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Interactie met je lezer blijft een
wonderlijk iets. Soms hebben we
artikelen waarvan we verwachten dat
daar zeker ingezonden brieven op
komen. Denk aan de bezuinigingen
of het omgooien van het bachelor
curriculum. Stilte valt ons dan ten deel.
Wat moet er gebeuren om jullie,
lezers van Cursor, te bewegen tot
interactie met ons? Sinds de laatste
TU/e-meerkamp hebben we het door:
we moeten een fout maken in het
benoemen van de winnaar. Dan weet
plotseling iedereen ons mailadres en
telefoonnummer. Jullie weten ons
dus te vinden. Wees welkom in onze
mailbox, via twitter of facebook,
want we zijn er voor jullie!

English page
Hilde Bosman

Cursor online
www.tue.nl/cursor
Druk
Drukkerij Janssen|Pers, Gennep
Advertenties
Bureau Van Vliet BV
tel. 023 - 5714745

De TU/e wordt steeds tweetaliger en
Cursor wil hierbij niet achterblijven.
Al jaren hebben we de ‘English page’
en sinds dit seizoen ook korte
vertalingen van de meeste
Nederlandstalige artikelen. Voor de
achterpagina van deze week sprak
ik de Iraanse promovenda Elham
Hosseini Nejad. Ze vroeg of het stuk
in het Engels gepubliceerd zou
worden, zodat zij en haar buitenlandse collega’s het ook zouden
kunnen lezen. Eigenlijk was dat
niet meer dan logisch, vonden we.
Daarom, vooralsnog bij uitzondering,
een Engelstalig interview op de
achterpagina.

Het bacheloronderwijs gaat op de
schop. In september 2012 moet al heel
wat zijn aangepast. Rector Hans van
Duijn ging woensdag 25 mei het debat
aan met een gemêleerd gezelschap van
studenten en medewerkers. Een reeks
aan onderwerpen passeerde de revue:
de instroom, de rendementscijfers,
studeerbaarheid, risico’s voor ‘kleine’
opleidingen en de angst voor het verlies
van de technische identiteit van de
TU/e.
Voor zo’n honderdvijftig studenten en
medewerkers zette rector Van Duijn nog
eens kort uiteen wat de problemen zijn:
de instroom blijft al jaren steken op
duizend studenten, de uitval in die
groep is groot en de rendementen zijn
ronduit dramatisch. Kleine opleidingen
lopen hierdoor gevaar opgedoekt te

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?

GTD-team wint meerkamp
TU/e-medewerkers
20 mei 2011 - Het GTD-team ‘De Jonge
Honden’ heeft de meerkamp voor
TU/e-medewerkers gewonnen. De ploeg
wist op donderdag 19 mei tijdens hun
ronde langs het parcours van ‘spelzonder-grenzen’ de meeste punten bij
elkaar te sprokkelen. Maar liefst 25
teams met gemiddeld tien deelnemers
gingen de sportieve strijd aan.

“Straf voor fraude
studiebeurs te streng”
24 mei 2011 - Waarom zou de overheid
een sjoemelende student harder bestraffen dan een sjoemelende uitkeringsgerechtigde? De voorgestelde boete

bezuinigingsscenario moet Bouwkunde
1,3 miljoen besparen. Volgens Scholte
zullen cruciale leerstoelen dan niet meer
bezet kunnen worden. Dat zijn volgens
hem ingrepen “waarbij je jezelf vragen
gaat stellen over het bestaansrecht van
de opleiding.” (HK)
Lees meer over de bezuinigingsplannen
op pagina 9.
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For the two TU/e departments harboring the most
students, Architecture,
Building & planning and
Industrial Engineering& Innivation
Sciences (IE&IS), the cutbacks for the
years to come will have a more substantial impact than for departments with
research benefiting from more second
and third-party cash flows. At IE&IS, a
full hiring freeze is inevitable. Architecture, Building & Planning fears a strong
increase in pressure on education.

“Ons onderwijssysteem is vastgelopen”

Opmaak
Natasha Franc
Peter Peels

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

Jos Hermus, directeur bedrijfsvoering bij
IE&IS, zegt dat voor het behalen van het
minst slechte bezuinigingsscenario bij
zijn faculteit al direct drastische
ingrepen noodzakelijk zijn. “We moeten
een bezuiniging realiseren die uit moet
komen tussen een bedrag van iets onder
de miljoen tot 1,4 miljoen in het
slechtste geval”, vertelt Hermus. “Om
alleen al dat eerste bedrag te kunnen
halen, zal bij IE&IS een volledige
vacaturestop noodzakelijk zijn. Dat

betekent dat we in ons onderwijs zaken
moeten stopzetten. Bij faculteiten met
veel tweede- en derde-geldstroomonderzoek is de bezuiniging nu meer
een cashflow probleem. Ik zie bijvoorbeeld dat een faculteit als Werktuigbouwkunde er veel gemakkelijker mee
om kan gaan. Bij ons tasten de
bezuinigingen direct het onderwijsproces aan. Ik hoop dat het College van
Bestuur straks bij het opmaken van het
totaalbeeld nog eens serieus kijkt waar
nu per faculteit op ingegrepen wordt.”
Paul Scholte, directeur bedrijfsvoering
bij Bouwkunde, maakt zich onder meer
zorgen over de effecten die de
bezuinigingen zullen hebben op de
onderwijsdruk. Als de instroom gelijk
blijft aan die van vorig jaar -toen
stroomden van het vwo zo’n 250
studenten in- zou het volgens hem nog
net te doen zijn. “Maar als de instroom
boven de driehonderd studenten uitkomt, hebben we echt een probleem”,
aldus Scholte. Bij het slechtst mogelijke

Rector debatteert over nieuwe aanpak bacheloronderwijs
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Voor de twee faculteiten aan de TU/e die
de meeste studenten herbergen,
Bouwkunde en Industrial Engineering &
Innovation Sciences (IE&IS), hebben de
bezuinigingen die de komende jaren
gerealiseerd moeten worden een grotere
impact dan bij faculteiten met veel
tweede- en derde-geldstroom-onderzoek. Bij IE&IS is een volledige
vacaturestop onvermijdelijk en bij
Bouwkunde wordt gevreesd voor een
sterk toenemende onderwijsdruk.

voor fraude met de basisbeurs is te
hoog, vindt de Raad van State.
Het ergert het kabinet dat veel studenten nog bij hun ouders wonen en zich
bij de gemeente ergens anders laten
inschrijven, zodat ze jaarlijks tweeduizend euro extra basisbeurs
opstrijken. Gemeenten gaan op
huisbezoek bij verdachte studenten,
kondigde de staatssecretaris aan. Wie
betrapt wordt, moet bovendien een
boete betalen van vijftig procent van het
gefraudeerde bedrag. Dus wie voor
tweeduizend euro fraudeert, moet
drieduizend euro terugbetalen.

SGP en ChristenUnie:
“Toch tweede studie”
25 mei 2011 - Talentvolle studenten
moeten zonder extra kosten twee
masterstudies na elkaar kunnen volgen,
vinden de Eerste Kamerfracties van SGP
en ChristenUnie. Ze dreigen een wetsvoorstel over selectie aan de poort en

verhoogd collegegeld te blokkeren.
De senatoren van regerings- en oppositiepartijen stellen scherpe vragen over
het wetsvoorstel ‘Ruim baan voor
talent’, waarin staat dat opleidingen
onder voorwaarden aan de poort mogen
selecteren en verhoogd collegegeld in
rekening kunnen brengen.

Vaker deurwaarder bij
studieschuld
25 mei 2011 - Steeds vaker moet de
overheid een deurwaarder inschakelen
om voormalige studenten hun studieschuld te laten afbetalen. Bijna één op
de zes schuldenaren krijgt wel eens een
brief van een incassobureau. Voor het
derde jaar op rij stijgt het deel van de
studieschulden waarvoor de Dienst
Uitvoering Onderwijs een deurwaarder
in de arm moet nemen: van dertien
procent in 2007 naar zestien procent in
2010. Dit blijkt uit het digitale jaarverslag van DUO.

worden. En door het verlies van
marktaandeel loopt de TU/e in de
toekomst miljoenen euro’s mis.
Van Duijn sprak van een “vastgelopen
onderwijssysteem”. Om dat weer aan de
gang te krijgen, is een plan ontwikkeld.
De essentie daarvan: door het aanbieden van meer keuzemogelijkheden
moeten studenten worden aangetrokken
die wel geïnteresseerd zijn in techniek,
maar die meer generalist zijn of die er
direct een carrière mee willen opbouwen. Levert die flexibiliteit straks meer
instroom en betere rendementen op? Uit
de zaal kwam de vraag of die grotere
keuzevrijheid straks niet juist de reden
is dat studenten vastlopen. Van Duijn:
“We vragen hiermee ook om een andere
houding bij de student. Die moet heel
goed nadenken over zijn keuzes.
Daarnaast vraagt het ook om een andere
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Our Rewwwind feature
provides you with
snippets of last week’s
news. What happened
online after the previous Cursor
magazine was published?
GTD team wins multisport TU/e staff
May 20, 2011 - GTD team ‘De Jonge
Honden’ (The Young Dogs) won the
multisport for TU/e staff. On Thursday,
May 19, the team managed to accumulate the most points during the ‘gamewithout-frontiers’ track. No less than 25
teams competed, each consisting of an
average of ten contestants.

Foto | Peter Peels

houding van ons onderwijzend
personeel. Zij moeten de student daarbij
helpen en coachen.”
Ander belangrijk punt: hoe zit het met
het behoud van de TU-identiteit? Die
vraag kwam verschillende malen voorbij.
Het meest uitgesproken was een
informaticastudent die concludeerde dat
de TU/e met dit plan op de vlucht slaat
voor de techniek. Anderen waren bang
voor het uitwijken van studenten naar
Delft door het invoeren van meer sociale
wetenschappen en menswetenschappen. Van Duijn: “Nee, onze status als TU
verliezen we niet, want de mogelijkheid
blijft bestaan om met jouw vak helemaal
de diepte in te gaan. Dan kies je
daarvoor meer vakken in je keuzeruimte.
We bieden straks wel meerdere routes

Punishment for grant fraud too severe
May 24, 2011 - Why would the government impose a more severe fine on
fraudulent students than on fraudulent
welfare recipients? The Dutch Council of
State feels the fine for fraud concerning
the basic grant to be too high. The
government is aggravated by students
who reside with their parents, yet are
registered at another address within the
same municipality in order to receive an
extra two thousand euro for their basic
grant every year. A new law is to change
all this. Cities will be making house calls
at addresses of suspect students, said
the State Secretary. Whoever gets
caught has to pay an extra fine of half
the sum that was unlawfully received.
Should someone have received an
excess of two thousand euro, they’ll
have to repay three thousand.
SGP and ChristenUnie:
“Second master after all”
May 25, 2011 - Talented students should
be allowed to do two consecutive master
degrees without having to pay extra, say
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Dieven ontdekken kluisjes Lupo haalt vijf trofeeën op in Berlijn
Weer drie diefstallen deze week op de
TU/e-campus. De daders hadden deze
keer kluisjes als doelwit. Desondanks
raadt de beveiliging aan om laptops nog
steeds daarin op te bergen. “Dat is
altijd nog beter dan spullen ergens los
laten staan.”
Uit een kluisje in de K-vleugel van het
Paviljoen verdween een tas met laptop.
Deze tas werd later, inclusief laptop,
teruggevonden in Potentiaal. Daar
werden bij studievereniging Thor twee
andere kluisjes opengebroken waaruit
ook twee laptoptassen werden
meegenomen. Op sommige faculteiten
hangen camera’s bij de kluisjes, maar
niet overal.
Beveiliger Hay Becks baalt hoorbaar.
“We hebben wel wat signalementen,
maar daar komt nog geen duidelijk
beeld uit naar voren. We doen ons best,
maar het is zoeken naar een speld in
een hooiberg.” Het probleem is dat de
dieven (waarschijnlijk zijn het er twee)
volgens het signalement makkelijk
kunnen doorgaan voor studenten. “Ze
hebben die leeftijd, en kleden en

gedragen zich als studenten”, aldus
Becks. Hij is er echter vrij zeker van dat
het géén studenten zijn die de
diefstallen plegen.
Wie iets verdachts ziet, wordt verzocht
om te bellen met de beveiliging:
040-247 2020. Studenten wordt nog
steeds aangeraden om de kluisjes te
gebruiken. “Spullen los neerzetten is
nooit goed, en bij de kluisjes is de kans
dat ze toch een keer betrapt worden
groter.” (SK)

[E]

Three more thefts this
week. This time, the
perpetrators were after
locker content. Still,
security advises to keep storing
laptops in lockers. “After all, it’s better
than having your stuff lie around.”

Lupo EL in Berlijn. Foto | Autozine.nl

Op het Michelin Challenge Bibendum
2011 in Berlijn heeft TU/e’s elektrische
onderzoekswagen , de Volkswagen Lupo
EL, maar liefst vijf awards gekregen. Het
team heeft de gedeelde eerste prijs
gewonnen in de klasse conceptauto’s.
aan. Maar ook daarbij is het zeker geen
vrijheid-blijheid.”
De studeerbaarheid van het huidige
curriculum kwam ook aan bod. Moet het
misschien schoolser omdat voor de
gemiddelde vwo-scholier de overgang te
groot is? Van Duijn erkende dat de
aansluiting een groot probleem is, maar
dat daar met de middelbare scholen wel
stappen in gezet worden. In het nieuwe
plan wordt er nadrukkelijk op gemikt om
de belasting meer over de kwartielen te
verdelen. Zelfwerkzaamheid en
coaching zijn belangrijke elementen in
het plan. “Op die manier willen we de
student weer meer betrekken bij zijn
studie. Die moet daar echter ook dan
nog steeds tijd en moeite in steken.”
Want dat laatste zag een deelnemend
student als het grootste euvel:
“Studeerbaarheid is niet het probleem.

Senate members of SGP and ChristenUnie. They threatened to bar a bill on
student selection and increased tuition
fees.
The government and opposition parties
have been asking critical question about
the bill ‘Ruim baan voor talent” (Make
way for talent), which says that under
certain conditions, studies are free to
select the best students as well as
charge higher tuition fees.
Bailiff more common for student loan
May 25, 2011 - Ever more often, the
government has to use bailiffs to have
former students repay their student
loans. Almost one in six debtors has
received a letter from a collection
agency. For the third consecutive year,
the percentage of study loans DUO has
to employ bailiffs for to retrieve has
increased: from thirteen per cent in
2007 to sixteen per cent in 2010. This
shows from the digital annual report of
DUO.

Er zijn vakken die studenten niet leuk
vinden en daar steken ze gewoon te
weinig tijd in.” (HK)

[E]

Bachelor education will
be undergoing some
drastic changes. Already
by September of 2012,
major adjustments will have to have
been implemented. On Wednesday,
May 25, Rector Hans van Duijn entered
into a debate with a mixed company of
students and employees. A large number of topics were covered: the influx,
graduation success rates, the risks for
‘small’ studies and the fear of losing
TU/e’s technical identity.

Geen
papieren
Cursor
Volgende week verschijnt er geen
papieren Cursor.
Cursor 29 verschijnt op donderdag
9 juni. In de tussentijd is het TU/enieuws te volgen via www.tue.nl/cursor,
via @tuecursor op Twitter en op
Facebook. (BS)

[E]

Cursor will not be
published on paper next
week. Cursor 29 will be
available on campus on
Thursday, Juni 9. In the meantime,
www.tue.nl/cursor and twitter
(@tuecursor) will be the go-to places for
important news updates.

