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Ranglijsten. In universiteitenland een
noodzakelijk kwaad. Bestuurders
schreeuwen het van de daken als de
instelling waar zij in naam de scepter
zwaaien, er goed in presteert. Dan
verkondigt die lijst dé ultieme waarheid. Maar bengelt hun toko in de
onderste regionen, dan wordt die lijst
binnenskamers verketterd als zijnde
een ondoorzichtige orakelmachine,
waar geen invloed op kan worden uitgeoefend. Deze week is dat anders.
Door onderzoeksbureau QS direct te
confronteren met een ongerijmdheid
in hun nieuwe lijstenbrij, wist Cursor
de TU/e er alsnog in te krijgen.
Excellent lobbywerk en met liefde
gedaan. Voor wat het waard is.
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Cursor informeerde begin vorige week
bij het onderzoeksbureau QS waarom de
TU/e ontbrak in de vijf nieuwe ‘World
University Rankings for technical
subjects’. Die afwezigheid stond haaks
op de mooie score die de TU/e in 2010
had behaald bij de wereldwijde
QS-ranking van universiteiten die

focussen op ‘engineering & technology.
Daar behaalde de TU/e een vijftigste
plaats en van resterende ook vermelde
Nederlandse universiteiten scoorde
alleen Delft beter.
Gistermiddag, 13 april, liet QS weten dat
in de Scopus database, het systeem dat
QS gebruikt voor het produceren van zijn
ranglijsten, de fout is gevonden die
ervoor zorgde dat de TU/e in eerste
instantie niet werd meegenomen.
Simona Bizzozero, hoofd PR bij QS,
verzekerde Cursor per mail dat het
systeem inmiddels is geperfectioneerd
en dat dit ‘geïsoleerde incident’ niet
meer zal voorkomen.
De vijf wereldranglijsten zijn inmiddels
aangepast op de site van QS en de TU/e
is in alle vijf lijsten terug te vinden (zie:
www.topuniversities.com). Bij vier van
de vijf vakgebieden is de TU/e ondergebracht bij de groep universiteiten die
gerangschikt zijn in de posities 51 tot en

Wat vinden we het normaal dat alles
doet waarvoor het bedoeld is. Als er
iets fout loopt, zijn we meteen uit ons
doen en, vooral, uit ons humeur.
Hoogleraar Twan Basten, die vrijdag
zijn intreerede houdt, werkt aan het
opkrikken van de betrouwbaarheid
van computers dankzij modellering.
Op de redactie weten we inmiddels
hoe irritant het is als iets niet werkt.
Sinds de livegang van de nieuwe
TU/e-site loopt de -externe- zoekmachine op de Cursor-site niet naar
behoren. Als het goed is, moet het
probleem inmiddels verholpen zijn.
Zo niet, aarzel dan niet ons te mailen
(cursor@tue.nl).
Lees meer op pagina 10.

Bij de meest recente peiling van de
vooraanmeldingen voor het komend
studiejaar laat Electrical Engineering
(EE) een fraaie stijging van 67 procent
zien ten opzichte van vorig jaar.
Studieadviseurs Jan Vleeshouwers en
Sjoerd Hulshof hebben er niet direct een
verklaring voor. Het is niet terug te
voeren op de start van de bachelor
Automotive in september.
“Binnen de faculteit bestaat wel enige
verbazing over de grote procentuele
stijging van de vooraanmeldingen”, zegt
studieadviseur Jan Vleeshouwers. “Met
de langstudeerdersregeling en de
daarbij behorende boete in het verschiet
verwacht je eigenlijk eerder een
terugloop in de vooraanmeldingen voor
een relatief zware studie als Electrical
Engineering (EE). Maar schommelingen
bij de instroomcijfers zijn er eigenlijk

door de jaren altijd wel geweest bij onze
faculteit.”
Collega Sjoerd Hulshof merkt op dat de
instroomcijfers voor EE de afgelopen
jaren erg ‘tam’ waren. “Misschien
trekken ze nu weer aan.” Vorig jaar
schreven in totaal 70 eerstejaars zich in,
waarvan er op dit moment nog 53 bezig
zijn met de opleiding. “In vergelijking
met eerdere jaren is dat een mooi
aantal”, laat Hulshof weten, die de
eerstejaars ook intensief begeleidt. Op
de vraag of de bachelor Automotive voor
veel extra vooraanmeldingen zorgt,
antwoordt Hulshof ontkennend. “Nee,
op dit moment zijn er 42 vooraanmeldingen puur voor EE en 7 voor Automotive.
Daar zit de extra groei dus niet direct.”
Hulshof hoopt voor komend studiejaar
op negentig pure EE-instromers en
dertig instromers voor Automotive.
Overall kent de TU/e op dit moment een

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

Ouders zoek? Ga maar lenen
11 april 2011 - Staatssecretaris Halbe
Zijlstra houdt voet bij stuk: wie
gebrouilleerd is met zijn ouders of niet
weet waar ze uithangen, krijgt straks
geen aanvullende beurs meer maar kan
lenen om zijn studie te bekostigen. Hij
wil freerider-gedrag voorkomen.

Onderwijssubsidies gesnoeid
13 april 2011 - Het kabinet zet het mes in
een aantal onderwijssubsidies.
Regelingen die in het regeerakkoord
geen prioriteit krijgen, worden stopgezet of versneld afgeschaft. Dat moet
jaarlijks 243 miljoen euro opleveren.
Niet alle subsidies voor internationalisering worden stopgezet. Zo blijven de

met 100. Alleen computerwetenschap
valt in de groep met de posities van 101
tot en met 150. Het Amerikaanse MIT is
voor alle vijf gebieden de koploper van
de ranglijsten. (HK)

[E]

The British research
institute QS was forced
to recalculate ten million
items of data to fix the
fact they forgot to include TU/e in five
of their world rankings. The lists rank
universities in the fields of civil engineering, computer science, electrical
engineering, mechanical engineering
and chemical engineering. In four out
of five lists, TU/e can now be found
between positions 51 and 100.

Instroom bij Electrical
Engineering lijkt in de lift te zitten
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Het Britse onderzoeksbureau QS heeft
naar eigen zeggen tien miljoen meetgegevens opnieuw in kaart moeten
brengen om op die manier het over het
hoofd zien van de TU/e in vijf wereldranglijsten te herstellen. Het zijn lijsten
die aangeven op welke universiteiten de
vakgebieden civiele techniek, computerwetenschap, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en scheikundige technologie het sterkst zijn. In vier van de vijf
lijsten is de TU/e nu terug te vinden in
de groep universiteiten met de posities
51 tot en met 100.

Erasmus- en Socratesbeurzen bestaan,
omdat studenten moeten worden
voorbereid “op een meer internationale
arbeidsmarkt”. Maar volgens het
kabinet zijn de instellingen in de eerste
plaats zelf verantwoordelijk voor
internationali-sering.
Het kabinet bezuinigt ook op wetenschap, bijvoorbeeld op het NWOprogramma ‘Toptalent’, waarin pas
afgestudeerden subsidie krijgen om te
promoveren op een onderwerp naar
keuze. Op deze regeling wordt dit jaar al
2,8 miljoen euro bezuinigd, maar vanaf
volgend jaar verdwijnt ook de resterende 1,2 miljoen euro. “Het besluit van
OCW betekent niet dat NWO het
programma Toptalent nu stopzet”,
reageert algemeen directeur Cees de
Visser, die de bezuiniging betreurt. “In
de komende maanden zal het algemeen
bestuur besluiten of en hoe Toptalent
deel kan blijven uitmaken van de
talentlijn van NWO.”

Erasmus wordt strenger
13 april 2011 – Studenten van de
Erasmus Universiteit Rotterdam moeten
straks in één keer hun eerste studiejaar
halen, anders worden ze weggestuurd.
Er komen bovendien minder herkansingen. Maar daar staat tegenover dat ze
gerust een paar onvoldoendes mogen
halen, zolang ze die maar compenseren
met een hoger cijfer voor een ander vak.
Komend jaar geldt de nieuwe norm
alleen voor de faculteit sociale
wetenschappen. Naar verwachting
zullen de andere faculteiten een jaar
later volgen.

Hoogleraar onderwijsrecht:
“Zijlstra heeft gelijk”
13 april 2011 - De juridische bezwaren
tegen de langstudeermaatregel snijden
geen hout. Volgens de Tilburgse hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens
weet Zijlstra vrijwel alle punten te weerleggen. Althans, alle juridische punten.

“Ik moet nog zien dat deze wet
ongeschonden door de Tweede en
Eerste Kamer komt”, zegt hoogleraar
Paul Zoontjens. “Maar als dat lukt, zal
het een moeilijk verhaal worden om de
wet bij de rechter aan te vechten.”
Advocatenkantoor Stibbe, dat in
opdracht van studentenorganisaties het
wetsvoorstel tegen het licht heeft
gehouden, wijst naar het rechtszekerheidsbeginsel. Maar die vlieger gaat
niet op: grondwettelijk mogen
Nederlandse rechters wetten niet aan
ongeschreven recht toetsen, dus ook
niet aan het rechtszekerheidsbeginsel.
In het debat over de wet spelen niet
alleen juridische argumenten een rol,
benadrukt Zoontjens. “Aan deze wet
blijft toch de geur hangen dat studenten
onbehoorlijk behandeld worden, met
name de bestaande studenten. Daar
moet het parlement zich over uitspre
ken.”

groei van de vooraanmeldingen van 4, 4
procent ten opzichte van 2010. De TU
Delft en Universiteit Twente scoren
aanzienlijk beter met respectievelijk
stijgingspercentages van 24, 7 en 29,6
(voor de technische UT-opleidingen).
(HK)

[E]

In the most recent poll
for early registrations for
the next academic year,
Electrical Engineering
(EE) shows a splendid increase of 67%
compared to last year. Student
counselors Jan Vleeshouwers and
Sjoerd Hulshof can’t really explain it,
as the increase cannot be traced back
to the start of the Automotive bachelor
last September.

[E]

Our Rewwwind feature
provides you with
snippets of last week’s
news. What happened
online after the previous Cursor
magazine was published?
Parents untraceable? Take out a loan
April 11, 2011 - State Secretary Halbe
Zijlstra won’t budge: whoever is on bad
terms with their parents or unable to
trace them will be denied an additional
grant in the future, and has to take out a
loan to pay for their studies. Zijlstra
wants to prevent free-rider behavior.
Education grants cut
April 13, 2011 – The government will be
making cuts in a number of education
grants. Arrangements that are not
prioritized in the coalition agreement
will be discontinued or phased out. It
should save an annual 243 million euro.
Not all grants for internationalization
will be discontinued. Erasmus and
Socrates grants will remain, for
example, because students have to be
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Overgang naar nieuwe site Automotive TU/e steelt
nagenoeg probleemloos
show op AutoRAI
De livegang van de nieuwe corporate
site van de TU/e op vrijdag 8 april heeft
nauwelijks problemen opgeleverd. Dat
het voor studenten op vrijdag niet
mogelijk was om van buiten de
universiteit op de studentenportal te
komen, was het enige grote technische
mankement. Dat was zaterdag weer
verholpen.

Projectleidster Chantal Craamer is zeer
tevreden over de bijna probleemloze
livegang van de nieuwe site. “We zijn
tegen een paar inhoudelijke zaken aangelopen en enkele van de links bleken
nog niet te werken. Maar gebruikers
maakten ons al snel opmerkzaam op die
zaken en daarvoor hadden we bij het
Communicatie Expertise Centrum een
team van tien mensen klaarstaan. Die
mensen noteerden de klachten,
probeerden ze zo mogelijk direct op te
lossen, of speelden ze door naar een

decentrale redactie die voor dat deel
verantwoordelijk is.” Vrijdag konden
studenten van huis uit geen toegang
krijgen tot de studentenportal, wat in
verband met de tentamenperiode vervelend was. Maar dat euvel was zaterdag verholpen. Craamer begrijpt dat
medewerkers en studenten zich soms
wat overvallen voelden door de
overgang op 8 april. “We konden de
mensen pas op donderdag op de hoogte
stellen, want de definitieve beslissing
om live te gaan werd pas op woensdag
6 april genomen.” (HK)

[E]

The launch of TU/e’s new
corporate site has barely
caused any problems.
The only major technical
glitch occurred on Friday, when students
were unable to access the student portal
from outside the university. The bug was
fixed by Saturday.

Boete langstudeerders
een jaar uitgesteld
Tegenstanders van het kabinet reageren
verheugd op het nieuws dat de langstudeermaatregel een jaar wordt
uitgesteld.
“Goed nieuws, want van uitstel komt
afstel”, reageert Jasper van Dijk, kamerlid van de SP. “Maar we zijn er nog niet.
Studenten moeten nu druk blijven
uitoefenen en alles op alles zetten om
de hele maatregel van tafel te krijgen.”
Ook D66 spreekt van een “goede eerste
stap”, maar het uitstel neemt volgens
kamerlid Boris van der Ham de
onrechtvaardigheid niet weg. “Nog
steeds moeten de huidige studenten de
langstudeerboete betalen, alleen gaat
het dan een jaar later gebeuren.” Hij
gaat een amendement indienen om de
huidige studenten helemaal te ontzien.
“De kans is klein, maar misschien
krijgen we daar een meerderheid voor.”
Vorige week liet de SGP al weten dat de

prepared for “a more international job
market”. Still, the government
maintains that institutions are
responsible for internationalization
first.
Erasmus stricter and easier
April 13, 2011 – In the near future,
students of the Erasmus University Rotterdam will have to pass their first year
the first time around, or else they’ll be
asked to leave. There’ll be fewer resits
as well. On the other hand: it’s okay if
they fail some classes, as long as they
compensate these with other subjects.
As of next year, the new arrangement
will only be implemented at the
Department of Social Sciences. Other
departments are expected to follow the
year after that.
Professor of Education Law:
“Zijlstra is right”
April 13, 2011 - The legal objections
towards the measure against extended
studying make no sense. According to
the Tilburg professor of Education Law

maatregel een jaar zou moeten worden
uitgesteld. Gisteren diende de partij
daartoe een amendement in. De kleine
gereformeerde partij is belangrijk voor
de coalitie, die in de Eerste Kamer geen
meerderheid heeft. Een woordvoerder
weet nog niet of het kabinet de
maatregel inderdaad een jaar uitstelt,
maar “ het zou goed zijn als het zo is.”
(HOP)

[E]

The fine for extended
studying will be postponed for another year.
Last week, SGP stated
the measure should be postponed for
a year. Yesterday, the party submitted
an amendment to that end. The small,
reformed party is important to the
coalition, which doesn’t have a majority
in the Senate.

Paul Zoontjens, Zijlstra manages to
refute every single argument. All legal
arguments, that is.
“I have yet to see this law be passed by
the House of Representatives and the
Senate,” says Professor Zoontjens.
“But if that happens, it will be quite a
challenge to contest the law in court.”

De stand van de TU/e op de AutoRAI. Foto | Serge Hagemeier

De automotive-tak van de TU/e is dit
jaar prominent aanwezig op de AutoRAI
in Amsterdam. Medewerkers en
studenten presenteren zich tussen 13 en
23 april aan autominnend Nederland
met onder meer een Flash Game en een
drietal innovatieve auto’s.
Hoofddoel van de Eindhovense aanwezigheid op de AutoRAI is het promoten van de nieuwe bacheloropleiding
Automotive, die komend collegejaar bij
Electrical Engineering van start gaat,
vertelt Erwin Meinders van Werktuigbouwkunde. “We hebben een aantal
evenementen gekozen om scholieren te
laten zien hoe leuk het is om deze
unieke opleiding te kiezen als vervolgstudie, waaronder de AutoRAI. We staan
samen met vijf andere onderwijsinstellingen in het onderwijspaviljoen van

HTAS, een stimuleringsprogramma van
de overheid voor de automotive sector.”
Naast informatie over de nieuwe
opleiding geeft de TU/e-delegatie ook
informatie over de bestaande masteropleiding Automotive Technology bij
Werktuigbouwkunde en de PDEngopleiding in die richting.
De universiteit pakt fors uit op de autobeurs. Een negental grote posterborden
tussen het treinstation en de RAI moet
bezoekers naar de TU/e-stand lokken.
Daar kunnen potentiële studenten in
een videospel zelf een auto bouwen uit
componenten. Daarnaast zijn drie bijzondere voertuigen aanwezig: de racewagen
van University Racing Eindhoven, het
elektrisch onderzoeks-voertuig Lupo EL
en de BMW met elektrisch veer-dempersysteem waar dr.ir. Bart Gysen eind van
het jaar op gaat promoveren.

