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Er komt een groot samenwerkings-
verband rondom innovatieve verkeers-
systemen in de regio Eindhoven-
Helmond. Zo’n twintig bedrijven, 
wegbeheerders en kennisinstellingen, 
waaronder de TU/e, gaan hun kennis en 
testfaciliteiten van lopende projecten 
met elkaar delen. Daarvoor hebben ze 
15 mei een Letter of Intent getekend. 

De kern ligt in het delen van kennis, 
kostbare faciliteiten en het gezamenlijk 
werken aan innovatieve verkeerssyste-
men voor een betere doorstroming, 
verkeersveiligheid en leefbaarheid. De 
permanente, geïntegreerde testomge-
ving heeft als werktitel de Dutch 
Integrated Testsite Cooperative Mobility 
(DITCM).
Het delen van testfaciliteiten gebeurt nu 
ook al, maar zal worden geïntensiveerd. 
Een voorbeeld: camera’s die door TNO 
worden gebruikt bij een proef op de 

A270 rondom coöperatief rijden, worden 
na afloop niet weggehaald maar blijven 
hangen voor tests van andere partijen. 
Een ander voorbeeld: gezamenlijk 
gebruik van de control room op de 
Automotive Campus in Helmond. 
Doel is het versnellen van de ontwikke-
ling van innovatieve mobiliteits-
toepassingen en de Nederlandse positie 
in Europa te versterken. Projectleider 
Joëlle van den Broek: “De intensieve 
samenwerking tussen overheidspar-
tijen, ondernemingen, onderwijs- en 
kennisinstellingen (…) zorgt ervoor dat 
er sneller betere producten beschikbaar 
komen.” De samenwerkende partijen 
gaan het businessplan nu verder 
uitwerken, zodat begin 2012 de 
organisatie van start kan gaan. 

De bedrijven, kennisinstellingen en 
overheden die voor DITCM hun krachten 
bundelen zijn TU/e, TU Delft, HTACam-

pus, Brainport Development, Rijkswater-
staat, provincie Noord-Brabant, High 
Tech Automotive Systems, TNO, 
TomTom, NXP Semiconductors, Peek 
Traffic, Logica, DAF, Navteq, IBM, 
Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven, Beter Bereikbaar Zuidoost-
Brabant, de gemeente Helmond, NHTV 
en Fontys Hogeschool. (SK)
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Een actieve en goed functionerende 
studievereniging heeft voor een 
faculteit en de universiteit ontegen-
zeggelijk een toegevoegde waarde. 
Studievereniging Japie initieerde 
begin deze maand al een brede 
discussie over de herontwikkeling 
van de bachelor. Veel zaken van 
wezenlijk belang voor dit plan, 
kwamen daarbij aan bod. Vreemd is 
dat niet, want studenten zijn 
natuurlijk dé ervaringsdeskundigen 
op dit vlak. Goed dat rector Hans van 
Duijn volgende week de discussie 
met ze aangaat. Ik zou zeggen: 
luister goed naar die experts en blijf 
ze voortdurend betrekken en 
raadplegen bij de verdere ontwikkel-
ing en invoering van de plannen. 

Afgelopen week heb ik meer over 
auto’s nagedacht dan in heel mijn 
bijna vijfenveertigjarige leven. Ik 
schreef over een rally van elektrische 
wagens, blokrijden op de snelweg, 
automotivecongressen hier en in 
Berlijn en een pienter pookje. Een 
collega vroeg of ik hierdoor ook meer 
passie voor auto’s heb gekregen. 
Neuh, laat mij maar fietsen. Maar ik 
gun alle autofanaten hun pleziertjes. 
Lees meer op de pagina’s 3 en 4

Rewwwind - www.tue.nl/cursor

Huurverhoging van de baan 
18 mei 2011 - De huurverhoging voor 
nieuwe huurders gaat voorlopig niet 
door. Een kamermeerderheid is tegen 
de aanpassing van het ‘woningwaar-
deringsstelsel’. 
Minister Donner van binnenlandse 
zaken wil verhuurders vanaf 1 juli de 
mogelijkheid geven om ook de locatie 
van een woning mee te nemen in het 
bepalen van de huurprijs. Nieuwe 
bewoners zouden zo een forse huur-
verhoging kunnen krijgen. 
Ongeveer een kwart van de uitwonende 
studenten zou door de maatregel 
geraakt worden, vreesde de LSVb. Zo’n 
tachtigduizend studenten huren een 
zelfstandige woonruimte en zij ver-

huizen regelmatig, dus zouden zij vaker 
dan gemiddeld een hogere huurprijs 
moeten gaan betalen. De bond was
bang dat met name particuliere verhuur-
ders de prijzen omhoog zouden gooien. 

Nieuwssite Radboud 
Universiteit op slot
18 mei 2011 - De Radboud Universiteit 
wil buitenstaanders liever geen 
onafhankelijk nieuws over de univer-
siteit laten lezen. De redactie van de 
nieuwswebsite RU-nieuws is boos. 
Eind vorig jaar besloot het bestuur dat 
het onafhankelijke universiteitsblad Vox 
minder vaak mocht verschijnen. Ter 
compensatie werd in februari een 
‘nieuwsplatform’ op de website van de 
Radboud Universiteit gecreëerd, waar 
persberichten en nieuws naast elkaar 
verschenen. 
Maar daar is de universiteit toch niet 
gelukkig mee. Het journalistieke nieuws 
zal voortaan alleen nog voor studenten 

en medewerkers te lezen zijn. 
Buitenstaanders mogen alleen de 
berichten van de communicatieafdeling 
lezen. De Radboud Universiteit is 
overigens niet de enige instelling die 
haar nieuwssite afschermt; onder meer 
de Hogeschool Inholland doet dat. 

Dijkgraaf blijft KNAW leiden 
18 mei 2011 - Natuurkundige Robbert 
Dijkgraaf blijft ook de komende vier jaar 
president van de Koninklijke Neder-
landse Akademie van Wetenschappen. 
Het wordt zijn laatste termijn als 
president van het genootschap voor 
topwetenschappers. 
Over vier jaar zal Dijkgraaf een 
alfawetenschapper als opvolger krijgen. 
De KNAW bestaat van oudsher uit twee 
afdelingen die ‘letterkunde’ en 
‘natuurkunde’ worden genoemd. 
Volgens de regels mag de president 
hooguit acht jaar lang uit hetzelfde 
kamp komen.

Rent increase off May 18, 2011 - The 
rent increase for new tenants is off for 
now. A majority in parliament is 
opposed against the changes in the 
‘woningwaarderingsstelsel’ (housing 
assessment system). LSVb feared that 
students in independent residences 
would be hit hard.  

News site Radboud locked May 18, 
2011 - Radboud University would 
prefer outsiders not to read any 
independent university news. The 
editors of news website RU-nieuws are 
angry. “I fear that within a week or two, 
visitors will need to log in.” 

Dijkgraaf to remain head of KNAW 
May 18, 2022 - Physicist Robbert 
Dijkgraaf will remain in office as 

president of the Royal Dutch Academy 
of Sciences (KNAW) for another four 
years. It will be his last term as 
president of the society for exceptional 
scientists.

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

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

online after the previous Cursor  
magazine was published? 

[E]

Rector in debat over omslag bacheloronderwijs
Het bacheloronderwijs aan de TU/e 
moet snel en grondig op de schop vindt 
rector Hans van Duijn. Vorige week 
lichtte hij in Cursor het plan toe dat 
hiervoor is ontwikkeld door een 
taskforce. Op woensdag 25 mei gaat hij 
hierover in discussie tijdens een publiek 
debat. Cursor peilde vooraf bij enkele 
studieverenigingen hoe die tegen het 
plan aankijken.

Maarten van Drunen, voorzitter van 
studievereniging Van der Waals van 
Technische Natuurkunde, zegt dat er 
binnen zijn vereniging nog niet heel 
uitvoerig over gesproken is. Persoonlijk 
wil hij er wel zijn mening over geven. 
“Het lijkt me een gewaagd plan, want 
het betekent een volledig omgooien van 
de huidige bachelor. Het gevaar is dat 
straks de samenhang een beetje 
wegvalt. Maar ik begrijp dat het College 
van Bestuur iets moet doen om ook uit 
andere regio’s dan Limburg en Brabant 
studenten aan te trekken. De meeste 

studenten die ik bij TN erover spreek, 
hopen dat er niet te veel gaat veran-
deren. De meesten vinden het huidige 
niveau van de bachelor prima. Voor hen 
staat voorop dat het straks ook mogelijk 
moet blijven om echt de diepte in te 
kunnen gaan.”
Een invoertijd van een jaar, lijkt Van 
Drunen aan de krappe kant. “Ik heb zelf 
nog nooit zo’n grote veranderingsoper-
atie meegemaakt, maar een jaar lijkt me 
kort. Dat betekent dat je de stud-
iekiezers voor het collegejaar 2012-2013 
er al in september van dit jaar iets over 
moet kunnen vertellen.” 
Tijdens de dies noemde Van Duijn 
nadrukkelijk Industriële Natuurkunde 
als een track die studenten in de 
toekomst zouden kunnen volgen. Kan 
Van Drunen zich daar iets bij voorstel-
len? “Ja, je ziet nu ook wel studenten die 
na hun afstuderen direct die richting 
opgaan. Die komen dan terecht in de 
consultancy of krijgen een mooie 
managementbaan. Dat gebeurt nu dus 

al, want naast je studie Natuurkunde 
krijg je allerlei extra vaardigheden mee. 
Ik vraag me dan af of zo’n speciale track 
nu direct je kansen op zo’n baan doet 
toenemen.”  

Bij Japie, de studievereniging van 
Scheikundige Technologie,  zijn de 
plannen begin mei uitgebreid bespro-
ken. Coördinator onderwijs Nicky 
Oppers somt de punten op die daarbij 
naar voren kwamen. “De studenten 
willen dat de bètakant van de opleiding 
gewaarborgd blijft. Er moet straks de 
mogelijkheid blijven om je te kunnen 
inschrijven bij ST. Dan blijven de leden 
van die groep herkenbaar voor elkaar en 
blijft er ook binding met de faculteit en 
de verenigingen. Tevens vinden de 
studenten het essentieel dat ze vanaf de 
start al onderwijseenheden op het 
gebied van ST krijgen en niet met alleen 
de ‘basis’ onderwijseenheden worden 
opgescheept.” Ook vroeg men zich af of 
Calculus straks één groot algemeen vak 

The Eindhoven-Helmond 
region will be setting up 
a major collaboration for 

innovative traffic systems. Some twenty 
companies, highway departments, 
and knowledge institutes – TU/e being 
one of them – will be sharing their test 
facilities for current projects. On May 
15 last, they all signed a letter of intent 
to that end.

[E]

Brainport krijgt testomgeving 
innovatieve mobiliteit 
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wordt. Oppers: “Dat zouden we een 
slechte zaak vinden omdat Calculus bij 
ST ook net die elementen behandelt die 
voor onze opleiding van belang zijn. Dat 
zal voor andere opleidingen ook zo 
zijn.” 
Het totale aantal verplichte sociale 
vakken mag minimaal blijven, aldus 
Oppers, “gelijk aan de huidige situatie 
met ethiek en academische vorming van 
niet meer dan acht studiepunten. Laat 
studenten die interesse hebben in 
sociale vakken deze maar in hun 
keuzeruimte volgen en laat intrinsiek 
geïnteresseerde studenten vrij om voor 
diepgang te kiezen. Er waren studenten 
die aangaven dat ze gekozen zouden 
hebben voor een andere universiteit als 
de TU/e een te brede opleiding had 
aangeboden.” (HK)

Het debat op woensdag 25 mei is van 
11.45 tot 13.00 uur in de Senaatszaal 
van het Auditorium. Rector Van Duijn 
gaat met het publiek in discussie over 
de vraag of deze metamorfose wel 
wenselijk is. Het debat is georganiseerd 
door Studium Generale, Groep-één, PF, 
vertegenwoordigers van diverse 
studieverenigingen en het Onderwijs en 
Studenten Service Centrum. Vandaag, 
donderdag 19 mei, houdt Groep-één ook 
nog een debat over dit onderwerp in 
Auditorium 6 van 12.45 tot 13.30 uur.

Ach en Wee

Rector in debat over omslag bacheloronderwijs

TU/e’s bachelor education should be changed quickly and thoroughly, 
says Rector Hans van Duijn. In last week’s Cursor, he elaborated on the 
plans that have been drawn up by a task force to realize said change. 

On Wednesday, May 25, he’ll discuss these plans during an open debate in the Audi-
torium. Some student associations comment on the plans. 

[E]

Snelwegproef geslaagd voor ATeam
De Grand Cooperative Driving Chal-
lenge, waarvoor afgelopen weekend de 
snelweg tussen Eindhoven en Helmond 
gebruikt werd, is wat het ATeam van de 
TU/e betreft een succes. De wedstrijd en 
de publieksdemonstratie leverden 
genoeg leermomenten op.