Vooral op acceleratie en zuinigheid deed
de Lupo het erg goed. Binnen 3,6
seconden reed ze 50 km/u. Alleen een
Franse Venturi trok sneller op. Wat
zuinigheid betreft kon geen enkel
automerk de Lupo overtreffen; met 9
kWh legde de kleine en lichtgewicht
auto 125 kilometer af. ‘Met onze batterij
hadden we de rally wel tweemaal
kunnen afleggen’, twitterde het team.
En: ‘we waren wel 30% zuiniger dan de
gemiddelde deelnemer’. Onder de
twaalf concurrenten waren grote merken
als Daimler, Nissan, Volvo en Audi. De

overallprijs werd op het laatste moment
in twee categorieën verdeeld: een voor
de productieauto’s en een voor
conceptauto’s. Die laatste award werd
toegekend aan zowel de TU/e als de
universiteit van Helsinki.
De organisatie schonk iedere deelnemer
twee glazen trofeeën om de geringe
uitstoot te roemen; de ‘local emissions
award en de ‘well to wheel CO2
emissions award’.
Erwin Meinders, ir. Paul van Oorschot en
dr.ir. Igo Besselink hebben het druk
gehad vorige week. Terwijl veel
automerken teams van twintig personen
naar Berlijn afvaardigden, moesten zij
met hun drieën de taken op gebied van
transport, navigatie, media, besturing
en reparaties uitvoeren. Een trotse
Besselink: “Als underdog namen we
deel aan het evenement. We wisten wel

Ach en Wee

dat we zuinig waren, maar de betrouwbaarheid was ons nog niet bekend. We
hadden nog geen duizend kilometer met
de Lupo gereden.” De Lupo is op een
aanhangwagen naar Berlijn gebracht
omdat het herladen teveel tijd zou
kosten. De volgende activiteit waar Lupo
te zien zal zijn is Lowlands. (NS)

[E]

At the Michelin Challenge Bibendium 2011 in
Berlin, TU/e’s electrical
research car, the Volkswagen Lupo EL, won no less than five
awards. The team won a shared first
place in the category of concept cars.
The Lupo performed especially well on
acceleration and economy.
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Eindhoven hoofdstad
van de vleeskweek
De TU/e als centrum van het wereldwijde kweekvlees-onderzoek. Het prestigieuze Amerikaanse blad ‘The New
Yorker’ publiceerde op vrijdag 23 mei
het artikel ‘Test-Tube Burgers’. Hierin
gaat journalist Michael Specter opzoek
naar vlees dat is vervaardigd in een
laboratorium. Specter is erg onder de
indruk van de Eindhovense universiteit.
Specter: “The university, and particularly its department of Biomedical
Engineering, has become the hub for
research into growing meat.”
Om antwoord te krijgen op de vraag ‘Hoe
lang duurt het nog voordat je in een
laboratorium geproduceerd vlees kan
eten’, reist Michael Specter de wereld
rond op zoek naar de laatste ontwikkelingen rond kwekvlees. Tijdens zijn
zoektocht komt hij uit in Nederland, dat
hij het ‘Silcon Valley’ van het laboratoriumvlees noemt.
Bij de faculteit Biomedische Technologie
(BMT) van de TU/e staat de journalist
voor het eerst oog in oog met een ‘testtube burger’; een kluitje muizencellen
van enkele millimeters groot. Hoewel
Specter het aanzicht visueel zo aantrek-

kelijk noemt als ‘muizenuitwerpselen’,
realiseert hij zich ook dat dit de weg is
die bewandeld moet worden om vleeskweek op grote schaal mogelijk te
maken.
Daisy van der Schaft is werkzaam binnen
de groep Soft Tissue Biomechanics and
Engineering en leidde Specter tijdens
zijn bezoek aan de TU/e in januari rond
in het laboratorium van BMT. Van der
Schaft: “Natuurlijk vind ik het heel mooi
dat ons onderzoek, maar zeker ook de
groep, faculteit, universiteit en ook
Eindhoven positief in de pers komt.”
(GvdN)
http://www.newyorker.com/reporting/
2011/05/23/110523fa_fact_specter
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TU/e is the center of
global research into
cultured meat, says
renowned American
monthly ‘The New Yorker’ in this week’s
article titled ‘Test-Tube Bugers’. For the
article, journalist Michael Specter went
in search of meat that was created in a
lab. The reporter is quite impressed with
TU/e’s knowledge in the field.

Elektrische racewagen URE stuk lichter
De nieuwe elektrische racewagen van
het studententeam University Racing
Eindhoven (URE) is een stuk lichter dan
zijn voorganger. De URE06 is dankzij
een ander chassis en gewijzigde
wielophanging ruim dertig kilo
afgevallen. De supersnelle bolide weegt
nu nog 230 kilo. Vorige week werd de
wagen gepresenteerd.
Ook dit jaar zal URE deelnemen aan
races in Engeland, Duitsland en
Oostenrijk. De eerste vindt halverwege
juli plaats op het bekende Britse circuit
Silverstone. “We hebben nog een tot
twee weken nodig om onze racewagen
af te bouwen. Daarna kunnen we hem
nog anderhalve maand uitgebreid testen
voordat we ermee gaan racen”, zegt
Arjan van der Linden. Volgens de
‘operation manager’ van URE is de
grootste winst gehaald in de gewichtsreductie. “We hebben een gigantisch
grote stap gemaakt. Die zal zeker terug
te vinden zijn in de prestaties op het
asfalt.” De vermageringskuur is volgens
Van der Linden vooral te danken aan het
‘slimmer omgaan’ met materialen zoals

De nieuwe racewagen van URE. Foto | URE

carbon en aluminium. De lichtere versie
zal vermoedelijk niet alleen sneller zijn.
Naar verwachting van de circa vijftig
studenten die aan het project hebben
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gewerkt, zal de URE06 ook beschikken
over een betere wegligging en
wendbaarheid. (FvO)

The new electrical racecar of student team University racing Eindhoven
(URE) is substantially lighter than its predecessor. Thanks to a different
chassis and changes to the suspension, the URE06 lost no less than
twenty kilos. TU/e’s high-speed racer now weighs 230 kilos.

“Medezeggenschap is soms
Een eitje tikken met het CvB best een gedoe”

CvB-voorzitter Arno Peels aan tafel met studenten. Foto | Bart van Overbeeke

In de University Club vond vorige week
donderdagochtend het traditionele
OntbEIt plaats. Studenten uit alle
geledingen van de TU/e konden een
eitje tikken met het College van Bestuur.
Studentenfractie Groep-één selecteerde
daarvoor 27 studenten. Verdeeld over
vier tafels gingen ze in gesprek met een
collegebestuurder. Op informele wijze
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werden actuele zaken besproken. Roald
Damoiseaux, pr-commissaris van de
studentenfractie: “Het ging onder meer
over de plannen van het kabinet over
het onderwijs, de bezuinigingen op de
TU/e, Campus 2020 en de reorganisatie
van het bacheloronderwijs op de
universiteit.” (FvO)

Last Thursday morning, the University Club organized the traditional
ontbEIt (brEGGfast). Students from all ranks of TU/e were welcome to
have an egg breakfast with the Executive Board.

Nominatie DSM-prijs
voor plastic elektronica
Dr.ir. Simon Mathijssen is een van de
drie Nederlandse genomineerden voor
de DSM Science & Technology Award
2011 in de regio ‘noord’. Mathijssen, die
september aan de TU/e promoveerde, is
samen met acht andere kandidaten uit
Nederland, België en het noorden van
Duitsland geselecteerd op basis van zijn
promotieonderzoek.
De technisch natuurkundige werkte
tijdens zijn promotie -die hij deels bij
Philips uitvoerde- aan organische
(‘plastic’) micro-elektronica, gemaakt
via zelfassemblage.
Op 31 mei mag Mathijssen de jury ervan
overtuigen dat hij in aanmerking komt
voor de eerste prijs van 10.000 euro. De

finalisten zijn al zeker van een
geldbedrag van 1.250 euro. Chemiereus
DSM reikt de prijs jaarlijks uit aan een
promovendus of recent gepromoveerde
voor innovatief onderzoek met potentie
voor praktische toepassingen. (TJ)
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Dr.ir. Simon Mathijssen
is one of three Dutch
nominees for the DSM
Science & Technology
Award 2011 for the ‘north’ region.
Mathijssen received his PhD at TU/e
last September. He and eight other
hopefuls from the Netherlands, Belgium and the north of Germany were
selected based on their PhD research.
He developed plastic microelectronics.

Moeten we meer gebruikmaken van
social media? Hoe betrekken we
jongeren bij medezeggenschap? Hoe
verhouden interne en externe medezeggenschap zich? Welke taken hebben de
vakbonden? Formeel of informeel? Het
zijn enkele van de discussiepunten die
dinsdag de revue passeerden tijdens de
conferentie over medezeggenschap die
aan de TU/e werd gehouden. Hapklare
oplossingen waren er nog niet aan het
eind van de dag, maar wel veel ideeën.
“Medezeggenschap is soms best een
gedoe”, stelt TU/e-bestuurslid mr. Jo van
Ham in zijn praatje aan het begin van de
dag. Volgens hem gaat het redelijk tot
goed met de medezeggenschap aan de
TU/e en andere universiteiten, maar is
er noodzaak tot verandering. Hij ziet zelf
bijvoorbeeld heil in een flexibelere cao
waarbij universiteiten meer zelf kunnen
bepalen en hij bepleit gezamenlijk
werken aan een lange termijnvisie. “Het

gaat soms teveel in een vroeg stadium
over de details.”
Roald Damoiseaux en Sandra van
Tienhoven bezoeken de conferentie
vanuit studentenfractie Groep-één.
Volgens hen is er onder studenten
voldoende animo voor medezeggenschap, maar ontbreekt het aan de TU/e
aan jonge medewerkers in de universiteitsraad. Ze menen dat ze volop
kunnen meedenken over allerlei zaken.
Een verbeterpuntje is volgens de twee
de vaak formele gang van zaken. “Als je
informeel met elkaar spreekt, bereik je
vaak meer.”
Martin van Gessel, cao-onderhandelaar
voor CNV Publieke Zaak, draait al heel
wat jaren mee in de medezeggenschap.
“Natuurlijk botste het wel eens, maar de
Colleges van Bestuur aan de TU/e
hebben altijd naar me geluisterd. Het
gaat er hier best harmonisch aan toe.”
Voor Van Gessel is het vandaag duidelijk

geworden dat de medezeggenschappers
meer met social media moeten doen en
dat er nog meer draagvlak moet komen
voor het werk van de raden en bonden.
Hij zal de veranderingen zelf niet meer
van dichtbij meemaken. De medezeggenschapper in hart en nieren stopt er
binnenkort mee en gaat aan de slag als
buschauffeur. (JvG)

[E]

Should we increase our
use of social media?
How do we involve youth
in student participation?
How do internal and external participation relate? What are the unions’ tasks?
Formal, or informal? These are some of
the discussion topics that were talked
about at the conference on participation that was held at TU/e last Tuesday.
The end of the day offered no instant
solutions, but there sure were a lot of
ideas.

Carrièretips voor een baan als topman
Hij heeft de gedroomde loopbaan voor
veel TU/e-studenten: ir. Gerard
Kleisterlee. Op uitnodiging van de
Eindhovense studentenafdeling van
ingenieursvereniging KIVI NIRIA gaf de
oud-CEO van Philips dinsdagavond een
lezing in het Auditorium. Kleisterlee
sprak tijdens over zijn loopbaan bij
Philips, de TU/e, de toekomst van
Europa en het Verre Oosten.
Met zo’n tweehonderd inschrijvingen zit
de Blauwe Zaal van het Auditorium vol.
Kleisterlee spreekt beheerst en vol zelfvertrouwen, aan alles merk je dat hij tien
jaar lang een multinational geleid heeft.
Kleisterlee vertelt over het verloop van
zijn carrière, vanaf de lagere school tot
aan zijn functies bij Philips. Over zijn
ambitie om naast zijn technische basis
ook meer managementtaken te
vervullen, zijn tijd in Taiwan en
uiteindelijk zijn doorbraak bij de top van

Philips. Angst of onzekerheid zijn voor
Kleisterlee nooit factoren geweest
waarop hij beslissingen nam. Eén van de
tips die de Elektrotechniek-alumnus het
publiek meegeeft is dan ook: “Denk niet
teveel na over je carrière, maak keuzes
en ben niet bang.”
Als Europa zich kan verenigen en zich in
de toekomst meer als één partij kan
presenteren, ziet Kleisterlee de
toekomst van de ingenieur rooskleurig
in: “Onderwerpen van de toekomst zoals
zuinig bouwen en het energievraagstuk
zijn allemaal voer voor ingenieurs. Er
moet binnen de EU alleen meer met één
mond gesproken worden, de EU heeft
meer inwoners dan de VS en verdient
daarom een grotere economie.”
Op de vraag wat de oud-topman een
tweede keer anders had gedaan,
antwoordt hij: “Misschien was ik een
wat actievere student geweest. Hoewel,
ik heb het leuk gehad. We hebben lekker

geroeid en gebiljart met zijn allen, en
andere dingen gedaan”, zegt hij met een
ondeugende blik.” (GvdN)

[E]

He has the perfect career
as far as many TU/e
students are concerned:
ir. Gerard Kleisterlee.
On invitation of the Eindhoven student
department of engineering association
KIVI NIRIA, the former CEO of Philips
gave a lecture in the Auditorium last
Tuesday night. At the second edition
of the KIVI NIRIA CEO lecture series,
Kleisterlee talked about his career at
Philips, TU/e, the future of Europe and
the Far East.
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Massimo Mischi naar finale BIG Award
Dr.ir. Massimo Mischi van de faculteit
Electrical Engineering is de winnaar
van de laatste voorronde van de BIG
(Best Innovator Group) Award.

gasbelletjes en echo-cardiografie lukte
het hem de hartfunctie goed in kaart te
brengen. Na zijn promoveren in 2004

Mischi liet woensdagmiddag 18 mei
prof.dr.ir. Jom Luiten (Technische
Natuurkunde) en dr.ing. Cees Bastiaansen
(Scheikundige Technologie) tijdens een
presentatie in de Blauwe Zaal achter
zich. Mischi mag het in de finale op 16
november opnemen tegen Bert Blocken
van Building Physics en Michael Boot
van Combustion Technology.
De uiteindelijke winnaar mag een
promovendus aan zijn vakgroep
toevoegen.
Om de BIG Award uiteindelijk te winnen,
moeten de onderzoekers de jury en het
publiek ervan overtuigen dat zij de
meest veelbelovende jonge groep van
de TU/e vertegenwoordigen. De drie
presentaties in deze laatste voorronde
ontliepen elkaar weinig. Omdat het
oordeel van de jury geen doorslag gaf
(Luiten-Mischi: 3-3), mocht het publiek
kiezen. De talrijk aanwezige faculteitgenoten bezorgden uiteindelijk Mischi
de overwinning.
Mischi studeerde Electrical Engineering
aan de Universiteit van Rome en kwam
in 2000 voor een promotie naar de TU/e.
Met gebruikmaking van minuscule

[E]

werd hij universitair docent bij de
capaciteitsgroep Signal Processing.
(FvO)

Dr.ir. Massimo Mischi of the Department of Electrical Engineering won
the last preliminary round of the BIG (Best Innovator Group) Award.
Last Wednesday afternoon, May 18, he eliminated prof.dr.ir. Jom Luiten
(Applied Physics) and dr.ing. Cees Bastiaansen (Chemical Engineering) with his presentation in the Blauwe Zaal. During the finals on November 16,
Mischi will be competing against Bert Blocken of Building Physics and Michael Boot
of Combustion technology. The winner will be awarded with an extra PhD candidate
for their department.

