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Aangesloten bij

‘Liar, liar, pants on fire.’ Als iemand de
afgelopen twee maanden het vuur na
aan de schenen is gelegd, dan is het wel
Diederik Stapel. En als bij een leugenaar
de broek in de hens staat, moet die
persoon op de blaren zitten. Die
zwellingen zijn bij Stapel inmiddels wel
tot heel bizarre proporties gegroeid.
In de media wijst een keur aan weten
schappelijke boegbeelden voortdurend
op het zelfreinigend vermogen van de
wetenschap. Of is het inmiddels beter
om te spreken van een zelfkastijdend
vermogen? Deze week werd KNAWvoorzitter Robbert Dijkgraaf er in DWDD
zelfs over gekapitteld door scherp
rechter Matthijs van Nieuwkerk.

Overigens, als mijn magnetron
zichzelf zo langzaam zou reinigen Stapel rommelt al zeker zeven jaar
voort - stond hij rap aan de straat.
Want dat vind ik het meest opmerkelijke
in de hele kwestie: waarom heeft nooit
een confrater van Stapel zelf een
onderzoek herhaald en op die manier
gevalideerd? Waren al die onderzoek
en en de opzienbarende uitkomsten
daarvan dan überhaupt niet belang
wekkend genoeg om na te trekken?
Falsificeer me als ik het fout heb,
maar ik denk (en hoop van ganser
harte) dat in de bètawetenschappen
bij opmerkelijke onderzoeksresultaten
wel wordt gecheckt of het beschreven
experiment te herhalen is in het eigen
lab. Toen in 1989 Fleischmann en Pons
claimden het geheim van koude
kernfusie te hebben ontsluierd, sprong
iedereen daar bovenop. Maar dat is
wellicht ook het verschil. Het is
vermakelijk om in de krant te lezen
dat vleeseters hufters zijn, maar
een mogelijke oplossing voor het
energievraagstuk heeft toch wat
meer impact.
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Vwo- scholieren kiezen na hun
eindexamen niet alleen een studie.
Ze kiezen ook een gezellige stad waar
ze zich thuis zullen voelen. Dat sociale
aspect is voor de jonge nieuwkomers
soms net zo belangrijk. Eindhoven de
gekste doet het in dat opzicht helemaal
niet slecht. Maar het warme bad in
Eindhoven dreigt een beetje lauw te
worden, nu het College van Bestuur
de bestuursbeurzen wil halveren.
Natuurlijk zal door deze bezuiniging
het verenigingsleven van studenten
niet zomaar omvallen, maar toch.
Minder bestuurders, minder sociaal
cement tussen de facultaire voegen.
Het zal uiteindelijk leiden tot minder
instroom van eerstejaars studenten,
vrezen beide studentenfracties in de
universiteitsraad.

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

TU/e sluit nieuwe contracten voor schoonmaak en receptie
2 november 2011 - De TU/e heeft
nieuwe contracten afgesloten voor
de receptie en schoonmaak van de
gebouwen op de campus. De receptie
komt in handen van Eurest en GOM

gaat de schoonmaak voor zijn rekening
nemen. In totaal zijn ruim honderd
medewerkers betrokken bij de nieuwe
overeenkomsten.

Universiteitssecretaris erelid PV
1 november 2011 - De personeels
vereniging (PV) van de TU/e heeft
universiteitssecretaris ir. Harry Roumen
benoemd tot erelid. Volgens voorzitter

Toon Verhaar is Roumen de best
mogelijke ambassadeur als het gaat
om de sociale kanten van het werken
aan de TU/e.

Nieuw kunstwerk bij entree TU/e-terrein
1 november 2011 - Op 7 november
wordt een nieuw lichtkunstwerk onthuld
op het TU/e-terrein: ‘Transformatie’.
Het gaat om een stalen kolom, van
waaruit met licht tientallen keren de
tekst ‘TU/e Where Innovation Starts’
wordt geprojecteerd. Het is een
verjaardagscadeautje van de
Kunstcommissie voor de 55-jarige
universiteit en krijgt een plek op
het grasveld ten westen van Impuls.

Een kleine troost, de onthoofding
van het verenigingsleven vindt ook
in andere studentensteden plaats.
En als alle meisjes op het bal even
mager zijn, hoeft studentenstad
Eindhoven niet te vrezen dat ze
zomaar eenzaam en alleen overschiet.

Recordaantal bezoekers open dagen
28 oktober 2011 - Op de open dagen
van de TU/e van 28 en 29 oktober is
volgens het Communicatie Expertise
Centrum een recordaantal bezoekers

afgekomen. In totaal brachten 1679
scholieren een bezoek aan de open
dagen. Vorig jaar oktober waren dat
er 1439.

Akoestiekprijs voor TU/e-alumna

Flashback
Constructiewedstrijd
2011 versus 1983

Archief IEC

Foto | Bart van Overbeeke

Sinds een jaar of tien wordt de construc
tiewedstrijd van Simon Stevin gehouden
in zijn huidige vorm. Dat is vanaf het
moment dat er twee permanente palen
in de Dommeloevers zijn geheid voor
de wipconstructie. Daarvoor werd de
werktuigbouwkundige kennis op een
andere manier getoetst. Op de foto met
de brug, waarschijnlijk genomen in
1983, zie je dat. “Een opdracht met
dezelfde bedoeling”, zegt Pieter Nuij,
docent bij Werktuigbouwkunde.
“Studenten krijgen een bepaalde
hoeveelheid materiaal, ijzerprofielen,
moeren en schroeven en moeten een
constructie bouwen. De sterkste wint en
het is ook belangrijk dat de te dragen
kracht goed voorspeld wordt.”
Voor het publiek gaat het er vooral om
het moment mee te maken dat de
constructie het niet meer houdt en de
belasting, zowel vroeger als nu bestaande
uit studenten, te water raakt. Wie in
1983 won, hebben we niet meer kunnen
achterhalen. Op 26 oktober 2011 won
groepje 11. Hun constructie kon 5100
Newton aan. (NS)

26 oktober 2011 - Ir. Angela van der
Heide, in april dit jaar cum laude
afgestudeerd aan de TU/e-faculteit
Bouwkunde, heeft de Robert Bradford
Newman Medal ontvangen voor haar

afstudeeronderzoek naar de akoestiek
van orkestbakken. Ze kreeg de presti
gieuze award uit handen van prof. ir.
Renz van Luxemburg, voorzitter van
de afstudeercommissie.

Fietsenmaker TU/e-terrein weer open
26 oktober 2011 - De Groene Fietser op
het TU/e-terrein is weer open. Initiatief
nemer Richard van der Vleut zag zich
voor de zomer gedwongen de zaak te

sluiten, maar heeft een opvolger
gevonden -Joop Odenhoven- die de
deuren van de fietsenreparatiewerk
plaats deze week weer opengooide.

Deel onderzoek BMT naar High Tech Campus
20 oktober 2011 - In mei volgend jaar
verhuizen 45 onderzoekers van de
Nuclear Magnetic Resonance-groep van
de faculteit Biomedische Technologie
samen met hun onderzoeksapparatuur
naar de Imaging Facility van Philips

op de High Tech Campus Eindhoven
(HTCE). Philips en de TU/e intensiveren
hiermee hun onderzoeksactiviteiten
ten behoeve van onderzoek in
medische beeldvorming.

U-raad positief over herstelwerk OASE
19 oktober 2011 - De herstelwerkzaam
heden aan OASE krijgen waardering
van de universiteitsraad. De perfor
mance is op veel punten aanzienlijk
verbeterd, al behoeft de snelheid nog
extra aandacht. LaQuSo, het bedrijf

dat bij Wiskunde en Informatica de
kwaliteit van software onderzoekt,
neemt binnenkort de inrichting van
de software onder de loep en gaat
stresstesten uitvoeren.
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Vox Academici
Prof.dr.ir. Jan Friso Groote, hoogleraar Model Driven Software Engineering, faculteit W&I

Wat gaat er mis bij ict-projecten
van de overheid?
Dat grote ict-projecten bij de overheid
vaak jammerlijk falen, komt de laatste
tijd steeds duidelijker naar voren. Denk
aan het C2000 communicatiesysteem
van de hulpdiensten en het elektronisch
patiëntendossier. Afgelopen zaterdag
besteedde de Volkskrant aandacht aan
de meest recente automatiseringsflop:
de invoering van een nieuw administratie
systeem bij uitkeringsinstantie UWV.
Er is tien keer zoveel uitgegeven dan
oorspronkelijk beraamd en het systeem
functioneert nog steeds verre van
optimaal. Wat is de oorzaak van deze
herhaaldelijke mislukkingen en wat
moet er veranderen om een project
wél te laten slagen? En hoe zit het
met ons eigen OASE-systeem, dat ook
geen al te florissante start kende?
“De voordelen van een geautomatiseerd
systeem zijn gigantisch, en dat zien we
steeds meer in. De projecten worden
groter en gecompliceerder. De laatste
jaren zien we voortdurend ict-projecten
mislukken, en niet alleen bij de
overheid”, nuanceert Jan Friso Groote,
hoogleraar bij de vakgroep Model
Driven Software Engineering.