Op 14 en 15 mei werd er wedstrijd 
gehouden waarbij de deelnemers in 
verschillende onderdelen punten 
konden halen. Ze moesten onderling zo 
netjes mogelijk afstand houden en 
proberen in een colonne op de linker -
rijstrook eerder de finish te halen dan de 
rivalen op de rechterrijbaan. De rijtjes 
hadden een wisselende samenstelling 
van vier of vijf wagens. 
De DAF truck van het ATeam werd zesde 
van de negen deelnemers. “We trokken 
niet zo snel op als de gloednieuwe 
Volvo’s van de Zweedse nummers twee 
en drie en de VW Passat van de Duitse 
winnaar”, zegt Michel Mol, student 
Werktuigbouwkunde. “Maar voor het 
gevoel ging het heel goed en hebben we 
veel geleerd. Bijvoorbeeld dat we veel 
met andere teams moeten testen. 
Coöperatief is hier wel een sleutelwoord. 
Pas de week voor de challenge hebben 
we samen met anderen gewerkt, bij 
TNO. Ieder team heeft zijn eigen 

implementatie van hardware. Je moet 
rekening houden met andermans 
sensoren en antennes en het optrek-
vermogen van de wagens. De organisa-
tie van de challenge had alleen de 
communicatieregels vastgesteld.” 
De truck werd bestuurd door de enige 
van het team met een groot rijbewijs, 

Thijs van Keulen. “Dat is ook nog een 
leermomentje; voortaan meer dan één 
chauffeur in het team. We hebben Thijs 
zoveel laten doen dat hij op een gegeven 
moment bij het keren op de weg een 
paaltje raakte. Van pure vermoeidheid.” 
(NS)

As far as TU/e’s ATeam is concerned, the Grand Cooperative Driving 
Challenge, for which the freeway between and Eindhoven and 
Helmond was closed off last weekend, was a success. The contest and 
demonstrations to the public proved that more tests with other teams 

are highly desirable.

[E]

Uitrit TU/e naar Javalaan afgesloten
Sinds drie weken is het niet meer 
mogelijk om via de Javalaan de 
TU/e-campus op of af te rijden. 
Automobilisten kunnen in beide 
richtingen alleen nog links- of rechtsaf 
voorsorteren en moeten dus verplicht de 
Insulindelaan op. De wijziging werd 
doorgevoerd nadat bewoners van de 
Javalaan hun bezorgdheid hadden geuit 
over het sluipverkeer door de straat. 

De vernieuwde situatie is vooral lastig 
voor verkeer van en naar Helmond. 
De bewoners van de Javalaan hadden er 
bij de gemeente Eindhoven op 
aangedrongen om de verkeerssituatie 
aan te passen. Ze waren bang voor 
sluipverkeer door het vernieuwde 
bestemmingsplan van de TU/e, waarbij 
er komende jaren verschillende 
bouwprojecten worden gerealiseerd aan 

de oostkant van de campus. Dimitri 
Tsolakidis, hoofd vastgoed van Dienst 
Huisvesting, realiseert zich dat de 
verkeerswijziging lastig is: “Het is 
vervelend dat dit voor ongemak zorgt.” 
Er zijn wel mogelijkheden om de 
bereikbaarheid van de campus te 
verbeteren. Tsolakidis: “Bij de uitwer-
king van het bestemmingsplan zijn er 
verschillende opties om de campus extra 

te ontsluiten. De huidige uitrit bij de 
Javalaan zal in de toekomst blijven 
bestaan, onder andere als ingang voor 
hulpdiensten bij calamiteiten.”(GvdN)

For three weeks now, cars 
haven’t been able to enter 
or leave TU/e campus 
from Javalaan anymore. 

Both directions now require cars to get 
in either right or left-hand lane, mean-
ing they have to take the Insulindelaan. 
The traffic change was implemented 
after Javalaan residents expressed their 
worry at the rat running in their street. 

[E]

Within the new Per-
spective programs of 
Technology foundation 
STW, four projects will 

be supervised by TU/e researchers. 
The projects in question concern haptic 
systems, solar cells and the biological 
clock. On Monday, STW announced 
that it will be investing 22 million 
euro in five new programs. A total of 
six million euro will be invested by 
companies. 

[E]

STW-projecten onder 
Eindhovense leiding
Vier projecten binnen de nieuwe 
Perspectiefprogramma’s van Technolo-
giestichting STW worden geleid door 
onderzoekers van de TU/e. Het gaat om 
projecten rond haptische systemen, 
zonnecellen en de biologische klok. 
Maandag maakte STW bekend dat het 
circa 22 miljoen euro steekt in vijf 
nieuwe programma’s, het bedrijfsleven 
draagt in totaal zes miljoen bij. 

De faculteit Werktuigbouwkunde van de 
TU/e is nauw betrokken bij het 
programma H-Haptics, dat beoogt 
haptische systemen (zoals operatie-
robots met force-feedback) te ontwikke-
len waarbij het systeem de gebruiker 
actief bijstuurt als hij dreigt iets fout te 
doen. Prof.dr. Henk Nijmeijer leidt 
binnen H-Haptics het project ‘Human-
centered fault tolerance model-based 
control’. Daarnaast neemt zijn collega 
prof.dr.ir. Maarten Steinbuch deel aan 
het in Delft geleide project ‘Optimizing 
tele-operation systems for shared 
control’. 

Het FLASH-programma, gericht op de 
ontwikkeling van goedkope zonnecellen 
met hoog rendement door kristallijn 
silicium te combineren met dunne lagen 
van amorf silicium, kent twee project-
leiders van Technische Natuurkunde: 

prof.dr.ir. Erwin Kessels leidt ‘Advanced 
interface engineering for Si hetero-
junction solar cells’ en prof.dr.ir. Richard 
van de Sanden het gerelateerde project 
‘Amorph silicon growth kinetics and 
interface engineering for Si hetero-
junction solar cells’.

Tot slot neemt dr. Oliver Amft (Signal 
Processing Systems, EE) deel aan het 
ONTIME-programma - een zoektocht 
naar manieren om onze biologische klok 
beter te laten aansluiten bij ons sociale 
dagritme. Hij leidt het project ‘Systems 
for monitoring personal circadian 
rhythm’. Amft is ook leider van het 
nieuwe Europese netwerk iCareNet. 
Hierover meer op de onderzoekspagina 
van deze Cursor. (TJ)

De A270 tussen Helmond en Eindhoven was het hele weekeinde afgesloten voor de Grand 
Cooperative Driving Challenge. Foto | Rien Meulman
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ALGEMEEN

Faculteit Bouwkunde | Deelnemers 
gezocht voor onderzoek naar app
Promovenda Yuzhong Lin van de 
faculteit Bouwkunde is voor haar 
onderzoek op zoek naar mensen die  
een Android applicatie willen testen. 
Deze app geeft persoonlijk advies voor 
lichamelijke activiteit in de stedelijke 
omgeving, zodoende de leefstijl van  
de gebruiker te verbeteren. Gebruikers 
kunnen suggesties ontvangen van de 
activiteit gebaseerd op locatie, weer, 
omgeving, stadsevenement, etc. 
Voor meer informatie:  
http://motivate.ddss.nl/ 
U kunt zich registeren op:  
http://goo.gl/Cfk6Z of een e-mail 
versturen naar:  y.lin1@tue.nl. 

MENSEN

Bureau voor Promoties en 
Plechtigheden | Promoties
D. De Lazzari MSc verdedigt op maandag 
23 mei zijn proefschrift tegen de 
bedenkingen van een commissie.  
Dit gebeurt vanaf 14.00 uur in zaal 4  
van het Auditorium. De titel van het 
proefschrift luidt ‘Stabilization of 
magnetic islands in tokamaks by 
localized heating and current drive  
A numerical approach’. De Lazzari 
promoveert aan de faculteit Technische 
Natuurkunde. De promotoren zijn  
prof.dr. N.J. Lopes Cardozo en  
prof.dr. W.J. Goedheer.

Ir. E.G. Delabie verdedigt op maandag  
23 mei 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 ‘Neutral beam driven 
hydrogen spectroscopy in fusion 
plasmas’. Delabie promoveert aan  
de faculteit Technische Natuurkunde.  
De promotoren zijn prof.dr. N.J. Lopes 
Cardozo en prof.dr. G. van Oost.

S. Tao MSc verdedigt op maandag  
23 mei haar proefschrift tegen de 
bedenkingen van een commissie.  
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5  
van het Auditorium. De titel van het 
proefschrift luidt ‘Hydrogen storage in 
Mg transition metal alloys - A DFT study’. 
Tao promoveert aan de faculteit 
Scheikundige Technologie. De promotoren 
zijn prof.dr. R.A. van Santen en  
prof.dr. P.H.L. Notten.

Ir. G.J.M. Habraken verdedigt op  
dinsdag 24 mei 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 ‘Functional Polypeptides 
Obtained by Living Ring Opening 
Polymerizations of N-Carboxyanhydrides’. 
Habraken promoveert aan de faculteit 
Scheikundige Technologie. De promotor 
is prof.dr. C.E. Koning.

Ir. R.C. den Dulk PDEng verdedigt op 
dinsdag 24 mei 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 ‘Magneto-capillary 
valve for integrated biological sample 
preparation’. Den Dulk promoveert aan 
de faculteit Technische Natuurkunde.  
De promotoren zijn prof.dr. H.C.W. 
Beijerinck en prof.dr.ir. M.W.J. Prins.

Ir. P.J. van Bree verdedigt op woensdag 
25 mei 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 ‘Control of Dynamics 
and Hysteresis in Electromagnetic 
Lenses’. Van Bree promoveert aan  
de faculteit Electrical Engineering.  
De promotor is prof.dr.ir. P.P.J. van  
den Bosch. 
 
T.A.R. Hansen MSc verdedigt op 
woensdag 25 mei 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 ‘Interaction between 
Low-Energetic Plasmas and Hydroge-
nated Amorphous Carbon’. Hansen 
promoveert aan de faculteit Technische 
Natuurkunde. De promotor is  
prof.dr.ir. M.C.M. van de Sanden.

STUDENTENLEVEN

Footloose | Footloose houdt het 
spannend
De Eindhovense studentendansvereni-
ging Footloose geeft een spannende 
uitvoering. Het thema is Rood! en iedere 
groep uit de Footloose-lessen geeft  
daar haar eigen interpretatie aan. 
Sommigen hebben zelfs meerdere 
stukken ingestudeerd om zondag-
middag in De Blauwe Zaal een  
enerverende choreografie en  
geweldige show neer te zetten. 
Kaarten zijn verkrijgbaar in de pauze  

van 16, 17 en 18 mei in het Auditorium, 
vanaf 9 mei tijdens de Footloose lessen 
en aan de deur. Een kaartje kost  
2,50 euro voor Footloose-leden en  
4 euro voor niet-leden. Uitvoering: 
Zondag 22 mei om 15.30 uur,  
Blauwe zaal, Auditorium TU/e.

CHEOPS | Tempora mutantur
CQ stadsdebatten is een jaarlijks 
terugkerende activiteit, georganiseerd 
door studenten van CHEOPS, studie-
vereniging Bouwkunde aan de TU/e.  
Op maandagavond 23 mei vindt het 
tweede en het afsluitende debat van 
CHEOPS Qafé (CQ) plaats. Dit debat zal 
gaan over hoe de innovaties in de bouw 
worden toegepast en of dit op de juiste 
manier gebeurt. Op deze avond zal er 
een drietal sprekers aanwezig zijn die 
een lezing geven vanuit hun eigen 
perspectief. Aansluitend zal prof. dr. B. 
Colenbrander de discussie leiden tussen 
de sprekers en een divers publiek van 
bouwkundigen, studenten en andere 
geïnteresseerden. De sprekers die op 
deze avond ook hun mening zullen 
geven zijn Jack Hock van TRUDO, Stan 
Klerks van TNO en Toine Bullens van Van 
Aken Architecten.
Geïnteres seerden zijn van harte welkom 
om te luisteren dan wel vragen te 
stellen.  
De avond begint om 20.00 uur en de 
toegang is gratis. CQ wordt gehouden  
in het regardz meeting center  
(Kennedyplein 1-5, Eindhoven).

T!nt | Workshop enneagram
Enneagram is een model met negen 
karaktertypes. Elk mens ziet zich in één 
van de types weerspiegeld, terwijl hij 
ook uniek is. Hoe heeft jouw karaker 
invloed op de keuzes die je maakt en 
jouw relaties met anderen? Ontdek dit 
en nog veel meer over jezelf, tijdens 

deze workshopdag Enneagram.  
Datum: 28 mei , tijd: 9.30-17.00 u.  
Kosten: 15,- euro.