Deelnemers krijgen een week de tijd om
de raadsels op te lossen die uiteindelijk
moeten leiden naar de Heilige Graal van
de Puzzle Hunt: een op de campus
verstopt voorwerp van nog onbekende
aard.
Het prijzenpakket bestaat dit jaar uit
bordspelpakketten. De organisatie is net

Dr.ir. Lex Lemmens, nu onder meer nog
actief als opleidingsdirecteur bij de
faculteit Industrial Engineering &
Innovation Sciences, gaat de taskforce
leiden die aan de slag gaat met de
invoering van een nieuw bachelorcurriculum. Hij is ook beoogd dean van het
nog op te richten Bachelor College.
Lemmens gaat fulltime aan de slag met
de nieuwe functie en wil voor de
zomervakantie al een aantal projecten
in gang gezet hebben.
Lemmens maakte de eerste drie maanden van dit jaar ook deel uit van de
taskforce die de plannen heeft ontwikkeld. Komend jaar moeten die plannen
uitgewerkt en ingevoerd worden.
Lemmens: “Daarbij moeten zeer veel
aspecten bekeken en bestudeerd
worden: didactische zaken, de financiering, de verroostering, et cetera.”
De deelnemers aan de nieuwe taskforce
worden volgende week officieel
benoemd door het College van Bestuur.
Namen noemt Lemmens nog niet, maar
de taskforce zal bestaan uit zes
medewerkers en minimaal twee studenten. Externe expertise wordt voorlopig

niet ingehuurd. Lemmens realiseert zich
terdege dat hem en de taskforce een
enorme klus wacht. “Daarom wil ik ook
zo snel mogelijk aan de slag. Ik ben nu
druk bezig al mijn huidige werkzaamheden af te bouwen, want dit is een taak
die me volledig in beslag gaat nemen.”
Voor de zomervakantie wil hij al een
aantal projecten in gang gezet hebben
en hij verwacht dat in september 2012 al
een aantal onderdelen uit het plan
opgestart kunnen worden. “In september 2013 moeten we helemaal over zijn
naar het nieuwe systeem en het zal dan
nog wel enige jaren duren om hier echt
helemaal in te groeien.” (HK)

[E]

Dr.ir. Lex Lemmens,
currently active as
Education Director
at the department of
Industrial Engineering
& Innovation Sciences, among other
things, will be leading the task force
concerned with the implementation of
a new bachelor curriculum. He’s also
the intended dean of the new Bachlor
College that’s yet to be set up.

Massimo Mischi ontvangt het finalebewijs van Ton Backx. Foto | Rien Meulman

Puzzle Hunt begint 9 juni
Hij is een half jaar uitgesteld, maar
vanaf 9 juni start dan toch de tweede
editie van de TU/e Puzzle Hunt.

Lex Lemmens kartrekker
nieuw bachelorcurriculum

als vorig jaar in handen van twee alumni
van studentencomputervereniging
Stack. (TJ)

De vragen verschijnen 9 juni op de
website puzzlehunt.stack.nl.
Zie ook de rubriek Nieuws|Mens.

Nieuws | Mens

[E]

From June 9, TU/e’s
Puzzle Hunt will start its
second edition. Competitors have one week to
solve riddles that’ll eventually lead to
the hunt’s Holy Grail: a yet unknown
object hidden on-campus. All riddles
are in English, in order to have international staff and students participate
as well. Check puzzlehunt.stack.nl.

Angelo Wentzler.

“We willen graag op de hoogte gehouden worden”

Eindhovense installatiedeskundigen
scoren in Estland
De unit Building Physics and Systems
(BPS) van de TU/e-faculteit Bouwkunde
heeft vorige week goede zaken gedaan
op de REHVA-conferentie in Tallinn
(Estland). Ir. Roel Loonen won de
Student Competition met zijn afstudeeronderzoek, dr.ir. Joost van Hoof
kreeg de Young Scientist Award voor
zijn promotieonderzoek en gastonderzoeker ir. Atze Boerstra werd benoemd
tot Honorary Fellow van REHVA, de
Europese vakvereniging voor installatietechniek.
Roel Loonen studeerde vorig jaar af met
een tien en is inmiddels promovendus
bij BPS. “Ik heb gekeken naar gebouwschillen die je kunt aanpassen aan de
weersomstandigheden en de wensen
van de gebruikers. Hiermee kun je
energie besparen en toch een comfortabel binnenklimaat creëren.”
De Nederlandse vakvereniging TVVL had
hem genomineerd als Nederlandse
vertegenwoordiger voor de Student
Competition, vertelt Loonen: “Ik heb ter
plekke een poster- en powerpointpresentatie gegeven en een certificaat
en vakliteratuur gewonnen. ” Als
winnaar mocht Loonen zijn onderzoek

naar adaptieve gevels nogmaals
presenteren, maar nu plenair tijdens de
sluitingsceremonie. Ook vorig jaar werd
de Student Competition van REHVA
overigens gewonnen door een student
van de TU/e, ir. Geert Filippini.
Joost van Hoof promoveerde vorig jaar
op onderzoek naar aanpassingen
binnenshuis die het mogelijk moeten
maken om dementerenden langer thuis
te laten wonen. Volgens Van Hoof, die
nog een gastaanstelling heeft bij BPS,
was de jury vooral onder de indruk van
het aantal internationale publicaties dat
hij op zijn naam heeft staan - meer dan
tachtig. “Het helpt dat mijn onderzoek
multidisciplinair is, het gaat over
bouwkunde en ook over gezondheidszorg. Maar het is vooral een kwestie van
hard werken.” Van Hoof ontving een
perspexplaat met roest-vrijstalen frontje
en een bedrag van duizend euro, maar
de erkenning is voor hem het belangrijkste: “Zo’n prijs opent deuren naar
bestuurders van verenigingen binnen de
branche. Dat is belangrijk als je ook
daadwerkelijk iets voor elkaar wilt
krijgen.”

De kersverse Honorary Fellow van
REHVA, ir. Atze Boerstra, is gastonderzoeker bij BPS en in het dagelijks leven
eigenaar van ingenieursbureau BBA
Binnenmilieu, dat gespecialiseerd is in
binnenluchtkwaliteit, thermisch
binnenklimaat, licht en geluid. (TJ)

[E]

The unit Building Physics
and Systems (BPS) of
TU/e’s Department of
Architecture, Building &
Planning did a good job at last week’s
REHVA conference in Talinn, Estonia.
Ir. Roel loonen won the Student Competition with his graduation research,
dr.ir. Joost van Hoof received the Young
Scientist Award for his PhD research,
and guest researcher ir. Atze Boerstra
was named honorary meber of REHVA,
the European professional organization
for HVAC (heating, ventilation, and
air-conditioning).

Ir. Angelo Wentzler is alumnus van
de TU/e en van studentencomputer
vereniging Stack. Hij is een van de
bedenkers van de TU/e Puzzle Hunt,
die vanaf 9 juni zijn tweede editie
beleeft. De Puzzle Hunt moet een
jaarlijkse traditie worden, te verge
lijken met de Mystery Hunt van MIT.
Vanwaar het uitstel (de vorige editie
was in december 2009)?
“Het bleek lastig om weer een goede
reeks vragen te bedenken. We hadden
ook meer vragen nodig dan vorig jaar
omdat we het concept iets hebben
aangepast. Vorig jaar was er een lange
keten van twintig vragen en die moest
je allemaal goed hebben om het
verstopte voorwerp te kunnen vinden.
Zelfs het winnende team, dat alle
vragen goed had, slaagde er niet in om
het voorwerp te vinden. Daarom
hebben we de vragen dit jaar
opgedeeld in groepjes, waarmee je
een soort ‘tussenvoorwerpen’ kunt
vinden die weer naar het einddoel
leiden. Die tussenvoorwerpen zijn
goed voor een troostprijs.”
Wat kun je vertellen over de vragen?
“We hebben gekozen voor vragen
waarop het antwoord niet gemakkelijk
te vinden is op internet. Dat bleek niet
eenvoudig: zo is er een vraag met
anagrammen gesneuveld omdat er
een site blijkt te bestaan

die anagrammen voor je uitrekent.”
Kunnen we de volgende editie wel
over een jaar verwachten?
“Als het goed is wel. De zomer is een
veel gunstiger jaargetijde voor de
Puzzle Hunt. We hebben dit jaar een
trainee gehad van Stack om te helpen
bij het opzetten van de Puzzle Hunt.
We willen in de toekomst meer mensen
hierbij betrekken, want voor twee
mensen met een drukke baan is het
toch wel erg veel werk.”
Nog verzoekjes?
“Op onze site puzzlehunt.stack.nl
kunnen de deelnemers dit jaar
berichten achterlaten. We willen iedereen oproepen dat vooral te doen.
Vorige keer was dat namelijk de grootste teleurstelling voor ons: je bent
maanden bezig aan de voorbereidingen en vervolgens voltrekt het spel
zich volledig buiten je zicht. We vinden
het fijn om op de hoogte gehouden te
worden via de site of via de mail. (TJ)

[E]

Ir. Angelo Wentzler is
an alumnus of TU/e and
of Student Computer
Association Stack.
He’s one of the initiators of TU/e’s
Puzzle Hunt that will be celebrating its
second edition starting June 9.
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Effe zeuren
Volgens het CBS zijn er het afgelopen
jaar in Nederland 3.736 doctorstitels
verleend, het hoogste aantal ooit.
Hiervoor betaalde de Nederlandse
belastingbetaler via de promotiebonus
ruim 336.000.000 euro. Is dat geld
goed besteed?
Toen de promotiebonus (het lijkt wel
voetbal) werd verhoogd tot 90.000
euro steeg het aantal promoties tot
doctor in korte tijd met zestig procent,
in mijn faculteit met meer dan honderd
procent. Zelfs faculteiten zonder
promotietraditie gingen op bonusjacht.
Zo was er een hausse in het aantal
doctoraten in de werktuigbouwkunde.
Hieruit zou je kunnen concluderen dat
het een goede investering was.
Wat moeten we dan denken van het
voornemen om deze bonus af te
schaffen of te verminderen? Hierover
hoeven we ons niet het hoofd te
breken, want alle maatregelen van
het kabinet ‘Rutjetoe’ (Volkskrant)
zijn bezuinigingen. Maar toch,
er worden ook keuzes gemaakt.
Zou het te maken hebben met het
feit dat onze man in Den Haag,
Halbe Zijlstra, doctorandus is?.
Door het verminderen van het
bonusgeld zullen er minder promoties
komen en dus minder proefschriften.
Is dat erg, moeten we particulier geld
proberen te vinden? Moeten we een
beroep doen op Joop van den Ende,
die kunst en cultuur promoot:
promotie! Vallen proefschriften onder

Algemeen
Dienst Personeel en Organisatie |
Follow-up Masterclass Performance
skills for TU/e lecturers
Did you participate in the Masterclass
performance skills and do you feel like
a Follow-up? Then come and join us on
Tuesday 21 June. This one day course
offers you a chance to professionalize
your presentation and performance
skills even more. Refresh your memory
or take a next step. The programme will
be designed according to your learning
needs. You will give an audience focused
presentation. It can be an interactive or
a monologue style lecture. You will
receive lost of feedback and stage
directions that you will apply immediately. Use the song or onion model for
the structure of your content. Practice
using your voice and body as an
instrument to captivate the attention
of the auditory, visually and kinaesthetically inclined members of your audience.
In short, come and experiment, learn
and practice. Your students and
colleagues will be grateful to you.
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.

MENSEN
Bureau Promoties en Plechtigheden |
Promoties
M. Samimi MSc verdedigt op dinsdag
31 mei zijn proefschrift tegen de
bedenkingen van een commissie.

cultuur? Wiskunde, wiskunst, dat zal
toch wel kunst wezen en dus cultuur.
Anderzijds is bijna 4.000 doctorstitels
per jaar wel veel voor ons land. Als we
dat langere tijd volhouden, hebben we
-een doctorstitel gaat wel vijftig jaar
mee- 200.000 doctores in Nederland,
zes per vierkante kilometer! Hoeveel
zeergeleerden kan een land verdragen?
Ik stelde de vraag al eerder. Wat een
proefschrift kost is wel duidelijk, maar
wat is het waard? TU/e’ers die met
pensioen gaan, dumpen vaak hun
verzamelde proefschriften op een
tafeltje in een gang van het Hoofd
gebouw. Soms herken je een naam
of een titel: ‘Dat is waar ook, 1979.
Waar zou die gebleven zijn?’
Ik heb Wilders nog niet over de
promotiebonus gehoord. Jaren
geleden schreef ik: ‘Geen gelul,
iedereen een bul’. Ik denk dat Geert
zou aanvullen: ‘Henk en Ingrid met lof’.

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

26 mei 2011

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?

Prof.dr. Paul Koenraad | Hoogleraar
halfgeleider fysica

O. Mubin MSc verdedigt op woensdag
1 juni 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 ‘ROILA: RObot
Interaction LAnguage’. Mubin
promoveert aan de faculteit Industrial
Design. De promotor is prof.dr.ir.
L.M.G. Feijs.
Ir. J. Frunt verdedigt op woensdag 1 juni
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
‘Analysis of Balancing Requirements
in Future Sustainable and Reliable
Power Systems’. Frunt promoveert
aan de faculteit Electrical Engineering.
De promotoren zijn prof.ir. W.L. Kling
en prof.dr.ir. P.P.J. van den Bosch.

TN aan een nieuw gebouw toe.
Dit is niet zozeer voor mij nodig, ik heb
een prachtige kamer. Maar de brand
veiligheid is onder de maat, we worden
op dit moment gedoogd door de
brandweer, daar moet iets aan
gebeuren. Wat me meer zorgen baart, is
de verharding binnen het universitaire

Wie ben je en wat doe je hier?
“Ik ben Paul Koenraad, hoogleraar
halfgeleider fysica aan de faculteit
Technische Natuurkunde (TN) en
daarnaast leid ik de onderzoeksgroep
Photonics and Semiconductor
Nanophysics. Ik kwam hier binnen
als promovendus en loop nu bijna
vijfentwintig jaar rond op de TU/e,
15 september 2011 is mijn jubileum.”
Waar ben je trots op als je kijkt naar
de TU/e?
“De sfeer in de stad en de samenwer
king in de regio. Dat is uniek in de wereld:
studenten blijven hier werken nadat ze
zijn afgestudeerd. In veel andere steden
zie je dat mensen met een natuurkundige
opleiding bij een bank of een verzekeraar
terecht komen. Door de aanwezigheid
van bedrijven met een fysische
component blijf je in Eindhoven doen
waarvoor je gestudeerd hebt.”
Wat zou je willen veranderen
aan de TU/e?
“Het grote probleem van de TU/e is het
aantal studenten, er komen er te weinig

Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘A self-adaptive
cohesive zone model for interfacial
delamination’. Samimi promoveert
aan de faculteit Werktuigbouwkunde.
De promotor is prof.dr.ir. M.G.D. Geers.
Ir. H.C.M. Knoops verdedigt op
dinsdag 31 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 ‘Atomic Layer
Deposition: from Reaction Mechanisms
to 3D-integrated Micro-batteries’.
Knoops promoveert aan de faculteit
Technische Natuurkunde. De promotoren
zijn prof.dr.ir. M.C.M. van de Sanden en
prof.dr. P.H.L. Notten.

binnen. Een deel van de oplossing is
meer buitenlandse masterstudenten
aantrekken. Dan heb je twee instroommomenten: één tijdens de bachelorfase
voor studenten uit de regio en één bij
de master voor studenten van elders.
Er moet in ieder geval veel veranderen,
de tijd van kleine beetjes is voorbij.”