Om daarna geagiteerd te vervolgen:
“Het grote probleem is naïviteit.
Ze hebben soms geen flauw benul
waarmee ze bezig zijn. De meeste
mensen denken dat informatica heel
simpel is. Data invullen, iets op kunnen
vragen, klaar is Kees. En dan krijgt
iemand die goed is met Excel-sheets
ineens de leiding over een groot
ict-project. Maar daarmee kom je met
een beetje geknutsel niet weg en blijkt
het toch een hele opgave te zijn om alles
in goede banen te leiden.... Het is vaak
een kwestie van gebrek aan opleiding.
We zeggen wel dat we technologisch
gezien vooroplopen, maar de echte
experts staan vaak langs de zijlijn.
Veel programmeurs komen uit de
natuur- en scheikundehoek, die hebben
geen gedegen informaticaopleiding.
Dankzij hen zitten we nu met de rotzooi.
Als je een huis bouwt, laat je een
metselaar toch ook niet de elektriciteit
aanleggen?”
“Er moet een instituut in het leven
geroepen worden dat bij een nieuw
automatiseringsproject eerst de plannen
moet goedkeuren voordat er van start

wordt gegaan. Want aan een goed plan
ontbreekt het vaak. Er zit te weinig
adequate kennis bij de overheid
waardoor er belangrijke aspecten over
het hoofd gezien worden. Of ze gaan te
rade bij een ‘beunhaas’ die maximaal
probeert te verdienen zonder dat hij over
de grens gaat. Dat resulteert al snel in
wildwestpraktijken. Ik heb jaren geleden
al gepleit voor een dergelijk instituut
dat mensen tot een goed plan dwingt:
hoe zit het systeem in elkaar, zijn alle
aspecten gedekt, hoe gaat het getest
worden en, heel belangrijk: precies
beschrijven wat je wil dat het systeem
doet. Uiteraard staat dit instituut onder
leiding van deskundigen met een
informatica-achtergrond. Want we
moeten echt af van die naïviteit.”
“Volgens onze berekeningen van een
paar jaar geleden kunnen we jaarlijks
zes miljard besparen als automatiserings
projecten succesvoller aangepakt worden.
Dit heeft geleid tot een onderzoek van
de Algemene Rekenkamer. Aanvankelijk
vond zij ons een stel ‘idiote professoren’.
Maar de Rekenkamer heeft zelfs moeten
vaststellen dat het niet mogelijk is te

Jan Friso Groote. Foto | Bart van Overbeeke

bepalen hoe groot de schade van
mislukte projecten daadwerkelijk is.
Dat is dus eigenlijk nog erger dan dat
je weet hoe groot de kostenpost is.”
“Het gaat hier om een structureel
probleem. Je ziet het al bij de kleinere
projecten zoals OASE, het digitale
onderwijssysteem van de TU/e.
Hoe het daar nu mee staat, weet ik niet,
want ik gebruik het uit voorzorg niet.
Bij de invoering was het een flater.
We zouden toch wat geleerd moeten
hebben van de problemen met
studyWeb. En voeren we op de TU/e

nu regels in zodat dit niet opnieuw kan
gebeuren? Ik dacht het niet. Bij het
volgende systeem gaat het dus weer
mis. En hoe groter de projecten worden,
des te groter de ellende. Niemand bouwt
meer een huis zonder bouwtekening.
Architecten blijven net zo lang aan de
tekentafel zitten tot er een goed ontwerp
is. Als er zoiets kleins misgaat, als het
afbreken van een balkon, is de hele
bouwwereld in rep en roer. Ik zou willen
dat het in de ict ook zo gaat. Dat scheelt
uiteindelijk bakken met geld.” (NT)

Indiaas festival van het licht

Foto | Rien Meulman

60 deelnemers kwamen zaterdag 29 oktober

35 daarvan hadden zich ingeschreven voor

0 lichtjes werden uiteindelijk losgelaten op de

in traditionele gewaden samen om Diwali

een feestmaal in de TU/e Common Room.

Dommel. De organisatie wist niet zeker of er een

te vieren, het Indiase festival van het licht.

Favoriet gerecht was het toetje: Gulab Jamun.

vergunning nodig was en of het gras vlam zou

Erg zoet en geserveerd met de beste wensen.

vatten. (NS)
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“Bij uitrukken is er ge
De TU/e: dagelijks het tweede thuis van zo’n tienduizend studenten
en medewerkers. Een relatief kleine gemeenschap, met ontelbare
banden tussen de leden - zakelijk en/of privé. In ‘Gelinkt’ laten we
steeds twee -of drie- van hen aan het woord over hun relatie met
elkaar en de universiteit.

Deze week: Eric van der Heijden,
Herman Leijssen en Mario de Roij van
Zuijdewijn. De drie vormen de vaste
kern van het TU/e-brandweerkorps, dat
daarnaast een tiental vrijwilligers telt.
Mario (links op de foto) zegt het met de
grootst mogelijke stelligheid: “Al brandt
de hele universiteit af; we gaan met zes
man op pad en komen met zes man
weer thuis”. Het klinkt misschien wat
egoïstisch, erkent de brandweercom
mandant, “maar waar en waarmee we
ook bezig zijn: als er iets is met iemand
van de manschappen, gaat die collega
voor. Het hemd is nader dan de rok.”
De brandweermannen gaan dus voor
elkaar door het vuur - letterlijk en
figuurlijk. Dat gevoel van verbondenheid
gaat heel wat verder dan het eigen
korps. De aanslagen van ‘9/11’ mogen
zo’n zesduizend kilometer verderop zijn
gebeurd; bij het zien van de beelden
van hun Amerikaanse collega’s in actie,
staat het kippenvel direct weer op de
armen. “Hard misschien, maar dat er
drieduizend mensen zijn omgekomen,
zegt mij persoonlijk minder dan de
driehonderdvijftig brandweermensen
die het slachtoffer zijn geworden”,
bekent Mario.
Hoewel ze hun onderlinge band als
bijzonder bestempelen, maken de
heren er verder niet al teveel woorden
aan vuil. Ruimte voor complimenten,
kritiek of opmerkingen aan elkaars
adres is er zeker - maar vooral
binnenskamers. Gevraagd naar elkaars
karaktereigenschappen en plussen en
minnen zwijgen en grijnzen ze dan ook
veelbetekenend. “Iedereen heeft zijn
sterke en minder sterke kanten en zijn
eigen gebruiksaanwijzing. Bij de één
is dat een blaadje, bij de ander een
heel boekwerk”, stelt Herman (midden)
na enig aandringen nuchter. Om er met
een lach aan toe te voegen: “Die met
dat boekwerk zal ík dan wel zijn.”

Elkaars handleiding kennen ze in elk
geval door en door. Mario: “Herman en
Eric maken bij de lokale brandweer, net
als sommigen van onze vrijwilligers,
meer mee dan ik. Soms stapt iemand op
maandag hier binnen en zie je meteen:
‘volgens mij moeten wij even buurten’.
Dan weet je dat ie in het weekend weer
iemand uit zijn auto heeft moeten
knippen”.

“Waar en waarmee
we ook bezig zijn;
collega’s gaan
voor”
Op het universiteitsterrein valt het
gelukkig mee met de grote incidenten
of ongevallen. Dat neemt niet weg dat
de mannen in noodsituaties blindelings
op elkaar moeten kunnen rekenen en
vertrouwen. Toen het TU/e-brandweerkorps in 2001 een vacature had, wist
Mario al snel dat Herman aan die
voorwaarden voldeed. “Dat is een
gevoel, moeilijk onder woorden te
brengen.” Herman kwam, via zijn
eerdere baan bij een staalverwerkings
bedrijf, al jaren bij de universiteit en
in de kazerne over de vloer. Daarnaast
was hij al als vrijwilliger actief bij de
brandweer in zijn woonplaats Waalre.
Eric, voorheen werkzaam in de
autoverhuur en ook al langer in touw als
brandweervrijwilliger in Luyksgestel,
kwam vier jaar terug bij de
TU/e-brandweer. Het vaste brandweer
trio deelt naar eigen zeggen niet alleen
een “Sint-Bernardsmentaliteit”, maar
ook een flinke dosis “gezond boeren
verstand” en improvisatievermogen.
Elkaars opvattingen delen ze zeer zeker
níet altijd - en dat hoeft ook niet, stelt
Mario. “We hebben ieder een duidelijke
eigen mening. Maar zodra we hier de
deur uitgaan, dan is er nog maar één.
Bij uitrukken is geen ruimte voor
discussie en geldt een strakke
hiërarchie. Herman of Eric zit meestal

als bevelvoerder op de bok en anderen
accepteren dat.” “En dan ben ik luid en
duidelijk”, verzekert Herman. “Recht
door zee, geen tijd voor smoesjes.”
Mario blikt terug op de carnavalsweek
toen in Ceres een gasleiding werd
doorgezaagd. “Het hele gebouw zat vol
gas, dat konden we buiten al meten.
Op zo’n moment wordt met collega’s
afgesproken dat ze naar binnen mogen,
maar wordt ook een duidelijke grens
gesteld. Dan moet ik erop kunnen
vertrouwen dat iemand werkelijk ook
geen stáp verder zet. Als iedereen op
zijn eigen manier gaat werken, vallen
er doden.”
Hoewel ze elkaar als collega’s door
en door kennen en er op de kazerne
ook best eens over privézaken wordt
gepraat; buiten werktijd spreken de
TU/e-brandweermannen elkaar amper.
Eric: “Bij ons in het dorp zijn wel
vriendengroepen ontstaan vanuit de
brandweer. Dat heeft voordelen, maar
maakt ook dat je er in de omgang een
beetje rekening mee moet houden dat
je elkaar de volgende dag, met je
gezinnen, weer ziet op een feestje.”
Want bij de brandweer kan het er in
het heetst van de strijd onderling
soms scherp aan toe gaan, vertelt hij.
“Als ik buiten werktijd mensen van het
TU/e-korps zie, heeft dat uiteindelijk
toch altijd raakvlakken met de
brandweer”, vult Herman aan.