Intercambio
Wil je graag een vreemde taal leren, 
maar heb je geen zin om nog extra 
hiervoor in de boeken te duiken?  
Dan is Intercambio iets voor jou! 
Intercambio is een talenprogramma 
waarbij twee mensen die elkaars taal 
willen leren aan elkaar gekoppeld 
worden. Jij wilt bijvoorbeeld Spaans 
leren en je Spaanse ‘ buddy’ wil zijn 
Nederlands oefenen. De avond begint 
met een Latijns-Amerikaanse barbecue 
waaraan je voor 4,50 euro kunt 
deelnemen. Wil je dus ook op een 
ongedwongen en vrijblijvende manier 
een vreemde taal leren? Geef je dan snel 
op via  tint@tue.nl. Datum: 8 juni 2011 
Tijd 18.30-22.00 u. Locatie: café Tint. 
Kosten: 4,50 euro voor het eten.

VACATURES

De TU/e is voortdurend op zoek naar 
nieuwe collega’s. De actuele vacatures 
vindt je op www.werkenbijdetue.nl. 
Interne kandidaten hebben bij de TU/e 
bij gelijke geschiktheid voorrang op 
externe kandidaten. Wil jij op de hoogte 
blijven van voor jou interessante 
vacatures binnen de TU/e? Dan kun je  
op  www.werkenbijdetue.nl abonneren 
op onze vacaturemail. Je krijgt regelmatig 
de vacatures die aan jouw zoekcriteria 
voldoen in je mailbox. Hiermee komt  
de lijst met nieuwe vacatures die je 
voorheen in Cursor vond te vervallen.

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

Lupo verkiest Berlijns podium boven Auditorium
Uitgerekend op de eerste dag van het 
Internationale Automotivecongres aan 
de TU/e, is de Lupo EL vertrokken 
richting Berlijn. Daar mag de elektrische 
wagen van Werktuigbouwkunde het 
Michelin Challenge Bibendum 2011 
bijwonen, een evenement georgani-
seerd door de Franse bandenfabrikant. 
Behalve een zuinigheidswedstrijd zal de 
Lupo daar ook een behendigheidsproef 
moeten doorstaan.
Paul van Oorschot en Erwin Meinders 

hebben maandagochtend de licht-
gewicht Volkswagen Lupo EL op een 
aanhanger gezet om in Berlijn te komen. 
“Zevenhonderd kilometer aan een stuk 
rijden gaat helaas nog niet”, aldus 
Meinders. Hij vindt het een hele eer om 
uitgenodigd te zijn voor de Bibendum, 
een evenement dat georganiseerd wordt 
sinds 1998. “We kunnen ons meten  
aan andere voertuigen, waaronder veel 
OEM.” Original Equipment Manufactorers 
bedoelt hij daarmee, oftewel alle grote 

automerken. “We kunnen hier bovendien 
meer internationale belangstelling 
genereren, veel partijen bij het 
Automotive congres zijn al bekend  
met de Lupo EL.” 
Vaak is de jaarlijkse challenge ver weg 
van Eindhoven, vorig jaar was het in Rio 
de Janeiro, de keer daarvoor in 2007 in 
Shanghai. In tussenliggende recessie-
jaren is het niet georganiseerd.
De Lupo EL gaat meedoen aan een 
zuinigheidswedstrijd over 125 kilometer 

waarna direct een acceleratietest wordt 
gedaan. In hoeveel seconden kun je na 
die afstand nog versnellen van 0 naar 
100 kilometer? “Of is de fut er dan uit?”, 
vat Meinders de vraag hiervan samen. 
Verder zal er ook een manoeuvreer-
opdracht zijn in Berlijn. Op vrijdagavond 
20 mei is de prijsuitreiking. (NS)

On the first day of the 
international automotive 
conference at TU/e, 
precisely the Lupo EL 

left for Berlin, where it will attend the 
Michelin Challenge Bibendum 2011, 
an event organized by the French tire 
manufacturer. Apart from an economy 
contest, the Lupo will also have to 
compete in an agility test and a 
dexterity test. The final results and 
awards ceremony are on Friday.

[E]

TU/e-hoogleraar nieuw lid KNAW
René Janssen, hoogleraar moleculaire 
materialen en nanosystemen aan de 
TU/e, is gekozen tot lid van de 
Koninklijke Nederlandse Academie van 
Wetenschappen (KNAW). Dat heeft het 
bestuur van de KNAW deze week 
bekendgemaakt.
In totaal zijn dit jaar twintig nieuwe 
leden, vier correspondenten en twee 
buitenlandse leden gekozen. De keuze 
wordt gemaakt door de circa vijfhonderd 
mensen die al lid zijn van de KNAW. De 
nieuwkomers worden eind september 
geïnstalleerd. (FvO)

René Janssen, professor 
of Molecular Materials 
and Nano Systems at 
TU/e, was admitted to 

the Royal Dutch Academy of Sciences 
(KNAW). KNAW’s board announced the 
news this week.

[E]

Virus neemt afscheid 
met feest
Na negentien jaar van festivals en 
culturele evenementen, stopt Stichting 
Virus ermee. De stichting laat haar 
opheffing niet onopgemerkt voorbijgaan 
en geeft daarom zaterdag 21 mei in het 
Temporary Art Centre aan de Vonderweg 
1 de Virus Farewell Party.
Virus trekt de stekker eruit, omdat het 
steeds lastiger bleek om jongeren 
enthou siast te krijgen om culturele 

activiteiten te organiseren en om spon-
soring te krijgen. Virus hield jaren het 
Virus festival, de ViRi minifestivals en 
het StuKaFest. Tijdens het feest, dat 
zaterdagavond om 20.30 uur begint, 
treden bands en dj’s op waarvan ten-
minste één van de leden als medewer-
ker actief was voor Stichting Virus. (JvG)

www.tac.nu

After nineteen years of festivals and cultural events, the Virus Founda-
tion quits. However, the foundation won’t have the end go unnoticed, 
so on Saturday, May 21, the Temporary Art Center at Vonderweg 1 will 
be hosting the Virus Farewell Party. Virus decided to quit because it 

proved to be increasingly difficult to find students willing to organize cultural activi-
ties, and to find sponsors. The party will feature bands and DJs that all have at least 
one member that’s worked for Virus before. The party starts at 8.30PM. 
Check  www.tac.nu. 

[E]

René Janssen. Archieffoto | Bart van Overbeeke 
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Effe zeuren

Het interview met Tjeerd Plomp in Cursor 
26 roept heel oude herinneringen op. 
Tjeerd hoorde in 1964 tot de eerste 
acht wiskundemedewerkers die aan  
de Technische Hogeschool Twente (nu 
Universiteit Twente) werden benoemd. 
Frans Schurer en ik hoorden ook bij die 
acht. Vier daarvan waren in verband met 
hun onderwijservaring aangetrokken. 
De overige vier werden later allemaal 
hoogleraar, één zelfs rector magnificus 
- aan de Universiteit van Amsterdam. 
Hoewel Plomp geen wiskundeartikelen 
publiceerde, werd hij in Twente 
voorgedragen als lector in de wiskunde. 
Dat heeft wiskundig Nederland toen 
tegengehouden. Van de vier latere 
hoogleraren doceerden er drie Wiskunde 
en één Onderwijskunde: Tjeerd. Hij 
was in dat vak aan de Vrije Universiteit 
gepromoveerd. Zijn specialiteit heette 
curriculumtechnologie.
Tjeerd Plomp kan, een klein beetje 
boosaardig, op dezelfde manier worden 
gekarakteriseerd als de dichter J.J.L. 
ten Cate door Frederik van Eeden:  
“Een voortreffelijk huisvader, een 
dierenvriend, ...”. Tjeerd had een lieve 
vrouw, aardige kinderen, en een hond, 
een kooiker. Kooikers blaffen niet; 
misschien hield Tjeerd niet van 
tegenspraak.
Plomp heeft meer dan de overige  
drie echt carrière gemaakt. Daarmee 
bedoel ik dat hij binnen en buiten de 
universitaire wereld bekend werd: 
eredoctoraat in Gent, voorzitter van 
onderwijscommissies en -fora. 

Hiermee ben ik terug in het heden. 
Tjeerd Plomp gaf leiding aan de 
taskforce  ‘Redesign Ba-curriculum’, 
een herziening die zowel de instroom 
van studenten als het rendement  
moet verbeteren.
Plomp lijkt zijn eigen carrière als 
voorbeeld voor de TU/e te zien. Voor 
zichzelf: een vlucht naar voren uit de 
wiskunde naar de onderwijskunde, 
voor de TU/e: een vlucht naar voren  
uit de techniek naar “andere vakken”. 
Welke?
Tjeerd Plomp is er wel bij gevaren, 
maar hoe zal het ons vergaan? Terwijl 
iedereen roept dat Nederland het van 
techniek en wetenschap moet hebben, 
raadt Plomp ons “andere vakken” aan. 
Is dat verstandig, of is het gelul, waarin, 
zoals bekend, niet gewoond kan worden?
Misschien doe ik Tjeerd hierboven 
tekort. Ik vind het jammer dat hij zijn 
oude makkers, Frans Schurer en 
mijzelf niet is komen opzoeken.

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

Prof.dr. Erik Bakkers, hoogleraar  
Photonics and Semiconductor Nanophysics, 
faculteit Technische Natuurkunde

Zijn leds wel geschikt 
voor gebruik in  
verkeerslichten?
De Volkskrant meldde zaterdag dat het 
slecht gesteld zou zijn met de nieuwe 
led-verkeerslichten. Grillige patronen 
van zwarte ‘pixels’ en vaak ook lichten 
die het helemaal niet meer doen: niks 
lange levensduur. Experts speculeren 
dat grote temperatuurschommelingen 
de boosdoener kunnen zijn van de hoge 
led-uitval. Het uitzetten van metalen 
aansluitdraadjes en plastic behuizingen 
zou niet gelijk oplopen met de stijging 
van de temperatuur, met breuken tot 
gevolg. Negatief nieuws voor de 
oprukkende verlichtingsbron. Maar zijn 
led-lampen echt zo kwetsbaar? En valt 
er niets te  verbeteren aan het ontwerp 
om dergelijke problemen tegen te gaan? 

“Ik moet zeggen dat ik nog nooit een 
kapot led-verkeerslicht ben tegen-
gekomen, en in Eindhoven staan er  
toch genoeg”, zegt een oprecht 

verbaasde Erik Bakkers, hoogleraar  
bij de capaciteitsgroep Photonics and 
Semiconductor Nanophysics. “Een 
vreemd artikel. Ledjes zijn juist robuust: 
ze produceren weinig warmte en kunnen 
snel afkoelen, waardoor het vaak aan- en 
uitzetten juist geen problemen oplevert. 
En de tachtig graden Celsius die in de 
zon bereikt wordt, moet voor een 
led-lamp geen enkel probleem zijn. 
Mocht er echt sprake zijn van een relatief 
hogere uitval, dan kan het een specifiek 
probleem van de goedkopere, laag-
vermogen-leds zijn. De aansluitdraden 
die afvalwarmte geleiden zijn een 
potentieel zwak punt, maar dat kan ook 
een kwestie van beter solderen zijn.“

“Zo’n veertig procent van de energie 
wordt in een led omgezet in afval-
warmte. Dat is flink veel minder dan bij 
een gloeilamp, maar nog steeds te hoog. 

Daarom wordt er wereldwijd veel 
onderzoek gedaan om de emissie-
efficiëntie te verhogen. Meer licht en 
minder warmte dus. Voordat ik in 2010 
naar de TU/e overstapte, werkte ik  
bij Philips aan nanodraden als half-
geleiders. Dat onderzoek willen we  
hier nu gaan voortzetten. Op papier  
ziet het er veelbelovend uit.  
Op nano-schaal kunnen verschillende 
materialen met een verschillende 
kristalstructuur worden gecombineerd. 
De roosterspanning wordt opgevangen 
aan het oppervlak en geleid en dat  
zorgt uiteindelijk voor een efficiëntere 
led-lamp.”

 “Gemeentes kijken natuurlijk naar de 
verschillen in aanschafkosten en kiezen 
veelal voor de goedkopere led-lamp met 
een plastic behuizing. Maar er zijn ook al 
leds met een keramisch omhulsel. Dat is 
keihard materiaal en kan dus wel wat 
hebben. Een ander voordeel is dat deze 
lampen op een andere manier wit licht 
produceren en ook nog zuiniger zouden 
zijn. Er zijn genoeg mogelijkheden met 
de led-lamp. En daarnaast moet je je ook 
bedenken: elk half jaar een gloeilamp in 
een verkeerslicht vervangen loopt flink  
in de papieren. Het afzetten van wegen, 
het laten aanrukken van hoogwerkers... 
Dan ben je met een duurder ledje toch 
goedkoper uit.”