Ir. F. van Belzen verdedigt op maandag
6 juni haar proefschrift tegen de
bedenkingen van een commissie.
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Approximation of
multi-variable signals and systems:
a tensor decompositions approach’.
Van Belzen promoveert aan de faculteit
Electrical Engineering. De promotoren
zijn prof.dr. S. Weiland en prof.dr.ir.
A.C.P.M. Backx.

Paul Koenraad.

Hoe ziet de TU/e er in 2020 uit?
“In 2020 hoop ik dat we meer vrouwe
lijke studenten trekken, maar dit blijft
hopen, garantie heb je nooit.
Wel verwacht ik dat meer buitenlandse
studenten ervoor kiezen hun master
hier te komen doen, dit zie je nu al bij
de promovendi. Daarnaast is de faculteit

M. Jimenez Diaz MSc verdedigt op
maandag 6 juni 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 ‘Modelling of
Microwave Induced Plasmas The
interplay between electromagnetism,
plasma chemistry and transport’.
Jimenez Diaz promoveert aan de faculteit
Technische Natuurkunde. De promotoren
zijn prof.dr. J.J.A.M. van der Mullen en
prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen.
Intreerede
Op vrijdag 10 juni houdt prof.dr.ir.
A. Liotta zijn intreerede aan de faculteit
Electrical Engineering. Dit doet hij vanaf
16.00 uur in de Blauwe Zaal van het
Auditorium. De titel van de intreerede
is ‘Cognitive interconnections’.

onderwijs. Wetenschappelijk personeel
wordt steeds zwaarder belast om
onderzoeksuitkomsten te genereren.
Ik weet ook wel dat iedereen loopt te
janken om geld en één ronde bezuinigingen overleef je wel. Maar als deze
bezuinigingen structureel worden,
ben ik bang dat het onderwijs eronder
gaat lijden.” (GvdN)

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.

Advertentie

Webspace nodig?
Gratis Windows Server 2008 web hosting
en .nl domeinnaam
Ga naar: http://www.gratiswindowshosting.nl
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Odyssee:
pareltjes uit de TU/e-zee
Foto’s | Bart van Overbeeke
Pareltjes waren het. Regelrechte pareltjes, die ‘gewoon’ op ons werkterrein
voor het oprapen liggen. Dat maakte de Odyssee, die eind vorige week twee avonden lang
in totaal ruim 450 mensen liet rondzwerven over de TU/e-campus, zo bijzonder.
Wat gebeuren er een hoop spannende dingen aan onze universiteit en wat hadden de
kunstenaars, wetenschappers en Studium Generale dit mooi verpakt ter ere van 55 jaar TU/e.
Voor wie er niet bij was: het twitterverslag van @tuecursor.

[E]

True gems, that’s what they were. And they’re right here for all of us to see. It was
exactly what made the Odyssey, which had some two hundred people roam TU/e
campus for two nights last week, so special. There are many exciting things going on
at our university, and all were absolutely wonderfully presented for the occasion by
the artists involved and Studium Generale. The Odyssey was organized in light of TU/e’s 55th
anniversary.

De thuiskomst in Vertigo.

De zak met winden gaat open in Corona.

Hotel Kalypso in ‘t Gaslab.

De Onderwereld, kelder HG.

Klaar voor vertrek
laatste ronde
#odyssee op campus
#TUeindhoven. Erg
benieuwd naar deze
omzwerving ter ere van 55 jaar uni

Teslacoil is supergaaf: bliksemschichten bij de vleet #odyssee
#TUeindhoven

Vreemde lichten, tromgeroffel en rare
trompetten aan de overkant #odyssee

Daar liggen we dan, op de vloer in t
gaslab #odyssee. Plafondstaren

Door draaideuren met doorzichtig
doek, nu begint het dwalen....
#odyssee #TUeindhoven

Alsof ze echt voor ons loopt. Hee waar
rennen die hakken naartoe? Zoek mij...
#odyssee

Afgedaald in de hades #odyssee

Vanuit t atrium van Vertigo kijken we
neer op Ithaka; thuis? Onheilspellend
vooral.. #odyssee

Het dak HG op #odyssee
En nu? Waarheen? De sirene weerstaan. Waar zijn we? Waar spreekt
Odysseus? #odyssee

Snuk! Roepen we in koor #waarom
#odyssee

Complimenten aan SG en alle
deelnemers #odyssee Superervaring!
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OASE: bron van
onderwijsinformatie
Op 31 mei krijgt het onderwijsinformatiesysteem voor studenten en docenten
een nieuwe naam: DLWO wordt OASE.
De naamsverandering valt samen met
een mijlpaal in de integratie van de
afzonderlijke systemen Studyweb,
Owinfo, Vubis en Outlook.
“En nou kappen met die onzin: trek eens
een ict-bedrijf aan en ga naar die
puinzooi kijken”. Een zinsnede uit een
ingezonden brief van een scheikundestudent, daterend van september vorig
jaar. Volgens hem bevatte DLWO, het
digitale onderwijsinformatiesysteem,
nog lang niet alle bruikbare informatie
en liep het “langzamer dan mijn oma”.
Maar goed, deze veeleisende student
had dan ook graag gezien dat zelfs de
soep van de dag te vinden was in het
systeem.
Op het moment dat de hierboven
aangehaalde brief in Cursor verscheen
was een deel van de kritiek al achterhaald, vertelt drs. Fred Gaasendam. De
beleidsmedewerker informatiemanagement van Dienst ICT is secretaris van de
stuurgroep die de integratie van de
bestaande onderwijssystemen coördineert. “DLWO is inderdaad een tijd te
traag geweest, maar al in de zomer van
vorig jaar hebben we dat verholpen.”
En daar is het niet bij gebleven: met
ingang van 31 mei zijn bijna alle
functionaliteiten uit het communicatiesysteem Studyweb, het administratiesysteem Owinfo en de agenda’s in
Outlook volledig geïntegreerd in DLWO.
De pijlers Studyweb en Owinfo, in de
huidige DLWO twee jaar geleden al
voorzien van een gezamenlijk front-end
(sindsdien is het niet langer nodig apart
in te loggen in beide systemen), worden
hiermee overbodig. Tot dusverre was het
voor bepaalde handelingen nog altijd

handiger om apart Studyweb (voor
vakinformatie en aanmelding) en Owinfo
(voor tentamens, rooster en uitslagen) te
bezoeken.
De nieuwe start gaat samen met een
nieuwe naam. De afgelopen jaren moest
men het doen met de functionele
afkorting DLWO (voor Digitale Leer- en
WerkOmgeving). Vanaf komende
maandag hangt er een minder prozaïsche naam aan het digitale systeem
voor studenten en docenten: OASE
(Online Active Study Environment).
Nomen est omen; het poëtische OASE

In OASE zijn de
‘deep links’ vrijwel
verdwenen
moet een rustpunt worden vergeleken
met de veel onoverzichtelijker en
chaotischer voorgangers.
Alle relevante informatie voor student en
docent in één overzichtelijk systeem, dat
volgens drs. Frank Vercoulen, beheerder
van DLWO en OASE, ook sneller moet
werken dan de huidige DLWO. “Dat was
een belangrijk punt voor ons bij het
ontwerp. Het is de bedoeling dat OASE
minstens zo snel werkt als wanneer je
de onderliggende functionaliteiten van
Studyweb en Owinfo rechtstreeks zou
gebruiken. Bovendien is er in OASE een
betere groepering van functionaliteiten.”
Hierdoor kent OASE minder pagina’s en
is de navigatie eenvoudiger, benadrukt
Vercoulen.
Vercoulen maakte net als Gaasendam
deel uit van de stuurgroep DLWO, waarin
behalve Vercoulens STU-collega Joost

Timmermans en de hoofden van de
betrokken diensten STU, ICT en IEC ook
opleidingsdirecteur prof.dr. Ton van
Leeuwen en directeur bedrijfsvoering
BMT mr. Rob Debeij zitting hebben. Een
half jaar geleden zijn ook studenten Jiri
van Bergen en Anjo Peeters aan de
stuurgroep toegevoegd om beter te
kunnen inspelen op de wensen van de
voornaamste eindgebruikers.
De TU/e heeft vooropgelopen wat betreft
de digitalisering van haar onderwijssystemen. Al halverwege de jaren negentig
werd in Eindhoven Owinfo geïntroduceerd, in 2000 gevolgd door Studyweb.
Daarnaast heeft ook de introductie van
de notebooks, in 1997, een belangrijke
rol gespeeld bij een stapsgewijze,
universiteitsbrede standaardisering met
nu dus een allesomvattend systeem als
resultaat.
Veel andere universiteiten hebben
gekozen voor commerciële systemen als
Blackboard of Osiris, waarin administratie en communicatie automatisch zijn
geïntegreerd. Zo’n voorgebakken
systeem heeft als nadeel dat je
gedwongen wordt om je processen erop
aan te passen,vindt Gaasendam: “Dat
we als TU/e zelf een systeem gebouwd
hebben, heeft als voordeel dat we zelf
hebben moeten nadenken over onze
processen en hoe we die wilden
inrichten.” De ontwikkeling van OASE
heeft volgens hem ook op organisatorisch niveau zijn vruchten afgeworpen:
“We hebben voor dit project intensief
moeten samenwerken op het niveau
boven de betrokken diensten. Dat was
een uitdaging, maar is uiteindelijk heel
goed gegaan.”
Belangrijke kritiek van gebruikers was
dat de verschillende subsystemen te
versnipperd waren, vertelt Vercoulen:
“Als je een vak wilde volgen, ging je voor

oriëntatie naar Owinfo waar je informatie over de inhoud van het vak kon
vinden. Leek het vak je interessant en
wilde je je aanmelden, dan moest je
naar Studyweb, waar je dan opnieuw
naar dat vak moest zoeken. En ook
tijdens het onderwijs moest je vooral in
de beginperiode voortdurend tussen de
systemen heen en weer springen.” En
dan had je ook nog het zoeksysteem van
de bibliotheek en de eigen Outlookagenda nodig om alle relevante
informatie bijeen te schrapen, om maar
niet te spreken van de sites die de
docenten van de diverse faculteiten zelf
onderhielden.
In de loop van de tijd is er steeds meer
geïntegreerd, met in 2009 de invoering

“Vooral de
persoonlijke
studieagenda is
een grote vooruitgang”
van DLWO met één login als mijlpaal.
Wel werd in DLWO nog veel gewerkt met
zogeheten ‘deep links’: rechtstreekse
verbindingen van de interface naar de
onderliggende systemen Studyweb en
Owinfo. Die systemen werkten dus nog
grotendeels naast en onafhankelijk van
elkaar, waardoor de gebruiker telkens
terug moest keren naar het hoogste
niveau om weer een nieuwe zoekactie
naar informatie te starten. In OASE zijn
die ‘deep links’ vrijwel verdwenen, zegt
Vercoulen. “De interface staat eigenlijk
alleen nog in direct contact met een
tussenlaag, die fungeert als informatie-

makelaar en de onderliggende systemen
verbindt.” Deze tussenlaag is opgezet in
overleg met de partners van 3TU, zodat
via OASE in principe ook informatie uit
de onderwijssystemen van de Universiteit Twente en de TU Delft kan worden
opgevraagd.
Na een eerste grote stap in februari van
dit jaar, waarbij onder meer een mobiele
versie van de DLWO-site werd geïntroduceerd, volgt op 31 mei de voorlopige
voltooiing van de integratie van de
diverse onderwijsinformatiesystemen.
Vercoulen heeft er vertrouwen in dat
studenten en docenten OASE zullen
waarderen. “Vooral de persoonlijke
studieagenda waarin veel informatie
overzichtelijk bij elkaar komt is volgens
mij een grote vooruitgang. Ik kan me
niet voorstellen dat men straks nog
steeds de behoefte voelt om rechtstreeks met Studyweb of Owinfo te
werken. Dat is met OASE echt niet meer
nodig.” (TJ)
http://education.tue.nl (Engelse versie)
http://onderwijs.tue.nl (Nederlandse
versie)

[E]

On May 31, the education
information system for
students and lecturers
will be renamed; DLWO
will become OASE. The name change
coincides with a milestone: the integration of autonomous systems Studyweb,
Owinfo, Vubis, and Outlook.
http://education.tue.nl.
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Faculteiten worstelen met bezuinigingseis CvB

“Personeel naar huis sturen,
dat gaan we dus niet doen”
Bezuinigingen | Han Konings
Foto | Bart van Overbeeke
De faculteiten hebben een zware dobber aan de bezuinigingen
die het College van Bestuur van hen en de diensten vraagt voor de komende jaren.
Twee scenario’s moesten worden aangeleverd: één voor een totale
besparing van 12 miljoen en één voor 17 miljoen. Elke faculteit kent hierbij
specifieke problemen en knelpunten. Begin mei moesten de plannen
klaar zijn en half juni wil het CvB het totaalplaatje rond hebben.
Cursor sprak met drie directeuren bedrijfsvoering over hoe zij
deze moeilijke exercitie hebben aangepakt.
Drs. Suzanne Udo, directeur bedrijfsvoering bij Electrical Engineering, zegt al
direct dat haar faculteit de opdracht van
het CvB niet strikt heeft uitgevoerd:
“We hebben niet twee afzonderlijke
scenario’s geschreven, maar wel een
stevig plan opgesteld waarin we
aangeven wat we echt nodig hebben
bij de te verwachten sombere vooruit
zichten. Een positief punt voor onze
faculteit is dat we heel dicht bij die kant
van het bedrijfsleven zitten waar nu
de meeste bloei in zit. Bijvoorbeeld bij
ASML en FEI. Met dat soort bedrijven
willen we op een fatsoenlijke manier
zaken doen en dat biedt ons een goed
perspectief voor de toekomst.”
Voor de nabije toekomst zijn er wel
wijzigingen noodzakelijk. Udo: “Onze
vaste medewerkers zullen meer van
het onderzoekswerk moeten doen bij
tijdelijke projecten. Waar we vroeger
voor een project een postdoc hadden
aangenomen, zal dat dan niet meer
altijd het geval kunnen zijn. Er moet
straks direct duidelijk zijn waar bij
het uitvoeren van een project het geld