Ach en Wee

Elk van de drie voertuigen heeft een
eigen videozuil met een filmpje, die ook
op Youtube te zien zijn.
Het is hard werken voor de betrokkenen.
Meinders: “We werken in twee shifts en
er zijn de komende anderhalve week
continu minstens drie mensen van de
TU/e aanwezig, die allemaal op de
hoogte zijn van alle projecten die we
presenteren.” (TJ)

[E]

TU/e’s automotive branch
will be prominently
present at the Amsterdam
AutoRAI this year. From
April 13-23, staff and students will be
presenting themselves to car-lovers
of the Netherlands with a flash game
and three innovative cars, among other
things.
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In memoriam
Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van
Renze Wilmink.
Renze was 24 jaar en vierdejaarsstudent bij Bouwkunde. Hij had bijna zijn
bachelor afgerond en was begonnen bij de mastertrack Structural Design.
Wij hebben hem leren kennen als een talentvolle, gestructureerde en
toegewijde student. Zijn inbreng in het atelier werd zeer gewaardeerd.
Renze was ook actief bij CHEOPS. Hij zette zich de afgelopen jaren in voor
de SkyBar! Underground en de geweldige studiereis naar China. Ook dit
jaar is hij druk bezig geweest met een zeilkamp-initiatief en het upgraden
van de SkyBar!. Niet alleen het organiseren maar ook het deelnemen aan
de vele activiteiten deed hij met veel plezier en betrokkenheid.
We zullen Renze missen. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en
vrienden, die wij veel sterkte toewensen met dit verlies.
Namens studievereniging CHEOPS,
Emma Lubbers, voorzitter

55ste dies natalis TU/e draait
om samenwerking
De TU/e viert donderdag 28 april haar
55ste dies natalis. ’s Middags is er vanaf
15.15 uur een bijeenkomst in de
Catharinakerk en aansluitend een
receptie in Muziekgebouw Frits Philips.
Het thema van het elfde lustrum van de
universiteit is ‘TU/e connects’.
Tijdens de bijeenkomst in de Catharinakerk houdt rector Hans van Duijn een
toespraak over de ontwikkeling van de
TU/e in de afgelopen 55 jaar en de
plannen voor de toekomst. Daarna
spreekt Wim van de Donk, Commissaris
van de Koningin in Noord-Brabant, over
het belang van samenwerking binnen
Brabant. Afsluitend worden traditioneel
de eredoctoraten uitgereikt. Dit jaar
gaan die naar prof. Rosalind Williams
(Verenigde Staten), prof. Silvio Aime

Namens het College van Bestuur en het bestuur van de faculteit Bouwkunde,
prof.ir. Jan Westra, decaan
dr.ir. Faas Moonen, opleidingsdirecteur

Rechtgezet
In tegenstelling tot wat Cursor vorige week vermeldde, is Twice bv niet de eigenaar
van het MultiMediaPaviljoen en Connector, twee bedrijfsverzamelgebouwen op het
TU/e-terrein. Twice bv, waar de TU/e Holding een deelneming van twintig procent
in heeft genomen, is wel eigenaar van bedrijfsverzamelgebouw Bèta Technology &
Business Accelerator, gevestigd op de High Tech Campus Eindhoven, en van het
op het TU/e-terrein gevestigde Twinning Center en van Catalyst, dat nu in aanbouw
is op het TU/e-terrein. De exploitatie van deze gebouwen wordt verzorgd door
Brainport Development. (HK)

[E]

Rectification

Contrary to what Cursor claimed last week, Twice bv is not the owner of
the MultiMediaPaviljoen and Connector, two collective office buildings
on TU/e campus. Twice bv, in which TU/e has a twenty per cent
interest, is the owner of the collective office building Bèta Technology & Business
Accelerator that is located at Eindhoven’s High Tech Campus, and also owns the
campus-based Twinning Center and Catalyst, which is currently being constructed.
The buildings are run by Brainport Development.

Bij het vijftigjarig bestaan vierde de
TU/e haar dies ook in de Catharinakerk.
Archieffoto’s | Bart van Overbeeke

(Italië) en prof. Frank Kelly (Verenigd
Koninkrijk) voor hun bijzondere verdiensten binnen de wetenschap. Er zijn
op twee avonden optredens op de Markt
vanwege het lustrum. Op woensdag 27
april, vanaf 21.00 uur, staat Gerard van
Maasakkers op het podium met het
Orkest Zuid. Op donderdagavond staan
TU/e-feestband Connector, feestband
Lijn7 en lse DeLange geprogrammeerd
vanaf 20.30 uur.
De bijeenkomst in de Catharinakerk is
voor iedereen toegankelijk. Door het
beperkt aantal plaatsen moeten
geïnteresseerden zich wel inschrijven,
dit kan via www.tue.nl/diesform2011.
Er zijn later dit jaar nog meer feestelijkheden rond het 55-jarig bestaan van de
TU/e. Zo brengt Studium Generale op 19
en 20 mei de TU Odyssee. Dit is een
omzwerving over de campus waarbij
deelnemers geconfronteerd worden met

een kruisbestuiving tussen technologie
en kunst. Ook spelen verschillende
cultuurverenigingen op 18,19 en 20 juni
de musical Moulin Rouge in het
Parktheater . (GvdN)
http://www.tue.nl/uploads/media/
programma_lustrum_NL.pdf

[E]

On Thursday, April 28,
TU/e will be celebrating
its 55th Dies Natalis. At
3.15PM there will be a
get-together in the Catharina church
that will be followed by a reception at
the Frits Philips Music Center. Theme of
the university’s eleventh luster is ‘TU/e
connects’. Wednesday and Thursday will
feature performances at Markt square.
On Thursday, starting at 8.30PM, TU/e
party band Connector, Ilse DeLange
and party band Lijn7 will perform. Free
admission.

Advertenties

Prijs voor masterscriptie
over beveiligen IP-adressen
Technische Informatica-alumnus ir.
Harm van Tilborg heeft woensdag 13
april de Kooy-afstudeerprijs 2011
gewonnen. De oud-TU/e’er kreeg de
prijs voor zijn masterscriptie over het
beveiligen van IP-adressen. De
bijbehorende duizend euro werd
uitgereikt tijdens het dr. Kooy-symposium op de Marinebasis Amsterdam
door het Koninklijk Instituut Van
Ingenieurs (KIVI NIRIA).
In zijn scriptie vergelijkt Van Tilborg twee
beveiligingssystemen van het Domain
Name System (DNS) protocol. Het DNSprotocol zorgt op internet voor de adresvertaling, zo wordt w3.tue.nl vertaald
naar 123.123.123.123 - een IP-adres.
Voor dit protocol zijn twee beveiligingssystemen, het meer gangbare DNSSEC
en het nieuwere DNSCurve. Van Tilborg
concludeert in zijn scriptie dat DNSCurve
betere bescherming biedt, vooral op het
terrein van privacybeveiliging.
Van Tilborg was zelf niet bij de
uitwerking aanwezig, omdat hij tot juni
op rondreis is door Zuid-Amerika. Zijn
ouders namen daarom de prijs voor hem
in ontvangst. Vanuit de Galápagoseilanden reageert hij: “Het is een geweldige
eer om op dit gebied gewaardeerd te
worden.” De alumnus werd door een

collega-student gewezen op het Kooysymposium en besloot samen met zijn
begeleider dr. Benne de Weger een kopie
van zijn scriptie naar de jury te sturen.
De geldprijs noemt Van Tilborg een
‘leuke bijkomstigheid’, vooral omdat hij
deze direct kan investeren in zijn reis.
Van Tilborg weet nog niet of hij in de
toekomst verder wil in de elektronische
beveiliging. “Mijn reis hier is bedoeld
om dat uit te vinden. Wat ik wil, waar ik
dat wil.” Daarnaast is hij door de TU/e
gevraagd om te promoveren, maar ook
hier zegt hij nog eens goed over te
moeten denken. (GvdN)

[E]

On Wednesday, April
13, ir. Harm van Tilborg
received the Kooy Thesis
Prize 2011. The TU/e
alumnus was awarded the prize for
his master thesis on the protection
of IP addresses. The prize money of
a thousand euro was awarded by the
Royal Insitute of Engineers (KIVI NIRIA)
during the dr. Kooy conference at the
Amsterdam Naval Base.

De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven
(SMPE/e) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
zoekt samen met opleidingsziekenhuizen acht kandidaten
voor

klinisch informaticus in opleiding
Gestationeerd in de opleidingsziekenhuizen volgen de kandidaten een tweejarig postinitieel opleidingstraject, aansluitend op een passende academische
studie (natuurkunde, (medische) informatica, elektrotechniek, technische bedrijfskunde, biomedische technologie of gelijkwaardig). Kandidaten met
enige jaren relevante ervaring (werk of promotieonderzoek) zijn eveneens van harte welkom. SMPE/e verzorgt de opleiding vanuit Eindhoven in de
vorm van colleges, workshops, (internationale) conferenties en seminars die door case studies in het ziekenhuis worden getoetst. Daarnaast is er een
intensieve begeleiding van de kandidaten door deskundigen uit de zorg en SMPE/e. Ook door de intensieve onderlinge contacten in de opleidingsgroep
krijgen de kandidaten een ziekenhuisoverstijgend inzicht in het vakgebied.
Opleidingsziekenhuizen: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen); Erasmus MC (Rotterdam); Maasstad Ziekenhuis (Rotterdam); Maastricht
UMC+ (Maastricht); NKI-AVL (Amsterdam); Rijnstate (Arnhem); Spaarne Ziekenhuis (Hoofddorp); St. Elisabeth Ziekenhuis (Tilburg); Tergooiziekenhuizen (Hilversum); UMC St. Radboud (Nijmegen).
Functie inhoud: De snel voortschrijdende digitalisering in de zorg vraagt om een nieuwe beroepsgroep in het ziekenhuis. Klinisch informatici moeten
procesmatig kunnen denken om de informatiestromen binnen een ziekenhuis te overzien. Op basis van een grondige analyse moeten zij een infrastructuur ontwerpen. Hierbij gebruiken zij commercieel beschikbare bouwstenen. Actuele kennis op het gebied van informatievoorziening en ICT is
hiervoor vereist. Goede communicatie binnen de kliniek en daarbuiten bepaalt het succes van menig project. Op strategisch niveau maken klinisch
informatici het informatiebeleid op medisch en niet-medisch terrein. Ook leren zij om leiding te geven aan projectgroepen. Deze vaak grootschalige
projecten vereisen een goede onderbouwing in een ‘business case’. De klinisch informaticus bouwt een brug tussen de klinische praktijk, de klinische
fysica en de ICT dienstverlening. Zie website voor projectomschrijvingen.
Arbeidsvoorwaarden: Tijdelijke aanstelling voor twee jaar in het ziekenhuis (0.8 fte) en op de TU/e (0.2 fte). Bandbreedte van het totale salaris is
€ 2300,- tot € 3500,- per maand (afhankelijk van achtergrond en werkervaring). Aanvang opleiding: 1 september 2011.
Sollicitaties: Sollicitaties met indicatie van ziekenhuis van voorkeur inclusief CV en korte omschrijving van relevante projecten (afstuderen, promotie, werk) graag vóór 10 mei 2011 sturen naar smpee.qmi@tue.nl. Selectiegesprekken vinden plaats op 18, 19 en 26 mei 2011. Voor inlichtingen
kunt u contact opnemen met SMPE/e (T: 040 247 5897), ir. Guido Zonneveld (T: 035 688 7877) of dr. Michiel Sprenger (T: 06 4377 5746).
Website www.smpee.tue.nl [QMI].
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Kartrekker Twents university college ziet voordeel in samenwerking
Evenals de TU/e wil ook de Universiteit
Twente van start gaan met een
university college. Twente weet ook
wanneer: in september 2012. Volgens
projectleider Kees Ruijter moet het een
opleiding worden met een engineeringprofiel en komen de Twentse plannen in
grote lijnen overeen met de Eindhovense. Samenwerking met de TU/e op
dit vlak sluit hij zeker niet uit.
UT Nieuws, het universiteitsblad van de
Universiteit Twente, deed vorige week
verslag van een bijeenkomst die projectleider Kees Ruijter met de universiteitsraad had over de totstandkoming van
een university college. Ruijter verwacht
dat de instroom onder andere zal
bestaan uit hoogbegaafde scholieren
die nu onvoldoende uitgedaagd worden
op de universiteit: “Onze opleiding
begint bij grote maatschappelijke
vraagstukken waarbij alle disciplines
samen komen. Daar willen de studenten

zich over buigen. Wij willen ze over
grenzen heen opleiden en verwachten
van de studenten ook een leiderschapsattitude. Het zijn mensen die gezag
hebben en graag de grote lijnen
uitzetten.”
Een duidelijk gedefinieerd programma is
er overigens nog niet, aldus UT Nieuws.
Daar wordt de komende maanden aan
gewerkt. In de zomer zou de Twentse
aanvraag voor het college binnen
moeten zijn bij het ministerie, dan kan
in september begonnen worden met de
werving. Volgens UT Nieuws is dat een
harde deadline, aangezien ook
Eindhoven een aanvraag zou hebben
ingediend om in 2012 met een university
college te starten. Peter van Dam,
woordvoerder van het Eindhovense CvB,
zegt echter dat dat niet het geval is.
Ruijter laat desgevraagd weten dat hij
die suggestie ook niet heeft geuit in het
overleg met de U-raad. “Ik heb
inderdaad gezegd dat we haast

hebben”, aldus Ruijter, “omdat we al
weer wat jaren op deze plannen broeden
en op een gegeven moment het
momentum wegebt. We denken wel dat
we beduidend minder kans maken in de
macrodoelmatigheidstoets als
Eindhoven een vergelijkbaar college zou
willen starten en een aanvraag eerder
zou indienen.”
De Twentse projectleider benadrukt dat
de sfeer er zeker niet een is van ‘wij
tegen zij’, maar meer dat er parallel
plannen ontwikkeld worden door beide
universiteiten. Hij heeft over de Twentse
plannen nog geen contact gehad met
Eindhoven. “Het is logisch dat in het
stadium dat er gebroed wordt op vragen
als ‘willen we het echt wel’, ‘wat gaat het
kosten’ en ‘hoe moeten we de opleiding
positioneren’, de nadruk eerst ligt op de
interne discussie en dat er dan nog niet
met andere partners wordt overlegd. Ik
heb overigens in al mijn vroegere
functies uitstekend samengewerkt met

collega’s aan zowel de TU/e als aan de
TU Delft en heb tijdens het informeel
overleg met de U-raad gezegd dat er
ook rond de vorming van een university
college wat mij betreft uitstekend
samengewerkt zou kunnen worden. Als
we samen de toevoerwegen naar
techniekopleidingen kunnen openbreken hebben we er allemaal baat bij, is
mijn opvatting.” (HK)

[E]

Like TU/e, the University
of Twente also wants to
set up a university
college. Twente knows
when, too: in September of 2012.
According to project leader Kees Ruijter,
the college will have an engineering
profile, and Twente’s plans are generally
similar to those of Eindhoven.
Collaborating with TU/e in this matter is
quite possible, he says.

Nieuws | Mens

Employabilityfonds: de toeters en
bellen voor personeelsleden
Het TU/e-employabilityfonds heeft nog
ruimte om her- en bijscholingen te
financieren die bijdragen aan in- of
externe loopbaanverbetering van
TU/e-medewerkers. Het fonds bestaat
twee jaar en er is tot nu toe weinig
beroep op gedaan. Ook voor 2011 is er
weer vijftigduizend euro beschikbaar uit
decentrale arbeidsvoorwaardengelden.
In 2009 constateerde de VSNU een
behoefte aan regelingen voor her- en
bijscholingen van werknemers omdat er
gevreesd werd dat de wettelijke en
bovenwettelijke sociale zekerheids
regels voor medewerkers van universi
teiten in de toekomst zullen afnemen.
Daarop hebben de Dienst Personeel en
Organisatie en de werknemersorgani
saties aan de TU/e het employabilityfonds opgezet. Doel is medewerkers een
mogelijkheid te bieden hun positie op
de arbeidsmarkt duurzaam te verbete
ren. Tot nu toe zijn vijf aanvragen

ingediend voor het financieren van een
opleiding. Vier zijn goedgekeurd.
Martin van Gessel, woordvoerder van
CNV Publieke Zaak, heeft wel een idee
waarom er weinig belangstelling is. “Het
is te onbekend. Op de (oude, red.)
website zat het fonds verstopt. Als je
niet al weet dat het bestaat, kun je het
niet goed vinden. Het moet een betere
plek op de site krijgen. Verder moeten
we er in nieuwsbrieven van de
vakbonden naar de leden, en van DPO
naar de werknemers, regelmatig
aandacht aan gaan besteden. Het
employabilityfonds is voor iedereen die
denkt dat hij of zij met de loopbaan nog
een andere kant op wil dan waar hij nu
zit. Dat kan binnen en buiten de TU/e.”
Wie gebruik wil maken van de regeling
moet eerst een Career Consult bij Euflex
volgen. In tenminste drie gesprekken
wordt de huidige carrière onder de loep
genomen en wordt gekeken of er
vervolgstappen te maken zijn in de vorm

van een opleiding. Deelname aan een
Career Consult is anoniem en wordt dus
niet aan leidinggevenden doorgegeven.
Het employabilityfonds staat los van het
loopbaanontwikkelingsplan voor
ondersteunend personeel dat DPO aan
het ontwikkelen is. (NS)
Meer info: Charlotte Ruisendaal,
tel: 2021

[E]

TU/e’s employability
fund is still available
for the financing of
retraining and refresher
courses that contribute to the internal
or external career opportunities of TU/e
staff. The fund was set up two years
ago, has hardly been used so far. For
2011, another 50,000 euro has been
made available.