“Als iedereen op
zijn eigen manier
gaat werken,
vallen er doden”
De behoefte aan privécontact is
er simpelweg niet, aldus Mario:
“Het is goed zoals het is”.
Niet dat het er alleen maar serieus
en zakelijk aan toegaat op en rond
de campuskazerne. Zo blikken zijn
collega’s nog altijd graag terug op
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een plek voor discussie”
de dag dat Eric de brandweerbus bij
kinderdagverblijf de TUimelaar achteruit
tegen een boom parkeerde. Wordt er
veelvuldig en met veel plezier gebakke
leid over voetbal. En kon de vrijwillige
collega die maar niet uitgepraat raakt
over stront, op zijn trouwfeest een ton
vol koeienstront verwachten met daarin
meerdere sleutels verstopt, waarvan
één de toegang tot een geldkistje
verschafte. “Dat kistje gaven we
natuurlijk niet voordat hij ons de goede
sleutel kon laten zien én een filmpje
van zijn zoektocht”, zegt Herman met
een triomfantelijke grijns. (MvdV)
Interview | Monique van de Ven
Foto | Bart van Overbeeke
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De rode draad wordt draadloos
Per seconde arriveert tegenwoordig meer dan honderd megabit
via glasvezelkabels bij onze voordeur, en die stroom zwelt nog
sterk aan in de nabije toekomst. Prof.ir. Ton Koonen kreeg vorige
maand een Europese subsidie van tweeënhalf miljoen euro om te
onderzoeken of je die informatie binnenshuis ook gewoon door de
lucht kunt sturen. Met lichtstralen in plaats van radiosignalen.
De huidige draadloze communicatie via
radiogolven -WiFi- loopt op een gegeven
moment geheid tegen zijn grenzen aan,
zegt Ton Koonen. “Mensen willen steeds
meer draadloze informatie ontvangen
en versturen met hun laptops en tablets.
Daarnaast is de verwachting dat er
steeds meer apparaten draadloos via
het internet aan elkaar gekoppeld zullen
worden, zodat er een Internet of Things
ontstaat.”
Via allerlei meetapparatuur die
waarschuwt als er iets mis is met onze
temperatuur, hartslag en bloeddruk of
suikergehalte, zal ook het menselijk
lichaam met dit Internet of Things
geïntegreerd raken. “Volgens voor
spellingen zou die ontwikkeling er al
rond 2017 toe leiden dat de capaciteit
van draadloze radiocommunicatie niet
langer toereikend is. Het radiospectrum
raakt dan uitgeput en de radiosignalen
gaan elkaar te veel storen. Dat kan
natuurlijk heel vervelend worden als
het om vitale functies gaat.” Er is dus
een nieuwe technologie nodig om al
die signalen over te brengen.
Koonen is hoofd van de capaciteitsgroep
Electro-Optical Communications (ECO)
en expert op het gebied van optische
communicatiesystemen. Hij houdt zich
vooral bezig met glasvezel- en plastic
fibers, maar gelooft dat ook draadloze
communicatie optisch kan door
laserstralen heel gericht van zender naar

ontvanger -de laptop of tablet- te sturen.
Eerder deze maand ontving hij van de
European Research Council (ERC) een
prestigieuze persoonlijke subsidie
-Advanced Investigators Grant- van
tweeënhalf miljoen euro om de komende
vijf jaar te proberen dit technisch voor
elkaar te krijgen.
Optische draadloze communicatie
bestaat al wel -denk aan de afstand
bediening- maar wordt nu nog niet
gebruikt om gericht grote hoeveelheden
data over te brengen. Werken met licht
heeft echter een paar uitgesproken
voordelen ten opzichte van radiogolven,
aldus Koonen: “Ten eerste heeft licht
een veel hogere frequentie dan
radiogolven, honderden terahertz
in plaats van tientallen gigahertz.

Het radiospectrum
raakt uitgeput
Een eenvoudige wet in de telecom zegt
dat een hogere draaggolffrequentie
meer capaciteit betekent. Bovendien
kun je licht veel gerichter sturen, via
potlooddikke stralen zoals ik dat in mijn
voorstel beschrijf. Dat betekent dat je
minder vermogen nodig hebt en dat
je informatie gericht naar bepaalde
devices kunt sturen, zodat de golven
elkaar niet in de weg zitten.”

Nadeel van smalle lichtstralen is
natuurlijk wel dat je moet zorgen dat
er geen obstakels tussen zender en
ontvanger zijn. Zeker in het geval van
een laptop zit er al snel een hand of
hoofd van de gebruiker in de weg.
Vanwege het lage vermogen van de
laserstralen die Koonen in gedachten
heeft, zou dat overigens geen gevaar
opleveren. “Zeker niet als je infrarood
licht gebruikt met voldoende grote
golflengte, dat komt niet door het
hoornvlies en de oogbol, zodat het
netvlies veilig is.” Wel zou je moeten
werken met meerdere lichtbronnen,
zodat er altijd een directe zichtverbinding
is tussen de zender (bij voorkeur ergens
hoog in de ruimte) en de ontvanger.
Koonen: “En je zou ook reflecterende
oppervlakken kunnen aanbrengen op
de muur, die je als spiegels kunt
gebruiken.”
De uitdaging zit hem dus vooral in het
richten van de lichtstralen. Je wilt niet
telkens je internetverbinding kwijt zijn
als je je laptop verplaatst. Het idee is
om vooralsnog alleen het inkomende
signaal optisch te maken, en de mobiele
devices zelf hun gegevens via radio
signalen te laten sturen. Voor down
loaden heb je in het algemeen meer
capaciteit nodig dan voor uploaden,
en de laptop kan dan via de meer diffuse
radiogolven makkelijk contact maken
met de zender om zijn locatie door te
geven, waarna de download van het
nieuwste seizoen van je favoriete
tv-serie kan aanvangen.
Met de ERC-Advanced Grant mag Koonen
de komende vijf jaar proberen een
werkend systeem op te zetten.
Vier promovendi en een postdoc kan hij
daarvoor aannemen. Een promovendus

zal zich bezighouden met de optische
bundelsturing, een tweede ontfermt zich
over het achterliggende fibernetwerk,
de derde moet de radioverbinding tot
stand brengen en de laatste promovendus
gaat proberen het netwerk zo in te
richten dat het op intelligente wijze
inspeelt op de behoeften van de
gebruiker (en zijn verplaatsingsgedrag).
De postdoc moet die bijdragen
vervolgens integreren.

“Het reviewwerk
geeft je inzicht in
hoe je de juiste
snaar kunt raken”
De ERC Advanced Grant is een persoon
lijke subsidie waarbij de reputatie van
de aanvrager een belangrijke component
vormt. De grant voelt voor Koonen dan
ook als een “mooi stuk erkenning”
van zijn wetenschappelijke werk.
“Alleen senior-onderzoekers, de toppers
in hun veld, kunnen een aanvraag
indienen. Slechts een op de tien krijgt
de subsidie. Het is heel mooi als je daar
bij hoort.”
Het is niet de eerste subsidie die Koonen
uit Europa krijgt. Zeker in zijn vakgebied

valt in Europa meer te halen dan bij de
Nederlandse geldschieters. Hij heeft
de exacte getallen paraat: het is een
van de dingen die je moet invullen bij
de aanvraag. “Ik heb -exclusief de
ERC-grant- ruim vijftien miljoen aan
Europese subsidies binnengehaald,
en ruim zes op nationaal niveau.”
Koonen zit dicht bij het vuur: in 2008 en
2010 was hij de voorzitter van het panel
dat de aanvragen in zijn vakgebied
beoordeelt en ook voor 2012 is hem
deze functie toebedeeld. “In de oneven
jaren heeft het panel een volledig
andere samenstelling, en kunnen
panelleden zoals ik zelf voorstellen
indienen. Het reviewwerk geeft je inzicht
in hoe je de juiste snaar kunt raken.”
Een onderzoeksvoorstel voor de
ERC-subsidie moet grensverleggend zijn,
zo is een van de criteria. Een breuk met
zijn verleden wil Koonen het draadloze
avontuur niet noemen, wel een
(logische) nieuwe stap: “Optische
communicatie via glasvezel werd
geïntroduceerd voor lange afstand, om
oceanen te overbruggen, later bracht
glasvezel het internet ‘to the home’,
vervolgens ‘in the home’ en nu gaan we
dus draadloos.” Optische communicatie
blijft de rode draad in zijn werk, zegt
Koonen. “Maar die rode draad kan dus
ook infrarood en draadloos zijn...” (TJ)

Voor zover bekend hebben slechts drie onderzoekers van de TU/e dit jaar een
Advanced Grant aangevraagd, alle drie van Electrical Engineering. Twee kregen
de subsidie ook toegewezen. Dat is een hoog percentage: slechts een op de
tien aanvragen wordt gehonoreerd. Koonens collega prof.dr.ir. Meint Smit
(hoofd van Opto-Electronic Devices , de andere capaciteitsgroep van EE binnen
het COBRA-instituut) is de andere gelukkige. Hij kreeg de subsidie om optische
en elektronische circuits te integreren in één chip.
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Trillingsvrij wonen gevloerd
De trend is om goedkoper en milieubewust bouwen.
Minder materiaal gebruiken in een vloer is een manier om dat
te bewerkstelligen, maar blijkt nadelig te zijn voor het trillings
comfort. Wanneer iemand over zo’n lichte vloer loopt, of als
bijvoorbeeld de wasmachine aanstaat, staan de kopjes te rinkelen
in de kast. En hoe lichter de vloer, hoe groter het effect.
Ir. Sander Zegers, auteur van het
proefschrift ‘Lightweight floor system
for vibration comfort’, beschrijft het
nogal plastisch: “Het is een groot
marktprobleem. Het eerste wat men
doet op zo’n vloer is even op de tenen
gaan staan, zich laten vallen en zeggen
‘Kijk, hij trilt!’. Het is deels beleving
en deels gewenning; in Scandinavië,
waar veel houten huizen staan, is het
probleem veel minder.”
Zegers begon in 2002 aan zijn promotie.
Na zijn afstuderen in 1998 aan de TU/e
werkte hij eerst een aantal jaren, toen
hij gevraagd werd voor dit onderzoek.
Eerst werkte hij er parttime aan, toen
een paar jaar fulltime. Toen het contract
afliep, ging hij bij constructeurbureau
VeriCon werken en rondde het onder
zoek in zijn vrije tijd af. Zegers: “In het
begin lijkt het heel simpel, maar ik
kwam veel dingen buiten mijn eigen
vakgebied tegen die ik moest uitzoeken,
dat kostte veel tijd.”

Als je een materiaal
aanstoot, hoe gaat
het dan trillen?
De opdracht was: ontwikkel een vloer
die industrieel, flexibel en demontabel
is. Zegers onderzocht wat het grootste
knelpunt bij zo’n vloersysteem is en
dat bleek het trillingscomfort te zijn.
Specifieke informatie hierover was
er weinig. Wel was de Stichting Bouw
Research net bezig om een richtlijn
hiervoor te ontwikkelen en werd Zegers
gevraagd om lid te worden van die
commissie.