“We moeten onze
inzet niet meer
onder de marktprijs verkopen”
vandaan komt. Er moet dekking voor
zijn. Het totaalplaatje moet kloppen.”
Volgens Udo gaat de faculteit inzetten
op de kracht van het eigen personeel,
waarbij ook gekeken wordt naar ieders
afzonderlijke capaciteiten. “We willen
van iedere medewerker een sterkte/
zwakte-analyse maken en zullen bij het
toewijzen van taken daar nadrukkelijk
op letten. Ons lijkt dat een begaanbaar
pad om de werkdrukverhoging van de
bezuinigingen op te vangen.”
Een andere maatregel heeft betrekking
op het samenwerken met de industrie.
“We moeten onze inzet daarbij in de
toekomst niet meer verkopen onder de
marktprijs. Dat wil niet zeggen dat we
er het onderste voor uit de kan moeten
hebben, maar het moet de faculteit
wel een bepaalde dekkingsbijdrage
opleveren”, aldus Udo. Op zaken als
representatie en het organiseren van
feesten wordt soberheid de norm.
“We gaan wat dat aangaat terug naar het
niveau van de jaren zeventig. We willen
liever snijden in die uitgaven, dan in het

personeel. Want personeel naar huis
sturen, dat gaan we dus niet doen.”
“Bij Technische Natuurkunde zitten we
echt klem hiermee”, zegt directeur
bedrijfsvoering ir. Tiny Verbruggen. “We
zijn er ook niet in geslaagd om vóór 1
mei twee scenario’s voor te leggen aan
het College van Bestuur.” Vandaag, donderdag 26 mei, schuift het bestuur van
TN met het CvB om tafel om te bespreken hoe het nu verder moet. TN heeft de
taakstelling gekregen om tussen de 1 en
1,3 miljoen te bezuinigingen. Verbruggen tracht uit te leggen waarom dat
voor zijn faculteit voor komend jaar een
onmogelijkheid is, maar hij schetst ook
een toekomstperspectief dat er hoopvol
uitziet. Verbruggen: “Het heeft vooral te
maken met het aantal promoties en het
aantal promovendi dat we nu al in huis
hebben. De afgelopen jaren schommelde het aantal promoties jaarlijks tussen
de 17 à 30 personen (gemiddeld 25). Dit
jaar vinden er bij TN 45 promoties plaats
en de komende jaren, in ieder geval tot
en met 2015, zijn het er gemiddeld ruim
40. Elke promovendus levert de faculteit
na zijn promoveren een premie van
80.000 euro op. Het is echter zo dat we
die premies dus pas over enkele jaren
-de halve premie twee jaar en de andere
helft drie jaar na de promotie- gaan
ontvangen. Als we volgend jaar moeten
bezuinigingen, komen we klem te zitten
vanwege die toename aan promovendi.
Dat zal ook onze boodschap zijn voor
het CvB: kijk naar de toekomst en naar
de middelen die TN dan gaat ontvangen
voor haar promovendi.”
Verbruggen vindt dat ook het stoppen
met de postinitiële opleiding tot klinisch
informaticus geen verstandige optie is.
Bij die opleiding, waarvan TN penvoerder is, worden mensen opgeleid om
een brug te slaan tussen de klinische
praktijk, klinische fysica en ict-dienstverlening. Er wordt nauw samengewerkt
met diverse ziekenhuizen. Verbruggen:
“We hebben anderhalf jaar geleden de
beslissing genomen om hier mee te beginnen en er ook stevig in geïnvesteerd.
Het zou zonde zijn om er nu al weer mee
te stoppen. Sowieso zijn er inmiddels
acht personen met de opleiding bezig
en elf ziekenhuizen hebben commitment afgegeven voor een ontwerper
per 1 september aanstaande. Echter
ook van de mensen die deze tweejarige
opleiding straks afronden, ontvangen
we pas in 2014 de eerste revenuen. Bij
beide trajecten lopen we nu dus achter

op de inkomsten die we er over enkele
jaren mee binnenhalen. We hopen dat
we het CvB donderdag kunnen laten zien
dat de faculteit intrinsiek kerngezond
is. TN kan met name in 2014, 2015 en
2016 het tekort over 2012 ruimschoots
compenseren.”
Directeur bedrijfsvoering dr. Paul
Scholte van Bouwkunde noemt het
tamelijk ongelukkig dat de nu gevraagde
bezuinigingen samenvallen met de
bezuinigingsplannen die vorig jaar
al werden aangekondigd in het eigen

“Als we echt 1,3
miljoen moeten
bezuinigen,
moeten we
rigoureuze
ingrepen plegen”
Ontwikkelplan 2014 van zijn faculteit.
Scholte: “Deze bezuinigingen komen
daar nu nog eens overeen en als we die
gaan doorvoeren, hebben we toch echt
wel de bodem bereikt van wat mogelijk
is. Daar komt nog bij dat volgend jaar
de bijdrage van het CvB van vijf euroton
wegvalt, die de faculteit de afgelopen
twee jaar ontvangen heeft om de
voornemens uit het Ontwikkelplan
snel te kunnen uitvoeren.”
Van Bouwkunde wordt een bezuiniging
gevraagd die moet uitkomen tussen
de negen euroton en 1,3 miljoen.
“Ik spreek van het zware en het nog
zwaardere scenario”, zegt Scholte.
“Als we echt die 1,3 miljoen moeten
bezuinigen, moeten we rigoureuze
ingrepen gaan plegen. Ingrepen waarbij
je jezelf vragen gaat stellen over het
bestaansrecht van de opleiding.
Te denken valt dan aan het niet meer
invullen van cruciale leerstoelen. Het
zware scenario van negen euroton zou
volgens het bestuur bijna haalbaar zijn,
waarbij we een combinatie hanteren
van de stofkam en een aantal stevige
maatregelen. Bij dat eerste moet je
denken aan bijvoorbeeld een korting
op de Bouwkundewinkel, die we al
hebben doorgevoerd, en het niet meer
uitbrengen van dictaten op papier.
Die komen dan alleen nog digitaal
beschikbaar en daarmee kunnen we
toch al fors wat besparen. Onder de

stevige ingrepen valt het stoppen met
aannemen van aio’s die gefinancierd
worden uit de eerste geldstroom.
Nu zijn dat er zo’n vijftien, maar in de
toekomst zullen dan alleen aio’s worden
aangesteld die gefinancierd worden
met geld uit de tweede- en derdegeldstroom. Ook voor de ontwerpers
opleiding zou dat moeten gaan gelden.”
Scholte zegt dat bij het opstellen van
de plannen wel geprobeerd is om de
docentencapaciteit zoveel mogelijk
overeind te houden, en tegelijkertijd
heel scherp te kijken naar de omvang
van het ondersteunend en beheers
personeel. “Per vacature wordt heel
goed gekeken of en door wie die bezet
moet worden. Een kleine extra krimp
van de wetenschappelijke staf zal niet
te vermijden zijn. Een complicerende
factor hierbij is de onzekerheid over de
instroom die we in september zullen
hebben. We weten op dit moment niet
precies wat de effecten zullen zijn van
de numerus fixus die Delft voor het
komend studiejaar heeft ingevoerd
voor Bouwkunde. De verwachting is
dat daardoor in Delft zo’n honderd
studenten worden uitgeloot en wij
denken dat de helft van die groep
dan alsnog kiest voor Bouwkunde in
Eindhoven. We rekenen nu nog op
een instroom vanuit het vwo van 250

studenten, vergelijkbaar met vorig jaar.
Maar als de instroom boven de
driehonderd studenten uitkomt hebben
we echt een probleem. En daar komt
dan ook nog de instroom bij uit het hbo.
Die is ongeveer vergelijkbaar met die
uit het vwo: ruim 200 studenten.
De onderwijsdruk blijft dus onveranderd
hoog voor onze faculteit.”
Over een numerus fixus in Eindhoven
wordt volgens Scholte intern wel
gesproken, maar is zeker nog niets
beslist. “We willen eigenlijk ook geen
studenten afwijzen. Die dragen toch
ook wezenlijk bij aan onze financiering.”

[E]

Departments are struggling with the savings
the Executive Board has
asked them and the services to propose for the years to come.
They were asked to come up with two
scenarios: one for total savings of 12
million euro, and one for cutbacks worth
17 million euro. Each department is
faced with its own specific problems and
difficulties. The plans were supposed
to be done early May, and by mid June
the Executive Board wants to finalize the
complete overview of savings. Cursor interviewed three managing directors on
how they tackled this tricky assignment.
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Eigen taal voor robots verbetert sp
Veel spraakgestuurde robots hebben moeite met het herkennen
van (Engelse) commando’s. ID-promovendus Omar Mubin heeft
een concept voor een robottaal ontwikkeld waarbij deze verwarring
niet kan ontstaan. Deze Robot Interaction Language (ROILA) is
ontworpen met behulp van een genetisch algoritme.
Op een tafel bij Industrial Design wacht
een Lego-robot op commando’s. Hij
moet zo meteen een klein plastic balletje
in een rood minidoeltje schieten. Zijn
menselijke baas neemt plaats achter de
microfoon. “Go towards red.” De robot
zet zich in beweging, maar de verkeerde
kant op. “Stop. Stop. Stop!” De robot
verdwijnt bijna over de rand van de tafel.
Zijn baas draait hem behulpzaam in de
goede richting. “Go forward!” De robot
rijdt achteruit en naar links. Het is
duidelijk; dit potje gaat hij niet winnen.
Het ligt niet aan hem; veel spraakgestuurde robots hebben moeite met het
herkennen van (Engelse) commando’s.
Vervelend, want volgens promovendus
Omar Mubin worden interacterende
servicerobots, zoals stofzuigrobot
Roomba, steeds vaker gebruikt. Een
robot herkent echter geen nuances in
uitspraak, of verschillende betekenissen
van vergelijkbare woorden. Grote kans
dat hij ‘That’s speech recognition’ hoort
als ‘That’s peach wreck in kitchen’,
of ‘It can’t work’ als ‘It can work’.
Omar Mubin heeft een concept voor
een robottaal ontwikkeld waarbij deze
verwarring niet kan ontstaan. Deze
Robot Interaction Language (ROILA)

is ontworpen met behulp van een
genetisch algoritme. Dit algoritme werkt
zoals de evolutietheorie; het genereert
automatisch alleen de beste soort
woordenschat, en die overleeft.
Een woordenschat is optimaal als er zo
weinig mogelijk gelijkenis is tussen de
kandidaat-ROILA-woorden onderling.
Uitgangspunt van het algoritme is een
tabel waarin te zien is of bepaalde
letters makkelijk met elkaar te verwarren
zijn, zoals de m en de n.

Alleen de beste
woordenschat
overleeft
Voor de basis van de Robot Interaction
Language bestudeerde Mubin verschillende natuurlijke en kunstmatige talen.
Hij selecteerde zestien klanken uit de
meest gesproken natuurlijke talen,
van Arabisch en Spaans tot Vietnamees.
Voor het ontwerpen van een gramma
ticale structuur keek hij ook naar
kunstmatige talen als Esperanto en
Loglan. Hij liet het algoritme 688

acceptatie is dat tests laten zien dat een
robot beter reageert op ROILA dan op
Engels. Op het Huygenscollege
verbeterde de spraakherkenning bij
gebruik van ROILA met negentien
procent ten opzichte van Engels. Ook
presteert de ballen-schietende robot
tijdens dit interview een stuk beter als
hij wordt aangesproken in ROILA.

“Robots mogen
ook een eigen
taal hebben”
Omar Mubin.

willekeurige woorden genereren uit
de verzameling klanken. Aan deze
ROILA-woorden koppelde hij vervolgens
zelf een Engelse vertaling.
Mensen die bereid zijn een robottaal te
leren, hoe aannemelijk is dat? Volgens
Omar Mubin en zijn promotor prof.dr.ir.
Loe Feijs gaan robots in hoog tempo een
steeds belangrijkere rol spelen in onze
samenleving, en staan mensen daar
steeds meer voor open. Hoewel het
onderzoek zich niet direct toespitst
op praktische toepassingen, zien ze
mogelijkheden om met ROILA robots
aan te sturen die vies of gevaarlijk werk
doen, bijvoorbeeld schepen schoonmaken, of stofzuigen. “De ‘early
adopters’ zitten in dat soort niches”,
denkt Feijs. Omdat ROILA voor iedereen

vrij te gebruiken is, kunnen mensen in
welk vakgebied dan ook de taal naar
eigen behoefte uitbreiden met vaktermen.
Maar meer nog richten ze hun hoop op
de nieuwsgierigheid en leergierigheid
van kinderen. Mubin testte ROILA onder
andere met Lego Mindstorm-robots op
het Eindhovense Christiaan Huygens
College (voortgezet onderwijs). Honderd
leerlingen experimenteerden drie weken
met de robottaal. “Ze vonden de
interactie leuk, ondanks het feit dat ze
daarvoor ROILA moesten spreken. Dat is
belangrijk, denk ik. Als je wilt dat een
robot snel en accuraat uitvoert wat je wilt,
dan is dat geen hindernis.” Verder is
ROILA als een soort geheimtaal ook iets
wat kinderen aanspreekt, denkt Mubin.
Wat ook moet bijdragen aan de

Helemaal nieuw zou het in ieder geval
niet zijn, dat mensen zich een kunstmatige taal eigen maken. Miljoenen
mensen leerden al Esperanto om met de
rest van de wereldbevolking te kunnen
praten, programmeertalen om compu
ters te kunnen besturen en enkele jaren
geleden bedacht Palm Inc. ‘Graffiti’, een
kunstmatig handschrift dat makkelijk te
leren is en veel beter herkenbaar voor
de handheld computer. Mubin: “Er komt
een tijd dat robots volledig deel
uitmaken van onze samenleving en dat
wij volgens hun specificaties met ze
moeten samenleven. Eén van die
specificaties zou kunnen zijn: ‘Ik spreek
alleen ROILA.’ Wij mensen hebben
zoveel talen, computers hebben hun
eigen taal; ik vind dat robots ook een
eigen taal mogen hebben.” (SK)

Bouwen met warmtegevende muren
Het begon met een knuffelmuur, breidde zich uit tot een
compleet verwarmingssysteem en eindigde met een totaal
renovatieconcept. Zie hier de kruisbestuiving tussen de
productontwikkelingsgroep binnen Bouwkunde en de
fabrikant ActiveWarmth. Voor de bouwsector is het even
wennen, maar de grootste woningcorporatie van
Nederland durft het experiment aan.
Je kunt wel zeggen dat ondernemer
Willem Neeleman van het bedrijf
ActiveWarmth in 2007 bij het juiste
adres aanklopte toen hij een andere
toepassing zocht voor het materiaal
dat hij in- en verkocht.
Het lapje polymeer met carbondeeltjes
werd gebruikt in motorrijkleding om
buik, rug en benen van bestuurders
warm te houden. Neeleman zocht een
grotere afzetmarkt voor zijn verwarmde
polymeer. Onderzoekers van de TU/e
suggereerden een toepassing in de
bouw. Bij de groep Productontwikkeling
binnen Bouwkunde was Mark Cox al aan
het piekeren hoe hij elektriciteit kon
inzetten bij het verwarmen van huizen.
“De behoefte in de maatschappij aan
elektrische verwarmingssystemen wordt
steeds groter. De verhouding tussen het
gebruik van gas en elektra verschuift
door stijgende gasprijzen en meer
duurzame opwekking van elektra. Om
een optimaal comfort tegen minimaal
energieverbruik te bereiken, gaan wij
het verwarmingssysteem koppelen aan
moderne meetsystemen, computers en

mobiele telefoons.” Collega Tim de Haas
legt uit: “Je moet niet de woning
verwarmen, maar de mens. In een huis
zijn niet in alle ruimten tegelijk mensen.
We zijn inmiddels gewend het licht uit te
doen wanneer we een kamer verlaten,
maar de verwarming wordt niet
aangepast. Dat is nog hopeloos
ouderwets.”

De behoefte aan
elektrische
verwarmings
systemen wordt
steeds groter
De temperatuurbeleving van een mens
hangt af van veel verschillende zaken:
luchttemperatuur en -vochtigheid,
activiteit, leeftijd en kleding. Wanneer
het verwarmingssysteem wordt
gekoppeld aan goedkope intelligente
sensoren die deze zaken registreren,

kan energie bespaard worden en
het comfort worden verhoogd.
Cox zag wel mogelijkheden voor
‘het verwarmingslapje’, zoals hij het
polymeer daarna is gaan noemen.
Met een daarmee beklede muur,
een Active Wall, kan een grote ruimte
zeer snel verwarmd worden.
Warmtegeleiding door polymeer met
carbondeeltjes is al een jaar of veertig
bekend, maar nooit eerder op deze
schaal in woningen toegepast. Laat
staan bij renovatieprojecten. Voor
een bestaande muur wordt een raster
aangebracht dat bedekt wordt met
een lap polymeer en een gipsplaat.
Transformatoren voor zwakstroom
komen onder de afneembare plint.
Carbondeeltjes geleiden de elektriciteit
en de ruimte is in tien minuten op
temperatuur. De voordelen boven het
gebruik van een verwarmingsketel zijn
talrijk: De ruimte wordt vele malen
sneller opgewarmd. Het kost minder
energie om de muur tot 28 graden
Celsius te verwarmen dan water tot
de gebruikelijke 60-80 graden. Er zijn
geen radiatoren of kachels nodig.
Er komt geen CO2 vrij. Er is minder
luchtcirculatie en daardoor minder
stofverplaatsing. Lagere onderhouds
kosten. Bovendien lopen nergens
verwarmingsbuizen en kunnen spijkers
gewoon door de muur worden getimmerd.
Cox: “Een van de problemen waar de
ondernemer tegen aanloopt is dat
hij niet één muurtje kan verkopen.

