå lætters kunnen øp væl månieren uitgesprøken 
wørden, gelukkig spræken de dænen øøk hæl gøed ængels... 

Kopenhagen is volledig aangepast op fietsers. De fietspaden 
zijn breed en fietsers hebben vaak voorrang. Middenin de 
hoofdstad ligt een klein hippieachtig vrijstaatje genaamd 
Christiania. Eenmaal binnen mag je geen foto’s maken en  
er wordt volop softdrugs verkocht. Dit deel van Kopenhagen 
wordt gedoogd en is een toeristische trekpleister voor de stad. 

Sneeuwde het nog in maart, nu begint het ook hier lente te 
worden. Tot en met juni mag ik nog van Kopenhagen genieten!

Jelte Glas,  
masterstudent Construction, Management and Engineering

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. 

Comeback TU/e-student van het jaar 

“De Varsity winnen is als goud halen op de Olympische Spelen”

Na drie jaar wordt weer een  
TU/e-student van het jaar gekozen.  
De Federatie Studieverenigingen  
Eindhoven (FSE) heeft de verkiezing, 
voor het laatst gehouden in 2008, 
nieuw leven ingeblazen. De uitreiking 
vindt plaats op donderdag 12 mei.

Met de verkiezing wil de FSE  
studenten te stimuleren om zich  
naast de studie ook actief in te zetten 
voor de gemeenschap, zelfs in een  
tijd waarin overheidsmaatregelen  

studenten lijken te dwingen zich  
voornamelijk op hun studie te richten. 
De komende weken zullen de besturen 
van de Eindhovense studenten, studie- 
en studentensportverenigingen elk een 
student uit hun midden nomineren.  
Een speciaal panel van de FSE  
selecteert hieruit de drie beste  
kandidaten, die worden voorgelegd  
aan een commissie waarin onder  
anderen TU/e-secretaris ir. Harry  
Roumen, een Eindhovense wethouder 
en een vertegenwoordiger van  

sponsor Continu bv zitting hebben.  
De top drie ontvangt respectievelijk 
500, 250 en 100 euro.

De Student van het Jaar wordt  
bekendgemaakt tijdens de borrel 
na afloop van een speciale dag om 
studenten kennis te laten maken met 
andere studies, vertelt Nadine van  
Helvoort, voorzitter van studie-
vereniging Industria (Technische  
Bedrijfskunde). “Het is de bedoeling  
dat studenten op 12 mei ‘s morgens  

in gemengde teams cases oplossen. 
Tijdens de lunch komt de Fusion  
Roadshow langs, en ’s middags zijn  
er drie interdisciplinaire lezingen.”  
De achterliggende gedachte van de  
dag is dat studenten in het bedrijfs-
leven ook moeten samenwerken  
met mensen uit andere disciplines.  
De borrel vindt plaats op het grasveld 
voor het Auditorium en zal bij mooi 
weer tot circa 22.00 uur duren.  
De inschrijving voor de dag opent  
binnenkort. (TJ)

Voor de 128ste maal wordt zondag  
10 april de nationale universiteits-
roeiwedstrijd ‘Varsity’ gehouden. 
De wedstrijd wordt, zoals ieder jaar, 
geroeid op het Amsterdam-Rijnkanaal 
bij Houten. Aan deze prestigieuze 
roeiwedstrijd doet ook de Eindhovense 
Studenten Roeivereniging Thêta mee. 
De Eindhovense roeiers hebben geen 
hoge verwachtingen van hun prestaties 
bij het koningsnummer.

Het absolute hoogtepunt van de Varsity 
is de race van de ‘Oude Vier’, dit zijn vier 
roeiers met stuurman. In deze boot doen 
voor Thêta drie TU/e-studenten mee. 
Één van hen is Marc Hummelink, stuur-
man en vijfdejaars student Biomedische 
Technologie. Hummelink schat de kans 
op een podiumplaats bij het konings-
nummer laag in: “Het deelnemersveld 
is heel sterk, in sommige teams zitten 
ook olympische roeiers. Ons doel is het 
halen van de finale, maar ook dat gaat er 
om spannen.” 