Zegers: “Daar hebben we een beoorde
lingsmethode ontwikkeld, een model
waaraan je een cijfer kunt hangen.
Dat was een belangrijke tool om de
ontwerpen te kunnen vergelijken.
De belangrijkste parameters zijn de
eigenfrequentie en demping: als je een
materiaal aanstoot, hoe gaat het dan
trillen? Eerst heb ik de eigenfrequentie
bekeken voor een enkele vloerbalk,
afhankelijk van de stijfheid, de
overspanning, de massa, et cetera,
want meerdere factoren beïnvloeden
de trilling. Daar heb ik een analytische
functie voor gemaakt. Als je in het model
de getallen van de parameters invult, krijg
je de eigenfrequentie van dat materiaal.”
Dat was voor één balk, daarna bekeek
hij een samenstel van balken, die op
verschillende manieren met elkaar
verbonden waren. Het ging hem er
allereerst om de principes duidelijk
te krijgen, daarna betrok hij de
eigenschappen van een materiaal erbij,
bijvoorbeeld de demping.
Zegers: “Dat moest ik experimenteel
onderzoeken en alleen dat kostte me
al een half jaar om de zelf ontwikkelde
test op te zetten. Op een stijf frame
wordt een balk gelegd met daaraan
een gewicht. Dat is bevestigd met
een magneet die op stroom werkt.
Onderbreek je die, dan valt het gewicht
naar beneden en gaat de balk in zijn
eigenfrequentie trillen. Alleen, dat
loslaten duurt al snel een seconde en
tijdens het vallen oefent de magneet
nog kracht uit op de balk. Het kostte
mij -en het laboratoriumpersoneel- een
verdiepingscursus elektronica om de
magneet snel genoeg zijn stroom te
laten verliezen, voor ik kon beginnen
met testen.”

Sluitstuk

In de rubriek Sluitstuk
vertellen afstudeerders

Sander Zegers. Foto | Bart van Overbeeke

Het bleek dat het constraint layer
design, twee balken met een dempende
laag rubber ertussen gelijmd, het
kansrijkste is: het is niet duur en het
dempt altijd goed. Vervolgonderzoek
leverde een analytische functie op waar
hij verschillende parameters (zoals dikte
of massa van het rubber) in kon vullen
om de demping verder te specificeren.

“Het zou leuk
zijn als hier een
spin-off van komt”
Dat bleek een goede tool om het
ontwerp te optimaliseren. Alle formules
en kennis vertaalde hij naar een ontwerp
om veelvoorkomende ontwerpen
trillingstechnisch te verbeteren.

Molecuulcomplexen helpen celprocessen te ontrafelen

over hun afstudeeronderzoek.

Om de oorzaken én de mogelijke
geneeswijzen van ziekten te achter
halen, moeten onderzoekers eigenlijk
verder kunnen kijken dan de symptomen
van die ziekte. Moleculaire celprocessen,
meer in het bijzonder de interactie
tussen allerlei eiwitten, liggen aan de
bron van veel ziekten. Thuur van Onzen,
student Biomedische Technologie,
onderzoekt daarom een nieuwe
methode om celprocessen zichtbaar
te maken.
Hoe worden moleculen opgenomen door
cellen? Hoe bewegen deze moleculen
zich in cellen en wat zijn de verschillen
hierin bij zieke cellen? Thuur van Onzen
onderzoekt of een nieuwe visualisatie
methode de antwoorden op dergelijke
vragen kan helpen vinden.
“Er bestaan al methodes om celprocessen
in beeld te brengen, bijvoorbeeld door
eiwit-specifieke kleurstoffen in te
brengen”, zegt Van Onzen. “Dat kan
echter alleen bij dode cellen. We willen

Thuur van Onzen. Fotomontage | Rien Meulman

Zegers: “Vanuit de industrie zijn er
verzoeken gekomen om het onderzoek
op te sturen. Er zijn contacten met de
Stichting Bouw Research die geïnteres
seerd zijn en ik kan het natuurlijk in mijn
werk bij VeriCon toepassen. Maar ik zou
het heel leuk vinden als er aan de TU/e
een spin-off van komt. Want er zijn nog
een hele hoop vragen: helpt het om
meerdere (tussen)lagen te gebruiken?
Wat zijn de langetermijneffecten: houdt
rubber zijn soepelheid en daarmee zijn
demping? En meer dan dat soort vragen,
dus er kan nog wel iemand mee verder.
Er is een voorstel in de maak voor een
promotieonderzoek om op basis hiervan
een vloersysteem te gaan ontwerpen,
maar dat is nog niet rond.” (GV)

juist graag de levende cellen bestuderen,
als de eiwitten in werking zijn.”
Van Onzen onderzoekt een nieuwe
visualisatiemethode met behulp van
discotics: schijfvormige moleculen die
zich in water stapelen tot supramole
culaire complexen. “Je kunt discotics
op allerlei manieren een specifieke
functie geven”, zegt de student.
“Zo kan de buitenkant van het
schijfvormige molecuul voorzien worden
van aminegroepen of peptiden.
De ‘amine dicotics’ zorgen ervoor dat
het systeem de celmembraan passeert.
De ‘peptide discotics’ kunnen er wellicht
voor zorgen dat het complex naar de
celkern getransporteerd wordt of bindt
aan een eiwit. Een derde soort discotic
kun je uitrusten met stoffen die reacties
aangaan met eiwitten aldaar.
Die reacties kunnen iets vertellen over
de processen rondom de celkern.”
Het voordeel van de discotics is dat
ze samen een -dynamisch- complex
vormen zodra je ze met elkaar mengt.

Zo ontstaat dus een complex met
verschillende functionaliteiten.
De discotics zijn van zichzelf fluorescent, waardoor ze met behulp
van fluorescentie microscopie te
lokaliseren zijn.
Van Onzen maakte eerst discotics,
uitgerust met amines, die zouden
binnendringen in HeLa-cellen
(standaard kankercellen).
De volgende stap is het toevoegen
van een kleurstof die zich hecht aan
bepaalde celorganellen (‘organen’ in
een cel). Met behulp van fluorescentie
microscopie kan hij de discotics dan
lokaliseren.
Het is nog onduidelijk of en hoe de
discotics de cel weer kunnen verlaten.
“Nog nooit eerder is gebruik gemaakt
van supramoleculaire complexen
om menselijke celprocessen te
onderzoeken”, zegt Van Onzen.
“Juist de combinatie van moleculaire
celbiologie en chemie maakt dit
onderzoek heel interessant.” (EV)
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1 	Wat zien we op de cover van je proefschrift?

4 brandende vragen
(Onder redactie van Tom Jeltes)

2 	Hoe leg je op feestjes uit waar je onderzoek over gaat?
3 	Welke persoon, techniek of apparaat is onmisbaar geweest voor je onderzoek?
4 	Wat heeft de samenleving aan jouw werk?

Erik Steur | Synchronisatie in hersencellen zwermen vogels
1 | cover

3 | onmisbaar

Door synchronisatie zijn gekoppelde systemen na verloop van tijd niet meer
van elkaar te onderscheiden. Dat principe komt terug in het lijnenspel op de
cover; je ziet dat de lijnen naar elkaar toelopen. Diezelfde lijnen zie je ook in
de synchronisatiediagrammen in mijn proefschrift. En ik heb voor een lekker
fel kleurtje gekozen, zodat het boekje goed opvalt.

We hebben een opstelling ontwikkeld waarmee we de theoretische bevindingen
op het gebied van synchronisatie experimenteel kunnen toetsen. De opstelling
bestaat uit twintig elektronische circuits die willekeurig gekoppeld worden.
We hebben daadwerkelijk synchronisatie in de netwerken van de gekoppelde
elektronische circuits waargenomen, precies zoals de theorie voorspelt.

2 | feestjes

4 | samenleving

Synchronisatie komt veel voor in de natuur, denk aan een zwerm vogels die
zich als één organisme gedraagt. Ook in de hersenen komt synchronisatie
voor. Epilepsie zou bijvoorbeeld komen door een overdaad aan synchroni
satie van de activiteit van hersencellen. Ik heb een theorie ontwikkeld die dit
soort verschijnselen verklaart. Bijzonder is dat het een generieke theorie is,
toepasbaar op veel verschillende systemen. De theorie verklaart bijvoor
beeld niet alleen waarom ganzen in V-formatie vliegen en niet in een rechte
lijn, maar helpt ook metingen van hersenactiviteit te verklaren.

Met mijn theorie kun je zoals gezegd het synchronisatiegedrag van zenuw
cellen verklaren. Ook als je bijvoorbeeld robots in formatie wilt laten rijden,
geeft de theorie aan in welke gevallen dat überhaupt mogelijk is.

Marijke van Vlimmeren | K
 rimpende vliesjes van hartkleppen
1 | cover

3 | onmisbaar

Op de cover zie je getissue-engineerde stukjes weefsel in het modelsysteem
dat ontwikkeld is voor het onderzoek in dit proefschrift.

Het modelsysteem dat je op de kaft ziet.

2 | feestjes
Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een getissue-engineerde
hartklep. Hartkleppen bevatten drie vliesjes die openen en sluiten tijdens
de hartcyclus. Tijdens de kweek van een getissue-engineerde klep groeien
de drie vliesjes aan elkaar en ontstaat er een spanning in het weefsel. Als
de vliesje van elkaar worden losgesneden voor implantatie, resulteert de
ontwikkelde spanning in het krimpen van de vliesjes, waardoor deze niet
meer kunnen sluiten. Dit proces hebben we onderzocht in stripjes weefsel,
waarbij je het krimpen van het weefsel kunt vergelijken met het terugspringen
van een elastiekje dat je loslaat. We hebben de ontwikkeling van de spanning
en de bijdrage van de cellen en het weefsel aan de weefselkrimp kunnen
kwantificeren. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten die kunnen bijdragen
aan het oplossen van de ongewenste weefselkrimp.

4 | samenleving
Getissue-engineerde hartkleppen hebben ten opzichte van de huidige hart
klepprothesen het voordeel dat ze van levend materiaal zijn. Hierdoor zijn ze
in staat om zich aan te passen en met de patiënt mee te groeien. Vooral dit
laatste is belangrijk, omdat kinderen met een aangeboren hartklepafwijking
momenteel risicovolle operaties moeten ondergaan om de grootte van de
klep aan te passen.