Marc Cox en Tim de Haas. Foto | Bart van Overbeeke

Onderzoek | 11

praakherkenning

In de rubriek Sluitstuk

Sluitstuk

vertellen afstudeerders
over hun afstudeeronderzoek.

Omar Mubin verdedigt zijn proefschrift
op 1 juni. Meer info: www.roila.org.

Voorbeelden Robot
Interaction Language (ROILA)
Pito saki jinolu
Ik heb bal (Ik heb een bal)
Pito fosit jifi bubas
Ik loop [indicator verleden tijd] huis
(Ik liep naar het huis)
Futatu nawobu pimo julewa bijej
lobo tuji nutemi
Special language that simple for
robot [indicator meervoud] process
(Eigen taal voor robots verbetert
spraakherkenning)

Daniel Brandon. Fotomontage | Rien Meulman

Houten constructies steviger
door nieuwe houtverbinding
Hoewel bouwconstructies momenteel
standaard van staal of beton zijn,
verdienen houten constructies een
herevaluatie. Ze zijn namelijk
makkelijker te recyclen en inmiddels
sterk genoeg om gebouwen van
enkele verdiepingen te dragen.
Daniel Brandon bestudeerde een
nieuw type houtverbinding, dat de
toepassing van houten bouwconstructies nog aantrekkelijker maakt.

Hij moet werken aan een totaal
energie-renovatie-concept. In opdracht
van ActiveWarmth hebben wij een deel
van onze ideeën doorgerekend en op
papier gezet. De muur is maar een kwart
van het idee, er komt zoveel meer bij
kijken.” Vervolgens heeft Ymere, met
tachtigduizend woningen de grootste
woningcorporatie van Nederland, het
idee omarmd. Ze heeft als proefproject
een woning in een rijtje van twintigerjaren huizen in Amsterdam-Noord
gerenoveerd met de ontwikkelde
technieken. Twintig mensen trokken
er het afgelopen half jaar voor korte
periodes in om het concept uit te
proberen. De woning staat in een
beschermd stadsgezicht en de
buitenkant mag niet veranderen.
Ook mocht de renovatie niet duurder
uitpakken dan bij bestaande concepten
en moest er meer comfort en minder
energielasten komen. In het gereno
veerde huis is de gasaansluiting
verdwenen. Doordat de woning aan
woonwaarde toeneemt mag de huurprijs
omhoog. Dit wordt voor de bewoner
gecompenseerd door een lagere
energierekening.
“Het hele doel is dat woningen
voorbereid worden op de toekomst.
Een woningstichting wil haar huizen
bestand updaten. Bij renovatie kunnen
meerdere partijen er goed uitkomen.
Voor de staat: geen gasverbruik meer,
dus lokaal minder CO2-uitstoot en
betere voorbereiding op een duurzame

De Legorobot. Foto | Bart van Overbeeke

toekomst. Voor de verhuurder: hogere
woningwaarde en minder onderhoud.
Voor de bewoner: minder energielasten
en meer comfort.”

‘Where innovation starts’ met andere
woorden ‘Bridging the gap between
business and science’. Dat is wat
we doen.” (NS)

“Je moet niet
de woning
verwarmen,
maar de mens”
Een groot voordeel is volgens De Haas
en Cox dat Ymere opdrachtgever is van
de renovatie. “De bouwsector is er niet
op ingesteld om innovatieve producten
te omhelzen. In de traditionele
bouwketen maakt bijvoorbeeld een
architect een plan en dit wordt
uitgevoerd door de aannemer.
Die beseft dat hij aansprakelijk is voor
de hele verbouwing en probeert risico
te vermijden waardoor innovaties vaak
sneuvelen. Bovendien doet hij graag
zaken met partners van bestaande
producten die hij al kent. Nu Ymere
directe opdrachtgever is en het risico
op zich neemt, is die belemmering voor
innovatie weg.”
Nu dit proefproject succesvol is
gebleken, wil Ymere meer woningen
gaan renoveren volgens dit concept.
Cox en De Haas gaan ondertussen
verder met het ontwikkelen van
producten voor de bouw. “Hoe heette
dat thema van de TU/e ook weer?

[E]

It started with a hugging
wall that expanded into
a complete heating
system, and it eventually
resulted in a full-scale renovation
project. Apparently, that’s what
happens when the product development group at Architecture, Building &
Planning and company ActiveWarmth
collaborate. For the construction
sector, it takes some getting used to,
but Ymere, the largest housing
corporation in the Netherlands, is
willing to take the risk: they’ll start
construction using warmth-inducing
walls.

De Eiffeltoren is niet voor niets
opgetrokken uit staal: met geen ander
materiaal zou de constructie in die tijd
sterk genoeg zijn geweest. Hout is
echter duurzamer, want makkelijker
te recyclen. Toch is de ‘traditionele’
houtconstructie een zeldzaamheid
geworden. “De verbindingen tussen
de afzonderlijke balken moeten vaak
heel stijf en sterk zijn”, legt Brandon,
net afgestudeerd bouwkundige, uit.
“Voorheen werden vaak alleen stalen
pennen gebruikt om die verbindingen
te maken, maar dat geeft te weinig
sterkte en stijfheid.”
Op de plek waar de pennen door het
hout gaan, ontstaan vaak scheuren
onder invloed van allerlei krachten
op de constructie. Dat is inmiddels te
voorkomen door de balken op de plek
van de verbindingen te versterken met
DVW (Densified Veneer Wood): sterke
platen samengeperst beukenhout die
de spanningen beter verspreiden over
het oppervlak van de balk. Een nadeel
van de verbinding is echter dat deze
vrij dik is. Dat kost dus veel hout en
beperkt het aantal mogelijke
toepassingen in de bouw.

ONDERZOEK KORT
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Many speech-controlled
robots have difficulties
understanding (English)
commands. Omar
Mubin, PhD candidate at ID, developed
a robot language concept that
eliminates robots’ confusion. The Robot
Interaction Language (ROILA) was
developed using a genetic algorithm.

Brandon onderzocht daarom een
nieuwe houtverbinding, waarbij de
balken worden versterkt met zowel
het DVW, als met een stalen plaat.
De balken worden zo gefreesd dat
ze naadloos tegen elkaar zitten met
het staal als verbinding ertussenin.
De verbinding is daardoor veel minder
dik. Uit metingen blijkt bovendien
dat de verbinding stijver en sterker
is dan zonder de stalen platen.
“Dat heeft te maken met klemgedrag
van balken die in elkaars verlengde
tegen elkaar aan zitten”, zegt
Brandon. “Als de ene kant van de
verbinding iets wijkt door het
krachtenspel, worden de houtdelen
aan de andere kant juist tegen
elkaar aan geperst.”
Een groot voordeel van de verbinding
is verder dat balken vanuit drie of
meer richtingen aan elkaar te zetten
zijn, zonder dat de verbinding heel
dik wordt. Dit vergroot het aantal
mogelijke toepassingen in de bouw.
Dit betekent niet dat stalen constructies overbodig worden. “Voor echt
hoge gebouwen zijn stalen constructies nog steeds het beste”, zegt
Brandon. “Maar voor gebouwen
van maximaal zes verdiepingen
is de houten constructie nu echt
een goed alternatief.” (EV)

[E]

Daniel Brandon, who
recently graduated
at the Department of
Architecture, Building
& Planning, researched a wood scarf
joint that makes the implementation of
wooden constructions more attractive.

Uitsterven overschat
Weinig milieubeschermers zullen er van wakker liggen, maar voor ecologen
is het een belangrijk probleem: hoe komt het dat soorten minder snel
uitsterven door vernietiging van hun leefomgeving dan voorspellingen
doen geloven? Vorige week verscheen in Nature een artikel waarin
onderzoekers beweren de oorzaak van de discrepantie te hebben gevonden.
De crux ligt volgens de auteurs in een ongeldige extrapolatie van curves
waarin het aantal soorten in een habitat is uitgezet tegen de grootte van
het gebied.
Er is een betrekkelijk stabiele relatie tussen het oppervlak van een gebied
en het aantal soorten dat je er verwacht aan te treffen. Maar dat wil niet
zeggen dat je daaruit kunt concluderen hoe snel de soortenrijkdom afneemt
als het natuurlijk leefgebied geleidelijk kleiner wordt, beweren de auteurs
van het Nature-artikel: het oppervlak dat je moet verwijderen om een soort
te doen uitsterven is altijd kleiner dan het extra oppervlak dat nodig is om
een nieuwe soort te mogen verwelkomen. De wiskundige modellen waarmee
bijvoorbeeld in 1980 werd voorspeld dat voor het jaar 2000 miljoenen
soorten verdwenen zouden zijn, houden hiermee geen rekening. (TJ)
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De Dommel over met pauk en altviool
Qua setting misschien wel het mooiste
openluchtfestival van Eindhoven:
Muziek op de Dommel. Tijdens dit
gratis evenement klinkt er vanaf
een drijvend podium bij het Van
Abbemuseum muziek door het centrum
van Eindhoven. Op zaterdag 4 juni
spelen verschillende koren, orkesten
en ensembles uit Eindhoven en
omgeving- waaronder onderverenigingen
van het Eindhovense Studenten
Muziek Gezelschap Quadrivium (ESMG
Quadrivium)- klassieke uitvoeringen.
Het thema van de tweede editie van
het muziekfestival is Russische muziek.
Meer dan vijfhonderd amateurmuzikanten
treden op bij het water achter het Van
Abbemuseum. Muziek op de Dommel
bestaat uit twee podia; het hoofdpodium waar de grotere orkesten spelen
en een kleiner ensemblepodium waar
ook kamermuziek tot zijn recht komt.
Het evenement wordt georganiseerd
door Stichting CultuurConnectie, hierin
zitten naast leden van Quadrivium
ook medewerkers van evenementen
organisatiebureau Musicala.
Het is de tweede keer dat Muziek op
de Dommel plaatsvindt en ten opzichte
van vorig jaar zijn er wat veranderingen
doorgezet: “We willen het terrein dit jaar
levendiger maken”, vertelt Erik de Jong,
hij is namens Quadrivium voorzitter
van de organisatie van Muziek op de
Dommel. “De locatie is al schitterend:
het water van de Dommel met het Van
Abbe op de achtergrond en het groen
aan de oevers. Er komen meer eeten zitgelegenheden en ook stelt het
waterschap sloepen beschikbaar
waarmee bezoekers zelf het water
op kunnen.”
Ook het culturele aanbod zelf is dit jaar

gehele dag meer dan 5.500 bezoekers,
dat was voor de organisatie zo’n succes
dat de ambitie ontstond om er een
jaarlijks terugkerend festival van te
maken. Voor komende jaren is het zelfs
de bedoeling om uit te breiden naar een
heel weekend. De Jong: “De behoefte
aan een vrij toegankelijk klassiek
festival blijkt groot te zijn. Er waren vorig
jaar ontzettend veel positieve reacties,
zowel van bezoekers als van de
muzikanten.” (GvdN)

Als introductie van Muziek op
de Dommel 2011 is er een trailer
gemaakt met beelden van de editie
van vorig jaar. Deze is te zien op:
www.muziekopdedommel.nl

De editie van 2010. Archieffoto | Bart van Overbeeke

uitgebreider dan bij de editie van 2010,
vertelt de tweedejaars masterstudent
Bouwkunde: “Tijdens het festival is er
een schilder die doeken maakt met
muziek als inspiratiebron. Daarnaast is
er in het openbare deel van het Van
Abbemuseum een expositie van
Bouwkundestudenten met hun ontwerp
van een Brainport Paviljoen voor bij het
museum.”
Het festival begint rond 13.30 uur met
optredens van onder meer het Philips
Symfonisch Blaasorkest, Koorvereniging
De Toonkunst en Fanfare Wilhelmina
Numansdorp. ’s Avonds betreden
Bigband Studentproof, Harmonieorkest

Oefening en Uitspanning Beek en Donk
en onderverenigingen van ESMG
Quadrivium het podium. Het Russische
thema loopt als een rode draad door
het programma. Zo zullen er stukken
van grote Russische componisten als
Aleksander Borodin, Sergej Prokofjev en
Modest Moessorgski uitgevoerd worden.
De Jong: “We hebben als organisatie
geen dwingende richtlijnen opgelegd
aan de orkesten die meedoen, maar ik
geloof dat iedereen wel iets doet met
het thema.”
Muziek op de Dommel is een laag
drempelig festival waarbij ook mensen
met een minder geoefend oor voor

klassiek terecht kunnen. Deze opzet,
iedereen kan in- en uitlopen, is redelijk
uniek. Het idee hierachter is dat
bezoekers op een minder dwingende
manier in contact kunnen komen
met klassieke muziekstromingen.
De Jong: “Het is anders dan wanneer
je bijvoorbeeld naar een concert gaat,
dat is vaak meteen vrij zwaar.
Hier spelen we stukken die mensen
herkennen, dat maakt het al toeganke
lijker. Ook de locatie zorgt ervoor dat
het allemaal wat lichter wordt: als je
even met een vriend een biertje wil
drinken loop je wat naar achter en
kun je elkaar prima verstaan.”
Vorig jaar trok het festival over de

[E]

As far as its location is
concerned, it may just
be Eindhoven’s most
beautiful open-air
festival: Muziek op de Dommel (Music
on the Dommel). During the free festival,
the city center will be immersed with
music coming from a floating stage at
the Van Abbe Museum. On Saturday,
June 4, several choirs, orchestras and
ensembles from Eindhoven and
surroundings, including branches
of the Eindhoven Student Musical
Ensemble Quadrivium (ESMG
Quadrivium), will be performing
classical music. Theme of the festival’s
second edition will be Russian music.
www.muziekopdedommel.nl.