Videocolleges kunnen weer
versneld worden bekeken
Studenten van de TU Delft hebben het
mogelijk gemaakt dat TU/e-studenten
de videocolleges weer versneld kunnen
bekijken. Dat kon niet meer sinds er aan
het begin van dit collegejaar een nieuwe
‘player’ van Microsoft voor de videocolleges wordt gebruikt aan de TU/e.
De nieuwe player van de TU/e is
flexibeler- je kunt gemakkelijker
switchen tussen Powerpoint en videoen heeft een professionelere uitstraling.
Dit zijn volgens Maurice Megens van het
Onderwijs en Studenten Service
Centrum de redenen waarom voor de
player Silverlight is gekozen. Hij heeft
wel van enkele studenten klachten
gekregen over het feit dat de colleges
niet meer versneld konden worden
bekeken, maar volgens hem waren er
dat maar een handjevol. “Ik heb
studenten geadviseerd om de klachten
ook bij Microsoft neer te leggen en de
leverancier heeft dat ook gedaan. Als

blijkt dat echt veel studenten er
problemen mee hebben, kunnen we
altijd de oude player terugplaatsen.”
Vier studenten van de TU Delft beheren
de website www.studeersnel.nl die er
initieel voor is bedoeld om bestanden
zoals samenvattingen uit te wisselen.
Toen in Delft bleek dat studenten de
videocolleges niet meer versneld
konden kijken, hebben ze op die site in
een player voorzien waarmee dat wel
kan. Op een forum zagen de studenten
dat in Eindhoven vergelijkbare
problemen spelen. Volgens Jacques
Huppes, één van de vier studenten,
doen ze niks ongeoorloofds met dit
initiatief. “Studenten moeten nog altijd
op de TU/e-site inloggen om aan de
juiste url te komen.” Door de juiste link
in te voeren op www.studeersnel.nl,
kunnen studenten de video bekijken en
versnellen. Volgens Maurice Megens
mag het voorbeeld dat op de website
staat daar in ieder geval niet staan.

“Iedereen kan nu dit videocollege
gewoon bekijken, zonder inloggegevens.” (JvG)

[E]

Students from TU Delft
managed to have TU/e
students watch their
video lectures at
accelerated speed again. They couldn’t
anymore after a new Microsoft player
was installed for the video lectures
early this academic year. You can have
a fast-forward look at www.studeer
snel.nl. TU/e doesn’t mind putting
back the old player as well, should
many study experience problems with
the current one.

Wouter Gerritsen. Foto | Bart van Overbeeke

“Deze opleiding maakt mijn werk
makkelijker en leuker”
Dit collegejaar is laboratoriummedewerker Wouter Gerritsen (40)
begonnen met de hbo-opleiding
Chemische Technologie. Dat is mede
mogelijk gemaakt door het TU/e
employabilityfonds. Het levert hem
beter theoretisch inzicht op, én
doorstroommogelijkheden op de
arbeidsmarkt.
Welk werk heb je en welke opleiding
doe je daar nu naast?
“In 2000 ben ik aan de TU/e komen
werken bij Scheikundige Technologie
als laboratoriummedewerker met een
diploma mts procestechniek. Na
negen jaar stapte ik over naar mijn
huidige capaciteitsgroep Process
Systems Engineering. Sinds september ga ik iedere maandag naar
Hogeschool Utrecht voor een
tweejarige hbo-opleiding in Chemische Technologie.”
Waarom ben je die opleiding
gaan doen?
“Bij die overstap dacht ik na over mijn
toekomst. Wat wil ik nou eigenlijk? Ik
zat een beetje vast. Als mts’er kun je
niet zoveel op de TU/e en bovendien
zat ik met mijn salaris ook al in de
maximum schaal. Ik heb bij Euflex een
Career Consult gedaan. Daar kwam
naar voren dat deze opleiding heel
goed voor mij zou zijn. Eerst heb ik bij
mijn faculteit gevraagd naar de
mogelijkheden. We kwamen uit op zes
compensatie-uren per lesdag. Voor de
financiële ondersteuning heb ik een
aanvraag gedaan bij het employabilityfonds. Ik krijg het collegegeld, de
reiskosten en mijn studiematerialen
vergoed. Voor twee jaar kan ik tot
7.500 euro declareren.”

Wat valt tegen, wat valt mee?
“De opleiding kost toch wel veel tijd.
Op maandagen kom ik soms pas na elf
uur ’s avonds thuis. Mijn huiswerk heb
ik ook niet altijd af. Engels wil ik wel
eens overslaan, ik praat hier bij
Scheikunde al de hele dag Engels.
Maar aan wiskunde en natuurkunde
besteed ik veel tijd. De rest valt mee.
Ik zie wat ik op school leer in mijn werk
terug. Presentaties van aio’s en
afstudeerders zijn begrijpelijker
geworden. En daardoor interessanter.
Ook heb ik nu al, na driekwart jaar,
een beter theoretisch inzicht. Dat
maakt mijn werk makkelijker en
leuker.”
Wat ga je doen met je diploma?
“Dat weet ik nog niet. In september
eindigt mijn contract. Deze onderzoeksgroep loopt op zijn einde. De
huidige leidinggevende, professor
André de Haan, maakt een overstap
naar het bedrijfsleven. Ik ga ander
werk zoeken. Misschien binnen de
TU/e, maar ik kan meerdere kanten
op. Ik kan ook bij een bank gaan
werken. Financiële processen zijn
vergelijkbaar met chemische
processen, dat heb ik inmiddels wel
geleerd.” (NS)

[E]

This academic year, lab
assistant Wouter
Gerritsen (40) started
on a Chemical Engineering bachelor, which
could be realized partially thanks to
the TU/e employability fund. It will
provide him with a better theoretical
understanding, as well as more
opportunities on the job market.

6 | Universiteitsberichten

Algemeen
BMT en ICMS | Ontwerp en maak jij
een cel met een nieuwe functie?
Het Massachussets Institute of
Technology (MIT) organiseert een
internationale competitie voor
synthetische biologie. Vanuit BMT en
ICMS willen we in 2012 met een
studententeam aan de ‘iGEM’-competitie
deelnemen. Om ons daar zo goed
mogelijk op voor te bereiden, wordt de
komende maanden een biologie-project
gedaan. Een team van acht studenten zal
een idee voor een synthetisch biologieonderwerp gaan uitwerken – van het
ontwerp van het gencircuit tot
aan het moleculair biologische
experimentele werk.
Wellicht sta jij volgend jaar in de finale?
Wil je meer weten? Kom dan naar de
meeting op donderdag 21 april
12.45-13.30 uur, collegezaal W-hoog
(WH 1.01). Aanmelden is niet nodig.
Voor meer info: http://2011.igem.org
Sagitta Peters (ICMS), tel. 3910,
s.peters@tue.nl
Natal van Riel (BMT), tel. 5506,
n.a.w.v.riel@tue.nl
Maarten Merkx (BMT), tel. 4728,
m.merkx@tue.nl
TEACH: teaching support of TU/e Staff |
Workshop TRD70 ‘Dealing with students
with a functional impairment’
As a teacher you sometimes have to
deal with a student who has a functional
impairment. This training focuses on
impairments that we encounter most
often in TU/e. We discuss the characte
ristic phenomena of these limitations,
the related studying problems, and how
to deal with these problems as a teacher.
To illustrate these points, we discuss
cases and there is also the possibility to
bring up your own cases. Based on this,
you receive practical tips that you can
use in your own teaching situations.
In addition, there is room for discussions,
for example about the boundaries that
can or should be expected of a teacher
in this situation.
The workshop will be offered on Monday

23 May 2011 from 09.00 - 12.30 hours.
More information can be obtained from
Harry van de Wouw (phone 3126; email
h.m.w.j.v.d.wouw@tue.nl ). You can
register for the course by Internet at
Studyweb.tue.nl
Workshop ‘Course Design’ (TRD04)
This workshop is intended for expe
rienced and beginning teachers who
are or will be designing a new course
or redesigning an existing course.
The workshop is part of the TU/e BKO
training program.
Engineers are familiar with the stepwise
and iterative process of designing.
Designers work in a systematic way
within inevitable boundary conditions
toward the envisaged end result.
Creativity and divergent thinking are
essential. In this workshop you will
learn to use this approach in education.
In the first meeting you are introduced to
the systematic process of course design.
You will use this approach to design your
own course. In the second meeting you
will receive feedback on your design.
The workshop ‘Course Design’ will take
place on Tuesday 10 May (13.30 - 15.30)
and Tuesday 24 May (13.30 – 15.30).
For further information please contact
Harry van de Wouw (e-mail
h.m.w.j.v.d.wouw@tue.nl).
Enrolment occurs through Studyweb:
http://Studyweb.tue.nl
Participation by teaching staff of
the TU/e is free of charge.
Master class ‘Performance skills’
for TU/e lecturers (TRD60)
From the first moment they step onto
the stage, actors know how to capture
the attention of their audience. Besides
the content, the impact of your lecture
on your students, or colleagues at a
conference, depends largely on your
performance. In this master class you
will improve your performance skills.
You will be asked to present minilectures. You will receive specific
feedback and personal instruction
regarding your presentation style.
You will work with the course instructor
on structuring the content of your
presentation; verbal and non-verbal
expression; your relationship to your
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students and how to get them involved.
The shape of the Master class will be
informed by the specific needs and
interests of participants.
This Master class will take place on
May 30th and on June 20th 2011
from 9.30 - 17.30 hours.
For further information please contact
Harry van de Wouw (extension 3126).
Enrolment occurs through Studyweb:
http://Studyweb.tue.nl
Participation by teaching staff of
the TU/e is free of charge.

CantaTU | Lunchconcert personeelskoor
CantaTU
Op maandag 18 april verzorgt CantaTU
om 12.45 uur een concert in de Blauwe
Zaal van het Auditorium.
Op het programma staan een aantal
liederen uit diverse Europese landen.
Uit de bundel ‘Songbook’, samengesteld
voor EuropaCantat XVII worden naast
de 4 in Nederland meest gangbare talen
ook liederen in het Zoeloe, Italiaans,
Deens, Oekraïens , en Retro-Romaans
gezongen.
Martijn Willemsen en Martin Boschman,
2 tenoren van CantaTU zullen ook een
individuele bijdrage leveren, op de
piano begeleid door Ruud Huijbregts.
CantaTU is een koor van ongeveer
25 personen, merendeels medewerkers
van de TU/e. Repetities zijn elke
maandag in de middagpauze onder
deskundige leiding van Ruud Huijbregts.
Informatie over het lidmaatschap bij
Jos Coenen (p.j.e.m.coenen@tue.nl)
Lunch Concert TU/e Choir CantaTU
Monday April 18 CantaTU concerts in
the Blue Hall of the Auditorium at 12.45.
The program focuses on songs of
several European countries. Parts of the
‘Songbook’ edited for EuropaCantat XVII
are performed. The choir sings in the
4 favourite languages of Dutch people,

Advertentie

Win de DOW Energie
Dissertatieprijs

Dow beloont twee veelbelovende proefschriften over
duurzame energie met E 5.000,Heb je in de afgelopen twee jaar een proefschrift geschreven over duurzame ontwikkelingen in de
procesindustrie? Doe dan mee met de Dow Energie Dissertatieprijs! We belonen de twee meest
verrassende en veelbelovende ideeën elk met E 5.000,-.
Wij zijn ervan overtuigd dat vernieuwende ideeën over duurzame energie bijdragen aan een
betere leefomgeving. Dow verricht in dit kader al jaren baanbrekend onderzoek op het gebied van
productontwikkeling en procestechniek. Graag stimuleren wij ook anderen zich daarvoor in te
zetten, om samen een nog beter resultaat te behalen. Daarom reiken we elke twee jaar de Dow
Energieprijs en de Dow Energie Dissertatieprijs voor promovendi uit.
Wil je een kans maken? Laat je dan voor 15 juni 2011 door je promotor of een andere hoogleraar
voordragen. Een speciale jury selecteert namens de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen de winnaars. Voor meer informatie kijk op www.knaw.nl/dowenergieprijzen

and also in Zulu, Danish, Ukraine,
Retro-Roman.
Martijn Willemsen and Martin
Boschman, 2 tenors of CantaTU will
perform some songs, accompanied
on the piano by Ruud Huijbregts.
CantaTU is a choir of about 25 persons,
mainly employees of TU/e. Rehearsals
are every Monday at lunch time
professionally directed by Ruud
Huijbregts. For information about the
membership of the choir please contact
Jos Coenen (p.j.e.m.coenen@tue.nl)
Informatie Expertise Centrum | Nieuwe,
verbeterde opzet tijdschriftlijsten
De tijdschriftenlijsten op de website van
de Bibliotheek TU/e (www.tue.nl/bib)
zijn in een aantal opzichten sterk
verbeterd. Er staan nu veel meer
tijdschriften op, de lijsten bevatten
per titel veel meer informatie en het
is nu mogelijk om een of meer eigen
lijsten samen te stellen.
Naast een alfabetische lijst is er ook
een lijst op onderwerp. Hiervoor wordt
de Library of Congress classificatie
gebruikt.
(http://w3.tue.nl/nl/diensten/bib/
digibib/tijdschriften/)
In de lijst die tot nu toe werd gepresenteerd via de standaard link op de
homepage van de Bibliotheek stonden
ongeveer 10.000 titels. In de nieuwe
lijst zijn er dat ruim 14.000 geworden.
Dat komt omdat er de laatste jaren
steeds meer tijdschriften toegankelijk
zijn geworden voor medewerkers en
studenten van de TU/e.
Journal lists revised
The journal lists on the Library TU/e
website have been improved considerably in several ways. The number of
titles has increased, more information
is given for each title, and you can now
compile one or several personal lists.
Beside an alphabetic list there is now
also a list by subject, based on the
Library of Congress classification.
(http://w3.tue.nl/en/services/library/
digilib/journals/)
More titles
The list which was so far presented via
the standard link on the TU/e Library
homepage comprised some 10,000
titles. In the new list, as ever more
journals have come available for TU/e
staff and students, that number has
risen to over 14,000.

MENSEN
Bureau Promoties en Plechtigheden |
Promoties
Drs. M.E.A. Weber verdedigt op
maandag 18 april zijn proefschrift tegen
de bedenkingen van een commissie.
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Customer Co-Creation
In Innovations A Protocol for Innovating
With End Users’. Weber promoveert aan
de faculteit Industrial Engineering &
Innovation Science. De promotoren
zijn prof.dr.ir. M.C.D.P. Weggeman en
prof.dr.ir. J.E. van Aken.
Ing. P.J.M. Heskes verdedigt op maandag
18 april zijn proefschrift tegen de
bedenkingen van een commissie.
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Minimizing the Impact
of Resonances in Low Voltage Grids by
Power Electronics based Distributed
Generators’. Heskes promoveert aan
de faculteit Electrial Engineering.
De promotor is prof.ir. W.L. Kling.

Ir. J.A.W.M. Groot verdedigt op dinsdag
19 april zijn proefschrift tegen de
bedenkingen van een commissie.
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Numerical Shape
Optimisation in Blow Moulding’.
Groot promoveert aan de faculteit
Wiskunde & Informatica. De promotor
is prof.dr. R.M.M. Mattheij.
P.R. Rodrigues MSc verdedigt op
dinsdag 19 april zijn proefschrift tegen
de bedenkingen van een commissie.
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Homogeneity based
segmentation and enhancement of
Diffusion Tensor Images A white matter
processing framework’. Rodrigues
promoveert aan de faculteit Biomedische
Technologie. De promotor is prof.dr.ir.
B.M. ter Haar Romeny.
K. Jayasayee MSc verdedigt op
woensdag 20 april zijn proefschrift
tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Durability of
Cathode Catalyst Components of PEM
Fuel Cells’. Jayasayee promoveert aan
de faculteit Scheikundige Technologie.
De promotoren zijn prof.dr. F.A. de Bruijn
en prof.dr.ir. E.J.M. Hensen.