Constantinos Tsirogiannis | Landschapsmodellen om overstromingen te voorkomen
1 | cover

3 | onmisbaar

In het midden zie je een bovenaanzicht van een getrianguleerd terrein; dat
is een benadering van een oppervlak met een ‘tapijt’ van driehoeken. De
kleuren van de driehoeken in de afbeelding geven aan hoe water zal stromen
op dit oppervlak, uitgaande van de geometrie van het terrein.

Het eerste deel van mijn promotieonderzoek was puur theoretisch, dus meer
dan pen en papier had ik niet nodig om tot publiceerbare resultaten te komen.
In het tweede deel heb ik geometrische algoritmen toegepast. Mijn belangrijkste
gereedschap in die periode was een pc met wiskundige software.

2 | feestjes

4 | samenleving

Mijn onderzoek draait om het maken van representaties van echte land
schappen in een computeromgeving. Om bedreigingen voor bewoonde
gebieden te kunnen voorkomen, is het belangrijk om natuurlijke processen
in een landschap -zoals overstromingen- te simuleren. Vandaag de dag is
het mogelijk om het terrein te digitaliseren en deze simulaties uit te voeren
met wiskundige software. Het doel van mijn onderzoek was het efficiënter
maken van deze simulaties, door wiskundig te bewijzen hoe je modellen
kunt opstellen die minder rekenkracht en computergeheugen kosten.

Het onderzoek in mijn proefschrift biedt inzichten in het modelleren en bere
kenen van belangrijke eigenschappen van landschappen. Hoe efficiënter we
dat doen, hoe meer data we kunnen verwerken.
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In memoriam
Met verslagenheid en ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Jack van Gerwen (27 jaar )
Jack kwam in 2009 bij de faculteit Bouwkunde als schakelstudent voor de masteropleiding Construction
Management & Engineering. Hij was net begonnen aan de afstudeerfase van zijn studie.
Tijdens zijn studie CME was hij actief lid van studievereniging of CoUrsE!. Onder andere dankzij zijn
bijdrage werd de studiereis naar Brazilië onvergetelijk.
Hij was vaak te vinden op vloer 5 in de hoek van of CoUrsE!. Voor zijn medestudenten is het haast
niet te bevatten dat Jack niet meer onder ons is.
Wij zullen ons Jack herinneren als een talentvolle student en gezellige studiegenoot.
We zullen hem missen.
Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden, die wij veel sterkte toewensen met dit verlies.
namens het College van Bestuur,
en het bestuur van de faculteit Bouwkunde,
prof.ir. Elphi Nelissen, decaan
dr.ir. Faas Moonen, opleidingsdirecteur
prof.dr.ir. Wim Schaefer, hoogleraar CME

namens studievereniging of CoUrsE!
en of CoUrsE! Tour 2011 Commissie Brazilië

Advertenties

Dé carrièrebeurs in het najaar voor student, starter en professional!

vrijdag 25 & zaterdag 26 november 2011
Amsterdam RAI
Voor meer informatie en gratis entree ga je naar www.carrieredagen.nl

cursor-molex 111026.indd 1

31-10-2011 13:15:03

Open up!
Houd kennis niet achter slot en grendel.
NWO zet zich in om het resultaat van
wetenschappelijk onderzoek vrij toegankelijk
te maken.
Kijk op: www.nwo.nl/openaccess
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Ach en Wee

@gkroesen 1 november

@wethouderfiers 28 oktober

En wie heeft de Speld dan weer uit

Verbouw W-hal in volle gang #TUe

de duim gezogen? “@DeSpeld:

#verleden #toekomst

Onderzoek naar fraude hoogleraar uit duim gezogen”

@gkroesen 27 oktober
congrats, Guus & Roy! “@guuspemen:
@relinde 1 november

Our Tesla coil now fully operational

WISE organised a nice fall-event

for Glow 2011. Well done Roy,

(and good buffet afterward!) but

now lets make a nice show!”

not too original if you’re into
gender-diversity-issues

@Squealr 1 november
Aargh, rare mensen.. fietstunnels
blokkeren, liften verbergen, en
nu ook al trappenhuizen over-

@basvandewiel 24 oktober

belichten en blokkeren…

Volgende week charmante
jongedame? Je weet wel, om de
“discussie” een zwengel te geven?
#iJezus #auditorium @TUeindhoven
@tuecursor

@tuecursor 31 oktober

@michielvdstelt

Beste studenten van #TUeindhoven.

Respectloze schandalige actie op @

Hoe gaat het met het studeren voor de

TUeindhoven! Academisch onwaardig

tentamens? Veel aan het #facebooken

RT @Studio040 Naakte man als

#twitteren #wordfeuden?

Jezus in aula TU/e

@Simpele_doos
@tuecursor ja studeren gaat zeer voorspoedig, alle fotos worden uitgezocht
daarna komt het leren wel weer eens

Het is curieus allemaal. De Universiteit
van Tilburg, op geen ranglijst te vinden,
leeft al jaren op een eiland, zoals
wordt bevestigd door de naam van
de Tilburgse rector, nu ineens
wereldnieuws. Ook de achternaam
van Diederik ondersteunt het gezegde
‘Nomen est omen’.
Onze roerganger Robbert Dijkgraaf
van de KNAW vond het ‘schokkend’.
Robbert is, naast Jan Mulder, Jack de
Vries en Marc-Marie Huijbregts een
‘vaste waarde’ bij De Wereld Draait
Door. Matthijs zelf, die een blauwe

maandag Nederlands heeft gestudeerd,
en op grond daarvan diep in zijn hart
een bevlogen wetenschapper is,
vond het ook verschrikkelijk. Hij had
Diederik het liefst gevierendeeld,
geradbraakt of allebei, maar hij kon
het niet met zichzelf eens worden over
de volgorde van de behandelingen.

@omroepbrabant 24 oktober

@Twieterrr

Indrukwekkende stilte en oorver

@tuecursor als rasechte ID-er heb ik

dovend applaus voor doodgestoken

op het moment Self Directed Learning

Jack van Gerwen bij Club Seven in

weken. Uitslapen en genieten...

Eindhoven

@martijn89

@ehvnws 23 oktober

@tuecursor #Facebook #Twitter

[ed.nl] Ruzie in discotheek

#Wordfeud #Koffie heerlijk voor

Dommelstraat begonnen om

de sog-momenten #tentamens

botsing [eindhoven nieuws]

@Gice

@bartlaarhoven 22 oktober

@tuecursor Nee heb echt geen

Bah. ‘t Was een TU/e-student.. :

tijd om te twitteren nu. Laat staan

( @tuecursor @TUeindhoven

lezen wat er allemaal

#steekpartij #dommelstraat

getweet wordt.

#eindhoven

UR-podium

Effe zeuren
Hebt u ook gesmuld van de affaire
Diederik? De Volkskrant opende op
1 november (Aller Heiligen) met
‘VERBIJSTEREND’. Die krant doet
mondjesmaat aan wetenschap,
maar een schandaaltje is nooit weg.
P.J.M. (Pim) Levelt, broer van een
wiskundige (Tom Levelt, gepromoveerd
bij onze N.G. de Bruijn) en hoogleraar
psycholinguïstiek (‘Wa is da?, zouden
we hier zeggen), noemt het verbijste
rend en schokkend. Het is me wa,
toch minstens wel, zou ik denken.

#SOG

bij het natuurkundepracticum en
dat deed de grote Mendel bij zijn
erfelijkheidsonderzoek; althans, dat
beweerde de beroemde statisticus
C.R. Rao tijdens een voordracht voor de
Vereniging voor Statistiek in 1968 (?).
Heel lelijk allemaal, dat wel.

Maar wat doet Robbert Dijkgraaf zo
vaak bij DWDD; zou hij denken dat
het goed is voor het imago van de
wetenschap of voor het imago
Dijkgraaf? Matthijs zou het liefst ook
alle proefschriften bij Diederik aan de
weg zetten bij het oud papier, maar
daar was Robbert tegen: dan hadden
universiteiten en/of NWO misschien
wel geld moeten betalen aan die
afgevallen doctores of aan weten
schappelijke geldschieters.
Dat kunnen we niet hebben.
Wel zouden sommige publicaties met
Diederik moeten worden geschrapt,
maar niet te veel natuurlijk, want
in Tilburg en niet daar alleen, zijn
publicaties ook geld.
Sjoemelen met meetresultaten is van
alle tijden. Dat deden wij als studenten

Lasten eerlijk delen voor pluriforme PUR
De fractie Personeel binnen de Universiteitsraad (PUR) vertegenwoordigt,
zoals de naam al doet vermoeden, het personeel van deze universiteit.
Idealiter verwacht je dan een nette afspiegeling van het personeelsbestand
van de TU/e. Met deze nette afspiegeling bedoelen we een dwarsdoorsnede
van zoveel mogelijk faculteiten en diensten. En: meer mannen dan vrouwen,
meer wetenschappelijk dan ondersteunend en beheerspersoneel en een
toenemend aantal allochtonen.
Kijken we naar de praktijk van de laatste jaren, dan zien we echter iets anders.
De mannen binnen de fractie PUR zijn allemaal wit en de helft staat op de
loonlijst van de faculteit Wiskunde & Informatica. Tweederde van de vrouwen
binnen de PUR hoort bij het IEC, oftewel de bibliotheek.
Je kunt van deze onevenredige vertegenwoordiging zeggen dat alle andere
medewerkers meesnoepen van de vruchten van dit selecte groepje.
Net zoals mensen die geen vakbondslid zijn, toch profiteren dankzij de
contributiebetalers. Ook vraagt deze weinig pluriforme spreiding onevenredig
veel van de dienst of de faculteit die meer dan één PUR-lid ‘levert’.
Stel dat straks alle medewerkers van het IEC lid willen worden van de PUR?
Het diensthoofd kan dit wettelijk niet verbieden, maar wordt wel
geconfronteerd met een aanslag op de bezetting. Dit is onwenselijk.
Dit is dan ook een oproep aan medewerkers van faculteiten en diensten die
nog niet vertegenwoordigd zijn binnen de PUR, om zich kandidaat te stellen
bij de aanstaande verkiezingen. De betreffende directeuren Bedrijfsvoering
wil ik vragen deze mensen con amore beschikbaar te stellen voor de mede
zeggenschap. En de kiezers, die wens ik straks veel wijsheid bij het kiezen.
Désiree Meijers | fractie Personeel Universiteitsraad

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde
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Geen plaats voor bescheid
Een “rondje door Vertigo en dan snel de campus weer af”,
zoals de eerste ideeën over de TU/e-deelname aan GLOW
luidden - mooi niet, dacht hoogleraar Gerrit Kroesen direct.
“Als we hier vierhonderdduizend mensen over de vloer krijgen,
gaan we ook echt indruk maken en niet bescheiden doen.”