Oscarwinnende film Black Swan in Zwarte Doos
Regisseur Darren Aronofsky houdt
ervan om tot de grens te gaan. In zijn
debuut ‘Pi’ (1998) gaat een paranoïde
wetenschapper ten onder aan zijn
zoektocht naar de sleutel van het
universum, in ‘The Wrestler’ (2008)
vecht Mickey Rourke tot hij erbij
neervalt. Vorig jaar verscheen ‘Black
Swan’, waarin Natalie Portman alles
doet om de hoofdrol te krijgen in het
ballet ‘Zwanenmeer’. Ze won er de
Oscar voor beste actrice voor.
Er wordt veel geleden in Aronofsky’s
films en ‘Black Swan’ is daarop geen
uitzondering. Obsessies lijken hét
thema van Aronofsky te zijn. Hij laat
zijn hoofdpersonen op zoek gaan naar
de donkere kant van hun bestaan.
In ‘Black Swan’ speelt Portman de
immer sympathieke en lieve ballerina
Nina. Ze is perfect voor de hoofdrol:
de witte zwaan. Maar Thomas Leroy,
de nieuwe choreograaf van het ballet,
wil geen gelikte versie van het
Zwanenmeer brengen, maar een
grootse, rauwe uitvoering. Daarvoor
moet dezelfde ballerina de witte én de
zwarte zwaan dansen. Die moet twee
kanten van zichzelf laten zien, de mooie
en de slechte. Maar beheerst Nina
ook de zwarte zwaan, haar diabolische
tegenpool? Het is de vraag hoever
Nina daarvoor durft te gaan. De film

volgt haar in dat gevecht, niet alleen
dwarsgezeten door de regisseur en
haar collega-ballerina’s, maar ook
haar moeder. Met haar verstikkende
aandacht, zo suggereert Aronofsky,
probeert ze Nina’s carrière te sabo
teren. Misschien omdat ze haar eigen
danscarrière zag mislukken, wellicht
als een vorm van zelfbescherming
om te voorkomen dat Nina er aan
onderdoor gaat. Want gaande weg
de film ga je je steeds vaker afvragen
of Nina gek aan het worden is of dat
ze écht bedreigd wordt.
Dat gegeven kan makkelijk uitmonden
in een melodrama, maar Aronofsky
maakt er een speciale en indringende
film van, vooral omdat hij alle
technische filmtechnieken goed uitbuit
en Portman tot grootse acteerprestaties
brengt. Hij maakt Nina’s obsessie
voelbaar en zichtbaar. Ze ziet overal
dubbelgangers, maar ziet ze die echt
of zijn het waanbeelden? Er zijn
brekende spiegels en als ‘s avonds laat
het licht in de repetitieruimte uitvalt,
blijft Nina als enige angstig achter.
De beklemmende atmosfeer groeit ook
door het uitgekiende sounddesign,
met angstig kraaiengefladder en waarin
elke ademhaling en beweging van de
spitzen op het linoleum hoorbaar is.
Dat versterkt Aronofsky nog eens door

de aandacht voor het fysieke: nagels
die loszitten en afbreken, tenen die aan
elkaar groeien, huiduitslag, het steeds
magerder worden: de afbraak van Nina
lijkt wel erg dichtbij te komen. (GV)
Zwarte Doos, donderdag 26 mei,
dinsdag 31 mei en woensdag 1 juni,
20.00 uur.
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Director Darren Aronofsky
likes to push it. His
movies debut ‘Pi’ (1998)
sees a paranoid scientist
succumb to his quest for the key to
the universe. In ‘The Wrestler’ (2008),
Mickey Rourke fights until the very end.
Last year he released ‘Black Swan’, in
which Natalie Portman goes to extremes
to land the lead in the ballet performance of Swan Lake. Her performance
won Portman the Academy Award for
best actress. The movies plays in de
Zwarte Doos on Thursday, May 26,
Tuesday, May 31, and Wednesday,
June 1 at 8PM.
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In the final episode of this theme about ‘nice spots’ we
went looking for nice spots for a day or weekend off.
Where do the Dutch go in summer, when they are not
on holiday?
Karin Kompatscher from the Department of Architecture, Building and Planning draws our attention to
boerenbed.nl. “Via this website you find farms that
offer a place to sleep in a completely furnished tent at
the farm. You are surrounded by genuine country life,
where everything is furnished in the old style.” In the
tents of boerenbed you find things like a box bed and
a cooking stove. On the site there is a wood-fired bread
oven, a chicken coop where you can collect your free
eggs and an animal pasture. www.boerenbed.nl

Photos | boerenbed.nl

Jolanda Spijkerman, a student of BMT, mentions the
Waddeneilanden (West Frisian islands) and the Oerol
festival. “The islands are really foreign in the Netherlands, they are so entirely different! In June Terschelling
hosts the annual Oerol festival featuring theater, music
and dance.” Would you like to make a boat trip and
have you been to Amsterdam already? In that case
a trip along the Binnendieze of Den Bosch is really
a must. www.oerol.nl
In Eindhoven, too, you can really have a good time
in summer, for instance at a Cruijff Court. Pieter
Doevendans, a student of Architecture, Building and
Planning, often plays football here with friends.
“They are lawns with artificial grass which really allow
you to play football well. They can be found at several
locations scattered through Eindhoven, among
others in the neighborhood of the PSV Stadium.”
Cruijff courts are a modern-day version of the football
pitches you once used to be able to find in many
neighborhoods and quarters, but which over the years
have been sacrificed to urbanization and expansion.
www.cruyff-foundation.org
And do you fancy a weekend off outside the
Netherlands? Joeri Sowka and Daniek Reijnders,
both students of Architecture, Building and Planning,
recommend going to Bruges. “We have just come
back, and it is an authentic little city. It is crawling
with tourists, but there’s a good reason for that!” (HB)
www.brugge.be

Four questions for….

2. What is your favorite spot?
“The park is a very fine spot for me.
To experience a moment of tranquility,
to enjoy nature. Just an afternoon
off and lie down in the park. Alone
or with friends, lovely!”

Look who’s talking
Ilse van der Palen | initiator of
English-language website and city
guide on Eindhoven
Ilse van der Palen (28) has since
2010 been running the website
www.eindhoven-life.com. On this site
you can find everything about culture,
eating and drinking and going out in
Eindhoven. “Although most Dutchmen
speak English well, if you want to find
English-language information on the
Internet about museums, shows or
restaurants, that is almost impossible.
I wanted to change that.”
Ilse lived and worked in Dublin from
2006 to 2009, and from Dublin she was
seconded to Wroclaw in Poland for six
months. “There I saw the websites

Wroclaw-Life and Cracow-Life. I used
those sites there frequently. While I
did speak a bit of Polish, an Englishlanguage site with events and reviews
about restaurants was a boon
nonetheless. Once I got back to
Eindhoven I noticed that there was
nothing like it here, whereas there was
definitely a demand for this. As I also
enjoyed keeping in touch with people
from different countries, I decided to
take stock and see whether I could
set up an Eindhoven-life site.”
And this proved to be possible.
Eindhoven-life is the first -life site in
the Netherlands, and in the autumn of
2011 there will also be an Eindhoven
Life Guide. “This is a map of Eindhoven
containing information about things

Why do the Dutch wear the same clothes at +10˚C or -10˚C? The difference in
temperature is enormous, yet I hardly see any difference in the clothes people
wear”, says Daniel Siregar from Indonesia, a PhD candidate at Mechanical
Engineering.
The question is rather funny, when you look at it through Dutch eyes. For what
we have noticed is that -once the winter is over- we just need a glimpse of nice
weather and half of the Netherlands is walking the streets half naked. So here
we have a clear case of a difference in the frame of reference. Which is not all
that odd, when you realize that in comparison with the Netherlands there are
hardly any temperature differences in Indonesia. Roughly +20°C to +40°C in
Indonesia versus -20°C to +35°C in the Netherlands. Up to +10°C the Dutch
wear winter clothes, for that is what we call cold. Summer clothes only begin
to appear when it gets warmer, and nowadays this turn in the weather often
occurs quite suddenly.
Having said this, we also have to cope with an awkward period, especially for
Dutch women. Between temperatures of 10°C and 16°C we do not find it cold
anymore, but not warm either. So what is to be done? A short-sleeved sweater
or a long-sleeved blouse, a pantyhose or woolen tights, summer coats or
winter coats?
However, once we get to above 16°C, we let it all hang out. If tomorrow’s
temperature is 17°C or 18°C, all coats are left at home. Even though we are
numbed with cold on our bike in the morning, and we regret on the way that
we decided not to put on any gloves. (HB)
Do you also have a burning question? Mail it to engcursor@tue.nl.

Anne Diepenbrock has been a trainee at T!NT since September 2010 and has
recently taken over the activities from Marion de Groot as a student assistant.
1. What is the best advice anyone has
ever given to you?
“Let go! Just take things the way they
come, instead of trying to control this.
I am usually inclined to prepare
thoroughly for future situations.
Such as holidays. When I surrender
myself and go places without
preparation, though, as was the case
with my latest holiday to Morocco,
this leaves room for the fun unexpected
situations that I truly enjoy.”

Anne Diepenbrock. Photo | Bart van Overbeeke

I wonder

like restaurants and big events. It’s a
kind of What’s happening in English,
intended for people who have just
arrived here, as well as for people
who have been here a bit longer.
In the beginning the Life Guide will
be published once every six months,
but if it goes well, the frequency will
be stepped up. In Cracow for example
the guide is published once every two
months. It is distributed at various
locations in town: in hotel and catering
facilities, cultural institutions, at
universities and colleges of higher
education. Tips for both the website
and the guide are always welcome.
“And as a visitor you can also place
messages or reviews, so we also
welcome those any time.” (HB)

3. In whose shoes would you like to
be and why?
“In my friend Fenna’s. She has
recently changed her life dramatically
and is now living in a traditional jurt
(Mongolian) tent in the woods.
She has consciously decided on a
basic lifestyle. No materialism, no
computer and no social obligations.
She lives off her own vegetable
garden, heats her tent with a fire
and wakes up when the cock crows.
I should rather like to experience
that kind of lifestyle personally.”

What’s happening?

1
2
3
4

Nice spots in Eindhoven | Part 4

4. Who at TU/e deserves a pat on
the back?
“Elisabeth Fricker and Marie Jantien
Kreeft I should like to pat on the
back. They are personal life coaches
at T!NT and have coached me over
the past year, giving me space for
my own development and ideas.
As a result, I have learned a great
deal about my ambitions for the
future, my qualities as well as my
traps. They couldn’t have done a
better job!” (HB)

Music on the river Dommel
The Van Abbemuseum will form the backdrop for a large floating
podium on the river Dommel on which choirs and orchestras
from Eindhoven and surroundings will perform. Student music
association Quadrivium is also responsible for the organization.
De Dommel behind the Van Abbemuseum, Saturday June 4,
13.00 - 22.00 hours, free admission. www.muziekopdedommel.nl

Little Birdie
Singer/songwriter Orit Shimoni from Quebec, Canada, calls
himself ‘little birdie’ and plays folk, blues and country music.
Kaffee de Groot, Sunday May 29, starting 17.00 hours,
free admission. www.kaffeedegroot.com

So What Festival
The ‘So What’ Festival is a new dance festival which brings
Techno, House and Electro, on four outdoor stages.
De IJzeren Man, opposite the TU/e campus, Saturday May 28,
starting 13.00 hours, free admission, afterparty 5 euro.
www.sowhatfestival.com
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Met lange halen gaat het beter
Wie zaterdag 21 mei op de fiets zat
tussen Nijmegen en Eindhoven keek
misschien even raar op. 24 Studen
tenteams reden hier namelijk in tien
etappes de jaarlijkse Stepestafette van
studentenvereniging Demos. Niet voor
iedereen zomaar een studentikoos
evenement; steppen blijkt een echte
sport.
Het snelste team, High Level 2 uit
Woudenberg, bestond uit professionele
steppers. Zij legden de 100 kilometer
lange estafette af in 4:03 uur. Zij waren
zelfs in het bezit van een volgauto met
reservesteps op het dak. In het

studentenklassement werd Demos
dispuut Axipr 2 eerste.
Wie zomaar op de step stapte, maakte
sowieso weinig kans. Volgens Marc
Sprengers, secretaris van Demos, komt
er wel wat techniek bij kijken. “Beginners maken vaak korte stapjes, maar de
techniek is om flinke halen te maken en
om de tien keer te wisselen van been.”
Of dat ook de officiële techniek is, is niet
helemaal duidelijk, want terwijl
Sprengers dit aan Cursor vertelt, wordt
hij vreemd aangekeken door zijn
bestuursgenoten. “Ok, dit is in ieder
geval mijn tactiek”, nuanceert hij
lachend.

De wedstrijd werd afgesloten met het
openbare festival Steppop op de Markt
in Eindhoven. (SK)

[E]

Those cycling between
Nijmegen and Eindhoven on Saturday, May
21, may have turned
their heads at the sight of 24 student
teams competing in the annual kickscooter relay organized by student
association Demos. The relay counted
ten stages. And it’s not just a collegiate
event; kick scootering turns out to be a
real sport.

Foto | Bart van Overbeeke

Studentenatletiekvereniging Asterix
hield afgelopen vrijdag maar liefst twee
wedstrijden tegelijk. Atleten namen het
bij op sportpark De Hondsheuvels tegen
elkaar op tijdens de Atletiek Baan
wedstrijd en tijdens het Nederlands
Studentenkampioenschap Meerkamp.
De eerste wedstrijd trok vooral lokale
sporters en bij de meerkamp -met de
onderdelen sprint, verspringen, kogel
en ‘lang’ (800 m voor de vrouwen en
1000 m voor de mannen)-waren
studenten uit heel Nederland actief.
Volgens Loek Masthoff, secretaris bij
ESAV Asterix, waren de deelnemers erg
te spreken over het relatief nieuwe
sportcomplex. “We zijn best bevoorrecht, volgens mij hebben maar weinig
studenten atletiekverenigingen zo’n
accommodatie.” Asterixvoorzitster en

Bouwkundestudente Ellen Duijvestijn
haalde op de meerkamp bij de vrouwen
een bronzen medaille. (JvG)
www.asterixbaanwedstrijd.nl.

[E]

Last Firday, Student
Athletic Association
Asterix hosted no less
than two competitions.
At the Hondsheuvels, athletes
competed in the Athletics Track Race
as well as the Dutch Student MultiSports Championships. The first match
attracted local sportsmen and -women
mostly, but the multi-sports compe
tition – including sprint, long-jump,
shot-put and ‘long’ (800m for women,
and 1000m for men) – saw students
from all over the Netherlands.

Sprinten, verspringen, kogelstoten en ‘lang’
Foto | Bart van Overbeeke

En hoe is het in Berlijn?
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.
Sinds april ben ik Erasmus-student in Berlijn. Ik studeer hier
aan de Humboldt-Universität en woon in het oosten van de
stad. Mijn vakkenpakket is een combinatie van natuur, cultuur
en geschiedenis. Zo leer ik de grondbeginselen van biologische
landbouw; over de eisen aan biologische landbouw,
bodembewerking en teeltmethoden, plantbescherming en
het duurzaam omgaan met de omgeving. De omgeving van
Berlijn is prachtig. Overal zijn meertjes en bossen, waar je
met de metro heel snel bent. Zo kun je de stad altijd even uit.
Daarnaast is Berlijn natuurlijk een stad met een indrukwekkende geschiedenis. De tekenen van de Tweede Wereld
oorlog zijn overal te vinden. In 1933 zijn op het plein
tegenover de universiteit twintigduizend boeken van joden
en anderen die kritisch waren tegenover het regime verbrand.
De woorden van Heinrich Heine uit 1820 zijn nu als monument aan deze plaats te lezen. Ze zijn helaas waarheid
geworden: ‘Dat was slechts het begin, daar waar men boeken
verbrandt, verbrandt men uiteindelijk ook mensen’. Middenin
de stad waren concentratiekampen waar joden voor
transport werden bijeengedreven. Zelf volg ik het vak
jodenvervolging in Berlijn, over de systematische vervolging
en uitroeiing van de joden in de stad. In juni gaan we naar
het concentratiekamp Sachsenhausen, dat bij Berlijn ligt.
Ook volg ik een vak over de geschiedenis van de DDR.