De mannen van Thêta -naast Hummelink 
TU/e’ers Youri Vaes en Joris Hesselink- 
moeten het dit jaar met veel minder 
training doen dan de voorgaande editie. 
Waar vorig jaar nog een trainingskamp 
van een week was ingepland, zijn ze 
dit jaar maar twee dagen het water op 
geweest om te trainen. Het verschil in 
training komt vooral door het wedstrijd-
schema van komende tijd. Enkele van de 
Eindhovense roeiers moeten in de weken 
na de Varsity ook nog wedstrijden  
roeien, hierdoor kunnen zij hun lichaam 
nu niet te zwaar belasten. Maar eerste 
worden bij dit onderdeel is voor  
niemand gemakkelijk, legt Hummelink 
uit: “Winnen bij de ‘Oude Vier’ is binnen 
het studentenroeien net zoiets als  
goud halen op de Olympische Spelen.” 
Hummelink ziet voor komende zondag 
vooral de Groningse roeivereniging 
Gyas en het Amsterdamse Okeanos als 
favoriet bij het hoofdnummer. Een mooi 
detail hierbij is dat Okeanos meevaart 
met een boot van de Eindhovenaren. 

Hummelink: “Zij hadden geen profes-
sionele boot meer liggen en wij hadden 
er één over, die hebben we ze geleend. 
Ik geloof dat Okeanos haar inschrijving 
nog niet helemaal rond heeft, maar als 
ze zouden winnen in een Thêta-boot is 
dat voor ons natuurlijk prachtig.”  
De afgelopen vijf jaar was het Rotter-
damse Skadi oppermachtig tijdens de 
‘Varsity’, maar omdat ze dit jaar met  
een geheel ander team meedoen, maken 
ze volgens Hummelink weinig kans.

Naast de vier met stuurman doen er 
voor Thêta ook nog boten eerstejaars 
dames, eerstejaars heren licht, heren 
zwaar, heren zwaar zonder stuurman en 
een damesenkel-boot mee. De Varsity 
werd voor het eerst geroeid in 1878 en 
was destijds nog een wedstrijd tussen 
studenten uit Leiden en Delft, hiermee 
is het de oudste studentenroeiwedstrijd 
van Nederland. De race is geïnspireerd 
op de jaarlijkse roeiwedstrijd tussen  
de Engelse universiteiten Oxford en 

Cambridge op de Theems. Thêta doet 
sinds 2001 mee, maar wist ‘De Oude 
Vier’ nog nooit te winnen. (GvdN)

After a period of three 
years, this year will once 
again see the election 
of the TU/e student of 

the year. The Federation for Student 
Associations Eindhoven (FSE) decided 
to bring the election, which was last 
held in 2008, back to life. The awards 
ceremony will take place during drinks 
after an interdisciplinary day organized 
by FSE on Thursday, May 12.

[E]

Sunday, April 10, will 
see the 128th edition of 
the university rowing 
challenge Varsity. The 

competition will be decided on the 
Amsterdam-Rhine Canal near Houten 
as usual. The prestigious rowing 
competition will also be attended by 
Eindhoven Student Rowing Associa-
tion Thêta. The Eindhoven rowers don’t 
have very high hopes for themselves 
for the most important race.

[E]

De Varsity in 2010. Foto | Paul Bloemen
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De kapper 

Goedemiddag! Goedemiddag. Ik had 
gebeld. Jazeker, komt u maar zitten. 
Ok. Nog even een ander plaatje 
opzetten. Prima, ik heb toch de tijd. 
Ahem, hoe had u ze graag gehad? 
Ehh, korter hè? Doe maar een goed 
stuk eraf. Prima, achterkant 
opknippen? Ja doe maar.
Zo, dat is volgens mij een scherpe 
schaar die u daar heeft? Ja, die 
komen speciaal uit Japan. Een Duits 
bedrijf importeert ze voor me. Aha, 
dus die zijn zeker van een speciaal 
materiaal gemaakt? Ja, ze zijn van 
staal met titanium en kobalt.  
Nou, ik kan me wel voorstellen dat 
dat lekker moet knippen. Dat doet 
het ook. En ze hebben ook nog eens 
tien jaar garantie hè. Tien jaar?  
Dat is wel veel zeg! Ja dat klopt, 
maar het kost ook wat hè. Ja?  
Ja, zeer dure scharen jongen, wel 
duizend euro per stuk. Poe hei, dat 
is duur. Ja, dat kan je wel zeggen.
Wat is dat nou? Hoor ik daar nou een 
kerstplaat? Dat kan toch zeker niet 
de bedoeling zijn met dit weer?  
Nee, dat lijkt me ook niet. Wacht,  
ik zet even een andere op.
Waarom doet ie het nou niet?  
Even kijken.
Zo, dat is beter. Ja, inderdaad.
Zo, nog even de nek uitscheren.  
Er is wel weer een bos van af hè?  
Ja, ik heb altijd al veel haar gehad. 
Gelukkig maar, je zal niet snel kaal 
worden. Nee, dat klopt, maar ik ben 
dan ook al grijs aan het worden.  
Tja, dat zie je inderdaad niet zo 
vaak. Nee, dat klopt, maar het  
maakt me verder ook niet uit.
Nou, dat was het dan, is het goed 
zo? Ja hoor, prima. Wil je nog gel 
erin? Nee laat maar, dan kan het 
even lekker uitwaaien op de fiets. 
Goed zo. Dat is dan 22 euro 50.  
Hier hebt u 23 euro, laat maar zitten. 
Dank je wel. En een fijne dag nog hè! 
Prima, u ook nog! Doei!
Ik stap naar buiten, de zon schijnt  
en er waait een lekker windje. 
Heerlijk, het wordt weer zomer!  
De huisbarbecues komen er weer 
aan. En ach, je moet toch iets te 
zeggen hebben tegen de kapper?