“Dat het Volkskrant-bericht de led-lamp 
in een slecht daglicht zou zetten, lijkt  
me onzin. Is het niet typisch een geval 
van ‘goedkoop is duurkoop’? Er wordt 
veel gedaan om een duurzame led neer 
te zetten. En het gebruik van leds blijft 
toenemen, van de bekende fietslampjes 
tot aan babyslaapzakjes die specifiek 
licht afgeven om geelzucht te voorkomen. 
Dus hoewel we hard bezig zijn de 
afvalwarmte van de led-lampen te 
verlagen zou ik zeggen: ze zijn  
momenteel helemaal hot!”(NT)

Vox Academica

Erik Bakkers. Archieffoto | Bart van Overbeeke

Saskia de Laat | communicatie-
deskundige

Wie ben je?
“Ik ben Saskia de Laat, 25 jaar, 
afgestudeerd communicatiedeskundige 
(Fontys Eindhoven) en sinds 2010 onder 
andere mede verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen en uitvoeren van het social 
media-beleid en het beheren van de social 
media-kanalen voor de TU/e. Daarnaast 
geef ik sinds een jaar workshops en 
advies aan allerlei TU/e-onderdelen op 
het gebied van social media, waaronder 
aan de redactie van Cursor.”

Hoe belangrijk zijn social media voor  
de TU/e?
“Social media en online media in het 
algemeen nemen een steeds grotere en 
belangrijkere rol in in de communicatie-
strategie van de TU/e. De TU/e is actief 
op LinkedIn, te volgen op Twitter via  
@TUeindhoven (www.twitter.com/
tueindhoven) en sinds begin 2011 ook 
op Facebook (www.facebook.com/tu.
eindhoven). In de LinkedIn TU/e 
community, die overigens met name 
Engelstalig is, kunnen alle ‘vrienden  
van de TU/e’; studenten, medewerkers, 
oud-medewerkers, alumni en  
geïnteresseerden met elkaar in gesprek 

gaan over de TU/e en wetenschaps-
gerelateerde onderwerpen. Op Twitter  
en Facebook vind je vooral leuke foto’s  
en filmpjes en interessante nieuwtjes 
over evenementen, activiteiten, 
onderzoek en onderwijs en kun je 
natuurlijk vragen stellen over studeren 
aan en werken bij de TU/e.”

Wat zou je nog willen verbeteren hier, 
op korte en lange termijn? En dan in  
het bijzonder op (online) communica-
tiegebied.
“Ik zou het ontzettend leuk vinden als 
meer wetenschappers, medewerkers, 
studenten en uiteraard ook leden van 
het College van Bestuur laten zien dat  
ze trots zijn op de universiteit door 
bijvoorbeeld te gaan twitteren over 
wetenschap, onderwijs en onderzoek 
aan de TU/e. Daarvoor is het denk ik  
wel essentieel dat er tips en trucs komen 

(een soort handboek) voor het  
gebruik van social media voor  
TU/e-medewerkers en eventueel  
ook voor studenten.” 

Wat is je volgende mijlpaal hier?
Helaas nam ik afgelopen dinsdag,  
17 mei, afscheid van de TU/e.  

Ik ga nu werken als community & 
redactie manager bij online magazine 
Frankwatching. Gelukkig blijf ik nog wel 
het social media-beheer doen voor de 
TU/e en ben ik nog steeds beschikbaar 
voor advies en workshops op het gebied 
van social media, via mijn eigen 
bedrijfje Writeaholic. 

Hoe kunnen we je bereiken?
Volg me op Twitter: @writeaholic.nl of 
bezoek mijn blog: www.writeaholic.nl. 
(NS)

It all starts with U

Saskia de Laat.

De universiteit heeft een koers uitgezet 
voor de komende tien jaar. Maar hoe 
staan we er nu voor? Waar zijn studen ten 
en medewerkers trots op en wat hebben 
ze daar zelf aan bijgedragen? 
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Internationaal netwerk voor ‘voelende systemen’

“Er is een gebrek aan expertise over 
context-aware systems, terwijl er wel 
steeds meer behoefte aan is”, stelt 
Oliver Amft. De Zwitser staat aan het 
hoofd van de onderzoeksgroep Activity 
and Context recognition Technologies 
(ACTLab) bij de faculteit Electrical 
Engineering. Hij liep al sinds 2008 met 
het idee rond een groot netwerk op dit 
gebied te vormen en in januari van dit 
jaar zag iCareNet dan het levenslicht.  
Context-aware systems zijn (mobiele) 
systemen die hun omgeving kunnen 
‘voelen’ en erop kunnen reageren.  
De toepassingen zijn legio. Het kan 
mensen thuis helpen in hun dagelijkse 
routines, bijvoorbeeld als herinnering 
aan wanneer ze hun medicijnen moeten 
slikken of wanneer ze het beste kunnen 
eten. Hartpatiënten kunnen continu 
informatie krijgen over hun gezondheid. 
Context-aware systems kunnen voor  
veiligheid zorgen, bijvoorbeeld door 

sensoren in de vloer die signaleren 
wanneer iemand langere tijd op de vloer 
ligt. Maar ook in een ziekenhuis kan het 
van pas komen. Denk aan displays die 
metingen tonen, waardoor de arts de 
patiënt minder vaak uitgebreid hoeft  
te onderzoeken. Door metingen in 
gebouwen uit te voeren en die te 
koppelen aan de behoeftes en het 
gedrag van de gebruikers, kan de 
energieconsumptie verbeteren. 

Amft wil verstrekkende doelen bereiken 
met zijn netwerk, waarin hij 24 

wetenschappers, groepen en bedrijven 
uit hoofdzakelijk Europese landen bij 
elkaar heeft gebracht. Het hoofddoel  
is om een bijdrage te leveren aan 
context-aware systems bij toepassingen 
op het gebied van gezondheid, zorg  
en begeleid wonen. Daarbij wordt de 
industrie zoveel mogelijk betrokken. 
Amft: “We willen technieken verbeteren, 
maar ook kijken waaraan gebruikers 
behoefte hebben. We werken nauw 
samen met enkele ziekenhuizen.”  
Aan de TU/e zullen twee promovendi  
en een postdoc-onderzoeker aan de  
slag gaan. De TU/e zal zich met name 
focussen op haar specialiteit, vertelt 
Amft: signaalanalyse en modelleren, 
algoritmes ontwikkelen. 
In totaal zijn er negentien deelprojecten, 
die allemaal een praktische inslag 
hebben. Zo wordt er een draagbaar 
sensorsysteem ontwikkeld dat de 
hersenenactiviteit meet. Bij een ander 
project meten de onderzoekers wat er 
gebeurt tijdens de slaap, door sensoren 
aan de persoon te verbinden en in het 
bed te verwerken. Dit kan slaapthera-
peuten aan nuttige informatie helpen. 
Ook worden gedragspatronen geanaly-
seerd bij dagelijkse activiteiten van 
mensen - zoals het begin en einde van 
een maaltijd. Bij een ander project wordt 
een systeem met sensoren in de vloer 

ontwikkeld, met als doel de locatie en 
het gedrag van een persoon in te 
schatten. Een volgend deelonderzoek 
richt zich op het ontwikkelen van de 
juiste sensoren en algoritmes om  
een context-aware system te maken  
dat patiënten moet helpen om hun  
medicatie aan te passen. Dit zou wel 
eens verpleegsters werk uit handen 
kunnen nemen. Verder wordt gekeken 
hoe systemen überhaupt het beste 
kunnen worden geïntroduceerd in 
ziekenhuizen en zorginstellingen.  

Een ander onderzoek heeft als doel  
om een goed model te ontwikkelen dat 
de privacy moet waarborgen. Het blijft 
volgens Amft een opgave om dergelijke 
systemen te ontwikkelen. “Het is nu 
eenmaal lastig om menselijk gedrag 
goed te voorspellen.” 
Het doel van het netwerk is niet alleen 
de wetenschap op het gebied van 
context-aware systems op een hoger 
plan te tillen, maar ook om nieuwe 

wetenschappers op een efficiënte  
en goede manier te betrekken.  
De promovendi en postdocs die de 
komende tijd in de verschillende landen 
worden aangesteld krijgen daarom een 
erg uitgebreide training. Die is niet puur 
wetenschappelijk van aard, minstens  
zo belangrijk is de ontwikkeling van 
vaardigheden als het schrijven van 
voorstellen en publicaties, project-
management, ondernemersvaardig-
heden, persoonlijke ontwikkeling  
en het bestuderen van ethische issues. 
Amft over dat laatste onderdeel: “Je wil 
informatie verkrijgen en gebruiken over 
het gedrag van mensen. Een belangrijke 
vraag daarbij is hoe je hun privacy en 
veiligheid waarborgt.” 
Het project heeft subsidie ontvangen 
van het Marie Curiefonds, waardoor de 
partners in ieder geval vier jaar vooruit 
kunnen. (JvG)

www.icarenet.eu

Val je als oudere op de vloer en kom je niet meer overeind, dan zou 
het handig zijn als je buren een signaal krijgen. Systemen die iets 

dergelijks doen, heten context-aware systems. Daar is in de 
praktijk veel behoefte aan, maar de wetenschap kan nog niet aan 

die vraag voldoen. Dr. Oliver Amft, universitair docent aan de TU/e, 
wil daarin verandering brengen en heeft daarom onlangs een groot, 

internationaal netwerk opgericht: iCareNet.

“Het is nu  
eenmaal lastig  
om menselijk  
gedrag goed  
te voorspellen”

Er is een gebrek 
aan expertise  
over context-
aware systems

Een klein sopje om DNA te zuiveren

Het gebruiksgemak van diagnostische 
testen is laatste jaren flink toegenomen. 
Vrouwen kopen een zwangerschapstest 
tegenwoordig in de drogisterij.  
En suikerpatiënten meten zelf hun 
glucosegehalte. Dit soort ‘lab-on-chip’-
instrumenten brengen diagnostiek en 
medische behandeling dichter bij 
elkaar. Patiënten hoeven ook niet langer 
in onzekerheid te wachten op de uitslag 
van een laboratorium. Het concept 
‘monster in/resultaat uit’ heeft een  
hele vlucht genomen.
Maar in veel gevallen is het nog niet 
mogelijk om een onbehandeld monster 
van bloed of materiaal uit de neus direct 
te analyseren. Daarvoor is meestal een 
uitgebreid proces van voorbewerking 
nodig met grote, ingewikkelde 
pipetteermachines in laboratoria. 
Promovendus Remco den Dulk 
ontwikkelde een zogeheten magnetisch-
capillaire klep (MCV). Hiermee verloopt 
de voorbewerking een stuk sneller en 
eenvoudiger en sluit het beter aan bij  
de uitdijende markt van labs-on-chip. 

“In mijn onderzoek heb ik gekeken naar 
testen waar je aan de hand van het DNA 
van bacteriën of virussen een diagnose 
stelt. Daarvoor heb je lichaamsmonsters 

nodig, bijvoorbeeld bloed of materiaal 
uit de neus. Een dergelijk sample bevat 
ook heel veel andere moleculen die  
de detectie van het DNA verstoren.  
Dat moet je dus eerst opzuiveren.  
In een MCV-cartridge bind je DNA- 
moleculen aan magnetische silica-
deeltjes en die trek je vervolgens met 
een kleine magneet uit het ‘vieze’ 
sample naar een ‘schone’ vloeistof.  

Het gaat om bindingsbuffers van water 
met hoge zoutconcentraties. In de 
laatste stap week je het DNA weer los 
van de magnetische deeltjes en houd  
je een heel klein volume met een hoge 
concentratie DNA-moleculen over in een 
schone oplossing. Kant-en-klaar voor 
een analyse. Wat de MCV uniek maakt, 
is dat we de magnetische deeltjes 
bewegen, terwijl de vloeistoffen 
stilstaan in de cartridge.  

Normaal gesproken worden de 
vloeistoffen door een filter gepompt  
of worden er vloeistoffen in en uit  
een buisje gepipetteerd, terwijl de 
magnetische deeltjes met een magneet 
worden vastgehouden tegen de wand 
van het buisje. Doordat wij de vloei-
stoffen niet hoeven te bewegen,  
kan onze cartridge en het instrument 

dat de cartridge aanstuurt veel 
eenvoudiger zijn. Bovendien kunnen  
wij in slechts een of twee stappen het 
DNA opzuiveren, terwijl er normaal 
gesproken meerdere wasstappen  
nodig zijn.  
Dit komt doordat er met het transport 
van de magnetische deeltjes maar  
een heel kleine hoeveelheid van de 

onbehandelde ‘vieze’ sample wordt 
meegenomen naar de ‘schone’ vloeistof. 
In de conventionele technieken blijven 
er vaak residuen van de onbehandelde 
sample achter, aan bijvoorbeeld de 
wand van het buisje. Die komen dan 
vervolgens weer terecht in de schone 
vloeistof. De opzuivering in de MCV  
is dus veel efficiënter.”