DIVERSEN
Brabant Centre of Entrepreneurship |
Masterclass Private Equity
April 21th from 14.30 – 18.00 (TU/e)
- Master class on how to get Private
Equity
On April 21st the Brabant Center of
Entrepreneurship, together with the
Dutch Private Equity & Venture Capital
Association (NVP) and the TU/e
Innovation Lab, organizes a master class
about Private Equity. This master class is
freely accessible for all people who have
an interest in this subject. From students
and staff to experienced entrepreneurs,
everybody is welcome. The meeting will
take place from 14.30 until 18.00 in room
2 of the Multi Media Pavilion (MMP) on
the TU/e campus. For more information
and the program, please visit
www.bc-e.nl. If you want to be present
at this meeting, please register by
sending an e-mail to info@bc-e.nl.
Techwatch | Bits&Chips Hardware
Conference
Datum: 9 juni 2011
Locatie: 1931 Congrescentrum
Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch
Website: www.hardwareconference.nl
E-mail: events@techwatch.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.
Secretaresse (interne vacature), faculteit
ST, V37.1344, 0,8 fte, 1 jaar, Schaal 6
CAO Nederlandse Universiteiten.
CC Manager Benelux, IEC, V86.1346,
1,0 fte.
Voor meer informatie ga naar:
http://jobs.tue.nl.
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Vox Academica
Dr.ir. Servaas Kokkelmans, universitair docent
Coherentie en Quantum Technologie

Hebben de Amerikanen
een nieuw elementair
deeltje ontdekt?
Grote opwinding heerst sinds afgelopen
week onder deeltjesfysici. De deeltjesversneller Tevatron van het Amerikaanse
Fermilab zou mogelijk een nieuw
elementair deeltje hebben gemeten. Dat
het waarschijnlijk niet om het mysterieuze Higgs-deeltje gaat, maakt deze
waarneming misschien nog boeiender:
het kan het standaard-deeltjesmodel op
z’n kop zetten. Maar hoe reëel is het dat
de onverwachte piek in de experimentele data daadwerkelijk een nieuw
deeltje is, en geen foutieve meting of
een onnauwkeurigheid in de gebruikte
modellen? En zijn de Amerikanen met
hun vondst de Europese CERN-onderzoekers van de Large Hadron Collider
(LHC) nu voor?
“Het is heel spannend. We dachten dat
we alle deeltjes uit het Standaardmodel
-op dat Higgs-deeltje na- gevonden
hadden, en nu lijkt er dus wellicht een
geheel nieuw deeltje te zijn. Ontdekkingen van deze aard zie je niet veel meer.”
Atoomfysicus Servaas Kokkelmans,
universitair docent bij Coherentie en

Quantum Technologie van TU/e-faculteit
Technische Natuurkunde steekt zijn
enthousiasme niet onder stoelen of
banken. “Wereldwijd zijn de ogen nu op
Fermilab gericht. Want al in de komende
weken verwachten we te horen of het om
een echte ontdekking gaat, of dat het
bijvoorbeeld toch een foutieve meting
was.”
“We hebben hier namelijk te maken met
een indirecte waarneming. Wat er in het
Tevatron gebeurt, is dat er met heel
hoge energieën protonen en anti-protonen op elkaar worden afgeschoten en
dus botsen. De vrijgekomen energie die
door deze botsingen ontstaat, kan
worden omgezet in deeltjes, die op hun
beurt weer vervallen in andere deeltjes.
En dat vervallen kunnen we meten in de
vorm van ‘energie-piekjes’. Wat betreft
de Amerikaanse meting moeten we nog
een slag om de arm houden. Het kan een
artefact zijn van de detector zelf. Ze zijn
daarom nu de data van een andere
detector aan het doorspitten op
vergelijkbare events. En vergis je niet,
het gaat om data van jaren en jaren, dat

Effe zeuren
Neunundneunzig Luftballons,
zong Nina Hagen in 1982. Waarom
doet dit me aan de TU/e denken?
Omdat hier ook voortdurend
‘ballonnetjes’ worden opgelaten:
samenwerkingsverbanden, niet
alleen met Twente, Delft, Tilburg en
Maastricht, maar ook, onder meer,
met Aken, Singapore en Wuhan.
Geen wonder dat QS (Quacquarelli
Symonds) van Times Higher Education
ons in Eindhoven niet kan vinden:
no home, no score. Een ander liedje:
Back to business, miss Smith. Yes sir.
Dat is het refrein in een oud versje over
een secretaresse en haar baas. Nu de
TU/e toch vrijwel helemaal op Engels
-of a kind- is overgestapt, lijkt dit een
goed advies: back to business, core
business! Weg met al dat heen en
weer reizen, weg met de TU/e Holding!
Waar gaat die twee miljoen trouwens
naar toe, vallen er bonussen?
Maar, over Engels gesproken.
Wat doen we met een docent die na
twee cursussen en twee assessments
nog steeds niet op het gewenste
niveau zit? Alles moet in het Engels,
en wat gaat zo’n afvaller doen, het
terrein aanvegen, artikelen schrijven
- in het Engels?
Voor studenten zijn er ook cursussen
Engels. Het is toch eigenlijk god
geklaagd: we laten onze docenten
les geven in een taal die ze niet goed

beheersen aan studenten die dat niet
goed kunnen verstaan. Allemaal ‘ten
gerieve’ van Russen en Chinezen die
ook geen Engels kennen. Maar wel
internationaal, dat wel. In geen enkel
buitenland zijn ze zo mesjokke.
Het doet allemaal denken aan ‘onze’
politietrainingen in Noord-Afghanistan, die jongens moeten we ook eerst
leren lezen en schrijven. Misschien
kan de TU/e in Kunduz een filiaal
beginnen. Wel oppassen voor
bermbommen!
Zijn er ook cursussen en assessments
voor geschreven Engels? Worden
artikelen in het Engels door een ‘native
writer’ gecorrigeerd? Dat zal wel niet:
iedereen denkt dat hij dat heel goed
zelf kan. Dus blijven naast de ‘dangling
participles’ uitdrukkingen als
‘among others’ en ‘hopefully’ staan.
Engels is even makkelijk als Duits:
‘Mann macht nur etwas davon’.

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

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

zijn geen experimentjes van even
tussendoor.”
“Er hangt ook veel af van onze theoretische interpretatie. Het kan zijn dat we
te weinig weten van de botsingsprocessen tussen de vrijgekomen elementaire
deeltjes, en deze meting daarom
verkeerd duiden. Er is momenteel geen
theorie dat dit nieuwe deeltje zou
kunnen beschrijven. Ons uitgangspunt is
het Standaardmodel. Dat herbergt een
hele familie van materie- en krachtvoerende deeltjes. De bekendere zoals de
elektronen, de up en down quarks die
zich bevinden in protonen en neutronen,
maar ook de meer exotische deeltjes als
W-bosonen en gluonen. Het enige nog

ontbrekende deeltje is het Higgs-boson,
dat de massa van elementaire deeltjes
zou kunnen verklaren. Hoewel het nu
gevonden deeltje in hetzelfde energiegebied ligt als wat aangenomen wordt
voor het Higgs-boson, zijn de vervalproducten anders dan die we van Higgs
verwachten. Het zou dus echt een nieuw
deeltje kunnen zijn en dan moeten we
toch nog maar eens hard nadenken over
het huidige Standaardmodel.”
“Wanneer deze claim inderdaad
overeind blijft, is dat een geweldig
resultaat voor Fermilab, dat deze zomer
mede wegens financiële redenen zal
sluiten. En dankbare aandacht voor
wellicht een poging om de deuren langer

open te houden. Dat soort politieke
dingen is lastig in te schatten. Natuurlijk
is het balen voor CERN dat de ultramoderne LHC dit deeltje niet heeft
gezien, zij speuren specifiek naar het
Higgs-boson. De waarneming is
makkelijk te missen: het gaat uiteindelijk om maar 250 events, en dat is nog
erger dan speuren naar een speld in een
hooiberg... De CERN-onderzoekers zijn
nu ongetwijfeld ook hun analyses aan
het controleren om de Amerikaanse
bevinding mogelijk te kunnen staven.
Want of het nu een Amerikaanse of
Europese vondst is, voor de natuurkunde
zou het ieder geval machtig mooi zijn.”
(NT)

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

Thomas Thunnissen | student
Innovation Sciences
Wie ben je en wat doe je?
“Ik ben Thomas Thunnissen, student
Innovation Sciences en op dit moment
aan het afstuderen. De afgelopen jaren
ben ik lid geweest van de Raad van
Advies van de ESSF en druk bezig
geweest met sport en sportpromotie
binnen Eindhoven. Verder ben ik actief
lid van ESVV Pusphaira, de gezelligste
voetbalvereniging van Eindhoven.”
Waar ben je trots op, kijkend naar
de TU/e?
“Het sportcentrum en sportaanbod van
de TU/e is erg goed, zeker als ik het
vergelijk met de mogelijkheden in
andere studentensteden. De studentensportverenigingen zijn erg actief in het
organiseren van grote (internationale)
toernooien en leveren landelijk vaak
goede prestaties. Ook het afgelopen
jaar is het Groot Nederlands Studenten
Kampioenschap weer door Eindhoven
gewonnen!”
Hoe draag je hier zelf aan bij?
“De afgelopen jaren heb ik deelgenomen
aan het GNSK met veldvoetbal en we
hebben het veldvoetbaltoernooi wederom

gewonnen. Aangezien we nu Nederlands
Studenten Kampioen zijn, mogen we
naar het Europees Kampioenschap in
Istanbul. Op dit moment ben ik druk
bezig met het mogelijk maken van onze
uitzending namens Nederland. Hierbij
moet gedacht worden aan het zoeken
van spelers, begeleiding en vooral
sponsoring.
Het sportcentrum en de gemeente helpen
daar goed aan mee.”

georganiseerd. Ik kijk er naar uit om dit
toernooi een groot succes te zien worden!”
Waar zou je je voor in willen zetten
binnen TU/e?
“Steun vanuit het CvB om het studentenleven levend te houden! De afgelopen
jaren heb ik hier een hele mooie tijd
gehad. Dit was alleen maar mogelijk door
de aanwezigheid van alle verenigingen
en hun inzet. Door de langstudeerregeling

Thomas Thunnissen

Wat is de volgende mijlpaal?
“Naast het EK ben ik op dit moment ook
bezig met het opzetten van de organisatie
van het GNSK 2012 in Eindhoven. Er zijn
veel geïnteresseerden om dit evenement
te organiseren, maar we blijven op zoek
naar enthousiaste studenten. Het zal voor
het eerst zijn sinds 2001 dat dit mooie
toernooi weer in Eindhoven wordt

lijkt het erop dat er steeds minder animo
komt voor besturen. Studenten zien de
boete uiteraard als een groot obstakel.
Ik hoop dat het CvB ziet dat als ze willen
groeien en mee willen tellen als
Eindhoven studentenstad, er naast
goede studievoorzieningen ook
onvoorwaardelijke ondersteuning blijft
voor deze besturen!” (NS)
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Er zijn meer bètatyp
Instroom en werving | Norbine Schalij
“De TU/e heeft bij middelbare scholieren niet de reputatie
die ze verdient”, zegt Industrial Design-decaan Aarnout
Brombacher. Hij is een van de leden van de taskforce
Instroom en Werving die zich buigt over een nieuwe aanpak
over de voorlichting aan toekomstige TU/e-studenten.
Er moeten manieren bedacht worden waarmee een ander
type leerling wordt aangetrokken.

“De TU/e staat bekend als een zeer
klassieke, technische, hardcore
engineering universiteit”, zegt prof.dr.ir.
Aarnout Brombacher, decaan van
Industrial Design. “Maar de TU/e is
veel meer. We hebben twee gezichten.
De een is ‘science for science’ en de
ander ‘science for society’. Dat tweede
is niet bekend genoeg. Tenminste in
Nederland. ID heeft veel internationale
contacten en ik merk dat ze in China
vaak beter weten dan in Boxtel dat
de TU/e ‘science for society’ levert.”

De taskforce Instroom en Werving
bestaat sinds januari 2011 en staat
onder leiding van collegelid mr. Jo
van Ham. Het Communicatie Expertise
Centrum zal de regie voeren op de
realisatie. Doel van de taskforce is het
maatschappelijke gezicht van de TU/e
versterken, maar in Nederland wacht
een grotere uitdaging dan in het
buitenland. Omdat je toch ergens
moet beginnen, ligt de focus op de
bachelorinstroom vanuit middelbare
scholen.

Brigitte Rijshouwer, directeur CEC en
lid van de taskforce, vertelt dat er niet
zozeer in nieuwe geografische gebieden
geworven moet worden. “We moeten
ook denken aan typen jongeren die
we nu nog niet bereiken. Volgens hun
mentaliteit zijn jongeren van 14 t/m
18 jaar te verdelen in vier groepen,
opgesteld door Platform Bèta Techniek
(zie kader, red.). Onze studenten vallen
voornamelijk onder één van die vier,
de ‘concrete bèta’. Maar door demo
grafische factoren neemt het potentieel
aan studenten af. Als we willen groeien,
moet de TU/e manieren vinden om ook
‘carrière bèta’s’ en ‘geïnteresseerde
generalisten’ te bereiken.”
ID-decaan Brombacher ziet dat wel
zitten. Hij noemt zichzelf met zijn studie
elektrotechniek een intrinsieke bèta,
wat overeenkomt met de concrete bèta.
“Wij moeten laten zien dat ID een rol
speelt in de verbetering van levensstijl.
Gezondheid en vergrijzing wordt een
gigantisch maatschappelijk probleem.
Wij moeten ‘geïnteresseerde genera
listen’ duidelijk maken dat door onze

ontwerpen ouderen steeds langer thuis
kunnen wonen. En aan ‘carrière bèta’s’
hoe groot de omzet in de gezondheids
zorg is.”

“De TU/e staat
bekend als een
zeer klassieke,
technische,
hardcore
engineering
universiteit”
De vraag wat drieduizend extra
studenten betekenen voor de TU/e wat
betreft ruimte, docenten en andere
faciliteiten heeft de taskforce zich nog
niet gesteld. Rijshouwer: “Die rennen
niet van de een op andere dag binnen.
We denken een geleidelijke groei goed
op te kunnen vangen.” Om die groei te
bewerkstellingen, zijn acties bedacht op

het gebied van open dagen en er is een
zichtbaarheidscampagne ontwikkeld.
Voor de korte termijn is extra budget
vrijgemaakt waarmee enkele malen de
bestaande wervingsspot voor de laatste
open dagen op 25 en 26 maart is
getoond in een primetime STERreclameblok bij de publieke zenders.
Hiermee hoopt de taskforce vooral
beïnvloeders van studiekiezers te
bereiken, zoals ouders, docenten en
decanen. De zichtbaarheid van de TU/e
wordt vergroot door op NS-stations van
de grote en middelgrote steden in
Nederland een week lang drie verschillende posters te hangen. Dat zal in
april gebeuren omdat dan de late
beslissers nog bereikt kunnen worden.
Voor de lange termijn krijgen de open
dagen meer aandacht. De TU/e is de
enige universiteit die elk collegejaar
drie keer twee open dagen verzorgt.
Omdat steeds meer 6-vwo-scholieren
hun definitieve keuze laat maken,
worden de laatste open dagen vanaf
2012 een maand later gepland, in april.
Ze hebben dat collegejaar ook een

Scholieren in hokjes
Carrière bèta’s

Concrete bèta’s

Nieuwe mobieltjes kopen zij voor hun
aanzien, niet voor de functionaliteit
ervan. En als een apparaat stuk is,
kopen ze een nieuwe. Geen
schroevendraaier in de buurt van
deze jongens en meisjes. Iemand in
een exact beroep staat voor hen hoog
op de maatschappelijke ladder,
vanwege het salaris en de intelligentie. Zelf kunnen ze op school alles,
maar vinden ze de bètavakken niet
levendig genoeg. Het profiel
Natuur&Gezondheid past ze goed.
Als toekomstig werkveld kiezen ze
Mens&Medisch.

De concrete bèta’s zijn geïnteresseerd
in hoe iets werkt. Echte doe-het-zelvers.
Ze willen weten waarom apparaten
doen wat ze doen en halen ze uit elkaar
of verbouwen ze tot iets nieuws.
Op de middelbare school kiezen ze het
N&T-profiel, en ze vinden de bètavakken
interessant. Een vervolgopleiding moet
breed zijn zodat je daar nog veel kanten
mee op kunt. Liever iets met Science &
Exploration of Water, Energie & Natuur
dan Lifestyle en Design.
Status en geld spelen in hun toekomstbeeld geen rol.

Carrière
bèta’s

Concrete
bèta’s

Geïnteresseerde generalisten
Non bèta’s
Niet warm of koud te krijgen voor
techniek. Studeren aan welke TU
dan ook, laten ze wel uit hun hoofd.