Erik Roebroek is student  
Werktuigbouwkunde

Denk als een Innovator; 

laat andere mensen 

het vuile werk voor je 

doen. Cursor gaat voor 

je op pad om de beste 

keus te zoeken, zodat 

het studentenleven 

in Eindhoven nog wat 

aangenamer wordt:  

de ConStudentenBond. 

Deze keer onder het 

mom van ‘Met een  

heldere geest de  

tentamenweken 

doorkomen’:  

de beste slaaptips!

Iedereen die wél goed  
kan slapen

PANEL VAN DE WEEK 

Voor ideeën, tips en deelname aan het panel: constudentenbond@tue.nl | Tekst en foto’s: Berdien Zwarthoed en Martine Borm
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Slaapdrank
Warme melk met honing (en kaneel) is nog altijd een probaat slaapmiddel, maar werkt het echt? 
Melk en andere vormen van zuivel maken je slaperig, omdat ze het stofje tryptofaan bevatten. 
Deze stof bevordert de slaap wanneer er veel van in je bloed circuleert. Ook yoghurt of een 
boterham met kaas zijn dus perfecte snacks voor het slapen gaan.

Ontspannen
Voor sommigen wat te zweverig, voor anderen werkt het perfect: ga plat op je rug op het matras 
liggen en ontspan elke spier van je lichaam. Voel dan hoe je lichaam elke seconde dieper in het 
matras wegzakt. Wie namelijk goed voelt, denkt minder.

Warm bad
Een warm bad nemen maakt je slaperig. Je lichaams-
temperatuur stijgt eerst en daalt nadien weer.  
Deze wisselwerking zorgt ervoor dat je slaperig wordt!

Schaapjes tellen
Jammer maar helaas: schaapjes tellen werkt 
helemaal niet goed. In tegenstelling tot wat  
erover gezegd wordt, kun je beter denken aan een 
kabbelend beekje of een heerlijk dagje aan het 
strand: proefpersonen sliepen hiermee twintig 
minuten eerder! 

Temperatuur 
Oké, we moeten toegeven dat de eerste paar minuten 
in een koud bed best fris kan zijn. Maar toch heeft het 
een groot voordeel: je lichaamstemperatuur kan op 
deze manier gemakkelijker omlaag worden gebracht 
en daardoor kun je makkelijker inslapen. Bovendien 
scheelt het ook weer in de stookkosten. 

SLAAPWEETJES

Wist je dat…
•  Vrouwen veel lichter slapen dan mannen?
•  We door de uitvinding van elektriciteit 

veel minder zijn gaan slapen?
•  De gemiddelde Nederlander om 23:24 

uur naar bed gaat en om 7:18 uur weer 
opstaat en we hiermee tot de langste 
in-bed-liggers ter wereld behoren?  
(In bed liggen is alleen niet hetzelfde  
als slapen...)

•  Je ‘s ochtends 1 à 2 centimeter groter 
bent dan de avond daarvoor? Dat komt 
doordat je onder invloed van de 
zwaartekracht inkrimpt overdag.

Ventilatie
Zoals je moeder je misschien ooit heeft verteld, is een geventileerde kamer erg 
belangrijk. Je kunt je kamer de hele nacht door luchten, of, als je dat niet prettig 
vindt, ’s ochtends als je opstaat. Je moet je namelijk realiseren dat je tijdens je 
slaap in je eentje al zo’n 3.500 liter lucht gebruikt. In een afgesloten ruimte gaat  
de kwaliteit van die lucht al snel achteruit, en dus ook de kwaliteit van je slaap. 
Kortom, als de lucht maar fris is, komt het helemaal goed met de nachtrust. BESTE KEUS

Cabaret en Natentamenfeest
Alcibiades, een dispuut van studenten-
vereniging ESC, houdt vrijdag 15 april 
om 21.00 uur zijn jaarlijkse cabaret-
avond in de Bunker. Studenten kunnen 
kijken naar een optreden van Chris van 
der Ende.  