Twee glasplaatjes, pekelwater, wat silica en een klein magneetje. 
Met deze elementen bouwde onderzoeker Remco den Dulk een 

handzaam apparaatje waarmee binnen enkele minuten een 
menselijk monster van bloed of materiaal uit de neus bruikbaar 

wordt voor een diagnostische test. Met zijn magnetisch-capillaire 
klep (MCV) lijkt de medische doe-het-zelf analyse voor huisartsen 

en patiënten een stap dichterbij.

Remco den Dulk. Foto | Rien Meulman

“Wij kunnen in 
slechts een of 
twee stappen  
DNA opzuiveren”
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In de rubriek Sluitstuk 

vertellen afstudeerders 

over hun afstudeeronderzoek.

Eerst diep ademhalen vanuit de buik, 
later snel puffen vanuit de borst.  
Of was het nu omgekeerd? Bevallen  
is een hele klus, waarbij veel 
kraamvrouwen liefst continue 
begeleiding zouden krijgen.  
In de praktijk puffen ze echter vaak 
urenlang weeën weg zonder 
verloskundige aan hun zijde.  
Jeanine Kierkels ontwierp daarom  
een programma dat kraamvrouwen 
voor, tijdens en na de bevalling 
ondersteunt.

“Een op de zes vrouwen kijkt negatief 
terug op de bevallingservaring”, 
vertelt ir. Jeanine Kierkels, onlangs 
cum laude afgestudeerd aan de 
faculteit Industrial Design.  
Het Máxima Medisch Centrum (MMC) 
in Veldhoven had haar gevraagd 
onderzoek te doen naar manieren  
om de ervaring in de verloskamer  
te verbeteren. “Ik heb onder meer 
gesproken met verloskundigen, 
artsen, zwangeren en paren na  
de bevalling. Uit mijn onderzoek  
bleek dat veel kraamvrouwen vooral 
behoefte hebben aan controle over  
de ervaring en continue begeleiding. 
Helaas is dat in de praktijk meestal 
niet mogelijk.”

Kierkels ontwierp, in samenspraak 
met het MMC en Philips Design 
Healthcare, een programma dat 
kraamvrouwen via hun smartphone 
ondersteunt. Tijdens haar zwanger-
schap kan een vrouw haar ademhaling 
trainen met behulp van een soort 
‘puf-app’ op haar mobieltje. Zodra ze 
de verloskamer betreedt voor het 

echte werk, wordt de omgeving  
gesynchroniseerd met de eerder 
gekozen instellingen van de 
smartphone. Op de muur verschijnt 
een interactieve lichtanimatie, die 
gekoppeld is aan de weeënactiviteit 
van de kraamvrouw. De weeën zijn te 
registreren met een CTG (Cardio Toco 
Grafie). De animatie kan bijvoorbeeld 
een tak zijn, waaraan na elke wee  
een bloemknop verschijnt. 

“Het knopje aan de tak is groter 
naarmate de wee krachtiger is”, 
vertelt Kierkels. “En de ruimte tussen 
de knoppen staat voor de tijd tussen 
de weeën. Zo groeit de tak mee met  
de ontsluitingsfase.”
Tijdens de weeën zelf verschijnt  
de visuele ademhalingscoach.  
De bloemknop die na afloop 
verschijnt, functioneert als een soort 
beloning voor het harde werk van de 
kraamvrouw. Voor de medische staf 
kan de tak bovendien functioneren als 
een partogram, een visuele weergave 
over het verloop van de ontsluiting.
Is de baby eenmaal geboren, dan 
openen alle knoppen zich tot 
bloemen. “Het mooie van de tak is  
dat deze een uniek beeld geeft van  
de bevalling”, zegt Kierkels. “Het is 
een zichtbare herinnering in je app, 
die je na afloop ook aan anderen  
kunt tonen.” (EV)

Sluitstuk

Snorharen als wegwijzers

Aan de hand van het ‘kielzog’ dat vissen opwekken als ze zich 
voorbewegen, kan de zeehond bepalen of het de moeite waard is  
om achter de vis aan te gaan. Ze gebruiken hiervoor hun snorharen.  
Dat blijkt uit onderzoek van bioloog Wolf Hanke en collega’s van de 
universiteit van Rostock, Duitsland. De onderzoekers wisten al dat de 
snorharen een rol moesten spelen bij de voedseljacht van zeehonden  
in de Noordzee, waar het zicht vaak erg slecht is. 
De onderzoekers lieten een aantal voorwerpen op enige afstand van de 
getrainde zeehond Henry door het water bewegen. Vervolgens moest de 
geblinddoekte zeehond, uitgerust met oordoppen, aangeven of hij het 
bewuste voorwerp al eerder had leren kennen, of dat het om een nieuw 
voorwerp ging. Henry gokte in negentig procent van de gevallen goed 
-mits het verschil in grootte tussen de voorwerpen minstens vier 
centimeter bedroeg. Ook kon Henry aan de hand van het stromings-
profiel redelijk succesvol voorwerpen met verschillende vormen van 
elkaar onderscheiden. (TJ)O
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Meepuffen met interactieve animatie

Jeanine Kierkels, a 
recent graduate of the 
Department of Indus-
trial Design, designed 

a program that supports new mothers 
before, during and after childbirth. 

[E]

Internationaal netwerk voor ‘voelende systemen’

Oliver Amft. Foto | Bart van Overbeeke

Elderly people that are unable to get up after a fall would benefit from 
a system that alerts the neighbors. Such systems are called context-
aware systems. These are in high demand, but science cannot yet  
meet that demand. Dr. Oliver Amft, assistant professor at TU/e, intends 

to change that and set up a large international network called iCareNet to that end. 

[E]

Voorwaarde voor een succesvol concept 
is dat de voorbewerking compact en 
simpel moet zijn. De MCV van Den Dulk 
voldoet in alle opzichten. Het gaat om 
een cartridge met twee glasplaatjes  
ter grootte van 2,5 bij 7,5 centimeter  
en ongeveer een millimeter dik.  
Daar tussenin zit de structuur met 
vloeistoffen en magnetische deeltjes 
waar het proces plaatsvindt. 

In biologische experimenten zijn er veel 
factoren die onderzoekers niet goed  
in de hand hebben. Het is daarom 
gebruikelijk om veel proeven te doen, 
om daarna de resultaten uit te middelen 
voor een statisch verantwoord resultaat. 
Reden voor Den Dulk om ruim duizend 
cartridges te fabriceren. “Ik heb mijn 
promotieonderzoek gedaan bij Philips 
Research. Voor hen is het niet alleen 
belangrijk om één keer aan te tonen  
dat het principe werkt, maar dat je  
deze cartridges ook in grote producties 
kunt maken tegen lage kosten. Dat is 
een van de aspecten van het onderzoek 
geweest; het systeem zo simpel 
mogelijk maken. Alles reduceren tot  
wat essentieel is, zodat de productie-
kosten laag blijven.”
Het belangrijkste voordeel van de MCV 

is volgens de onderzoeker dat testen 
veel sneller en dichter bij de patiënt 
gebeuren. “Normaal zou je zo’n sample 
op moeten sturen naar een centraal 
laboratorium. Straks kan een huisarts 
misschien zelf aan de slag. ”

Wat de toekomst van de MCV wordt,  
ligt volgens de onderzoeker aan de 
strategie van Philips. “Het hangt ervan 
af of ze zelf een dergelijke diagnos-
tische test op de markt willen brengen. 
Maar wat je de laatste tijd veel ziet,  
is dat ze hiervoor liever samenwerken 
met een andere partij die is gespecia-
liseerd in moleculaire biologie.  
Waar ik aan heb gewerkt, is eigenlijk 
een enabling technology die je zou 
kunnen gebruiken voor een groot aantal 
toepassingen. Maar als je de MCV met 
succes op de markt wilt brengen, zul  
je duidelijk moeten kiezen voor één 
applicatie. Voor één bepaalde ziekte, 

infectie of besmetting en daarvoor  
een test in de winkel leggen.  
Het diagnosticeren van MRSA of 
influenza zou bijvoorbeeld een  
goede optie kunnen zijn.”

“Ik heb de MCV zelf wel eens vergeleken 
met het schoonmaken van een spons  
in een emmer met vies water. In de 
conventionele methoden wordt de 
spons uit het vieze water gehaald en 
direct in een emmer met schoon water 
gedaan. Wat wij doen, is eerst de spons 
goed uitknijpen voordat we hem in het 
schone water stoppen. Daardoor neem 
je minder van het vuile water mee en 
ben je dus veel efficiënter bezig.  
Een kind kan de was doen.” (FvO)

Een klein sopje om DNA te zuiveren

Testen gebeuren 
straks veel sneller 
en dichter bij  
de patiënt 

It only took researcher 
Remco den Dulk two 
small sheets of glass, 
brine, some silica, and  

a tiny magnet. With that, he developed 
a nifty device that can prepare a 
sample of human blood or nose tissue 
for a diagnostic test in minutes. With 
his magnetic-capillary valve (MCV),  
the medical DIY-analysis for family 
doctors is now another step closer.

[E]

Fotomontage | Rien Meulman
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De Catharinakerk als poptempel

Meer genieten van film na cursus filmanalyse

Apart: de Catharinakerk als locatie voor 
een driedaags muziekfestival. Tijdens  
‘3 Nights in Heaven’ spelen verschillende 
hedendaagse muziekacts in de gotische 
kerk. Voor het festival op 24, 25 en 26 
mei staan onder andere de Amerikaanse 
band Low en het Vlaamse Absynth 
Minded op het programma. 

‘3 Nights in Heaven’ is een initiatief van 
de Effenaar en Muziekgebouw Frits 
Philips. Tijdens het minifestival maken 
het hoogaltaar en de biechthokjes  
even plaats voor podiumverlichting, 
geluidsversterkers en draaitafels.  
Dit betekent echter niet dat de 
katholieke historie van het pand wordt 
weggemoffeld. Thijs Heesterbeek, hoofd 
communicatie van de Effenaar, vertelt: 
“Er staan geen schreeuwende gitaren  
op het programma. Het moet wel  
sacraal en mooi blijven, een beetje  
in lijn met de stemming van de kerk.” 
Het muziekaanbod is erg gevarieerd. Het 
festival wordt dinsdag geopend door de 
Amerikaanse slowcore en countryband 
Low. De dag erna nemen geluidartiesten 
Alva Noto en Ruyichi Skamoto het over 
met hun elektronische sets. Heester-
beek: “Dat is weer iets heel anders, 
Skamoto is een oude synthesizergroot-
heid uit Japan die veel invloed heeft 
gehad op de acid house- en techno-
muziek.” Als afsluiter staat de  
melancholische popformatie Absynthe 
Minded op het podium van de kerk.
Naast verschillende muziekstijlen is er 

tijdens ‘3 Nights in Heaven’ aandacht 
voor lichtkunst. Via Citydynamiek 
Eindhoven heeft de organisatie geld 
gekregen om een Glow-achtige 
lichtshow op te zetten. De lichtprojecties 
zijn een belangrijk onderdeel het 
festival, ze moeten meewerken aan  
het bereiken van ‘hemelse sferen’. 
Heesterbeek: “We projecteren patronen 
van sfeerlicht op de binnen- en 

buitenkant van de Catharinakerk,  
dit moet bijdragen aan de bijzondere 
setting die we tijdens de optredens 
willen creëren.”
Ook pastoor Koos Gordijn van de 
Catharinakerk was meteen enthousiast 
toen de Effenaar en het Muziekgebouw 
naar hem toe kwamen met de plannen. 
Gordijn: “We vinden het als Catharina-
kerk een goed idee, het past bij het 

beeld dat we willen uitdragen. Als kerk 
gaan we meer aandacht geven aan en 
ruimte bieden voor dit soort culturele 
activiteiten.” 
Het is de eerste keer dat dit evenement 
wordt gehouden. Het idee kwam na een 
optreden van de dit jaar ook aanwezige 
band Low in de Catharina kerk tijdens 
het Heartland Festival in januari 2009. 
De reacties van bezoekers, recensenten 

en de muzikanten zelf waren zo positief 
dat de Effenaar en het Muziekgebouw 
besloten het concept uit te werken tot 
een driedaags festival.  
Low bracht destijds zelfs een live EP  
uit van hun optreden genaamd ‘Live in 
Eindhoven’. De band was zo te spreken 
over de akoestiek van de kerk en koos 
ervoor het volgende studioalbum op  
te nemen in een tot opnamestudio 
omgebouwde kerk. (GvdN)

Kaartjes zijn te bestellen via  
www.effenaar.nl, voor alle drie de 
avonden zijn nog kaartjes beschikbaar. 
Een kaartje voor 24 mei kost 22 euro, op 
25 mei is dit 34 euro en de kaarten voor 
het afsluitingsoptreden op 26 mei zijn 
17,50 euro per stuk.