Non bèta’s

Foto | Bart van Overbeeke

Geïnteresseerde
generalisten

De generalisten willen graag iets doen
voor de samenleving. Ze snappen
het nut van bètavakken, vinden ze
ook leuk, maar kiezen vaker de
maatschappelijk georiënteerde
profielen als Economie&Maatschappij,
Cultuur & Maatschappij of Natuur &
Gezondheid. Een ideale baan is voor
hen een baan die ze leuk vinden en
die nuttig is voor de maatschappij.
Zij denken die eerder te vinden in
een maatschappelijk dan in een exact
beroep. De sector Lifestyle& Design
is favoriet.
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ieduizend extra studenten

pes dan de TU/e kent

Illustratie | iStockphoto

Studiekeuze in de praktijk
Pieter Schreuder | tweedejaars Bouwkundestudent uit Barneveld,
concrete bèta
“Ik wilde zeker Bouwkunde studeren en dacht dat in Delft te gaan doen. Delft
was bekend. Bij het journaal halen ze er ook altijd deskundigen uit Delft bij,
zoals bij de Moerdijkbrand. Maar mijn ouders hadden in Elsevier gelezen dat
de TU in Eindhoven zo goed scoorde bij zijn jaarlijks onderzoek. En ze adviseerden
me daar ook een open dag te bezoeken. Ik vond de sfeer hier gemoedelijker.
In Delft werd verteld wat je moest doen, in Eindhoven kreeg ik te horen wat
de mogelijkheden zijn. Delft is ook wat ‘zweveriger’ en minder concreet qua
techniek en bouwstijl. Op mijn middelbare school heb ik geen voorlichting
gekregen over de TU/e. Maar ook niet over de TU Delft.

Martijn Veenstra | tweedejaars Industrial Design uit Leeuwarden,
concrete bèta
“Ik wist niet eens dat er een studie als Industrial Design bestond. Maar een vriend
van mij zocht dat uit en mij leek het ook wel wat. Ik heb echt alleen naar de studie
zelf gekeken, niet naar het studentenleven. Ik ben niet in Twente gaan informeren
trouwens, ik wilde niet weer zo afgelegen wonen als in Friesland. Ik ben wel naar
Delft geweest, dat was eigenlijk mijn eerste keus. Maar Delft viel af omdat het
daar veel massaler is en minder gezellig. Ook werd alles voor je gepland. Hier is de
leervorm anders, we moeten erg zelfstandig zijn. Omdat ik slecht ben in plannen,
is dat voor mij juist een fijne uitdaging.”

Tijmen Verhulsdonck | aankomend student Electrical Engineering uit Almere,
concrete bèta
“Ik kies EE omdat ik elektronica gewoon erg leuk en interessant vind en ook omdat
het een niet zo’n populaire studie is. De kleine hoeveelheid geïnteresseerden bij
de open dag vond ik wel charmant. Ik ga niet naar Delft omdat dat niet echt een
grote stad is en er buiten de universiteit niet veel anders is daar. Ik ben een bèta
in hart en nieren, maar in de andere vakken als talen en muziek kom ik ook goed
mee. Niet dat ik een brave leerling ben met hoge cijfers. Ik wist niet dat TU/eonderzoek ook het maatschappelijk belang dient. Maar dat lijkt me eigenlijk
wel logisch aangezien je tegenwoordig niet meer aan moet komen zetten met
een nog sterkere atoombom. En eigenlijk is al het onderzoek wel van
maatschappelijk belang, specifiek wapens erbuiten gelaten.”

nieuwe naam: TU/e voorlichtingsdagen.
‘Minder spannende naam wellicht, maar
een die beter de lading dekt en naar
verwachting minder tot verwarring
onder potentiële bezoekers leidt’, staat
in het plan van aanpak. Dan hoeven
de mensen niet te denken dat het
een vrijblijvend open huis betreft.
De organisatiekosten kunnen anders
verdeeld worden. Driekwart van de
kosten worden nu gemaakt voor interne
dienstverlening, zoals voor het afnemen
van uitritkaarten voor bezoekers,
catering en bewegwijzering. Voortaan
gaan de slagbomen open op de TU/e
voorlichtingsdagen.
De bezoekersaantallen zijn goed,
en de tevredenheidscore is hoog,
maar de werkelijke instroom die daar
uit voortkomt blijft achter. Vooral het
programma in het Auditorium wordt
goed gewaardeerd. De tevredenheid
onder bezoekers over de verdiepende
opleidingspresentaties bij de faculteiten
is lager. De taskforce stelt voor dat
de faculteiten meer aandacht aan
het gastheerschap gaan besteden:
‘Vang bezoekers op bij de ingangen
en begeleid ze persoonlijk’. Voor de
presentaties wordt aangeraden zowel
een student, docent als alumnus in te
schakelen. ‘Het effect van de gekozen
spreker op de definitieve studiekeuze
lijkt binnen de TU/e wel eens te worden
onderschat.’ Brombacher: “Je moet niet
vragen wie er op de zaterdag alsjeblieft
een presentatie wil geven, je moet
het omdraaien; we zijn hier met iets
fantastisch bezig en dat gaan we
laten zien.”
Toch moet de werving TU/e-breed
beginnen. Rijshouwer: “We moeten
samen de boodschap uitdragen.
En dat is iets anders dan wanneer
iedere opleiding zijn eigen ding doet.
In eerste instantie moeten we studenten
naar de TU/e laten komen, van later
zorg is welke opleiding ze dan kiezen.”
Dat is niet voor alle opleidingsdirec
teuren even vanzelfsprekend.
Prof.dr. Ton van Leeuwen, opleidings
directeur Technische Natuurkunde:
“Het faculteitsbestuur van TN heeft na
een dramatische instroom van afgelopen
collegejaar zijn voorlichtingsteam
versterkt. De huidige vooraanmelding
laat een stijging van 25 procent zien,
maar dat is nog niet genoeg.
Ons instroomdoel is honderd eerstejaars.” Hij noemt het prachtig dat de
TU/e als één man naar buiten wil treden,
maar vindt ook dat een faculteit best
voorop mag lopen. “Sommige activi
teiten zijn nu eenmaal specifiek voor
één faculteit. Bijvoorbeeld de bèta black
belt. Dat is een nascholingstraject voor
scheikunde- en natuurkunde-docenten,

[E]

opgezet door de faculteiten Technische
Natuurkunde en Scheikundige
Technologie.”
Bij IE&IS zijn ze al eerder ‘voorop gaan
lopen’. Opleidingsdirecteur dr.ir.
Lex Lemmens: “Wij trekken nog geen
leerlingen die interesse hebben in
techniek en psychologie en daar is
onze opleiding Technische Innovatie
wetenschappen wel voor bedoeld.

“Je moet het
omdraaien;
we zijn hier met
iets fantastisch
bezig en dat gaan
we laten zien”
We hebben dit jaar een andere groep
dan de concrete bèta’s proberen aan
te trekken door posters op te hangen
waar heel bewust geen TU/e-logo
op staat. Slechts een beeld en een
vraag, aangevuld met de url’s
www.techniekenpsychologie.nl en
www.ziejijhierietsin.nl. Ook zijn er
e-mails naar de hele doelgroep
gestuurd.” Lemmens spreekt van
een succes; er kwamen in ieder geval
veel bezoekers naar de website en
de open dagen waren goed bezocht.
Daarbij waren overigens geen alumni
live aanwezig. “We merken dat het
spectrum waarin onze studenten terecht
kunnen komen veel breder is dan je
kunt aanbieden met alumni. Dan mis
je het doel. Daarom hebben we drie
jaren geleden een boekje gemaakt, en
ook filmpjes, met verhalen van vijftien
mensen die hier afgestudeerd zijn.
Dat werkt beter.”
In alle gesprekken die Cursor voerde
over dit onderwerp komt naar voren
dat de acties van de taskforce Werving
en Instroom niet los gezien mogen
worden van de plannen van de taskforce
Redesign Ba-curriculum. Deze maand
zal de laatste, onder leiding van prof.dr.
Tjeerd Plomp, zijn bevindingen aan het
College van Bestuur rapporteren. Tijdens
de dies natalis op donderdag 28 april
komt de rector ermee naar buiten. Een
vergaande curriculumhervorming, met
flexibeler studies, meer keuzevrijheid
voor studenten en studieprogramma’s
die tussen de gebaande paden in liggen,
zou wel eens een grotere toeloop van
studenten tot gevolg kunnen hebben
dan een tv-spot of een welbespraakte
alumnus.

“TU/e’s reputation with high-school students is one it doesn’t
deserve,” says dean of Industrial Design Aarnout brombacher.
He’s one of the members of the taskforce Intake and Enrolment
that is concerned with designing a new plan to inform future
TU/e students. It’s important to find new ways to attract different types of students.
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Nanobuisjes voor beeldschermen
Binnen tien jaar zijn we door de wereldvoorraad indium heen.
Om te voorkomen dat we daardoor straks geen beeldschermen
en zonnecellen meer kunnen maken, zoekt men naarstig naar
een vervangend materiaal om transparante geleidende elektrodes
van te maken. In Nature Nanotechnology verscheen afgelopen
week een TU/e-publicatie waarin een alternatief op basis
van koolstofnanobuisjes wordt gepresenteerd.
De stof indiumtinoxide (ITO) is
doorzichtig én het geleidt elektriciteit.
Deze bijzondere combinatie van
eigenschappen maakt ITO een geschikt
materiaal voor transparante elektroden
in beeldschermen van telefoons,
televisies en laptops, en ook in
zonnecellen en organische leds worden
dunne laagjes ITO als elektrodes
gebruikt. De vraag naar indiumtinoxide
neemt dan ook exponentieel toe, zegt
prof.dr.ir. Paul van der Schoot, terwijl
de wereldvoorraad van het zeldzame
metaal indium net zo hard afneemt.
“Als je heel optimistisch bent, hebben
we nog voor tien jaar genoeg, maar je
hoort ook al mensen uit de industrie
beweren dat het over drie of vier jaar al
mis gaat. Elke zichzelf respecterende
elektronicafabrikant is daarom op zoek
naar een vervangend materiaal.”
In samenwerking met de groep van
polymeerchemicus prof.dr. Cor Koning
doet theoretisch fysicus Van der Schoot
ook al enkele jaren onderzoek naar een
potentiële vervanger van ITO. Ze richten
hun blik daarbij op koolstofnanobuisjes:
langwerpige nanostructuren die

ongeveer een miljoenste millimeter dik
zijn, maar duizend tot honderdduizend
keer zo lang kunnen worden.
Deze nanobuisjes geleiden stroom, en
de gedachte is dat je plastics geleidend
kunt maken door er koolstofbuisjes aan
toe te voegen. Als je op een slimme manier
een klein percentage nanobuisjes
bijmengt in een transparant plastic,
blijft deze gewoon doorzichtig terwijl
de buisjes er als het ware een geleidend
netwerk in vormen.

Je kunt plastics
geleidend maken
door er koolstofnanobuisjes aan
toe te voegen
Om ervoor te zorgen dat de nanobuisjes
een mooi netwerk in het plastic vormen,
mengen de onderzoekers ze met
latexbolletjes van verschillende grootte.
Vervolgens wordt daar het bindmiddel

bijgevoegd - latexbolletjes van
bijvoorbeeld polystyreen- die bij
verwarming samenvloeien tot een film
met daarin een geleidend netwerk
van nanobuisjes. Daarbij vormen de
latexbolletjes en nanobuisjes samen
nog geen procent van de totale massa
van de stof.
Een nadeel is echter dat de nanobuisjes
van nature niet oplossen in water.
Daarom moet je een zeepachtige stof
toevoegen om de nanobuisjes te laten
‘oplossen’, vertelt Koning: “In eerdere
experimenten mengden we de
nanobuisjes met latexbolletjes en
een gewone zeep. Helaas bleken de
nanobuisjes in dat mengsel niet
voldoende met elkaar in contact te
komen voor de benodigde extreem
goede geleiding. Daarom hebben we
gezocht naar een geleidende zeep,
commercieel verkrijgbaar als een
waterige latex. Die geleidende
latexdeeltjes vormen in de uiteindelijke
nanocomposiet als het ware bruggetjes
tussen de nanobuisjes waarover de
elektronen doorgegeven worden.”
De geleidende zeep maakt het verschil:
de geleiding neemt met bijna een factor
honderd toe, waardoor het percentage
nanobuisjes in het mengsel zo laag kan
worden gehouden dat het geheel
transparant blijft. Een dun laagje van dit
plastic met nanobuisjes geleidt al goed
genoeg voor toepassing als antistatische
laag voor beeldschermen, of voor het
afschermen van elektromagnetische
straling. Voor gebruik als elektrodes zou

de nieuwe film elektrische stroom echter
nog minstens honderd keer beter
moeten geleiden.
Volgens Koning is dat een kwestie
van tijd. Of een kwestie van geld.
“We hebben nu standaard verkrijgbare
nanobuisjes gebruikt. In de praktijk
is dat een mengsel van twee soorten
buisjes: een derde geleidt de stroom
ook echt goed, maar twee van de drie
buisjes zijn halfgeleiders waar we

“Mensen uit
de industrie
beweren dat het
over drie of vier
jaar al mis gaat”
eigenlijk niet zoveel aan hebben.
Maar sinds kort is men in staat om
die van elkaar te scheiden, zodat je ook
honderd procent metallisch geleidende
buisjes kunt kopen. Dat is nu nog erg
duur, je betaalt zo duizend dollar voor
een paar milligram; maar die prijs zal
wel snel omlaag gaan.” Zouden ze alleen
de metallisch geleidende nanobuisjes
gebruiken, dan kunnen Koning en zijn
collega’s daarmee nu al een materiaal
produceren dat kan wedijveren met
indiumtinoxide, zo is zijn verwachting.
Het nieuwe materiaal heeft nog een
belangrijk voordeel boven ITO: het is
milieuvriendelijk. Alle stoffen zijn op
waterbasis en er komen geen zware

materialen zoals tin bij kijken.
Bovendien is de nieuwe transparante,
geleidende film geschikt om flexibele
beeldschermen mee te maken. Koning
en Van der Schoot hebben er daarom
veel vertrouwen in dat hun vinding op
niet al te lange termijn een bruikbaar
product oplevert. Het procédé is
inmiddels gepatenteerd door het
Dutch Polymer Institute, dat het
onderzoek financierde.
De laatste stap laten ze echter aan
anderen over. De onderzoekers zien
het niet als hun taak om de vinding ook
zelf op de markt te brengen. “Het is voor
ons belangrijk dat we het door mijn
voormalige promovenda Marie Claire
Hermant ontwikkelde experimentele
concept hebben bewezen en daarmee is
voor ons ook de uitdaging weg”, vindt
Koning. Bovendien heeft de samenwer
king nu een publicatie opgeleverd in het
topblad Nature Nanotechnology, waar
het afgelopen zondag online verscheen.
“Dat blad heeft een impactfactor van
26”, zegt Van der Schoot. “Vele male
hoger dan welk tijdschrift voor
natuurkunde of polymeerchemie dan
ook. Dat betekent dat onze samenwerking niet alleen technologische belangrijk
kan zijn, maar dat het ook wetenschappe
lijk interessant is. We begrijpen dankzij
de berekeningen van mijn postdoc
Andriy Kyrylyuk waanzinnig goed wat
er gebeurt met de nanobuisjes en
geleidende latexbolletjes. En dat in
zo’n voor fysici ‘vies’ systeem. Dat is
bijna akelig.”

Grip op de betrouwbaarheid van apparaten
Computers zijn steeds vaker een essentieel onderdeel van andere
systemen, zowel bij professionele en industriële systemen als bij
gebruiksartikelen. Dit stelt hoge eisen aan hun betrouwbaarheid,
prestaties, energieverbruik en kosten. Een intensiever gebruik
van modellen in het ontwikkeltraject levert kwalitatief betere
en goedkopere producten op, en versnelt het ontwikkeltraject.
Voor hoogleraar Twan Basten is grip krijgen op de betrouwbaarheid van ingebedde computersystemen een levenswerk.

Voor wie dit thuis leest: hoeveel
computers zie je om je heen? Je ziet
wellicht de televisie of het koffiezet
apparaat en een magnetron, er zit een
smartphone in je broekzak en mogelijk
hoor je een wasmachine draaien.
Allemaal computers. Kijk uit het raam:
ook auto’s en verkeerslichten zitten
vol computers. Onze omgeving is de
laatste jaren overstelpt met ingebedde
computers. Toch beschouwen we ze
niet als computers, maar als gewone
gebruiksartikelen. En terwijl wij van
pc’s accepteren dat ze ooit crashen of
gereset moeten worden, vinden we het
van deze gewone apparaten onacceptabel
dat er iets niet werkt. Ook willen we niet
verrast worden door lege batterijen of
enkele momenten moeten wachten tot
de apparaten verbinding hebben met
een netwerk. Er rust een zware taak
op de schouders van ingenieurs die
ingebedde systemen ontwikkelen: maak
ze betrouwbaar, energiezuinig en snel.
Prof.dr.ir. Twan Basten is voltijdhoog

is essentieel om te komen tot betrouwbare computersystemen.” Volgens
Basten dient het ontwerptraject voor
computersystemen geheel gebaseerd
te worden op modellen.
Hij is een voorzichtige spreker: “Wij
proberen vroeg in het ontwikkeltraject,
en op een hoog abstractieniveau,
modellen van computersystemen te

leraar Computational Models for
Networked Embedded Systems aan
de faculteit Electrical Engineering.
Morgen, vrijdag 15 april, spreekt hij
zijn intreerede uit. Hij zal vertellen
over de uitdagingen op het gebied
van computermodellering.