Het is bizar hoeveel hier in Berlijn nog te merken is van de
scheiding tussen Oost en West, kapitalisme en communisme.
Je hebt natuurlijk de Brandenburger Tor en de resten van de
Muur, maar er zijn ook subtielere kenmerken. Zo ligt de uni
middenin het oude oostelijke deel en stond het vroeger onder
SED (Sozialistische Einheitspartij Deutschlands) regime van
de DDR. Er is een citaat van Karl Marx behouden gebleven op
de hoofdtrap en de glas-in-loodramen laten onder andere
Stalin en Marx zien. Daarnaast is het oostelijke stadsdeel
veel minder ontwikkeld. Maar dat geeft juist een bruisende
mix van culturen, studenten, yuppen en kunstenaars.
Omdat Berlijn een geweldige plek voor kunstenaars is, volg
ik ook vakken over moderne kunst. Eén wordt gegeven in een
groot museum voor moderne kunst uit Berlijn, de Berlinische
Galerie. We bespreken met de directeur (!) de verschillende
kunstenaars die wonen en werken in Berlijn. Hun werk varieert
van performances, installaties en video tot fotografie en
schilderkunst. Een ander vak bestaat uit een wekelijks bezoek
aan een galerie, museum of atelier voor moderne kunst. We
leren hedendaagse kunst te interpreteren en erover te spreken.
Hierdoor kom ik ook op plekken waar ik anders nooit kom.
En de vrienden die ik gemaakt heb die kunstgeschiedenis
studeren zijn erg leuk.
Berlijn heeft voor mij echt alles wat ik leuk vind: het mooie
westen, de rauwe kant in oostelijke stadsdelen, een levendige
kunstwereld, leuke mensen, boeiende geschiedenis en een
gigantisch cultureel aanbod! En gelukkig kun je binnen een
uur in de natuur zijn.
Marijke Starke, studente Werktuigbouwkunde
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Zelfs Polen komen af op betonkanorace
Aan de betonkanorace die KOers- studie
vereniging voor Constructief Ontwerpers
aan de faculteit Bouwkunde- afgelopen
weekend hield, deden niet alleen
Nederlandse studenten mee. Een groepje
Poolse studenten was speciaal voor de
race naar Eindhoven afgereisd. Ze kregen
de sportiviteitprijs voor hun komst.
De betonkanorace wordt elk jaar op
een andere locatie gehouden en het
was alweer dertien jaar geleden dat
het evenement in Eindhoven was.
De deelnemers konden vrijdag alvast
oefenen op de campus en hun creaties
showen. In het weekend streden ze
onder meer om de prijs voor de lichtste,
snelste en zwaarste kano en om de

innovativiteitprijs bij de IJzeren Man.
Die laatste prijs kreeg KOers zelf. Lianne
Visschers van KOers vertelt: “We hebben
de kano ter plekke in elkaar gezet en
hebben gebruik gemaakt van buigzaam
beton.” (JvG)

[E]

The Concrete Canoe
Race organized by
KOers, the student
association of
Structural Design at the Department of
Architecture, Building & Planning not
only saw Dutch participants. A group
of Polish students traveled all the way
to Eindhoven especially for the race.
They were awarded the sportsmanship
award for their attendance.

Smartphruit

Foto | Bart van Overbeeke

Rood als rode draad in dansvoorstelling
Marco Borsato kwam er niet aan te pas,
maar er bleken nog genoeg andere
manieren om het thema ‘Rood’ als
-jawel- rode draad te vlechten in een
dansvoorstelling. Afgelopen zondag
stonden verschillende dansgroepen
van studentendansvereniging Footloose
in het Auditorium. Zij verbeeldden het
thema onder meer door het dragen van
rode kleding, door rode accessoires en
met rode rozen. Bezoekers keken
naar dansen als zouk, salsa, tapdans,
moderne dans, sign language (een dans
met gebarentaal) en formatiedans

Foto | Bart van Overbeeke

(een soort van stijldansen met vier
personen). Na de optredens was er
nog een kleine modeshow van een
kledinglijn die Footloose-bestuurslid
Anna Oosterhuis heeft opgezet.
Zij vond dat het tijd was voor een
nieuwe outfit. (JvG)

[E]

Last Sunday, several
dance groups of Student
dance Association
Footloose performed in
the Auditorium. The theme was ‘Red’.

Prijzen voor bacheloronderzoek- of ontwerp
De Student Research Conference wordt
op 23 en 24 november gehouden aan de
TU/e. Het is de tweede editie van het
initiatief van de Vereniging van
Universiteiten, waarbij het beste en
meest relevante bacheloronderzoek of
-ontwerp wordt beloond met een prijs

van vijftienhonderd euro. Vorig jaar
konden studenten alleen hun onderzoek indienen, nu ook hun ontwerp.
Indienen moet voor 1 juli gebeuren, via
www.vsnu.nl/SRC. Ook Engelstalige
studenten kunnen zich opgeven. (JvG)

Denk als een Innovator;

Da ge’t moar wit (sinds 2010)

Constudentenbond

[E]

On November 23 and 24, TU/e will be hosting the Student research
Conference. It’s the second edition of the Association of Universities
in the Netherlands’ (VSNU) initiative, which awards the best and
most relevant bachelor research or design with a fifteen-hundredeuro prize. Last year, students could only enter their research, but this year they’re
allowed to submit their design as well. Entries must be in before July 1 at
www.vsnu.nl/SRC. English students are welcome to enter as well.

Bijbelse Apocalyps
Het boek Openbaring uit het Nieuwe Testament windt er geen doekjes om; het einde der tijden zal
aanbreken. De antichrist zal heersen, de vier ruiters van de Apocalyps zaaien dood en verderf en
het leven wordt al met al geen pretje. Maar wees niet bevreesd, o nobele christen! Iedereen die
namelijk netjes volgens de geboden heeft geleefd, zal deelnemen aan de openbaring en gered
worden van dit vreselijke lot. Ter voorbereiding op deze dag zou ik toch nog maar een keertje de
stenen tafelen goed doorlezen, voor het geval dat atheïsme niet het ware geloof blijkt te zijn.

laat andere mensen
het vuile werk voor je
doen. Cursor gaat voor
je op pad om de beste
keus te zoeken, zodat
het studentenleven

21 mei 2011
We kunnen er niet omheen, maar mensen, helaas, wie er op deze dag het nieuws heeft gevolgd zal
het niet kunnen ontkennen. Wie weet het niet meer, 21 mei, het is als de dag van (eer)gisteren.
De dag des oordeels, zo voorspelde predikant Camping. En als je predikant bent, zul je toch zeker
wel een goede interpretatie van de Bijbelse ondergang hebben! Op die ene keer in 1994 na dan,
maar niemand is perfect. Vol spanning wachtte de wereld op scheurende aardkorsten en naderende
asteroïden. Met het noodpakket van de regering in de hand zaten we verschanst onder de keukentafel. Voor niets. Helaas, ook deze keer heeft de aarde het overleefd. Volgende keer beter, Camping!

in Eindhoven nog wat
aangenamer wordt: de
ConStudentenBond.
Deze keer onder het
motto van ‘We gaan
allemaal maar één
keer dood’: de meest

Intergalactische snelweg
Pak je handdoek alvast beet, want wie zijn nerd-literatuur kent, weet allang hoe de aarde het
loodje zal leggen. Niet van binnenuit komt de dreiging, maar van buitenaf. En niet omdat de
mensheid zondig is geweest of omdat God met het verkeerde been uit zijn hemelbed is gestapt,
maar vanwege logistieke redenen. Net zoals de regering ook in Nederland snoeit om plaats te
maken voor asfalt, zo is dat voor de Melkweg niet anders. Om dit scenario te overleven, zijn er
drie simpele regels; zorg dat je altijd een handdoek bij je hebt, vergeet niet je duim omhoog te
steken en het belangrijkste: raak niet in paniek. Mocht je toch heimwee krijgen naar de
thuisplaneet, dan kan je altijd nog een duplicaat bestellen. So long, and thanks for all the fish!

fantastische doemdag.

Panel van de week

Maya-voorspelling

De lichtelijk
paranoïde student

Clmn

21-12-2012, jaja mensen, de Maya’s wisten het al duizenden jaren geleden, op deze
fatale dag zal de wereld vergaan!! De planeten van het zonnestelsel staan dan in
één lijn, en je weet wat dat betekent: complete catastrofe. Niet dat er zo’n speling
van twaalf jaar op deze voorspelling zit (echt recht op een lijn staan de planeten
nooit), nee, exact op deze dag breekt de hel op aarde uit. Wat er precies staat te
gebeuren en dat niet alleen de Maya’s het voorspelden, is allemaal te lezen op de
zeer informatieve en populaire websites. Type maar gewoon op Google 21 12 in,
en je hebt een vermakelijke middag vol met esoterisch leesmateriaal. Er is zelfs
21-12-2012-muziek op de markt, of wat dacht je van een survival guide? Veel plezier!

Ik ben jarenlang verknocht geweest
aan mijn eenvoudige mobieltje.
Je weet wel: zo één waarmee je
alleen kunt bellen en sms’en en met
knopjes die je nog ouderwets in
moet drukken. Lekker simpel, en wel
zo duurzaam. Ik moet toegeven dat
ik ze soms iets te lomp behandelde:
de trilfunctie van één van mijn
mobieltjes deed het niet meer
nadat hij ondersteboven in een glas
multivitaminesap was geland, en
van een ander begaf het beeld
scherm het na twee jaar lang vier
keer per dag te zijn gevallen.
Omdat mijn abonnement was
verlopen, moest ik dit weekend weer
een nieuwe kiezen. Ik ervaar die
momenten in de telecomwinkel als
de zwaarste keuzemomenten in
mijn prille leven. Overstappen,
opzegtermijnen, bellen, sms’en,
internetten, bundels… Verdwaald
op de meest ondoorzichtige markt
van Nederland tolt mijn hoofd van
de providers met allemaal hun
eigen, niet met elkaar te vergelijken
abonnementsconstructies. Als het
groentemannen waren, dan zou je
altijd bij één groenteman je appels
mogen kopen. Wil je naar een
andere groenteman, dan moet je een
maand wachten. Of drie maanden,
als je ook zakelijke groenten koopt.
Bij de ene groenteman betaal je je
appels en peren apart, bij de andere
tegelijk. En als je soms een maand
meer appels wil, dan betaal je extra.
Uiteindelijk kwam ik thuis met een
complete fruitmand. Iedereen heeft
immers tegenwoordig appels, peren
en bananen in één pakket, met een
mand die er omheen past, en dus
is dat het enige dat goedkoop en
overzichtelijk wordt aangeboden.
Ik heb dus de nieuwste smartphone.
Mét touchscreen, en internet, én een
app met boze vogels waar ik al direct
verslaafd aan ben. De bonus is een
stroom bliepjes en pingetjes om de
hele dag mijn aandacht te vragen.
Dit alles natuurlijk wel in een
beschermhoesje, voor het geval van
onverhoede sap- en valongelukjes.
Dag lieve oude dumbphone…
Myrthe Buijs is studente Bouwkunde

BESTE KEUS

Voor ideeën, tips en deelname aan het panel: constudentenbond@tue.nl | Tekst en foto’s: Berdien Zwarthoed en Martine Borm
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Elham Hosseini Nejad | “If you can do better, you should do better”

Elham Hosseini Nejad is a lady who
knows what she wants. She already
learnt to speak proper English, and she
also achieved her goal to study abroad.
Eventually, she wants to receive her PhD
from a university that ranks in the top
100 of the world.
Still, it wasn’t just TU/e’s supposed
quality that made the charming, cheerful
Iranian lady decide to embark on a trip
to the Netherlands. It also had to do in
part with the windmills she had seen in
cartoons back in her childhood and a tin
featuring a woman in traditional Dutch
attire in which the Hosseini family kept
cocoa powder for their hot chocolate.
She’s a sophisticated lady. Both her
parents are surgeons, her grandfather
has a PhD from France, and she grew
up in metropolis Tehran, the capital of
Iran with more inhabitants than all of
the Netherlands combined. For Elham
Hosseini Nejad and her younger brother
-a computer software engineer student-

it was quite normal to continue their
education. Her parents could not reach
consensus on whether or not she, too,
should become a doctor, but in the end
it was an easy choice: she couldn’t stand
the sight of blood, and decided to take
up chemistry. After a Bachelor’s in
Applied Chemistry and a Master’s in
Organic Chemistry, she did her second
Master’s in Australia. She got the hang
of English at a private language institute.
“We did learn English at school, but the
classes weren’t all that great. At the
institute, I really learnt how to speak
American English, and German and
French as well.”
She misses her many girlfriends in
Tehran with whom she went out and ate
American-style pizzas - not those thin,
Italian-style ones they have here.
She wouldn’t mind going back if the
economy picks up. It doesn’t bother her
that she’s required to wear a veil (for
now) in Iran while in the Netherlands

Dat treft!
Je kunt in kleermakerszit op de grond neerzakken als je buiten wilt lunchen,
je kunt ook een deksel van de warmte-koude-opslagputten benutten.
Maandag deden twee afstudeerders van Werktuigbouwkunde dat.
Sten van Rijk (links op foto) -we zeggen niet hoeveeldejaars hij is, maar hij heeft
Vertigo gebouwd zien worden en het Limbopad aangelegd - en Rutger Dijkstra
(die zijn bachelor aan Universiteit Twente deed) zitten in hun afstudeerfase. Beide
hebben ze gekozen voor automotive engeneering. Voertuigtechniek is spannend,
vinden ze. En er gebeurt momenteel veel op automotive-gebied. Dat ‘onze’ Lupo EL
op het Michelin Challenge Bibendum in Berlijn is geweest, is ze even ontgaan;
Cursor lezen ze slechts wanneer iemand hen erop attent maakt dat ze iets moeten
lezen. Hebben de automotive-liefhebbers met Cursor 27 toch iets gemist.
Dijkstra leest vooral het maandblad ‘Auto en motortechniek’ en het beste blad
volgens Van Rijk is het Engelse vakblad ‘Racecar Engineering’. Van Rijk werkt naast
zijn fulltime studie namelijk in de autosport. “Ik begeleid coureurs van teams die
meedoen in Europese kampioenschappen en maak hun auto’s sneller. Het blad
schrijft niet over schroefjes en moertjes maar over vleugels, onderstellen en trucjes
in de Formule 1.”
De jongens hebben geen gezamenlijk afstudeerwerk. Van Rijk richt zich op de
banden en Dijkstra houdt zich meer bezig met de motoren. Tenminste, als je het
kort door de bocht bekijkt. (NS)

she doesn’t have one. “Many Iranian
women wear a beautifully-colored scarf
around their heads loosely, so some
part of the hair is still visible. It has
become a fashion item. The strict
religious rules in Iran are no reason for
me not to return. Many foreigners
unfortunately have a limited understanding of Iran, but it’s a beautiful
country that offers safe and easy
travelling to boot.”
Prior to her coming to the Netherlands,
Elham did her second Master’s in
Australia, which is a common choice
for Iranians because of the language
and the high-quality laboratories.
“After that, I wanted to go to Europe,
to do my PhD and for the adventure.”
The Netherlands were an obvious choice:
“The country has a good reputation,
and it’s neither too hot nor too cold,
although I did have to get used to the
strong winds. And then there was the
Dutch cocoa powder.” The rankings she

checked had TU/e in the top-100.
“That was important to me. If you
can do better, you should do better.”
Ever since she left Iran five-and-a-half
years ago, she’s been trying to visit her
family around Persian New Year, which
coincides exactly with the beginning of
spring, as often as possible. “It’s an
ancient tradition. The start of the New
Year is always celebrated on the 21st of
March, but at a different time. Sometimes it’s at six, and next year it may be
at twelve o’ clock. It’s all meticulously
calculated based on the sun’s position.”
For the New Year celebration, Persians
put together seven things starting with
the letter S, each of which represents
one of the following: rebirth, affluence,
love, medicine, beauty/health, sunrise,
and age/patience. Her organizer contains
three calendars; apart from the ancient
Persian one, Iran also uses the Islamic
and Western calendar.

She’s animated, open and straight
forward. And ambitious, always aiming
for the best, although she isn’t fully
aware of that particular characteristic.
“I do aspire to be someone useful.
To invent something that’ll improve
people’s lives.” In light of the latter, she
participated in a competition organized
by printer company Océ. She and her
team won at once. “We were given 72
hours for the design of a plan to adjust
an existing printer so it could print two
times as fast without losing any of its
printing quality.” When Cursor failed
to contact her after her victory, she
contacted Cursor herself. “I thought it
would be cool to be in Cursor, since
it’s a nice way to present myself to the
outside world, and I don’t mean to the
people on campus exclusively. People
from the industry might spot me as well.”
This lady knows what she wants all right.
Interview | Tom Jeltes
Photo | Bart van Overbeeke