Een van de beroemdste filmfragmenten 
is de douchescène in Alfred Hitchcock’s 
‘Psycho’. In een verlaten hotel wil Janet 
Leigh een douche nemen, maar wordt 
bruut vermoord. Voor deze scène, die 
zo’n dertig seconden duurt, gebruikte 
Hitchcock twintig verschillende 
camerastandpunten en ruim dertig 
montages. Het is daarmee nog  
steeds een van de meest dynamisch 
gemonteerde scènes aller tijden.  
Plaza Futura geeft een cursus 
‘filmkijken’ vanaf 25 mei.

Film maken is een ingewikkelde puzzel, 
waar heel veel elementen op hun plaats 
moeten vallen: het acteren, het geluid, 
het cameragebruik, de belichting,  
de montage en zelfs de aftiteling.  
Van de montage mag je in principe  
niet merken dat een film uit losse 
onderdelen bestaat, die samen een 
geheel vormen. In dat laatste was 

Hitchcock een meester. Hoewel de 
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat  
Saul Bellow, ook verantwoordelijk  
voor onder meer de aftiteling,  
de douchescène bedacht, niet de  
oude Master of Suspence zelf.
Hitchcock blijft, ook nu nog, een rijke 
bron van informatie voor wie films wil 
analyseren, bijvoorbeeld op stijl en 
aankleding. Zijn films zitten vol tips  
die verwijzen naar de dader en het  
plot, zoals de vele opgezette dieren  
in ‘Psycho’. Tal van technische trucs 
stammen van hem af. In de zwart-
witfilm ‘Suspicion’ (1941) benadrukt  
hij een vergiftigd (?) glas melk door in 
het witgeschilderd glas een brandend 
lampje aan te brengen. In ‘Vertigo’ 
(1958) vond hij een nieuwe camera-
techniek uit. Hitchcock liet de camera 
op hoge snelheid achteruitrijden en 
tegelijkertijd met diezelfde snelheid 
inzoomen. Daardoor blijft het beeld 

hetzelfde, maar verandert het 
perspectief en ontstaat de illusie  
van hoogtevrees. Het is ontelbare 
malen in andere films nagedaan.

Al die trucs gebruiken regisseurs om de 
kijker een bepaalde richting richting op 
te sturen. Kennis hiervan maakt het 
leuker om naar films te kijken en 
bewondering te hebben voor de 
makers. Of juist niet. In ‘Ordinary 
People’ (1980) van regisseur Robert 
Redford draait het plot om het 
sluimerende conflict tussen moeder en 
jongste zoon.  

Heel consequent laat Redford overal  
in de film als beiden samen in beeld 
zijn, iets tussen hen in staan: een tafel, 
een stoel, een auto, etc. Nergens 
maken ze contact, op één scene na. 
Wie het heeft over geluid bij film denkt 
meestal aan aanzwellende violen bij 
dramatische scènes. Het is een 
bekende, maar niet de belangrijkste 
functie. Geluid typeert bijvoorbeeld  
ook iemand. Wie in ‘Once upon a time 
in the west’ de mondharmonica hoort, 

weet dat hoofdpersoon Charles 
Bronson -buiten beeld- aanwezig is. 
(GV)

Wie meer wil weten, kan vanaf 25 mei 
bij Plaza Futura terecht voor de cursus 
‘Filmkijken’. Er zijn vier thema’s: 
acteren, montage, camera en geluid. 
Zie www.plazafutura.nl voor data, 
kosten en begintijden. Losse bijeen-
komsten volgen kan ook, reserveren 
voor de hele cyclus is goedkoper.

The shower scene in Alfred Hitchcock’s ‘Psycho’ may be one of the 
most famous movie scenes ever. Janet Leigh stops at an aban-
doned motel, but when she wants to take a shower, she’s brutally 
murdered. The scene, lasting some thirty seconds, was filmed from 
twenty different angles and involved thirty shots, which still ranks it 

as one of the most dynamic scenes of all time. For those who’d like to know more 
Plaza Futura’s offers a course called ‘Movie Watching’. There’s four themes: acting, 
editing, camera, and sound. Check www.plazafutura.nl. 

[E]

Deze scene uit ‘Psycho’ van Hitchcock werd vanuit twintig verschillende camerastandpunten gefilmd.

The Catharina Church will 
be hosting a three-day 
music festival. ‘3 Nights 
in Heaven’ features 
several modern music 

performances in the gothic church. The 
festival on May 24, 25, and 26 arranged 
performances by the American band 
Low and the Flemish Absynthe Minded, 
to name just a few. Tickets can be 
ordered at  www.effenaar.nl. 

[E]
Een eerder optreden van Low in de Catharinakerk. Foto | Bram Saeys



Saskia Holtjer is a photographer and 
together with the OVAA foundation and 
‘Eindhoven in dialog’ she is working  
on the project ‘dialog and diversity’  
in Eindhoven. The end result of this 
project will be shown throughout the 
city in the first week of November: 
photos of the more than one hundred 
and fifty different nationalities that  
go to make up Eindhoven.

Photographer Saskia Holtjer: “About 
two years ago it came to my attention 
that there are people from more than 
one hundred and fifty different 
countries living and working in 
Eindhoven. It had never occurred to me, 
and I thought it would be a good thing 
to make this more visible. The idea  
took me to the OOVA foundation,  
a foundation for diversity in Eindhoven. 
We submitted a project to the 
municipality, which was approved. 
During the first weekend of November 
banners will be hung up in the city 
center, each of which shows a photo  
of someone with another nationality, 
with a different story.”
Meanwhile Saskia has photographed 
people from seventy different cultures. 
“I try to look for non-stereotypical 
persons. The other day I was on the  
bus and the bus driver spoke with an 
accent. I approached her and she 
turned out to be from Poland and 
thought it would be fun to join in.  
A female bus driver from Poland,  
surely you don’t see that every day!  
As soon as I hear an accent, I have  

my ears cocked. It’s a bit like collecting 
football pictures – in fact I am collecting 
foreigners. Then I check my list and 
think: oh no, I’ve already got that one.  
I do have a shortage of men, by the 
way, as I find it easier to approach 
women. I hope that this article in 
Cursor may prove a good way to  
collect more men, but women also  
are still more than welcome!”

Two persons from TU/e have meanwhile 
had their photos taken, including  
Nita Vertala, a student of Industrial 
Design from Finland (see photo).  
Nita: “I took part in this project  
because I find social and cultural 
subjects important - as a designer  
and as an expat. It is interesting to see 
how this project shows the diversity in 
Eindhoven. For me it represents what  
it feels like to let go of what is safe and 
familiar, and in that way to realize your 
dreams.” (HB)

Would you like to participate  
in Saskia’s photo reportage?  
Check out: www.saskiaholtjer.nl. 
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I wonder

To the amazement of Daniel Siregar from Indonesia, a PhD candidate at 
Mechanical Engineering, most people at university are having lunch as  
early as 12.00 o’clock. He wonders why they are having lunch so early.

‘Habit’, would probably be the most obvious answer. From time immemorial 
the working day in the Netherlands began early. People lived on and off the 
land and rose at the crack of dawn. At 12 noon the bells were tolled, to indicate 
to people working the land that it was time for the midday meal. It followed 
automatically that people also partook of the evening meal early. This explains 
why even today the elderly and other people favoring a traditional way of life 
often sit down for supper at 17.00 hours sharp. 
The following statement, which was found on the Internet, is illustrative of this 
approach: “We eat at five o’clock because that’s when my dad comes home 
from work and he says that in this way he still has the evening before him.” 
And of course he has got a point there. 

In Southern European countries the timetable is largely set by the climate and 
the temperature, while this is not really an issue in the Netherlands. Still, more 
modern, more outgoing and widely-traveled Dutchmen are often influenced  
by countries where they go on holiday and by foreign gastronomic cultures. 
They say that they hardly have a fixed structure at all anymore and “they eat 
whenever it is convenient.” (HB)

Do you also have a burning question? Mail it to engcursor@tue.nl.
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g? Festival Park Dance

Five days with an ample and varied offer of professional dance 
and amateur dance. New this year will be the children’s dance 
podium, and on Sunday the freely accessible dance day will  
take place at the Stadswandelpark. 
Parktheater and Stadswandelpark, May 25 thru 29,  
admission charge varies per performance. www.parkdans.nl 

Steppop

Festival in Markt square concluding the StepEstafette, a sports 
event whereby a relay match on scooters takes place from 
Nijmegen to Eindhoven, organized by student association Demos. 
De Markt, Saturday May 21, starting 16.00 hours, admission free
www.steppop.nl 

Jasper le Clercq Quartet

The Jasper le Clercq Quartet makes theatrical and narrative music. 
During this night you can listen to jazz, blues, soundscapes and 
western music. 
Café Wilhelmina, Monday May 23, starting 21.00 hours, 
admission charge 9 euro, 5 euro for students. 
www.jasperleclerq.nl

Look who’s talking 

Nita Vertala. Photo | Saskia Holtjer

TU Delft starts Chinese branch
Wednesday May 11 Delft University  
of Technology was the first Dutch 
university to open an auxiliary branch  
in China. The new TUD Beijing Research 
Center focuses on research into LED 
lighting. This branch is in line with a 
trend of increasing academic contacts 
between China and the Netherlands.

Through the opening of the new institute 
TU Delft hopes to increase its chances 
for structural cooperation with Chinese 
companies and universities. In the 
realization of the foundation there  
was collaboration with the Chinese 
Academy of Science. 

The TU/e Executive Board informs us 
through its spokesman Peter van Dam 
that it does not intend to follow the  
Delft competitors. “We already do have 

our own man in the Shanghai region 
who acts as an outpost to establish 
contacts with Chinese universities.” 

And there are more contacts with China: 
for one, the Biomedical Engineering 
Department is closely involved with the 
Northeastern University in Shenyang, 
where it has assisted in the establish-
ment of a similar program; prof.dr.ir.  
Jos Brouwers of Architecture, Building 
and Planning is visiting professor at 
Wuhan University of Technology, and 
retired prof.dr ir. Jeu Schouten (ID) is 
helping to set up a design institute  
in the province of Zhejiang.

Still, there is a bigger flow of academics 
from China to the Netherlands than  
vice versa. Research conducted by the 
newspaper ‘De Volkskrant’ shows that 

more than two thousand Chinese 
students are studying in the Nether-
lands this year and there are almost  
a thousand scientists and PhD 
candidates working at Dutch univer-
sities. TU/e turns out to be among the 
institutes with the sharpest increase: 
within five years the number of students 
has grown from 80 to 143. At present 
TU/e employs 155 Chinese researchers 
(including PhD candidates). Delft is  
the university that employs the largest 
number of Chinese researchers:  
over four hundred. (TJ)

Four questions for….
Annelies Verschuren 
is events organizer and has worked at the Communication Expertise Center for  
a year now. In her job she is responsible for the organization of all academic  
ceremonies of the university.

1.  What is the best advice anyone  
has ever given to you? 
“Ivo Opstelten, at the moment the 
Dutch Minister of Security and Justice, 
once said to me: “You must try and 
make sure that you never lose the 
enthusiasm and sincerity which you 
radiate”. Particularly when it comes 
to decision-making situations I am 
too easily inclined ‘to go along’,  
to find confirmation. “Don’t”,  
said Ivo, “just stick to your guns”. 
And he is perfectly right there.”

2.  What is your favorite spot? 
“That’s easy: on a terrace in the sun. 
The sun gives me peace to mull 
things over. I lose any hectic fevers, 
and time seems endless.”

3.  In whose shoes would you like  
to be and why? 
“In the shoes of Harry Roumen, the 
secretary of the TU/e. I feel a strong 
bond with the students and the ins 
and outs of the university. I should 
like to play a more connecting role, 
like Harry is doing now. Not only 
between the students and the 
decision-makers at TU/e, but also 
between TU/e and external parties. 
Bringing people together so that new 
things are generated is something  
I enjoy tremendously. It would make 
me proud if I could mean something 
for TU/e in that way.”

4.  Who at TU/e deserves a pat on  
the back? 
“I would want to pat the whole 
Communication Expertise Center  
on the back. Not everybody at TU/e  
is aware that they are always under 
pressure, that their work cannot 
always be measured or assessed, 
and nevertheless all the members of 
the team always dedicate themselves 
with absolute commitment. They are 
passionate people every single one 
of them, who always give their all.” 
(HB)

Annelies Verschuren. Photo | Bart van Overbeeke
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En hoe is het in Beijing?