“Het maatschappe
lijk vertrouwen in
computers is laag
omdat ze vaak
onbetrouwbaar
blijken”
“Het maatschappelijk vertrouwen
in computers is laag omdat ze vaak
onbetrouwbaar blijken. Betrouwbaarheid begint bij begrip en begrip begint
met modelvorming. Computermodellering

Twan Basten. Foto | Bart van Overbeeke

maken, en daardoor de kwaliteit en
betrouwbaarheid van systemen te
verbeteren.” Het doel is fouten en
inefficiëntie te vermijden waarbij het
gehele elektronische systeem betrokken
wordt. Een voorbeeld: “De huidige
smartphones werken best goed, maar
ze zijn vrij snel door hun batterijen
heen. Om zo’n apparaat energiezuiniger

te krijgen, terwijl alle functies goed
blijven werken, moet je het hele
hard- en softwaresysteem bekijken.”
“De huidige praktijk is dat er snel
een prototype gebouwd wordt en dat
achteraf de snelheid en het energie
verbruik worden verbeterd, door er
bijvoorbeeld snellere elektronica in
te stoppen of software aan te passen.
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en zonnecellen
Ook Koning beaamt volmondig het
belang van het verbond dat de
theoretisch fysici en polymeerchemici
over de grenzen van de faculteiten heen
hebben gesloten. “Dat is ontzettend
vruchtbaar gebleken en we zijn ook nog
lang niet klaar met deze samenwerking.
” Lachend: “Paul, ik moet je straks
meteen nog even spreken!” (TJ)

In de rubriek Sluitstuk

Sluitstuk

vertellen afstudeerders
over hun afstudeeronderzoek.

[E]

Within ten years’ time, the world’s supply of indium will have run out.
To make sure we won’t be without TV screens or solar cells after that,
people are feverishly looking for a substitute material to create
transparent conducting electrodes from. Last week, Nature
Nanotechnology published a TU/e article that presented an alternative based
on carbon nanotubes.

Gordon Tiemstra. Fotomontage | Rien Meulman

Fotograferen als creatief
samenwerkingsproject

Daarbij kunnen fouten ontstaan.
Wij draaien het om: eerst modellen
maken, daarmee voorspellen en dan
pas implementatie volgens het model.”
Recentelijk heeft Basten veel ervaring
opgedaan met Océ-printers. Zijn groep
heeft verder contacten met ST Ericsson
voor mobiele telefonie en met NXP dat
zich onder andere bezighoudt met
multimedia in auto’s. “Op dit moment
is een belangrijk thema in draadloze
communicatie bijvoorbeeld dat er
verschillende communicatie
standaarden zijn. Gsm, umts, bluetooth
en nog wel meer. Gsm is prima voor
spraak, maar veel te langzaam voor
beeld. Met bluetooth kun je energie
zuinig communiceren, maar alleen
tussen twee apparaten dicht bij elkaar.
Het is een wens om een flexibele chip te
ontwikkelen die al deze, én toekomstige,
standaarden aankan. Als je alles in
hardware doet, dan heb je een chip
nodig per standaard. Dan wordt je
apparaat fors en duur. Je kunt het ook
in software oplossen. Bij alle ingebedde
systemen moeten fabrikanten de
afweging maken of ze hardware of
software gebruiken. In algemene zin is
hardware sneller en energie-efficiënter
en software flexibeler en goedkoper;
gebruik van meer software geeft
bovendien kleinere en lichtere
apparaten. Het is een uitdaging dit
soort afwegingen en ontwikkelingen
te sturen met modellen, en daarmee
de kwaliteit en betrouwbaarheid van

het resultaat te garanderen.”
Industrie optimaliseert kosten,
prestaties en energieverbruik.
De producten mogen niet te duur zijn,
het filmpje moet er mooi uitzien en de
batterij moet lang meegaan. Basten
ziet hier graag een vierde dimensie aan
toegevoegd. “Wat er eigenlijk bij hoort,
is voorspelbaar gedrag van het systeem.
Als je daarin investeert, krijg je betrouw
baarheid terug. Dat is nu nog een
ondergeschoven kindje terwijl
consumenten het erg belangrijk vinden.

“Eerst modellen
maken, daarmee
voorspellen
en dán pas
implementatie”
In het verleden zijn bijvoorbeeld
slimme coderingen voor video bedacht
waardoor het aantal benodigde bits zo
klein mogelijk wordt. Maar intussen is
er diskruimte en bandbreedte genoeg.
Nu kun je er ook voor kiezen om met
wat meer bits te werken en daarmee
systemen beter voorspelbaar te maken.”
“Uiteindelijk computers betrouwbaar
maken, dat kun je wel als mijn levenswerk
zien.” Lachend: “ En misschien ben ik
daar inderdaad wel tot mijn pensioen mee
bezig.” Serieus: “ Er is wel vooruitgang.

Maar er is een wisselwerking.
We kunnen steeds beter rekenen en
voorspellen aan computers maar er
worden tegelijkertijd steeds complexere
computersystemen gemaakt. Mede
daardoor wordt computermodellering
nog slechts beperkt gebruikt in de
industriële praktijk.” Dat stoort hem
niet. “Uiteindelijk zal een intensiever
gebruik van modellen nodig blijken om
grip te krijgen op betrouwbaarheid.”
Het stoort hem wel dat ict een slechte
naam heeft. “Van onze moderne
maatschappij zou niets overblijven
zonder ict, en toch wordt het nauwelijks
gewaardeerd. Dat is jammer. Ik wil
bijdragen aan een betere waardering.”
(NS)

[E]

Ever more often
computers are a vital
part of other systems,
be it professional or
industrial systems, or consumer goods.
High standards are required when it
comes to reliability, performance,
energy consumption, and costs.
A more intense use of models in the
development phase yields cheaper
products of higher quality, and it
accelerates the development process.
For Professor Twan Basten, trying to
get a handle on the reliability of
embedded computer systems is
a life’s work. Tomorrow, April 15,
he’ll be delivering his inaugural
speech. He’ll be speaking in Dutch.

[E]
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4-punts geleidingsmeting aan de nieuwe transparante geleidende film, die bedacht is door prof. Cor Koning (links) en prof. Paul van der Schoot
(rechts). Het zwarte potje bevat koolstof nanobuisjes in water, het witte potje bevat de geleidende latex. Foto | Bart van Overbeeke

De rol van de fotograaf laat niet veel
interactie toe met de omringende
wereld: er zit altijd een lens voor het
gezicht van degene die op het knopje
drukt. Dat moet anders kunnen, dacht
Gordon Tiemstra, student Industrial
Design. De camera die hij ontwikkelt,
moet van fotograferen een sociaal
en creatief avontuur maken.
“Ik ben zelf parttime fotograaf, dus ik
wilde me tijdens mijn afstudeerproject
graag bezighouden met de camera”,
vertelt Tiemstra. “Ik bedacht me
dat camera’s tot de weinige zaken
behoren die nog niet inter-connectief
zijn. De huidige digitale camera
communiceert alleen met de
computer. Ik wil het maken van
een foto emotioneler maken door
meerdere mensen te laten samenwerken bij het bedienen van de
camera. Fotograferen moet een
creatief, speels proces worden.”
De camera waaraan de student werkt,
bestaat uit twee delen: een lens en
een afstandbediening. De lens is
op verschillende manieren fysiek te
koppelen aan lenzen van hetzelfde
type. Zo kunnen meerdere mensen
vanuit verschillende perspectieven
op hetzelfde moment een foto maken
van een object. Het resultaat is één
gezamenlijke foto met bijzondere
eigenschappen, bijvoorbeeld een
panorama-foto, een foto met diepte,
of een animatie die bestaat uit

meerdere foto’s die op hetzelfde moment
genomen zijn (‘matrix-effect’).
De camera heeft geen scherm waarop
het resultaat meteen te zien is.
De foto’s zijn alleen te bekijken door
ze op te laden in een computer en
ze eventueel te printen. Dat is een
bewuste keuze, vertelt Tiemstra.
“Bij analoge camera’s zie je het
resultaat ook pas op het moment dat
de foto’s zijn afgedrukt. Het moment
dat je de foto’s uit het mapje haalt,
is altijd heel spannend. Die verrassende ervaring wil ik weer terughalen.
Bovendien heb je tijdens een sociale
gebeurtenis vaak geen tijd om voort-
durend naar het resultaat te kijken.”
Hoe de camera er fysiek komt uit te
zien, onderzoekt de student nog.
Hij moet tegen een stootje kunnen,
want Tiemstra zou het leuk vinden
als de fotograaf hem in de lucht kan
gooien vóór de ontsluiting. Ook over
de afdrukmogelijkheden laat hij zijn
gedachten gaan. Zo denkt hij aan een
printer die een 3D-effect zichtbaar
maakt (‘lenticular printing’).
“Het is een nieuw soort camera,
waar nieuwe hardware en bewerkingsoftware voor nodig zijn.
Mijn afstudeerproject is dus een
combinatie van design-, technologieen gedragstudies.” (EV)

Gordon Tiemstra, student at the Department of Industrial Design,
is developing a new type of camera that consists of a separate
lens and a remote control. It should transform taking photographs
into a creative and social joint project.

Radioactieve algen
Hulp bij het opruimen van radioactief afval na rampen zoals in het
Japanse Fukushima zou wel eens uit onverwachte hoek kunnen komen.
Dat beweren onderzoekster Minna Krejci en haar collega’s van
Northwestern University in Chicago in het vakblad ChemSusChem.
Volgens Krejci zijn algen van de soort Closterium monoliferum in staat
om radioactief strontium-90 op te nemen, zodat ze water van deze
gevaarlijke stof kunnen zuiveren.
Strontium-90 heeft een halfwaardetijd van dertig jaar en is voor mensen
met name gevaarlijk omdat het veel op calcium lijkt. Daardoor wordt
het -net als calcium- opgenomen in onder meer melk, bloed, en bot- en
andere weefsels. C. monoliferium heeft normaal de neiging om barium
inwendig op te slaan in kristallen, maar blijkt dat nu ook met het aan
barium verwante strontium te doen. Door de aanwezige hoeveelheid
barium te veranderen, konden Krejci en haar collega’s zelfs de snelheid
waarmee strontium werd opgenomen beïnvloeden. (TJ)
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In de wildernis op zoek naar vader
“Als New Yorkse vegetariër wist ik niks
over eekhoornjagen, maar dat soort
informatie was wel belangrijk.
Het gebruik van vuurwapens betekent
voor mij iets heel anders dan voor hen.
Ik kan wel freaked out of geïntimideerd
door bepaalde dingen zijn, maar om de
film te kunnen maken, moest ik dat opzij
zetten.” Regisseuse Debra Granik moest
er duidelijk iets voor over hebben om
‘Winter’s Bone’ te maken. Ze won er
in 2010 de eerste prijs mee op het
Sundance Filmfestival voor
niet-Hollywood producties.

Shot uit Winter’s Bone.

Het decor is het bergachtige Ozarkgebied
in zuid-Missouri in de Verenigde Staten.
Dit ontoegankelijk gebied wordt bewoond
door stugge mensen. Bijna gedegenereerd door het lange misbruik van
goedkope alcohol en zelfgemaakte
drugs (chrystal meth, een armeluis
cocaïne die met spullen uit het
keukenkastje gemaakt kan worden).
De armoede is alom: zelfgebouwde
huizen op rommelige stukken grond,
het neerschieten van eekhoorns voor
het avondmaal, de diepe groeven in de
gezichten. Buitenstaanders bekijken
ze met argwaan, bekenden ook.
Fysiek geweld is vanzelfsprekend in
een wereld waar dreiging de norm is.
De hoofdpersoon van ‘Winter’s Bone’
is de zeventienjarige Ree Dolly, die bij
haar broertje en labiele moeder woont.
Ze leven van afgeschoten bosdieren of
wat een aardige buur geeft. Vader
Jessup is veroordeeld voor het maken
van drugs en heeft hun huis gebruikt
om de borgtocht te betalen. Komt hij
niet op de rechtszitting, dan wordt de
woning verkocht.
De film betreft Ree’s zoektocht naar
Jessup via de bewoners van het
Ozarkgebied. De familiebanden mogen
dan wijdverbreid zijn, het biedt geen

garantie voor hulp. Iedereen leeft op en
voor zichzelf, vragen stellen ze niet op
prijs. Geweld tegen familieleden is geen
probleem. Steun krijgt ze alleen van
oom Teardrop.
Dit soort films doet onmiddellijk denken
klassiekers als ‘Deliverance’, waarin vier
stedelingen proberen te overleven in de
natuur na een rampzalig weekendje
raften. ‘Winter’s Bone’ daartegenover
beschrijft de bergbewoners juist van
binnenuit. Voor de film kreeg Granik
hulp van Daniel Woodrell, die de
oorspronkelijke roman schreef. Hij hielp
met het zoeken naar de juiste locaties
en mensen. Granik in Filmblog: “Onze
crew bestond voornamelijk uit mensen
die in New York leven en dat maakte de
culturele verschillen groot. We komen
niet alleen uit een ander gedeelte van
het land, we zijn ook nog eens
stadsmensen. …. Ook een gevoel van
wederzijdse nieuwsgierigheid speelde
een rol. De mensen waren nieuwsgierig
naar het accent van de Schotse
cameraman en wilden weten waarom
ik in het zwart gekleed was. Bij een van
de vrouwen checkte ik of de scènes
realistisch waren en of het taalgebruik
wel klopte.” (GV)
Zwarte Doos, 14, 19, 20 april, 20.00 uur.

Shot uit Winter’s Bone.
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“Being a New York vegetarian, I didn’t know anything about squirrel
hunting, yet that sort of information was important. Using a firearm
has a very different meaning to me than it does to them. I can get
freaked out or intimidated by certain things, but to make the movie,
I had to ignore that.” Director Debra Granik obviously had to work hard for
‘Winter’s Bone’. In 2010, it won first prize at the Sundance Film festival for nonHollywood productions. Plays at De Zwarte Doos on April 14, 19 and 20 at 8PM.

Cursus striptekenen voor amateurs
Voor alle TU/e-studenten die hun
innerlijke Hergé of Gummbah willen
ontdekken, organiseert Studium
Generale een workshop striptekenen.
De lessen worden verzorgd door Jeroen
Funke (34) van cartoonistencollectief
Lamelos. De cursusdagen zijn gepland
op dinsdag 19 en 26 april en dinsdag
3 mei en vinden plaats in het Gaslab.
Funke geeft vaker workshops en van
studenten aan een universiteit als de
TU/e verwacht hij veel: “Ik had laatst
een groep ambtenaren van het
ministerie van OCW en hoop toch dat
het studentenbrein iets creatiever is
dan wat daar ben tegengekomen.”
De cursus is vooral bedoeld om mensen
wegwijs maken in de wereld van het
striptekenen. Funke: “Na drie lessen
ben je natuurlijk geen volleerd tekenaar,
maar de basis kun je best leren.
Dit is het eerste opzetje en daarna
hoop ik natuurlijk dat iedereen door
het ‘virus’ gegrepen wordt en zijn of
haar techniek gaat perfectioneren.”
Tijdens de cursus leren deelnemers hoe
je een pagina interessant kunt indelen
en wat een verhaal leuk maakt. Ook is
er aandacht voor valkuilen waar veel
beginnende tekenaars intrappen.