Om 22.30 uur begint dan het  
NaTentamenFeest, met als thema  
‘de maffia’. 
Studenten hebben gratis toegang op 
vertoon van hun studentenkaart. 
(JvG)

Alcibiades, one of student corporation ESC’s fraternities, will be 
hosting their annual cabaret night at the Bunker on April 15 at 
9PM. Students will be treated to a performance by Chris van der 
Ende. 10.30PM will see the start of the PostExamParty (NaTenta-
menFeest), themed ‘mafia’. Admission is free for students upon 

presentation of their student pass.

[E]

Misverstand dreigt studenten dakloos te maken
Vijf TU/e-studenten dreigen per 1 mei uit 
hun huis aan de Jan van de Capellelaan 
in Eindhoven te worden gezet. Hun 
huisbaas heeft voor dit jaar geen 
omzetvergunning aangevraagd, deze is 
sinds 2007 verplicht voor verhuur van 
een woning aan meerdere personen. 
Volgens de studenten laat de communi-
catie vanuit de gemeente over de 
ontbrekende vergunningen te wensen 
over.

Het vijftal kreeg afgelopen november 
een brief waarin stond dat er per 1 april 
een ‘illegale situatie’ zou ontstaan 
doordat de huisbaas niet over de juiste 
vergunning beschikt voor verhuur van de 
woning aan studenten. “Het was voor 
onze huisbaas ook de eerste keer dat hij 
dit las. De wetsverandering heeft 
schijnbaar wel in Groot Eindhoven 

gestaan, maar die ontvangt hij in zijn 
woonplaats Leende niet”, vertelt 
Robert-Jan van der Vorm, bewoner en 
vierdejaars student Biomedische 
Technologie aan de TU/e. Er bestond 
geen mogelijkheid om alsnog ‘n 
vergunning aan te vragen.
Het bericht kwam als donderslag bij 
heldere hemel: “We hebben nooit een 
brief ontvangen over de ontbrekende 
vergunningen.” De gemeente dreigt in 
de brief met een boete van 36.000 euro 
voor de huisbaas en met ‘verdere 
maatregelen’ wanneer de studenten niet 
vertrekken, vertelt Van der Vorm.
De vijf hebben al hun hoop gevestigd op 
een onafhankelijke commissie die de 
gemeente adviseert over de situatie. De 
uitzettingsdatum is al verplaatst van 1 
april naar 1 mei, zodat de commissie de 
zaak eerst kan behandelen. 

Dit advies is volgens Van der Vorm 
echter niet bindend, de gemeente kan 
de uitspraak van de commissie naast 
zich neerleggen. Hiervoor is Van der 
Vorm bang omdat de gemeente minder 
studentenwoningen wil in de wijk . “We 
wonen in een krachtwijk en de gemeente 
heeft het continu over een te lage stand 
van de buurtthermometer.” De 
buurthermometer is een peilmethode 
waarbij bewoners signalen kunnen a
fgeven over de buurt waarin zij wonen. 
Op basis van hiervan worden potentiële 
achterstandsgebieden aangewezen.
Ook gemeenteraadslid Ferry van den 
Broek (VVD) is niet blij met de gang van 
zaken. Hij heeft het college van B en W 
30 maart om opheldering gevraagd. Hij 
wil weten of het college coulant om wil 
gaan met studenten die hun woning 
moeten verlaten, ook wil hij huiseigena-

ren alsnog in de gelegenheid stellen een 
omzetvergunning aan te vragen. Het 
college heeft normaal zes weken om te 
reageren, maar een gemeentewoord-
voerder laat weten dat dit binnen dertig 
dagen zal gebeuren. De gemeente wil 
voor die tijd geen inhoudelijke 
uitspraken doen over de kwestie. (GvdN)

Five TU/e students may 
lose their homes at the 
Jan van Capellelaan in 
Eindhoven as per May 

1. Their landlord didn’t apply for a 
sales license for this year. The license 
is compulsory for people who want 
to rent their house to more than one 
person, and has been since 2007. 
According to the students, the city’s 
communication regarding the missing 
permits has been far from perfect.