Het is nu tweeënhalve maand geleden dat ik mijn vertrouwde 
kamer in Eindhoven inruilde voor een appartement nabij  
de prestigieuze Tsinghua University, Beijing. De cultuur,  
de snelgroeiende economie en de uitdaging om te werken  
in deze omgeving waren mijn belangrijkste redenen om voor 
China te kiezen, een beslissing waar ik geen moment spijt 
van heb gehad. Beijing is, door een mengelmoes van 
eeuwenoude cultuur en moderne wolkenkrabbers, de ideale 
plek om het echte China te ervaren.
Ik doe mijn stage bij een natuurkundige onderzoeksgroep, 
waarbij ik me richt op het verbeteren van een Atomic Force 
Microscope. Een AFM gebruikt een minuscuul naaldje,  
het liefst met een punt van slechts één atoom dik, om een 
oppervlak af te tasten. De krachten die daarbij op het  
naaldje werken zijn heel klein, in onze opstelling zo rond de 
piconewton. Toch kunnen we de grootte van deze krachten 
bepalen en gebruiken om het oppervlak in beeld te brengen 
met een atomische resolutie. Hoewel deze techniek al een 
tijdje bestaat, wordt er in onze opstelling een nieuw soort 
sensor gebruikt waar nóg betere resoluties mee te behalen 
zijn en waarmee we zelfs atomen kunnen verplaatsen.  

Mijn voornaamste taak is het ontwikkelen van een methode 
om de gegevens die we daarbij verzamelen om te zetten  
in bruikbare informatie.

Als je de TU/e gewend bent, is het een vreemde maar 
interessante ervaring om aan een Chinese universiteit te 
werken. De werkuren zijn eigenaardig (van 10.30 uur tot na 
middernacht), communicatie in het Engels is heel erg lastig, 
niet-PhD studenten zie je nauwelijks in het lab en er kan hier 
en daar ook nog wel een efficiëntieslagje gemaakt worden. 
Er zijn natuurlijk ook positieve dingen te noemen: zo is de 
campus gebouwd op oude keizerlijke tuinen, met als gevolg 
dat ik me in de Efteling waan zodra ik een stap buiten de 
deur van de faculteit zet. De TU/e zal met Campus 2020 een 
flinke prestatie moeten leveren om nog indruk op mij te maken!
De modernisering die in Beijing plaatsvindt indrukwekkend 
noemen zou een understatement zijn, overal waar je komt 
worden nieuwe gebouwen en metrolijnen uit de grond 
gestampt. Een vreemde omgeving om te wonen. Toen ik 
laatst met een student buiten het universiteitsterrein liep, 
vertelde hij over een restaurant dat al heel oud zou zijn,  
wel meer dan tien jaar. Natuurlijk brengt deze modernisering 
nadelen met zich mee, voor de meeste mensen wegen de 
voordelen echter een stuk zwaarder. En voor mij? Ik ben 
vooral dankbaar voor deze unieke kans om te kunnen wonen 
en werken in ’s werelds snelst groeiende economie.

Jan Cortenbach, student Applied Physics

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

De buurtbarbecue, georganiseerd  
door de bewoners van studentenflat  
De Druppel, op zaterdag 14 mei werd 
goed bezocht. In de tuin van de flat in 
de Jan Tooropstraat leerden bewoners 
van de Tongelrese wijk De Doornakkers 
elkaar beter kennen onder het genot  
van een stukje gegrild vlees. Van de  
tien bewoners die de barbecue 
organiseerden, studeren er negen  
aan de TU/e.

Het is gezellig druk in de tuin van  
Jan Tooropstraat 35 tot en met 39.  
De rij mensen met plastic bestek en 
bordjes begint al bij de bar en loopt dan, 
over het grasveld, richting barbecue.  
De organisatie is tevreden over de 
opkomst: “We hadden op zo’n twee-

honderd bezoekers gehoopt en ik geloof 
dat we daar al in de buurt zitten”, zegt 
Martijn van Damme, huisoudste van  
De Druppel. De zesdejaars student  
Werktuigbouwkunde was al langer van 
plan om een festiviteit als dit te organi-
seren voor bewoners van de flat. Toen  
de buurtcommissie van dit plan hoorde, 
werd besloten er een dag voor de hele 
wijk van te maken. Van Damme: “Mensen 
kennen elkaar hier niet, sommige 
buurtbewoners wisten tot vandaag niet 
eens dat dit een studentenflat was.”

De bezoekers van de barbecue zijn erg 
te spreken over het initiatief van de 
TU/e-studenten. Er mogen veel meer  
van dit soort festiviteiten georganiseerd 
worden, vinden ze. Buurtbewoner Peter 

van Moorsel: “Je leert elkaar als buurt 
beter kennen bij dit soort gelegenheden. 
Mijn vriendin woont al 22 jaar in de  
Jan Tooropstraat en kwam net mensen 
tegen die blijkbaar al zestien jaar haar 

overburen waren, maar waar ze nog 
nooit mee gesproken had.” 

De wijkbarbecue werd door verschillende 
bedrijven en organisaties gesponsord, 

hierdoor kon het entreegeld laag blijven: 
twee euro per persoon. Eindhoven 
Studentenstad is een belangrijke 
sponsor, maar ook de bakker om de 
hoek en lokale slagerij droegen hun 
steentje bij door vriendenprijzen te 
rekenen. Omdat De Doornakkers één van 
de drie Eindhovense Vogelaarwijken is, 
kreeg de organisatie van de barbecue 
ook geld uit het fonds voor krachtwijken. 
(GvdN)

The neighborhood  
barbecue organized by 
the residents of student 
flat De Druppel last  

Saturday, May 14, was quite busy.  
In the apartment block’s garden at the 
Jan Tooropstraat, local residents from 
the Tongelre district De Doornakkers 
had a chance to get acquainted over  
a piece of grilled meat. The barbecue 
was organized by ten resident students, 
nine of which go to TU/e. 

[E]

“Buurtbewoners wisten niet 
dat dit een studentenflat is”

Foto | Rien Meulman

Lekker in de zon naborrelen na een  
dag vol lezingen en workshops.  
De Federatie Studentenverenigingen 
Eindhoven (FSE) hield donderdag  
12 mei ‘de dag van de toekomstige 
ingenieur’. Na afloop was er een 
TU/e-brede borrel op het Auditorium-
veld. Hierbij werd ook de TU/e-student 
van 2011 bekendgemaakt, de titel  
ging naar Li’ao Wang, studente 
Wiskunde en Technische Natuurkunde.  

Het begint al aardig vol te stromen  
rond 16.30 uur, veel studenten halen  
bij aankomst nog wat te eten bij de 
frietkraam of een hamburger die wordt 
geserveerd uit de achterbak van een auto. 
De sfeer is goed en het barpersoneel 

loopt af en aan om zo’n vierhonderd 
man van drinken te voorzien. Als dan 
tegen een uur of vijf het zonnetje 
voorzichtig doorbreekt, lukt het de dj 
steeds beter de toegestroomde meute 
in beweging te krijgen. De aanwezigen 
vinden het wel wat, zo’n borrel voor  
de hele TU/e. Tweedejaars student 
Electrical Engineering Rob Sanders: 
“Het gebeurt hier niet zo heel vaak  
dat er zoiets voor de hele universiteit 
georganiseerd wordt.” 
Tijdens de borrel werd ook de ‘Continu 
Student van het Jaar’ bekendgemaakt. 
De titel ging naar Li’ao Wang, zij 
combineerde haar bachelors Wiskunde 
en Technische Natuurkunde met haar 
functie als secretaris van de commissie 

Wervingsdagen. De prijs van 500 euro 
werd uitgereikt door Eindhovense 
wethouder van mobiliteit en TU/e- 
alumnus, Joost Helms. Rob Weteling, 
student Technische Bedrijfskunde werd 
tweede en de derde plek was voor 
studente Technologie Management 
Merel de Bruijn. 
De borrel was de afsluiting van de ‘FSE 
dag van de toekomstige ingenieur’. De 
hele dag werden er lezingen gegeven 
over onderwerpen als kernfusie en 
duurzame bouwprojecten en er was een 
casestudy van Shell over het exploreren 
van gasvelden in Maleisië. (GvdN)

Enjoying drinks in the afternoon sun after a day full of lectures and 
workshops: last Thursday, May 12, the Federation of Student Asso-
ciations Eindhoven (FSE) organized ‘The day of the future engineer’. 
Afterwards, there were drinks for all TU/e people on the Auditorium 

lawn, during which the TU/e student of 2011 was revealed. First prize was for Li’ao 
Wang, a student of Mathematics and Applied Physics.

[E]Friet, gras en bier 

Foto | Rien Meulman



Foto | Bart van Overbeeke 

Studentenleven | 11 

Clmn

Babyroze 

De TU/e is er dit jaar in geslaagd  
om op een aansprekende manier 
reclame te maken voor potentiële 
nieuwe studenten. Nieuwe 
wervingsposters van onze universi-
teit zijn namelijk sinds enige tijd  
op vele stations in Nederland  
te bewonderen. Dit is natuurlijk  
een gouden greep, gezien de vele 
treinreizigers die Nederland kent. 
Mochten middelbare scholieren  
nog niet zo veel met de trein reizen, 
dan worden in ieder geval de ouders 
van de ganse natie nog beïnvloed.
Zo goed als het concept van de 
campagne is, zo slecht is echter de 
grafische vormgeving. De posters 
zijn van een afstandje niet anders  
te beschrijven dan een groot wit 
vlak, waar in het midden allerlei 
rommel bij elkaar komt. Het geheel 
wordt afgemaakt door een gigan-
tische roze ‘slash’ die de rommel 
scheidt van het trotse hoofd dat  
vast aan de TU/e studeert.  
Het logo en de naam van de TU/e 
zijn verhoudingsgewijs zeer klein 
afgedrukt, evenals de slogan. 
Aangezien deze sinds enige tijd 
‘Where innovation starts’ luidt,  
is dat laatste nog een geluk bij een 
ongeluk. Het kan natuurlijk aan mij 
liggen, daar ik maar een eenvoudige 
bètastudent ben, maar ik vind dat de 
laatste jaren op dit vlak veelvuldig 
de plank wordt misgeslagen.
Waar ik het over heb? Stel je wilt een 
presentatie geven, bijvoorbeeld voor 
iets onbenulligs als je afstuderen. 
Dan heb als powerpoint template de 
keuze uit vijf groep-3-paastekening-
kleuren waaronder oranje, 
lichtgroen en roze. En het kleuren-
virus blijft maar oprukken. Eerst 
werd voorzichtig de ‘slash’ in het 
TU/e-logo roze, inmiddels is ook de 
website vergeven van het babyroze. 
Tot overmaat van ramp heb ik 
onlangs een dictaat gekocht dat  
zo’n lelijke kleur groen had dat  
mijn netvlies er spontaan een 
trauma van opliep.
U merkt het wel, ik ben niet zo van  
al deze nieuwe, hippe kleurtjes.  
De oude stijl met de variatie in 
blauwtinten mocht dan saai zijn,  
het was tenminste serieus en 
volwassen. Maar misschien moeten 
we eens een online peiling doen 
naar de mening van de gemiddelde 
student. Gelukkig is pollweb nog 
gewoon blauw.

Erik Roebroek is student 
Werktuigbouwkunde

Denk als een Innovator; 

laat andere mensen 

het vuile werk voor je 

doen. Cursor gaat voor 

je op pad om de beste 

keus te zoeken, zodat 

het studentenleven 

in Eindhoven nog wat 

aangenamer wordt: de 

ConStudentenBond. 

Deze keer onder het 

mom van ‘student,  

erger je niet’,  

de gaafste  

studentenspelletjes.

PANEL VAN DE WEEK 

Voor ideeën, tips en deelname aan het panel: constudentenbond@tue.nl | Tekst en foto’s: Berdien Zwarthoed en Martine Borm
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Stef Stuntpiloot
Een enorm populair spel onder studenten: Stef Stuntpiloot. Onze Stef vliegt vrolijk rond  
in zijn vliegtuig, maar pas op voor je levende have. Iedereen moet zijn of haar kippen 
beschermen. Door op het juiste moment te slaan, kun je ook nog eens je medespelers 
vervelen. Er zijn tegenwoordig heuse Stef-Stuntpiloot-competities. Lang leve de heimwee 
naar de kindertijd, waar zijn die vervlogen onschuldige jaren toch gebleven? Nog een  
groot voordeel: deze stoere vliegenier wordt nog vrolijker met wat biertjes op!

Black Stories
Dit duistere spel brengt je tot de meest waanzinnige ideeën. De spelmaster vertelt een 
raadsel, de rest mag alleen ja-/nee-vragen stellen. Door steeds specifiekere vragen te stellen, 
kom je langzaamaan achter de gebeurtenis. Ervaring leert ons dat de meest onzinnige vragen 
je toch op de goede weg zetten. Denk je ‘nou dit zal er wel niet aan de hand zijn’, dan is dit 
hoogstwaarschijnlijk wél het geval. We maken ons wel een beetje zorgen over de maker en 
bedenker van het spel, want met zo’n bloederige fantasie kun je maar beter hopen dat je  
hem niet in een donker steegje tegen het lijf loopt.