Funke: “Beginners zijn bijvoorbeeld
geneigd om, net als kinderen, ieder
plaatje hetzelfde te tekenen.
Alle poppetjes even groot, de situatie
vanuit dezelfde hoek afgebeeld. Voor
de lezer is het vaak veel spannender
en levendiger om hierin af te wisselen,
dat maakt een strip goed.”
Met drie bijeenkomstdagen is de cursus
stripteken best uitgebreid, vertelt Franke:
“Normaal geef ik maar één dag cursus,
dan probeer ik met de deelnemers één

pagina te maken. Maar met de tijd die
we nu hebben ga ik proberen met
iedereen een soort small-pressboekje
te maken.” Small-press is in de jaren
negentig ontstaan als een ‘undergroundstroming’ binnen de striptekenwereld en wordt gekenmerkt door
zelfgedrukte boekjes in een kleine
oplage. Nederlandse tekenaars als
Gummbah zijn voortgekomen uit deze
stroming. “Het lijkt me vet als mensen
echt een souvenir overhouden aan
de cursus”, zegt Funke.
Lamelos is een Nederlands striptekencollectief dat naast Jeroen Funke uit nog
drie tekenaars bestaat. De heren zijn
vooral bekend van hun ‘Kaasheld &
Poephoofd’-albums waar er inmiddels
vier van zijn verschenen. Funke was al
eerder met zijn werk te zien aan de TU/e:
In september vorig jaar bemande hij
één van de liften die door Studium
General tot theaters waren omgebouwd.
Er is veel interesse op de TU/e voor de
workshop stripteken. Maandag 11 april
hadden al vijftien mensen zich
ingeschreven en hiermee zit de cursus
vol. In juni kijkt Studium Generale of
er volgend jaar weer een workshop
striptekenen komt. (GvdN)

[E]

For all TU/e students that want to discover their inner Hergé or
Gummbah, Studium Generale will be organizing a cartoon workshop. Classes will be hosted by Jeroen Funke (34) of cartoonist
collective Lamelos. Course days are Tuesdays, April 19 and 26,
and May 3 at Gaslab. On Monday, April 15, the maximum of fifteen people had
already signed up. In June, Studium Generale will deliberate whether next year
will see another cartoon workshop.
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Nice spots in Eindhoven | part 1

I wonder

Eating, drinking and socializing
Eindhoven has lots of nice hangouts. You may not
know all of them, and always end up at Stratum for
a drink, or at Dommelstraat for a snack. That is why
Cursor is opening up this theme to come up with hints
about less well-known restaurants, bars and other
places in Eindhoven. In this first issue: places to eat.
“In ‘t Ven in the old Philipsboerderij!”, is the
determined answer given by Erik de Jong, a student
of Architecture, Building and Planning, when asked
about nice eating places in Eindhoven. “They have their
own garden, where they get many of their ingredients.
The menu is surprising and they often serve ‘forgotten
vegetables’ such as parsnip. They also regularly
organize workshops around certain ingredients,
which gives you the opportunity to try small snacks.
The restaurant is located in a farm, with a cozy atmosphere. What’s more, they have a garden facing south!”
In het Wasven you are welcome for lunch from Tuesday
thru Sunday, and also for dinner during the weekend.

Fonzies Burgers.

As long as you keep drinking, the snacks keep
coming as well. It makes for a change in the way
you eat, a full evening’s program.”
Finally, we should like to draw your attention to Fonzies
Burgers and sandwiches. An American fifties diner
like the ones that enjoyed immense popularity in the
United States in the 1980s. On old rose chairs and
sofas you can sample different kinds of hamburgers
and American pancakes, surrounded wherever you
look by the characters from the TV series Happy Days.
(HB)
For more information:
www.wasven.nl
www.restaurantvlijtigliesje.nl
www.fonziesburgers.nl

Vincent Smit, chef at the Eurest restaurant in the Auditorium has a tip as well. “Do you know of Vlijtig Liesje?
There they serve you snacks with your drinks all night
at a price of 21.50 euro per person. These are snacks of
all kinds and sizes, so I can really recommend it.

George Lewis from Egypt is a Master student of Technology Management and
wonders why you need to push a button to open a train or a bus. “In other
countries the doors open automatically when you reach a station, whereas
in the Netherlands travelers need to take action themselves. Why is this?”
The Internet does not give any solutions and at the Eindhoven train and bus
station several theories are suggested. A driver of the Phileas bus informs us
that the Phileas is actually the only bus in which you always have to operate
the doors yourself as a traveler. “Originally the idea was for this bus to move
without a driver, so everything is equipped for the self-reliance of passengers.
In other buses it is up to the drivers to decide whether they will operate the
doors or not.” In practice this usually boils down to occasionally locking the
back door. “When we see a large group of travelers at the back door who we
suspect will not buy tickets, we make everybody mount the bus through the
front door.”
For trains, although the reason that is given is security, the explanation heard
from two ticket collectors and a counter clerk leads to the conclusion that when
travelers themselves open and close the doors, the resulting situation is the
exact opposite of security. Guests enjoying the sunshine on a nearby terrace
come up with more interesting theories: A matter of the least possible loss of
heat in winter. The Dutch are a self-willed people and like to keep everything
under control themselves. It is a remnant from the days when the doors had
to be opened by means of a handle. Modernization provided a quick fix and
turned the handle into an electronic push-button…(HB)
Do you also have a burning question? Mail it to engcursor@tue.nl.

Four questions for….
is Project Manager General
Affairs Services and at ICT
Services. After having worked at
TU/e for almost 33 years in
different projects, like
the alteration of the library and
the 50th anniversary of the
university, he will retire at the
end of June.

Marcel van Buijtenen. Photo | Bram Saeys

What is the best advice anyone ever
gave you?
“It is quite some time ago now that it
was given to me. In my recollection it
was in the spring of 1973. My present
wife, who was my girl-friend at the time,
spoke the historic words: “If I were you,
I would marry me!” Well, I did! Suddenly
I am having some doubts now. Or did
she say: “I would marry you?!” However
it may be, I have not regretted it for a
single day so far.”
What is the most pleasant place for you?
“The living-room in our house is like a
biotope for me. It has works of art that
we like, the chairs are easy chairs from

Look who’s talking
HUB Holland

close friends and it is through him that
Joost van Dijck is the initiator of HUB
I found out how difficult things really
Holland. With this club of enthusiastic
are for expats in Eindhoven. That’s what
volunteers he wants to give expats in
started it.”
Eindhoven a place where they can
“I have thought about it for a long time
stop feeling like guests. “It has to
and finally decided to launch somebe a large living-room, a place where
thing. I started with a brainstorming
they can feel at home.”
night involving several enthusiastic
people I know. The idea was raised to
In fact it is purely by coincidence that
create a large living-room. As an expat
Joost van Dijck is now fully devoting
you are treated as a guest wherever you
himself to the setup of a place for
come, when you go into a café for a drink
expats. “I rent out apartments and
or when you do your daily shopping.
had an Australian tenant. We became
In many cases expats don’t speak the
language, so they get
treated differently. In
the living-room as we
see it, you are not a
guest, for a change.
We are going about it
on a large scale, with
an executive board and
five working parties.
Everything is ready to
go. We just have to
wait now until we find
a suitable space, and
then we can get
Joost van Dijck during the pub-crawl. Photo | Rien Meulman

cracking.” In addition to the living-room,
the HUB wants to use the same location
to equip a number of rooms that may
be used for activities. Think of rehearsal
and performance rooms for music,
dance, lectures and courses.
Anything organized by the HUB is carried
out by volunteers. Eindhoven inhabitants
who have traveled themselves and would
like to resume contact with other cultures
again in their own city. Or expats who
would like to get involved with this idea.
“In a way, it is the TU/e’s common room
(in the Bunker, ed.) on a large scale.
Apart from the living-room, the HUB is
already organizing lots of activities.
For example, together with ‘Number42’
it came up with the idea for an Englishlanguage quiz night, which now takes
place every Thursday night at the
Carrousel, and last Saturday there was
a pub-crawl (see photo).” (HB)
Via the Facebook page ‘The Hub
Holland for Expats’ you can keep
informed about all the activities and
you can take part in a survey, so that
the HUB gets more insight into the
desires and needs of expats.

the beginning of the 20th century
providing the comfort of the best seats
available today. Colorful, cozy, the room
being constantly at a temperature that
we use for wine when we say that it is
nicely ‘chambré’. My own library, my
own exquisite kitchen environment.
We have made sure that both mind
and body can sojourn in pleasant
circumstances. While all of this may
sound terribly materialistic, a healthy
mind in a warm environment is a vital
condition of life for me.”
In whose boots would you like to be
for a day?
“Suppose I was in God’s shoes for a bit,

What’s happening?

Marcel van Buijtenen

for no more than a very brief moment,
and suppose that he were human for a
second or so …. My goodness, I think
that so much would be changed for
the good in no time.”
Who at TU/e deserves a pat on the
back and why?
“That is a special question, so short
before my departure from TU/e, after
almost 33 years! I shall put it in my
pipe and smoke it for a bit from now on.
Drop by on June 30 next, when I take
my leave, and I promise that I shall
announce this for everybody to hear.
So who knows until then!?” (HB)

Tint: International Dinner
An international dinner themed: the Art of Living in different
Cultures. During an inspiring roundtable conversation you will
have the chance to meet other international students and expats
from globally operating companies to talk to them about the art of
living in different cultures. The evening will end with an afterparty
hosted by the DJ of Groener Gras.
You can register until 21th of April: tint@tue.nl.
Student Chapel of Eindhoven, Wednesday April 27 from 18.00,
entrance fee 7,50 euro, http://web.tue.nl/esk

Health Day
The Student Sports Center is organizing a Gezondheidsdag for
TU/e employees 45 years old and over which has as its theme
‘Are you all right?’, and which includes a health check.
Student Sports Center, Tuesday April 19, admission free.
http://web.tue.nl/sportcentrum

Salsa Sunday
Every Sunday swinging salsa night. A musical mix of salsa,
son montuno, merengue, bachata, Latin jazz and more.
Santiago de Cuba, every Sunday, from 18.00 hours,
admission free. www.santiagodecuba.nl
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Dames Nayade gaan een
klasse hoger bij waterpolo

‘De Rees’: Niet gewonnen,
wel een hoop lol
“We hebben een superweek gehad!”,
meldt Bedrijfskundestudent Afshan Anzar.
Hij voer afgelopen week met 23 andere
TU/e-studenten mee met de Race of the
Classics. Vanwege de wind gingen de
klassieke zeilschepen niet naar Engeland,
maar bleven ze bij de Nederlandse kust.
De winst ging naar de zeilers van VU
Amsterdam, de Eindhovenaren wonnen
het eerste ‘rak’.
Anzar: “Het was echt top. Veel studenten
hebben al gezegd dat ze volgend jaar

weer willen meedoen, het liefst met
hetzelfde schip en dezelfde bemanning.”
De studenten moesten alles zelf doen.
“We zijn ook de masten ingeklommen.
Ontzettend hoog. Dat was een hele
ervaring, zeker in het donker.”
De race met klassieke zeilschepen werd
van 3 tot 10 april gehouden en voert
normaal gesproken van Rotterdam via
Oostende naar het Engelse Ramsgate en
eindigt in Amsterdam. In totaal deden
er achttien teams mee. (JvG)

[E]

From April 3-10, the Race
of the Classics sailing
ship competition was
held. The Eindhoven
student team consisting
of 24 people didn’t win. They did have a
lot of fun, though.

Bevrijdingsgala terug van weggeweest
Achterste rij Sabrina Peters, Josje van Houwelingen, Inge Tanghe, Suzanne van Oorschot,
Mariëlle Koppen. Voorste rij Petra Quirijns, Petra Bons, Annelies Opsteegh, Ellen van den Berk
(keepster).

Het waterpoloteam dames-1 van
studentenzwemvereniging Nayade
promoveert van de eerste klasse district
naar de tweede klasse bond. Ze spelen
komende zaterdag de laatste wedstrijd
van dit seizoen, maar weten nu al dat
ze als tweede eindigen en daarmee een
klasse hoger gaan sporten.

team en dat is goed voor de prestaties.”
Nayade speelt zaterdag nog tegen de
Tilburgse waterpolovereniging TRB-RES,
maar die wedstrijd maakt nog weinig
verschil voor het uiteindelijke klassement. Het staat vast dat het Schijndelse
SWNZ als eerste eindigt. (JvG)

Petra Quirijns, studente Bouwkunde
en teamlid van het dames 1-team, is
trots op de prestaties van haar ploeg.
“We hebben zelfs van PSV gewonnen,
meestal verliezen we daarvan of eindigt
het in gelijkspel.”
De afgelopen jaren eindigde het team
in de middenmoot van de competitie.
“Ik denk dat we iets meer op elkaar zijn
ingespeeld. We hebben een gezellig

[E]

The first women’s water
polo team of Student
Swimming Association
Nayade will be promoted
from first class district
to second class league. Next Saturday,
they’ll be playing their final match of the
season, but they already know they’ll
end in second place and will thus be
promoted.

Na jaren van afwezigheid wordt dit jaar
op 5 mei weer een bevrijdingsgala
gehouden in Eindhoven. Het gala vindt
plaats in het Stadspaviljoen en is een
initiatief van een vijftal leden van het
Eindhovens Studenten Corps (ESC).
De corpsleden krijgen bij de organisatie medewerking van onder meer
hockeyvereniging Don Quishoot,
roeivereniging Thêta, studievereni
gingen Industria en Intermate en
studentenvereniging Demos.
Tot 1995 werd elke vijf jaar een groot
bevrijdingsgala georganiseerd, vertelt
organisator Jurriaan Gielen. “De laatste
keer kwam daar duizend man op af,
maar tegenwoordig is er voor
studenten op 5 mei weinig te beleven
in Eindhoven.” Dat komt met name
doordat het Brabants bevrijdings
festival plaatsvindt in Den Bosch en
de bevrijding van Eindhoven op 18
september wordt gevierd. Gielen:

En hoe is het in Perth?
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.
Ik ben ondertussen al aardig ingeburgerd in Australië.
Eindhoven heb ik tijdelijk ingeruild voor Fremantle, een
kleine stad naast Perth. In dit hippiestadje is altijd wel iets te
doen met mensen die muziek spelen op straat en de
wekelijkse markt waar Fremantle om bekend staat.
Ik doe mijn stage in een onderzoeksgroep van de University
of Western Australia die om praktische redenen het kantoor
in het Fremantle Hospital heeft. Deze groep doet onderzoek
naar de factoren van het ontstaan van doorligwonden bij
mensen die in een rolstoel zitten. Interne spanning en rek in
de weefsellagen onder de zitbotjes wordt als één van de
factoren gezien die bijdragen aan het ontstaan van een
doorligwond. Daarom ben ik hier om een persoonspecifiek
eindig elementen-model te maken die de interne spanning
en rek in het weefsel tijdens het zitten kan berekenen. We
hopen uiteindelijk te kunnen ontdekken of een persoon in
een rolstoel een hoog risico heeft om een doorligwond te
ontwikkelen. Daarnaast kunnen we dan bekijken welk
rolstoelkussen het beste kan worden voorgeschreven om een
doorligwond te voorkomen.

onder andere dat we veel morning tea en dinertjes hebben.
Ook met mijn beide supervisors kan ik het goed vinden. Zo
hadden ze me uitgenodigd om samen een weekend in het
zuiden door te brengen. Daar hadden we een vol programma
met het kijken van de World cup surfing en een Spaanse
kookles in de gerenoveerde boerderij die ze hadden
gehuurd, terwijl we uitkijken over de oceaan.
Mijn hospita, bij wie ik tijdelijk inwoon, voldoet aardig aan
de hippie-omschrijving en is heel relaxed. Ik huur hier één
van de acht kamers die uitkijken op het zwembad dat je hier
af en toe echt nodig hebt. Daarnaast heb ik veel lol met mijn
huisgenoten. Met Pasen ga ik met een huisgenoot naar
Rottnest, een klein tropisch eiland voor de kust met witte
stranden en een blauwe zee. Je schijnt er heel goed te
kunnen snorkelen en kreeft te kunnen vangen! Ook ben ik
hier aan het roeien, dat is wel een beetje anders dan in
Nederland aangezien de ‘social’ rowers hier ‘maar’ vier keer
per week trainen. De wekker staat vier keer per week om
4.40, zodat we om 5.20 uur op het water zitten. Afgezien van
wat slaaptekort is het geweldig om hier te roeien. We zien
vaak dolfijnen in de rivier zwemmen en laatst zwom er zelfs
een moeder met een baby vijf meter van onze boot met ons
mee!
Kortom, geweldige ervaringen hier aan de andere kant van
de wereld!
Carin Gerrits, studente Biomedische Technologie

De collega’s in het ziekenhuis fungeren als één grote
‘labfamily’, ook al werken we niet in het lab. Dat betekent

“Wij willen helpen Eindhoven als
studentenstad op de kaart te zetten
en hebben dus maar besloten om zelf
iets te organiseren. We hopen dat er
voortaan elk jaar een bevrijdingsgala
georganiseerd wordt.”
Het Stadspaviljoen biedt plaats aan
vijfhonderd gasten, die een tientje
entree betalen. Tweehonderd kaarten
zijn al verkocht. De dresscode is in
principe ‘white tie’, zegt Gielen.
“Maar als je ‘black tie’ komt, zullen we
je niet weigeren.”(TJ)
www.bevrijdingsgala.nl

[E]

After having been absent for years, this year will see another
liberation grand ball in Eindhoven. The ball will be held at the
Stads-paviljoen and is an initiative of five members of the Eindhoven
Student Corps (ESC). For the organization, the corps members are
being assisted by hockey association Don Quishoot, rowing association Thêta,
study associations Industria and Intermate, and student association Demos.
www.bevrijdingsgala.nl
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Met Super Mario over de TU/e-campus
De eerstejaars studenten van Industrial
Design (ID) presenteerden donderdag 8
en vrijdag 9 april hun tweede project
van dit collegejaar. In het onderkomen
van de faculteit op vloer 0 van het
Hoofdgebouw stonden zo’n 25 standjes
waar de ID’ers hun ontwerpen aan de
buitenwereld lieten zien.
Een beetje weggestopt in een hoekje
staat de stand Campus Retro Games. Op
een televisiescherm is een simplistische
weergave van het Hoofdgebouw te zien
waarbij Super Mario-achtige figuurtjes
over het beeld lopen. “Uit een enquête
bleek dat bezoekers van de TU/e open
dagen meer van de campus willen zien.
Daarom hebben wij een spel gemaakt
waarin de speler kennismaakt met de

verschillende faculteiten”, vertelt Harm
van Hoek, één van de bedenkers van de
game.
Als controller hebben de vier het laserpistool van gameklassieker Duck Hunt
gebruikt. Van Hoek: “Op dit moment lijkt
alles nog op elkaar, het enige verschil
tussen de levels is de kleur van de
monsters. In de uiteindelijke versie
willen we dat het spel aansluit bij de
opleiding waar het zich afspeelt. Er is
nog veel te verbeteren, maar misschien
staan we hiermee volgend jaar wel op de
open dagen.” Het spel werd gemaakt
voor het project Playful Interactions.
Hierbij moet techniek op een speelse
manier aanzetten tot leren.
Helemaal aan de andere kant van de
zaal staat Erwin Hoogerwoord. Hij

ontwierp voor het project Wearable
Senses een outfit waarin elementen uit
de ruimtevaart terugkomen. Bij
Wearable Senses is het de bedoeling om
mode en techniek te combineren.
Hoogerwoord wil de maatschappelijke
belangstelling voor het ruimtereizen
vergroten door middel van mode. “Ik wil
ruimtevaart weer ‘cool’ maken, op dit
moment is er te weinig aandacht voor.
Door het in kleding te verwerken probeer
ik het dichter bij mensen brengen.”
(GvdN)

[E]

De outfit met elementen uit de ruimtevaart
van Erwin Hoogerwoord. Foto | Bart van
Overbeeke

On Thursday and Friday, April 7-8, Industrial Design (ID) freshmen
presented their second project of the academic year. The department
had several stands for ID students to show their designs to the world.