[E]

Indiaas cricket-feestje in Common Room
Zo’n 45 Indiase studenten kwamen 
afgelopen zaterdag samen in de 
Common Room in de Bunker om de 
finale van de World Cup cricket te kijken. 
Voor het eerst in 28 jaar won India de 
cup, ten koste van tegenstander Sri 
Lanka.

Masterstudent Bobby Johny Varocky 
moedigde ‘zijn’ team aan voorzien van 
Indiase vlag en teamshirt. “Het was een 

fantastische wedstrijd. India begon 
goed, maar daarna domineerde Sri 
Lanka wat meer. Tegen het einde kreeg 
India de controle weer terug en won de 
wedstrijd. Onze emoties gingen dus ook 
flink op en neer tijdens de wedstrijd en 
naar een hoogtepunt bij de overwinning. 
Het is ons gelukt: na 28 jaar hebben we 
de World Cup in handen!” De overwin-
ning werd nog goed gevierd op 
Stratumseind. (SK)

Last Saturday, some 
45 Indian students 
gathered in the Bunker’s 

Common Room to watch the cricket 
World Cup finals. India won for the first 
time in 28 years, at the expense of their 
opponent Sri Lanka.

[E]
Foto | Bart van Overbeeke 



7 april 201116 |  Mensen  

Nanna van den Nieuwendijk | “Afvallen en lekker eten gaan goed samen”

Dat treft!

Problemen met je dagelijkse voeding? 
Of wil je die juist voorkomen? Vraag  
het aan Nanna van den Nieuwendijk.  
Zij adviseert sinds kort medewerkers en 
studenten van de TU/e wat ze het beste 
kunnen eten en drinken. Een voedings-
coach die zelf een frietje mayonaise niet 
schuwt.

Het gemiddelde studentenvoer? Soep  
uit blik, een worstenbroodje en een 
boterham met kaas. Dat is het wel zo’n 
beetje. Niet bepaald een voedings-
patroon waar je vier tot zes studiejaren 
op teert. En dat beseffen studenten zich 
kennelijk. Nanna van den Nieuwendijk 
heeft niet te klagen over de belang-
stelling voor haar consulten in het 
sportcentrum. “Met een goed salaris is 
het makkelijker om gezonde producten 
te kopen. Klopt. Maar voor studenten  
die geen riant inkomen hebben, is het 
niet onmogelijk om gezond te eten.”
Nanna -“die naam hebben mijn ouders 
bij elkaar gepuzzeld”- krijgt een zeer 
gemêleerd gezelschap over de vloer.  
Ze geeft voedingsadviezen aan sporters 

die streven naar een lagere gewichts-
klasse, vegetarische marathonlopers die 
hun voorraad mineralen en koolhydraten 
op peil willen houden, vrouwen in de 
menopauze en buitenlandse studenten 
die hun kostje niet kunnen vinden op de 
Nederlandse markt. “Iedereen heeft om 
eigen redenen problemen met voeding. 
Dat heeft meestal te maken met iemands 
gedragspatroon.”
En daar komt de expertise van Nanna 
goed van pas. Ze studeerde maatschappe-
lijk werk en dienstverlening aan de 
Fontys Hogescholen. Werken aan 
gedragsverandering was dagelijkse kost 
voor haar. “Maar voeding is altijd mijn 
passie gebleven. Ik las vroeger liever 
een gezondheidsmagazine dan de Tina. 
Omdat ik zelf kamp met allergieën,  
ben ik me ook noodgedwongen gaan 
verdiepen in voeding.”
Een cliché van jewelste; maar vier jaar 
geleden maakte ze van haar hobby haar 
werk. Na een opleiding als gewichts-
consulent -specialisatie: kinderen  
en sport- begon ze als zelfstandige.  
De eerste klant was enorm spannend. 

“Plotseling gaat de telefoon.” En de 
telefoon van haar bedrijf FOOD&YOU 
bleef rinkelen. Ook Omroep Brabant 
meldde zich. In 2010 resulteerde dat in 
een reeks optredens voor de camera. 
Het werden spontane, onbevangen 
televisietips over voeding. Hoewel zeer 
mediageniek, moest Nanna na een jaar 
toch het veld ruimen. De regionale 
omroep moest bezuinigen en daarbij 
wogen de nieuwsbulletins zwaarder dan 
een variaprogramma met de bevallige 
voedingscoach. “Jammer, want werken 
voor de camera was leuk. Ik zou het 
graag opnieuw doen.”
De vrijgekomen tijd heeft ze intussen 
opgevuld als voedingscoach bij het 
sportcentrum van de TU/e. En er volgt 
meer. “We zijn in gesprek over een 
cursus ‘gewichts plan’. Samen met  
een fysiotherapeut wil ik cursisten  
gaan helpen bij hun voeding, beweging 
en gedrag.”
De loopbaan van Nanna kenmerkt zich 
door de veelzijdige projecten. Ze geeft 
het graag toe. “Ik ben iemand die van 
uitdagingen houdt. Ik stop niet met iets 