Mexen
Misschien wel het bekendste drankspelletje: Mexen. Het doel van het spel: heel veel bluffen 
en 21 gooien. Er zijn veel verschillende regels die je kunt gebruiken, maar de algemene vorm 
is toch wel deze: je gooit twee dobbelstenen en kijkt wat de hoogste waarde is die je ermee 
kunt maken. De dobbelstenen laat je niet aan de medespelers zien, zij moeten maar geloven 
wat jij zegt gegooid te hebben. De volgende moet steeds hoger gooien, anders moet hij 
drinken, met als hoogste waarde ‘mex’ (oftewel 21). Nu kun je je voorstellen dat er veel 
gebluft wordt. Het is dan ook zaak om iemand te betrappen op het liegen over zijn worp, 
maar ben voorzichtig, want heb je het fout, dan ben jij zelf de Sjaak! 

30 Seconds
In dit razendsnelle spel moet je zo snel mogelijk (zonder het woord te noemen)  
alle vijf de woorden op je kaartje omschrijven aan je partner. Hoe meer woorden je 
partner weet te raden, hoe meer punten je verdient. En wie het eerst aan de finish 
is, die wint natuurlijk. Niet echt geschikt om veel alcohol bij te nuttigen, maar wel 
om je algemene kennis te testen. En natuurlijk er achter te komen hoe goed jij en  
je partner op één lijn zitten!

BESTE KEUS

Gezelschapsstudent

De Eindhovense studentenhandboog-
vereniging Da Vinci hield afgelopen 
weekend haar jaarlijkse 3D-challenge 
op de campus. Dertig dieren op de TU/e-
campus vielen wreed ten prooi aan 
handboogschieters. Gelukkig merkten 
de schuimplastic beesten zelf niets van 
de pijlen in hun kunststof lijfjes. 

Waar normaal gesproken het bos het 
decor vormt voor de wedstrijden met 
3D-figuren, was dit weekend de 
TU/e-campus een verandering van spijs 
voor de deelnemers. De levensechte 
dieren stonden tussen gebouwen, op 
het gras en tussen de bomen. Zo werd er 
onder meer vanaf het dak van Cascade 
geschoten op een beer. 
Er waren twee wedstrijden, waarbij de 
‘gewone’ competitie zo’n 160 deelne-
mers telde en de competitie voor 
studenten en middelbare scholieren 
rond de 25 kandidaten. Zij schoten in 

zeven klassen, afhankelijk van het type 
boog dat ze hanteerden. 
De meeste boogschieters kwamen uit 
Nederland en ook waren er enkele deel-
nemers overgekomen uit België en Duits-
land. Da Vinci-leden deden zelf overigens 
niet mee, omdat ze te druk waren met de 
organisatie. Zij hadden het evenement 
georganiseerd met het Archery Centre. 
Volgens Thijs Thurlings, student Werk-
tuigbouwkunde, en Emiel Visser, student 
Technische Natuurkunde, van Da Vinci is 
het toernooi prima verlopen. (JvG)

Studenten uit heel Europa slaan 10, 11 
en 12 juni hun tenten op aan de Dommel 
voor een weekend vol sport, spel en 
feest. Het 33e Hajraa Buitentoernooi, 
georganiseerd door de gelijknamige 
studenten volleybalvereniging, wordt 
dit jaar gehouden tijdens het pinkster-
weekend. Vanwege de vrije maandag,  
is er een extra feest op zondagavond. 
Tijdens het toernooi wordt ook het  
Open NSK Grasvolleybal gehouden.

Voor het toernooi hebben zich al teams 
ingeschreven uit onder meer Polen, 
Zwitserland, Cyprus en Israël. Thijs 
Arnts, student Bouwkunde, zit in de 
organisatie en vertelt: “Na een wat 
langzame start qua aanmeldingen 
maken we nu een flinke inhaalslag. 

Met de reeds ingeschreven teams kunnen 
we er al een mooi weekend van maken.”
Er zijn verschillende niveaus binnen het 
toernooi. Arnts: “Door de camping tot 
maandag te laten staan, kan iedereen 
die avond nog blijven en de dag erna 
nog een beetje gezamenlijk uitbrakken.” 
Inschrijven voor 22 mei via 
www.hajraabuitentoernooi.nl. 

Duitsers en Polen gooiden afgelopen 
weekend hoge ogen op het tafeltennis-
toernooi van studenten tafeltennis-
vereniging Taveres. Zowel bij het 
dubbeltoernooi op zaterdag als  
tijdens het enkeltoernooi op zondag  
domineerden spelers uit beide landen.  
Het toernooi dat in het Studentensport-
centrum werd gehouden, telde zo’n 
driehonderd deelnemers uit Nederland, 
Duitsland, Polen, Tsjechië, Italië, 
Frankrijk en Denemarken. Via beamers 
konden de deelnemers ook een blik 
werpen op de absolute tafeltennistop: 
het WK Tafeltennis dat afgelopen 
weekend in Nederland plaatsvond. 

Thirty animals on TU/e’s 
campus were eliminated 
by archers. Fortunately, 
the animals didn’t notice 

any of the arrows penetrating their 
bodies – they were made from foam 
plastic. Eindhoven student arching 
association Da Vinci was competing in 
the annual on-campus 3D challenge.

Last weekend, it was the Germans and the Poles who did an excellent 
job at the table tennis tournament organized by student table tennis 
association Taveres. The tournament took place in the sports center 
and attracted some three hundred participants from the Netherlands, 

Germany, Poland, the Czech Republic, Italy, France and Denmark.

On June 10-12, students 
from all over Europe will 
be pitching their tents 
alongside the Dommel for 

a weekend brimming with sports, games 
and parties. It is the 33rd edition of the 
Hajraa outdoor tournament, organized 
by the student volleyball association of 
the same name.

[E]
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Handboogschieters zien beren op de weg

Duitsers en Polen 
domineren tafeltennistoernooi

Volleyballen, kamperen, feesten 
én uitbrakken tijdens Pinksteren

Foto | Bart van Overbeeke 
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Maartje Bastings | “Ik miste het maken van wiskundesommetjes”

Dat treft!

“Om 20.00 uur komt mijn bezoek binnen 
en één minuut daarvoor ben ik met alle 
voorbereidingen klaar”, vertelt Maartje 
Bastings lachend. Ze heeft er dan wél 
voor gezorgd dat alles tot in de puntjes 
is verzorgd. De TU/e-promovenda, 
professioneel dwarsfluitiste en triatlete 
heeft een druk leven, maar ‘creatief met 
de agenda omgaan’ helpt haar alles 
combineren.

Maartje Bastings (27) haalt een zwart 
type fluit met witte ringen uit haar tas, 
dat maar weinigen zullen kennen.  
Ze kocht het instrument, dat traverso 
wordt genoemd, op een beurs voor oude 
muziekinstrumenten. “Ik ben er verliefd 
op geworden. Hij past gewoon bij me.” 
De traverso is een replica van een 
exemplaar uit het begin van de 
achttiende eeuw, toen gemaakt door 
Willem Beukers en nu nagemaakt door 
Simon Polak uit Veghel. Bastings moest 
het laatst even zonder haar dierbare 

bezit doen, omdat het ebbenhout het 
veranderlijke weer van de laatste tijd 
niet had doorstaan en was gebarsten. 
Afgelopen zaterdag deed hij weer dienst 
doen tijdens het optreden dat ze met haar 
kamermuziekorkest Ensemble Joyeux  
in de Eindhovense Catharinakerk had.
Het ensemble -opgericht door Maartje, 
TU/e-alumnus Eelco Kooiker, Barbara 
Vermaas en Martijn Verbrugh- speelt 
muziek uit de baroktijd en volgens 
Bastings lukt dat het best met  
‘authentieke’ instrumenten. “Bepaalde 
schrijfstijlen zijn ineens logischer,  
ik speel de muziek hoe die bedoeld is. 
Met de traverso krijg ik wollige en zachte 
klanken. Ik krijg er nu zelfs kromme 
tenen van als de muziek met een 
modern instrument wordt gespeeld.”
Haar belangstelling voor oude muziek 
begon tijdens haar opleiding aan het 
conservatorium, maar minstens zo leuk 
vindt ze het om ‘moderne’ muziek te 
spelen op de piccolo en dwarsfluit.  

“Dan heb ik het niet over popmuziek, 
maar over klassieke muziek na de 
barokperiode.” De bevlogen muzikante 
treedt niet alleen met haar eigen 
ensemble op, maar ook met het 
Symfonieorkest Eindhoven en ze valt 
binnenkort in bij het Philips Symfonie 
Orkest op piccolo voor hun concertreis 
naar Brazilië. “De afwisseling maakt  
het leuk.” 
Bastings heeft altijd wat om handen. 
Repeteren, onderzoek doen, sporten, 
optreden, naar feestjes gaan.  
De duizendpoot begon al op haar 
zeventiende, tijdens haar middelbare 
school, aan de studie dwarsfluit aan  
het conservatorium. Toch was die 
opleiding niet genoeg om haar honger 
naar kennis te stillen. “Ik ben teveel een 
bèta. Ik miste het maken van wiskunde-
sommetjes.” Ze startte daarom na het 
behalen van haar vwo-diploma ook  
nog met de opleiding Biomedische 
Technologie, waarvoor ze eind 2008  

cum laude slaagde. In datzelfde jaar werd 
ze onderscheiden met een Toptalent 
Fellowship van de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek voor haar promotievoorstel.
Het conservatorium rondde ze een  
jaar daarvoor af, nog nominaal ook. 
“Een kwestie van creatief plannen en  
het was soms hopen dat tentamens  
niet op hetzelfde moment vielen.”  
Nu is de jonge onderzoekster bezig  
met promoveren en ze verwacht dat  
ze zich in 2012 doctor kan noemen.  
De resultaten van haar onderzoek  
naar medische toepassingen van 
biomaterialen zijn volgens Bastings  
tot nu toe veelbelovend. De tijd die ze 
vrijspeelde door het afronden van het 
conservatorium, vulde ze meteen weer 
in door triatlon te doen. Ook dit doet ze 
vol overgave en enorm fanatiek. “Dit jaar 
heb ik het trainen en de wedstrijden  
op een lager pitje gezet, maar het is  
me laatst toch gelukt om voor het eerst 

de ‘magische’ 40-minutengrens op de 
tien kilometer hardlopen te doorbreken.”
Als het even mooi weer is, gaat ze een 
stuk lopen of klimt ze op de fiets. “Het is 
heerlijk om in de bergen in Italië de top 
te bereiken.” Ze moet lachen om de 
dubbele betekenis die in die uitspraak 
zit. “Tsja, volgens mij wil ik met alles de 
top bereiken.” Keuzes maken vindt ze 
moeilijk tussen al die leuke dingen in 
haar leven, maar eigenlijk is het ook niet 
nodig. “Alles is leuk en alles wat ik doe, 
gaat gewoon goed. Ik hoef me nooit te 
vervelen.” Haar hobby’s maken een 
‘substantieel deel’ uit van haar leven, 
maar de wetenschap staat voorop.  
Haar ambities? “Professor worden en 
mijn eigen onderzoeksgroep starten.”

Interview I Judith van Gaal
Foto I Rien Meulman 

In de hal van Vertigo zijn zes Bouwkundestudenten bezig met het ophangen van 
grote witte doeken aan het plafond. De jongens volgen het vak Panamarenko, 
hierbij leren ze hoe je materialen kunt gebruiken om de perceptie van een ruimte  
te veranderen.

Met een rolsteiger rijden de jongens door de entreezaal om deze aan te kleden  
voor de TU/e Odyssee van donderdag 19 en vrijdag 20 mei. Een van de studenten is 
Erik de Jong, hij legt uit waarmee ze vandaag bezig zijn: “De faculteit Bouwkunde 
moet Ithaka gaan voorstellen, het eiland waar Odysseus vandaan komt.  
De deelnemers moeten eerst door deze zaal voordat ze met de lift naar boven gaan. 
Omdat Odysseus al tien jaar van huis is, is hij vervreemd geraakt van zijn thuis.  
Dit ‘vervreemde’ sfeertje willen we creëren door licht te projecteren op deze witte 
doeken.” 
De Odyssee is een project met een beperkt budget, voor de studenten is het dan 
ook de uitdaging om met goedkope materialen toch een mooi geheel neer te zetten. 
De Jong: “Naast doeken gebruiken we bijvoorbeeld ook aluminiumfolie en 
steigerhout. We werken met een groep van tien man, afgelopen weken hebben  
we door een maquette te maken gekeken welke stoffen het mooiste effect hebben. 
Nu bouwen we alles op zodat het op tijd klaar is voor de Odyssee aan einde van 
deze week.” (GvdN)

Erik de Jong (rechtsonder) en zijn collega-studenten.