Voor ingetogenheid is tijdens GLOW
geen plaats, aldus Kroesen, voorzitter
van de Kunstcommissie en coördinator
van de TU/e-deelname aan de zesde
editie van het Eindhovense lichtkunst
festival. “Tijdens GLOW gaan we laten
zien dat we een universiteit zijn en waar

we voor staan. Niet met de zoveelste
projectie of het zoveelste stelletje slim
opgestelde lampen, maar echt met het
hart van de universiteit.”
Op het terrein zijn tijdens GLOW twaalf
lichtkunstprojecten te zien, waarvan
tweederde uit eigen huis. Deze vallen

onder de zogenoemde ‘side events’
tijdens het festival. De meeste installaties
worden momenteel al opgebouwd; het
Dommel(fiets)tunneltje aan de zuidkant
van de campus, waarin een lichtkunstwerk
van studenten komt, is hiervoor zelfs al
een paar dagen afgesloten.

BRAINpulse

Glow your mind

Waar: voorgevel Hoofdgebouw
Wat: 	masterstudenten Industrial Design
nemen bezoekers met een
interactieve lichtinstallatie mee in
het brein van de wetenschapper.
Bezoekers kunnen het ‘brein’,
verbeeld door een verzameling
lampen opgesteld in diverse
ruimtes in het Hoofdgebouw,
prikkelen door met camera’s
richting het gebouw te flitsen.

Waar: betonnen kunstobject K.O.E., grasveld voor het Auditorium
Wat: 	zes Fontys-studenten ict, kunsten, journalistiek en communicatie
laten hun licht schijnen op de impact van sociale media op de
maatschappij. Bezoekers
kunnen, via Twitter en in
levende lijve, reageren op
stellingen; in een kunstwerk
met veranderende kleuren
wordt de publieke opinie
zichtbaar gemaakt.

Transformatie en het Fluisterbos
Waar: grasveld ten westen van Impuls (voorheen E-laag)
Wat: 	persoonlijke vorming en ontwikkeling staan
centraal in dit drie meter hoge lichtkunstwerk van
Michel Suk, ontworpen in samenwerking met de
Gemeenschappelijke Technische Dienst van de
TU/e. Een puntvormige lichtbron boven de stalen
buis levert, via structuren in het metaal, een
cirkelvormige projectie op met honderden keren
de tekst ‘TU/e Where Innovation Starts’.
	Het kunstwerk wordt op 7 november onthuld en
blijft na GLOW
staan. Tijdens het
festival en vanuit
de omliggende
bosschages
worden geheim
zinnige weten
schappelijke
formules
gefluisterd.

Windgrafiek
Waar: Dommelbrug Noord
Wat: 	heliumballonnen met LED-verlichting worden
aan een honderd meter lang koord de lucht
in gelaten. De krachten van de helium en de
wind vormen het koord
tot een grafiek in
verschillende patronen.
Dit lichtsnoer van
Bouwkundedocent
Ralph Brodruck was
afgelopen januari ook al
op de campus te zien,
bij de start van het
jubileumjaar van de
universiteit.

Feel the tone of light - S(w)inging Biorhythms

Flits

Waar: Dommelbrug Noord
Wat: 	een artistieke weergave van de natuurlijke licht-/donkercyclus en
zijn sturende werking op het menselijk slapen en waken. Variaties
in lichtintensiteit en lichttoon worden vergezeld door een muzikale
compositie. S(w)inging Biorhythms is een project van Stichting
Onderzoek Licht en Gezondheid (SOLG) in samenwerking met het
Intelligent Lighting Institute en het Strijps Kamerkoor.

Waar: hal Hoofdgebouw
Wat: 	‘meesterknutselaars’ Bram Wiersma en Moniek Smeets laten
tientallen kleine opstellingen beurtelings opflitsen. Daarnaast
worden met verschillende lichtbronnen, zoals halogeenlampen
en laserstralen, allerlei lichtvervormende objecten aangelicht,
waardoor een steeds veranderend schouwspel van licht en
schaduwen ontstaat.
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denheid TU/e tijdens GLOW
Organisatorisch komt er nogal wat kijken
bij de deelname aan GLOW, onder meer
op het gebied van beveiliging.
De bliksemende Tesla Coil op het dak
van De Zwarte Doos moet bijvoorbeeld
met “een soort supertent” beschermd
worden tegen weersinvloeden,
“de installatie mag niet nat worden.

Maar die tent moet van de beveiliging
wel windkracht acht kunnen doorstaan”.
Kroesen kijkt zelf vooral uit naar deze
Tesla Coil en naar ‘BRAINpulse’ bij het
Hoofdgebouw. Onder anderen Industrial
Design-hoogleraar Kees Overbeeke,
die begin vorige maand onverwachts
overleed, was nauw bij deze lichtinstal

latie betrokken en was twee dagen voor
zijn dood nog enthousiast in touw bij
een test met de installatie. “Hij was
er apetrots op”, weet Kroesen.
Wat de GLOW-coördinator hoopt dat
bezoekers ‘meenemen’ na hun tocht
over het TU/e-terrein by night? “Ik hoop
dat ze beseffen dat het onderzoek dat

we hier doen, niet alleen heel nuttig is,
maar ook mooi, in esthetische zin. En ik
hoop als we volgend jaar wellicht níet in
GLOW zitten, dat mensen zich hardop
afvragen waarom niet.” (MvdV)

Laser

Prometheus

Waar: dak Vertigo
Wat: 	een krachtige laser schijnt vanaf het dak van Vertigo
naar het Van Abbemuseum, van waaruit een laser
terugstraalt. De afstanden van beide gebouwen tot de
spoorlijn hangen samen met de leeftijden van
beide jubilerende
instituten (de TU/e
55 jaar, het Van Abbe
75 jaar).

Waar: dak De Zwarte Doos
Wat:	de door de TU/e gemaakte Tesla Coil, een installatie die bliksemstralen
produceert die vroeger alleen door de goden werden gezonden. Op de
ramen van het grand café
projecteert het Instituut
voor Complexe Moleculaire
Systemen (ICMS) een
voorstelling van chemische
reacties in de oersoep,
gebaseerd op de experi
menten van Urey en Miller
in de jaren vijftig van de
vorige eeuw.

GLOW is van 5 tot en met 12 november
te zien. Voor meer informatie over
het hele programma, de route
en alle lichtkunstwerken:
www.gloweindhoven.nl.

Crossing into the unknown
Waar: het Dommel(fiets)tunneltje
Wat: 	studenten van diverse TU/e-faculteiten toveren
de fietstunnel om tot een magische grot.
Een groot konijn verleidt bezoekers om,
à la Alice in Wonderland, de grot te betreden,
om aan de andere kant het land van innovatie
en techniek in te stappen.

Schoonheid van stagnatie
Waar: TU/e en Kennispoort
Wat: 	lichtontwerper Michel Suk zet tijdens GLOW
verschillende TU/e-gebouwen en landschaps
elementen in het licht. De installaties, waarvan
de lichtprogramma’s gekoppeld zijn, veranderen
langzaam van kleur of laten wisselende patronen
zien. Blikvanger is Kennispoort, het decor voor
een coproductie van Suk en componist Bart van
Dongen, geïnspireerd door de getallenreeks van
Fibonacci waarmee groeiprocessen in de natuur
worden beschreven. Een koor van honderdvijftig
tot tweehonderd zangers voert, begeleid door
een blazersensemble en elektronica, een nieuwe
compositie uit; Suk zorgt voor een visueel
tegenwicht.
	Het stuk is twee keer live te zien en horen, op
zaterdag 5 november om 19.00 en 19.45 uur;
tijdens de rest van GLOW zijn opnames van het
openluchtconcert te bekijken en beluisteren.

Dynamisch rangschikkende moleculen

S.J. van Embden Monument
Waar: trappenhuis noordkant Hoofdgebouw
Wat: 	kunstenaar Peter Vink brengt met een zeshoekige
kolom, opgebouwd uit driehonderd tl-buizen, een
ode aan architect S.J. van Embden, ontwerper van
het Hoofdgebouw. Deze nam voor de maatvoering
van het gebouw niet de mens, maar de afmetingen
van een standaard Philips-tl-buis als uitgangspunt.

Waar: pilaren Hoofdgebouw
Wat: 	de animatiestudio van het Instituut voor
Complexe Moleculaire Systemen laat met
projecties op een speelse manier het gedrag van
moleculen zien.
Het instituut
onderzoekt de
wisselwerking
tussen moleculen
en het voortdurende
op- en afbouwen
van grote molecu
laire systemen.
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Heico Sandee | “Leven zonder robots? Nooit!”