om daarna wat anders op te pakken. 
Maar als eenmaal een project loopt, 
komt er door de routine vanzelf tijd vrij.”
Afvallen is volgens haar ‘een theoretisch 
verhaal’. Een kwestie van calorieën. 
“Veel mensen verwarren een dieet met 
een streng, saai en vies regime.  
Maar lekker eten en afvallen gaan best 
samen. Ik geef mensen handvatten mee 
om volwaardige maaltijden te bereiden. 
In het begin moeten ze daarbij telkens 
nadenken. Dat kost energie.  
Op wilskracht hou je dat vier weken vol. 
Daarna volgt de omslag. Mensen vallen 
terug, of ze zetten juist door.”
Om ervoor te zorgen dat haar cliënten 
niet terugvallen in hun oude eetgedrag, 
houden ze een voedingsdagboek bij en 
schrijven ze op wat ze hebben gegeten. 
Dat logboek wordt elke sessie geëvalu-
eerd. Het levert verrassende inkijkjes  
op en zet mensen aan tot nadenken  
over hun voedingspatroon. “Nee, niks 
geen hocus pocus. Het gaat gewoon om 
gezond, lekker, veilig en bewust eten, 
gebaseerd op de richtlijnen van het 
Voedingscentrum.”    

Tijdens haar sessies in het sportcentrum 
graaft Nanna niet zo diep in de ziel van 
de studenten en medewerkers. Het gaat 
om korte ontmoetingen van een kwartier 
met tips over voeding. Wie meer 
begeleiding wil, kan die natuurlijk 
krijgen. Bij gemotiveerde klanten met 
overgewicht knallen de kilo’s eraf.  
“Ik kreeg pas geleden een mailtje van 
een vrouw die ik heb begeleid. Ze is 
twintig kilo kwijt en durft deze zomer 
voor het eerst weer in bikini op het 
strand. Daar word ik echt blij van.”

Gevraagd naar haar lievelingseten, valt 
een diepe stilte. “Er is zoveel keuze”, 
zegt ze na lang nadenken. Meteen 
daarop bekent ze met sprankelende 
lach: “Ik ben een Bourgondiër op 
momenten dat het gezellig is.  
Ik ga me ook wel eens te buiten aan  
friet met mayonaise. Heerlijk toch?”  

www.foodandyou.nl 

Interview | Frits van Otterdijk
Foto | Bart van Overbeeke

Op zijn fiets voor het Auditorium, op weg naar De Hal om er te studeren,  
laat Frederik Vink weten dat hij geen haast heeft. Kan hij mooi even vertellen  
wat hem bezig houdt.

Vink, tweedejaars Electrical Engineering, komt net uit het Hoofdgebouw waar hij  
in de reproshop een dictaat uitprintte. Hij had de tekst, behorend bij het vak 
Argumentatie, “het enige filosofische vakje bij EE”, wel online, maar in papieren 
vorm kan hij er fijn mee op de bank gaan liggen. Op de avonden die hij niet bij  
het Eindhovens Studenten Corps doorbrengt dan. Wat hij daar doet? “Vooral veel 
bier drinken”, zegt hij stante pede met een grinnik erachteraan. 

Maar dat geldt niet voor alle ESC-avonden. Vink is ‘aspirant orde’. Dat betekent dat 
hij nuchter aan de deur staat bij de open feesten om lastpakken buiten te houden 
of etters eruit te zetten. Die op een podium staan waar ze niet horen bijvoorbeeld. 
Er zijn dit jaar vier man aspirant orde. Als ze geschikt worden geacht, promoveren 
ze tot ordecommissaris of ordebaas. Vink is niet breed, maar wel groot.  
En bovendien deed hij tijdens zijn middelbare schoolperiode in Arnhem aan Kempo. 
Dat staat ook bekend als Chinees boksen. “Daar heb ik veel kracht van gekregen.” 
Het begint te regenen. Vink zet zijn fiets in beweging en gaat richting De Hal. (NS)