Roeiers Thêta kunnen niet verrassen tijdens Varsity
De Eindhovense Studenten Roeivere
niging Thêta heeft tijdens de 128ste
editie van studentenroeiwedstrijd
Varsity niet voor een verrassing kunnen
zorgen. De Eindhovense Oude Vier
finishte in de voorronde als vierde met
een tijd van 07:12,46. Dit bleek niet
goed genoeg voor een plek bij de beste
zeven. Het Amsterdamse Nereus won
de finale op het Amsterdam-Rijnkanaal
net voor het Groningse Gyos en het
Delftse Laga.

De andere boten van Thêta deden het
beter, zo werden de ‘lichte mannen
4 met stuurman’ en ‘Senioren A twee
met stuurman’ beide tweede op hun
onderdeel. De dames acht met stuurman
werd vijfde. Thêta deed in het totaal
met acht boten mee aan de jaarlijkse
roeiwedstrijd bij Houten. (GvdN)

[E]

At the 128th edition of the student rowing competition Varsity, the
Eindhoven Student Rowing Association Thêta did not manage to spring
a surprise. The Eindhoven Quad finished fourth at the preliminaries at
07:12:46, which did not get them into the top seven. The Amsterdam
Nereus won the finals on the Amsterdam-Rhine Canal, with Gyos from Groningen and
Laga from Delft in their wake.

Stuurman van de Oude Vier van Thêta,
Marc Hummelink, blikt terug op de race:
“De eerste vijfhonderd meters gingen
goed, maar daarna kregen we het ritme
niet te pakken. De anderen hadden
als ploeg meer ervaring dan wij.”
De Eindhovenaren gingen aanvankelijk
voor een plek bij de beste zeven,
maar eindigden nu in de middenmoot.

Denk als een Innovator;

Da ge’t moar wit (sinds 2010)

Constudentenbond

laat andere mensen
het vuile werk voor je
doen. Cursor gaat voor
je op pad om de beste
keus te zoeken, zodat
het studentenleven
in Eindhoven nog wat
aangenamer wordt: de
ConStudentenBond.
Deze keer onder het
mom van ‘geen borrel
zonder nootjes’; de
beste borrelnootjes.

Panel van de week

Japanse mix | 0,55 euro
Berend begint meteen met een positieve instelling: “Wat een vieze zooi!”. Maar niet iedereen in het
panel deelt zijn mening, integendeel, de rest vindt het eigenlijk best wel lekker. Tenminste, dat geldt
dan voor een gedeelte, want een mix is het zeker! Een bonte verzameling van nootjes en soja getinte
rijstwafeltjes geeft een kleurig geheel. De nootjes met hun licht zoete en knapperige korstje worden
goed ontvangen, de rijstcrackertjes daarentegen met minder enthousiasme. Mocht de mix minder mix
zijn (en dus meer echte nootjes), dan had deze zeker een goede kans gemaakt!
Cocktailnootjes | 1,19 euro
Met een lichte argwaan worden deze versnaperingen geproefd. Een plezierige verrassing voor Chris;
ze zijn eigenlijk best lekker. Vele varianten van deze cocktailnootjes worden snel klef, gaan aan elkaar
plakken, verliezen alle knapperigheid en worden alleen nog uit de macht der gewoonte verorberd.
Berend vindt ze ondanks deze meevaller toch wel erg saai. Zijn motto in het leven; investeer in smaak
sensatie. Als het over voedsel gaat: kwaliteit boven kwantiteit. Wie er geen goed woord voor over heeft,
is Anne. De associatie met misselijkheid wordt al snel gelegd. En mensen, ben nou eerlijk en kijk eens
naar die pastelkleurige bolletjes; zou jij je als nootje niet in je waarde voelen aangetast? Nee, als we de
keus hebben slaan we deze over.
Maisborrelnoten | 1,59 euro
Er is iets nieuws op de markt! Na chips van rijst, vlees van bonen en kipnuggets van iets dat op
kip moet lijken, hebben we nu ook borrelnootjes met mais! Ben maar niet bang, het nootje is gewoon
intact, nee, voor de mais moet je het in het omhulsel zoeken. Wat Robert terecht opmerkt, is dat de
nootjes ‘stoffig’ zijn. Dat wil zeggen: de poeder die als smaakstof dient wordt niet echt vastgehouden
door de mais. Door deze droge substantie heeft het ook de neiging om aan je tanden vast te plakken. De
poeder valt op je tong en je hebt een beetje het gevoel alsof het vrijdagochtend is. Met de smaak
zelf is niets mis, maar de substantie laat nog te wensen over.

Tijgernootjes | 1,69 euro
Robert Oosterhof,
vijfdejaars BMT
Chris Hoedemakers,
derdejaars ID
Anne Spaa,
eerstejaars ID
Berend Hoogendoorn,
derdejaars ID

Eén van de bekendste varianten is toch wel het tijgernootje. Mede dankzij de
uitgebreide reclamecampagnes van Duyvis kun je deze op menig feestje of borrel
aantreffen. Wel zijn ze de duurste keus uit deze selectie. Robert, Berend en Chris
vinden ze veruit de lekkerste, Anne heeft toch liever de Japanse mix. Wel worden
ze erg zout gevonden, vergeleken met de ‘normale’ cocktailnootjes. Tijdens de
borrel kan dit alleen maar voor meer jolijt zorgen; hoe meer zout, hoe meer dorst,
en we weten allemaal waar dat dan weer toe kan leiden. Duyvis, voor waar er zeker
een fuif is! De beste keus, zet ze maar op tafel!

Clmn

Studenten?!
Honderden jonge, intelligente
mensen, gehuld in smerige,
versleten verenigingsjasjes,
juichten afgelopen zondag langs
het Amsterdam-Rijnkanaal roeiboten
toe. Aan de overkant van het water
gingen hun verenigingsgenoten
elkaar te lijf in een poging de vlag
van de andere vereniging te stelen.
De politie kijkt streng, maar
enigszins verbaasd toe. Passanten
van middelbare leeftijd op fietsen
met fietstassen zetten hun tochtje
ontdaan voort. Afgelopen zondag
werd de Varsity geroeid. Tijdens
deze oudste en meest studentikoze
roeiwedstrijd van het jaar drong het
tot me door: wij studenten worden
door ‘gewone’ mensen vast niet
begrepen.
Dat met een plastic bekertje op een
grasveld in de zon staan met een
paar honderd andere studenten
één van de mooiste dingen is die
er bestaan. Dat de kratjes bier in
de gang van het studentenhuis
niet erg zijn, maar haren in het
doucheputje wel. Dat de afwas
door niemand vies wordt gemaakt,
maar wel door iemand moet worden
afgewassen. Dat je nooit één bier
bestelt, niet met je rug naar de bar
staat en niet voost in de soos.
Dat nog een laatste biertje drinken
wel belangrijk is, maar dat college
van morgenochtend niet. Dat zijn
allemaal van die dingen, die je
alleen als student begrijpt. En dat
gaat een keer voor problemen zorgen.
Want zo worden studenten natuurlijk
niet begrepen. En hoe ze studeren
al helemaal niet. Dat studeren meer
is dan tentamens maken, dat weten
veel mensen blijkbaar niet meer.
Dat je meer tijd nodig hebt voor je
studie dan vijf jaar. Dat het
verenigingsleven belangrijk is voor
je studie.
Dat een beetje vertraging meestal
alleen maar goed doet. Dat zijn de
meeste politici blijkbaar alweer
vergeten.
Over een jaar ben ik klaar met
studeren. Zal ook ik dan beginnen
met vergeten? Gelukkig heb ik mijn
column nog. Ik knip ‘m uit en bewaar
‘m op een veilige plek. Opdat ik het
nooit vergeet. Studeren is één van
de mooiste dingen die er is.
Ik geniet er nog even van.
Myrthe Buijs is studente Bouwkunde

BESTE KEUS
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Gerrit Peters | “Benoeming tot hoogleraar is de kroon op mijn carrière”

Prof.dr.ir. Gerrit Peters (58) is per
1 maart benoemd tot persoonlijk
hoogleraar aan de faculteit Werktuigbouwkunde. Hij is sinds 1987 werkzaam
aan de TU/e en houdt zich bezig met de
stromingseigenschappen van mate
rialen. Peters begon zijn technische
opleiding op de lagere technische
school (lts) en heeft daarmee toch
een ander voortraject gehad dan veel
van zijn collega’s. “Ik heb ook even
aan mijn nieuwe titel moeten wennen.”
Zijn kamer op de vierde etage van
W-hoog noemt hij, met een knipoog,
zijn ‘penthouse’. Waarom wordt
duidelijk wanneer de lamellen opzij
gaan. Vanuit zijn hoekkamer heeft
de hoogleraar een mooi uitzicht over
het gebouw N-laag van de faculteit
Technische Natuurkunde en het groen
daarachter. “Het uitzicht is de charme
van deze kamer, daarom ben ik hier
gaan zitten.”

Peters ging na de lagere school naar de
Hogereburgerschool -vergelijkbaar met
wat nu het atheneum is- alleen dat was
niets voor hem: “Ik kon voor vakken als
Frans zelfs met afkijken geen voldoende
halen. Als je ergens zonder plezier zit,
dan lukt het niet”, zegt hij met een
glimlach. Hij moest van school en deed
een stapje terug: metaalbewerking op
de lts. “Het plan was om hierna naar
de Philips vakschool te gaan, daar zat
ook een oudere broer van mij.”
Het liep echter anders: een docent
adviseerde hem over te stappen naar de
opleiding ‘fijn metaal’. Peters: “Als mijn
leraar zoiets zei dan deed ik dat, zo was
ik. Achteraf gezien is dat eigenlijk de
enige leraar die me ooit gestimuleerd
heeft om verder te leren.” Het was hier
dat hij zijn interesse voor de theoretische kant van het vak ontwikkelde en
voor wiskunde in het bijzonder. “Ik had
het idee dat ik op mijn plek zat, het leren
ging vanzelf.” Na de lts volgde hij de

Dat treft!
In een bijna leeg Auditorium zitten op maandagmiddag achter lege bekers,
borden en soepkommen de studenten Maaike de Jong , Jasper Hofstede,
Sander Driessen, Ifra Goossens en Dirk van den Bekerom.
Ze komen van allemaal verschillende opleidingen, eentje zelfs van buiten
de TU/e, en zitten in verschillende jaren. Toch zien ze elkaar bijna dagelijks.
Ze spreken zo vaak mogelijk af om te lunchen, zien elkaar elke maandagavond
en ze zitten in tentamenperioden weken achtereen dichtbij elkaar in de doodstille
De Hal om zonder afleiding te studeren. Wat hen verenigt, is een dispuut van SSRE,
Latent Talent geheten.
De lunches in het Auditorium zijn echt iets om naar uit te kijken, vinden ze.
Meestal bespreken ze het nieuws of sportprestaties, maar waar ze het vandaag
over hadden, “dat kunnen wij echt niet zeggen.” Net zat Loek Nolten er ook nog bij,
Latent Talent weet niet precies waarom hij weggelopen is toen er iemand met een
schrijfblok en fototoestel aan tafel bijschoof. “Hij had geen haast. Misschien is hij
onzeker”, denkt Ifra. “In ieder geval heeft hij een klein hartje. Als hij dronken is
gaat hij kei schattig doen.” “Misschien drinkt hij nu wel bier”, denkt een ander.
“In zijn eentje? Dat doe ik nooit.” “Wij drinken altijd samen bier. We doen nooit
iets waar geen bier bij is.” Nu toch? “Maar vanavond wel.” (NS)

studie Werktuigbouwkunde in Den Bosch,
eerst op de middelbare- en daarna op de
hogere technische school (hts). Maar
zijn honger om verder te leren was nog
steeds niet gestild. “Ik kwam weleens
in Eindhoven, dan ging ik hier naar de
bioscoop. ’s Avonds kwam ik dan langs
de campus van de TU/e, zag de gebouwen
van de universiteit staan en dacht: daar
moet ik heen.”
Peters is een verzamelaar, op zijn kamer
liggen allerlei materialen waarmee hij
zich voor onderzoek bezighoudt, zoals
een bal polysiloxaan - beter bekend
als ‘Silly Putty’. Peters pakt het op en
stuitert er wat mee: “Als je dit lang laat
liggen, stroomt het van tafel af, het is
vloeibaar. Maar als ik ‘m kneed, of
ermee stuiter dan gedraagt het zich als
een vaste stof. Ik zag laatst een filmpje
op internet waarin ze een grote bal van
dit spul van het dak gooiden, die viel
in duizend stukjes. Bij die snelheid
gedraagt het zich als glas.”

Nog steeds spreekt de hoogleraar met
veel plezier en verwondering over zijn
vakgebied. Het was voor Peters niet
meer dan logisch dat hij na vier jaar hts
naar de TU/e zou komen. Zelf lijkt hij niet
zo onder de indruk van zijn prestaties:
“Mensen zeggen: ‘wat knap dat je heel
dat traject hebt afgelegd’. Dat is dus niet
zo, ik had er gewoon veel lol in.” Ook
zijn universitaire studie ging hem goed
af, de hoogleraar had weinig moeite met
de academische manier van werken: “Ik
vind alles leuk: de theorie, de praktijk,
maar de wisselwerking tussen die twee
is misschien wel het meest interessant.”
Nadat ook deze studie was afgerond,
stond Peters voor een nieuw dilemma:
Gaan werken of promoveren? “Ik was
dertig en eigenlijk te oud om nog te
promoveren. Ook mijn begeleider,
prof.dr.ir. Jan Janssen, raadde me het af,
maar de uiteindelijke beslissing lag
natuurlijk bij mij. Ik heb toch met mijn
hart gekozen en niet met mijn hoofd.”

Peters ging promoveren en werkte mee
aan een samenwerkingsproject van de
TU/e en de Universiteit Maastricht “mijn titel is officieel ‘doctor in de
medicijnen’, maar die titel zegt niets,
ik ben ingenieur.”
En nu, op 58-jarige leeftijd, werd zijn
vastberadenheid begin maart beloond
met de benoeming tot persoonlijk
hoogleraar. Deze functie verschilt van
een ‘gewoon’ hoogleraar doordat de titel
vast zit aan de persoon. Als die stopt,
wordt hij niet vervangen. Peters was
verrast toen hij het nieuws te horen
kreeg: “Ik ben eind vijftig en had niet
meer verwacht dat ze me deze titel
zouden toekennen.” Waar Peters ietwat
nuchter spreekt over zijn prestaties,
is deze benoeming ook voor hem
bijzonder: “Dit is de kroon op mijn
carrière, hier ben ik trots op.”
Interview | Gino van den Nieuwenhof
Foto | Bart van Overbeeke