Een leven zonder robots? Ondenkbaar
voor dr.ir. Heico Sandee. De project
manager robotica aan de TU/e vertelt
vol passie over zijn werk en over zijn wel
heel bijzondere hobby: ‘muziekrobots’
maken en daarmee optreden.
Sandee loopt over van enthousiasme,
verontschuldigt zich dat hij soms van
de hak op de tak springt in zijn verhaal.
Zijn fascinatie voor werken met robots
is groot en wordt vooral ingegeven
“doordat de noodzakelijke combinatie
van meerdere disciplines zo leuk is en
er zoveel creativiteit aan te pas komt”.
Die samenwerking tussen disciplines
is onontbeerlijk bij de acht leden van
TeamDare, de mensen die het brein zijn
achter de muziekrobots. “We zijn op
elkaar aangewezen, moeten heel nauw
samenwerken. De een richt zich op
software, een ander op de elektronica
en een volgende werkt aan werktuig
bouwkundige aspecten. We weten
precies wat we aan elkaar hebben.”
Twaalf TU/e-studenten deden in 2001
mee aan de wedstrijd Eurobot,
waarbij robots hun kunsten tonen.
Meerdere competities volgden. In 2008

kwam de Artemis Orchestra Contest in
beeld - waarbij het doel was om een
muziekrobot te maken. Dat beviel zo
goed dat enkelen van hen besloten
hiermee door te gaan. Vijf personen
die al in 2001 meededen, maken nu
nog altijd deel uit van het team.
TeamDare heeft als doel om elk jaar
een nieuwe muziekrobot te maken.
Ze ontwikkelden al een gitaarspelende
robot, een panfluitspeler en een
drummer. Een contrabassist is in de
maak. Het is een frappant gezicht
als deze drie instrumenten zonder
bandleden een bekend nummer als
Don’t speak van No Doubt spelen.
Inmiddels is ook een ‘dirigent’ aan het
muziekgezelschap toegevoegd. Een
camera kijkt naar een dirigent en stuurt
het systeem aan dat de instrumenten
in gang zet. Het ensemble kan werkelijk
alles spelen, zolang er maar digitale
bladmuziek voor is. Geregeld roepen
ze de hulp in van professionele
muzikanten om te overleggen hoe
ze hun instrumenten het beste kunnen
afstemmen.
De roboticaspecialist drumt zelf en moet
lachen om de vraag wie nu beter speelt:

hij of de robot? “De robotdrummer kan
enorm strak en nauwkeurig spelen.
Ik ben dan weer beter in de variatie.
We kunnen de instrumenten wel sneller
of langzamer laten spelen, maar op
elkaar reageren of spontaan net iets
voor de maat spelen zit er niet in.”
Volgens Sandee is het maken van
muziekrobots niet moeilijker of
gemakkelijker dan het ontwerpen van
‘gewone’ robots. “Bij iedere robot begin
je vanaf punt o en kom je voor nieuwe
uitdagingen te staan. Het is niet zo dat
je een oude kast uit elkaar haalt en de
planken voor een nieuwe kast kunt
gebruiken.” Uitdagingen zijn er genoeg
bij het maken van de muziekrobots.
Sandee zet zijn tanden graag in
problemen, vindt het ‘gaaf’ als er weer
iets valt op te lossen.
“Het is bijvoorbeeld een ware uitdaging
om het mechaniek stil te krijgen.
De muziek mag niet worden verstoord
door het welbekende geklik bij robots.”
Dat het een kunst blijft om de mens na
te bootsen, ondervonden de makers
onder meer toen ze met de panfluit
aan de slag gingen. “De mens kan z’n

hoofd retesnel op en neer bewegen.
We hadden super high-end motoren
nodig om dit te evenaren.” Ook een
robotgitaar met een plectrum laten
spelen bleek geen sinecure.
“Het plectrum moet strak worden
opgespannen, losgelaten worden en
vervolgens heel snel tot stilstand
worden gebracht.”
Geregeld treedt de band -die net als
het projectteam tot TeamDare is
omgedoopt- op. Daarmee bekostigen
de makers hun toch wel prijzige hobby.
Sandee schat in dat ieder instrument
tussen de tien- en twintigduizend euro
kost. Hij is trots op onder meer het
optreden met de bekende gitarist Harry
Sacksioni en de opnames met twee
rappers. Meestal treden ze op bij
beurzen, maar toevallig stonden ze
laatst door een spontane actie in het
centrum van Eindhoven. “We hebben
de robots neergezet en zijn later met
de pet rondgegaan. Zo hadden we ons
parkeergeld er weer uit”, grinnikt de
robotfanaat. Binnenkort spelen ze voor
het eerst aan de TU/e, tijdens de Career
Days op 21 en 22 november.
Sandee wilde al langer ook in zijn werk

met robotica aan de slag. Hij greep de
kans om anderhalf jaar geleden als
projectmanager robotica aan de TU/e
aan de slag te gaan met beide handen
aan. Hij voorspelt een groei in deze
discipline. “We zijn goed bezig binnen
de gezondheidszorg en de service
robotica. We proberen nu ook voet aan
de grond te krijgen in de agro-industrie.
Er liggen volgens mij echt kansen om
robots in kassen aan het werk te zetten.”
Gelukkig voor zijn vriendin (die zijn
hobby en werk ‘heel gaaf vindt’) draait
het leven van Sandee niet alleen om
robots.”Ik heb de laatste tijd flink in
mijn huis geklust en heb slechts één
avond in de week aan de muziekrobots
besteed. Ik sport veel en zie mijn vrienden
geregeld.” Maar genoeg krijgen van de
robots? “Nooit!”

Interview l Judith van Gaal
Foto l Bart van Overbeeke
Kijk voor filmpjes van de robotmuziekband op www.teamdare.nl
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Lisa Reizevoort | “Ik fladder nu nog lekker rond”

Op 13 oktober was Lisa Reizevoort
plotseling in een auto met chauffeur en
massagestoelen op weg naar Arnhem,
naar het hoofdkantoor van Alliander.
De studente Technische Natuurkunde
mocht een dag de baas zijn van het
bedrijf dat de energiedistributie in een
groot deel van Nederland verzorgt.
Speciaal voor die dag was de vergade
ring van de Raad van Bestuur van
dinsdag naar donderdag verplaatst,
zodat Reizevoort die kon voorzitten.
“De onderwerpen waar de echte CEO
bij moest zijn, hadden ze geschrapt.
Maar we hebben ook stukken besproken
die zo geheim waren dat ze het gebouw
niet mochten verlaten. Dat was toch wel
leuk.” Na afloop mocht ze rondkijken
in het bedrijfsvoeringscentrum van
Alliander, waar de hoogspannings
netwerken worden aangestuurd.
Dat avontuur had ze te danken aan CEO
for one day, een aan TEDx Rotterdam
gelieerd evenement waarvoor ze zich via

de website van TEDx had ingeschreven
en tot haar eigen verbazing voor was
geselecteerd. “Ik had me in eerste
instantie opgegeven voor het Rotter
dams Havenbedrijf, maar kon uiteinde
lijk bij Alliander terecht. Dat kende ik
eerlijk gezegd nog niet, maar het is
het moederbedrijf van Endinet, dat het
energienet in Eindhoven beheert.”
Een week eerder was ze samen met de
negentien andere CEO’s for one day
voorbereid op deze bijzondere dag.
Alexander Rinnooy Kan, al jarenlang
een van de invloedrijkste mannen van
het land, kwam toen langs om de
ambitieuze studenten in zijn wijsheid
te laten delen. “Volgens mij hadden we
een klik”, vertelt Reizevoort op de haar
kenmerkende enthousiaste wijze over
de ontmoeting met Rinnooy Kan.
“Hij heeft zelf wiskunde gestudeerd en
bijna alle andere deelnemers deden
bedrijfs- of bestuurskunde.” Tussen
de strak in het pak gestoken mannen
-“ze waren wel heel aardig en

geïnteresseerd”- viel de bètavrouw
in ieder geval op.
Ze is oneindig nieuwsgierig. Dat is de
eigenschap die haar het meest typeert,
denkt Reizevoort. “Ik rol overal in omdat
ik gewoon alles interessant vind en
alles wat langskomt met twee handen
aangrijp.” Als vrijwilliger zet de geboren
Deventerse zich dusdanig in voor het
culturele klimaat in Eindhoven dat ze
vorig jaar als jongste werd genomineerd
voor de Bert Hermensprijs. Ze hielp
mee met onder meer het STRP Festival,
Flux/S, het Eindhovens Filmfestival en
de Dutch Design Week. Daarnaast treedt
ze op als lichttechnicus en ‘floor manager’
in het Temporary Art Centre, en is ze
betrokken bij Studium Generale en de
Van Abbestichting.
De altijd vrolijke en energieke duizend
poot houdt vooral van de afwisseling.
“En ik vind het boeiend om mensen te
leren kennen die een heel andere
belevingswereld hebben dan een
natuurkundestudent, zoals de beveili

gers van de Effenaar, of de technici van
Alliander.” Die verbreding zoekt ze ook
in haar studie: ze volgde een minor Human
Technology Interaction en is van plan om
het mastercertificaat Filosofie te halen.
Exemplarisch voor de instelling van
Reizevoort is ook het bezoekje dat ze
eerder dit jaar aan de Eindhovense
gemeenteraad bracht. “Ik surfte op de
website van de gemeente rond en zag
dat je je kon opgeven als gast van de
raad.” Ze viel direct met haar neus in
de boter; die dag werd besloten dat
de gemeente de grond onder het
PSV-stadion zou kopen om de club uit
de financiële penarie te redden. “Dat
was een bijzondere bijeenkomst, met
allemaal PSV-hooligans in de raadszaal.
Toen heb ik ook burgemeester Van Gijzel
ontmoet, een heel interessante man.
En een vegetariër, net als ik.” Op haar
initiatief is Van Gijzel op 5 december
te gast bij het door Studium Generale
georganiseerde Actueel aan de Dommel,
waar ze zelf ook zal aanschuiven.

Tussendoor vindt ze ook nog tijd om te
studeren; ze ligt op schema om haar
studie binnen zes jaar af te ronden.
“Ach, ik heb nog niet zo veel nevenfunc
ties als Rinnooy Kan”, relativeert ze haar
drukke bestaan. “En ik doe geen vaste
dingen. Die zijn niet met mijn studie te
combineren. Ik ken inmiddels zoveel
mensen dat ik altijd wel ergens over
word gebeld of gemaild. Per week kijk
ik waar ik tijd voor heb. Ik ben nu nog
lekker aan het rondfladderen; als ik later
een baan heb, wordt dat lastiger.”

Een filmpje over Lisa Reizevoorts dag
als CEO van Alliander is te vinden
op YouTube: http://ow.ly/7gjA4.
Ze is samen met burgemeester
Van Gijzel te gast in Actueel aan
de Dommel. Maandag 5 december,
van 12.40 to 13.20 in de Zwarte Doos.
Interview | Tom Jeltes
Foto | Bart van Overbeeke
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Halveren bestuursbeurzen
Het College van Bestuur van de TU/e wil bijna een kwart miljoen
euro korten op de bestuursbeurzen. Door deze vergoeding voor
studentbestuurders zowat te halveren, dreigt het verenigingsleven
te worden onthoofd. En dat zou op langere termijn desastreuze
gevolgen kunnen hebben, zo waarschuwen de studentenfracties
Groep-één en PF.
De studie- en studentenverenigingen in
Eindhoven krijgen het steeds moeilijker
om bestuurders te vinden die hun club
draaiend houden. Nauwelijks bekomen
van de regeling voor langstudeerders en
de harde knip, krijgen ze nu een nieuwe
kaakslag. Twee weken geleden maakte
het College van Bestuur (CvB) per brief
kenbaar dat het 245.000 euro op een
totaalbedrag van 545.000 euro wil
bezuinigen op de bestuursbeurzen.
Aan deze korting van 45 procent valt niet
te tornen, stelt het CvB. Er kan hooguit
nog worden gediscussieerd over de
inrichting van het beurzenstelsel.
Verder moet bestuurswerk worden
gecombineerd met studeren.
De bestuursbeurzen zouden het tijdelijk
stopzetten van de studie alleen maar
stimuleren, zo schrijft het CvB.
Dit tot woede van de studentenfracties
PF en Groep-één. “Buiten proportie en
onvoldoende onderbouwd”, zo luidde
hun kritiek tijdens de vergadering van
de universiteitsraad. Ze hekelen de
argumentatie van het CvB, dat een
vergelijk maakt met de situatie in
Nijmegen en Utrecht. Daar zijn naar
verhouding veel minder bestuursbeurzen
beschikbaar. Aan de Radboud Universi
teit (RU) met 19.000 studenten zijn dit
collegejaar 2.700 maanden bestuurs
beurs beschikbaar (1 op 7). Aan de
Universiteit Utrecht (UU) zijn dat 2.100
maanden op 30.000 studenten (1 op 14).

De TU/e stelt 1.850 maanden beschik
baar voor 7.000 studenten (1 op 3).
Fractievoorzitter Sandra van Tienhoven
van Groep-één vindt de vergelijking met
andere studentensteden niet terecht.
“Het aantal maanden is per onderwijs
instelling verschillend, maar dat heeft
ook verschillende oorzaken. Je moet
niet alleen naar de droge cijfers kijken.
Het is veel belangrijker om de output
van een vereniging te wegen.
Welke activiteiten organiseren ze voor
hun leden? Wat voor toegevoegde
waarde heeft een vereniging voor de
universiteit?”

Bezuinigingen
nieuwe kaakslag
voor studenten
verenigingen
Moeiteloos somt ze nog een aantal
andere bezwaren op tegen een
dergelijke vergelijking. “De bedragen
verschillen verhoudingsgewijs, maar
dat kan worden veroorzaakt door het
feit dat verenigingen drijven op een
sponsor en daarom minder bestuurs
maanden nodig hebben. Ook de
verenigingsstructuur kan onderscheid
maken. Bij de ene club kun je volstaan

Sandra van Tienhoven. Foto | Bart van Overbeeke

met de basisfuncties: voorzitter,
secretaris en penningmeester. Bij de
andere club heb je een extra onderwijs
commissaris of wedstrijdcommissaris
nodig.”
Ze wijst verder op het werk dat de
Eindhovense studieverenigingen
kosteloos verrichten voor hun faculteiten.
Wordt dat uitbesteed, dan kost dat veel
meer tijd en geld. “Misschien gaat dat
op andere universiteiten anders. Ik weet
van een paar van onze faculteiten dat ze
willen dat de studieverenigingen blijven
voortbestaan. Dat is erg handig voor ze.
Je kent de studenten, komt ze tegen in
de gang en kunt ze gemakkelijk
benaderen voor een karwei. Het is een
heel andere manier om studenten in te
zetten. Misschien hebben we wel net
zoveel studieverenigingen als Utrecht
of Nijmegen, maar doen we heel andere
dingen en veel intensiever. Je kunt dus
wel droge cijfers op een rijtje zetten voor
iedere studentenstad, maar je kunt er
geen conclusie uit trekken. Als
studentenfracties zeggen wij: kijk naar
onze eigen situatie. Wat wil je behouden?
Wat is goed voor de universiteit?
En hoeveel mensen heb je nodig om
dit te organiseren? Dat levert uiteindelijk
een reëel bedrag op.”
Het CvB wil niet reageren op de
bezwaren van de studentenfracties.
Jo van Ham laat namens het college
weten dat “we in de universiteitsraad
hebben aangegeven dat wij met de
studentenverenigingen in overleg willen
over de bestuursbeurzen. In reactie
daarop is aangegeven dat men wil
ingaan op een constructief overleg, met
ieder van de partijen eigen randvoor
waarden. Wij willen nu eerst dit overleg
voeren, hetgeen betekent dat wij nu
niet reageren via Cursor”.
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Dat zoiets een lang en delicaat proces is,
heeft de RU bewezen. Daar waren alle
partijen er pas na vele maanden uit.
En dan nog niet tot volle tevredenheid,
vertelt Tom Hautvast. Volgens de
Praeses van de Nijmeegse studenten
vereniging Carolus Magnus hebben de
studenten geprobeerd om te redden wat
er te redden viel. Uiteindelijk is na lang

soebatten alleen de OV-vergoeding
van tachtig euro per maand vervallen.
“Als we niet akkoord waren gegaan,
was er een achterdeurprocedure
opgestart. Dan zouden we buiten
de besluitvorming zijn gehouden.”
De RU stelt voor het komende college
jaar de voorwaarde dat studenten alleen
nog in aanmerking komen voor een
bestuursfunctie als ze vooraf veertig
studiepunten hebben gehaald.
En tijdens het bestuursjaar worden
ze geacht om daar nog eens 19
studiepunten aan toe te voegen.
“Tunnelvisie”, meent Hautvast.
“Voor sommige studierichtingen is
dat absoluut onhaalbaar. Een studie
als geneeskunde bijvoorbeeld verloopt
in blokken van een maand. Je kunt je
bestuurswerk niet zomaar een volledige
maand stilleggen.”

“Besturen is
aantoonbaar
fulltime werk”
“Onze rector maakt een grote inschat
tingsfout. Hij praat geregeld over zijn
studentenjaren waarin hij besturen en
studeren gemakkelijk combineerde.
Maar in zijn tijd ging het alleen om een
dagfunctie. Nu heb je als bestuurder
overdag een kantoorbaan en vervul je
’s avonds je sociale werk en verplichtingen
in de sociëteit. Er gaan meer werk en
uren in zitten dan collegebestuurders
denken.”
Zelf loopt hij als bachelor ‘redelijk goed’
door zijn twee studies (rechten en
economie). Naast zijn bestuurswerk,
“goed voor zestig tot zeventig uur”,
heeft hij een bijbaantje van zes tot acht
uur per week. “Studeren gaat nu ten
koste van mijn slaap of de weekeinden”,
meldt Hautvast lachend.
Dezelfde sombere verhalen bereiken
Jan Boers uit andere studentensteden.
Volgens de Praeses van de Landelijke
Kamer van Verenigingen, het overkoepe
lend orgaan van 46 studentengezellig
heidsverenigingen in Nederland,
ontstaat een nieuwe trend binnen
de onderwijsinstellingen. Studenten

die fulltime bestuurders zijn, worden
aangespoord of verplicht om hun
verenigingswerk in deeltijd te verrichten.
Aan de uitkering van een bestuurbeurs
wordt gemorreld, meent hij. “Sommige
onderwijsinstellingen keren slechts
de helft van een bestuursbeurs uit.
De andere helft krijgen studentbestuur
ders pas wanneer ze een bepaald aantal
studiepunten hebben gehaald in hun
bestuursperiode.”
Het besturen van een studie- of
studentenvereniging is volgens hem
vergelijkbaar met het runnen van een
bedrijf. Het is aantoonbaar fulltime
werk. En zeker geen klus die je er in
deeltijd even bij doet. “Ik snap de visie
van de onderwijsinstellingen: je bent
hier om te studeren. Maar veel
waardevolle vaardigheden die je kunt
opdoen, krijg je niet tijdens je studie
aangereikt. Die leer je juist met
bestuurswerk. Het succes van een studie
wordt niet alleen bepaald door de
kennisoverdracht, maar ook door de
academische vorming van een student.
Juist die brede ontwikkeling is een van
de sterke punten van Nederlandse
studenten.”
De vergelijking die de TU/e maakt met
andere universiteitsteden, gaat ook
volgens hem mank. “Misschien zijn
sommige verenigingen in Utrecht of
Nijmegen groter dan in Eindhoven.
Maar of je nu duizend leden of
driehonderd leden hebt, maakt niet uit.
Voor het beheer van een verenigings
gebouw zul je net zo veel zaken moeten
regelen. En als je een boeiende,
bruisende studentenstad wilt, vormen
de studie- en studentenverenigingen
de basis.”
Boers ziet een oplossing in het
zogeheten collegevrij studeren. De VVD
en D66 hebben dit voorjaar bij de
Tweede Kamer een voorstel ingediend
dat het mogelijk maakt voor fulltime
studentbestuurders om zich een jaar uit
te schrijven bij de onderwijsinstelling.
Ze hoeven dat jaar geen collegegeld te
betalen en lopen geen vertraging op in
het kader van de langstudeerregeling
waaraan een boete voor de student is
verbonden van drieduizend euro.
Staatssecretaris Halbe Zijlstra is geen

Student | 17

kan duur uitpakken
voorstander van het voorstel, maar heeft
nog geen definitief besluit genomen.
Groep-één fractievoorzitter Van Tienhoven:
“Als student heb je bepaalde voordelen.
Je kunt je voor goedkope huisvesting
inschrijven bij Woonbedrijf Vestide,
je krijgt links en rechts korting, hebt
studiefinanciering en een OV-kaart.

“Wegvallen
bestuurders zal
zeker effect
hebben op de
instroom”
Wie zich een jaar uitschrijft, verliest die
voordelen. Bovendien gaat collegevrij
besturen alleen op voor fulltime
bestuurders. Een parttime bestuurder
blijft gewoon collegegeld betalen.”
Daarom ziet ze het inzetten van meer
parttime bestuurders niet direct als een
oplossing. “Mochten we niet genoeg

bestuursbeurzen krijgen, dan kun je
beter met iets minder mensen fulltime
besturen. Als bestuurders in deeltijd
zie je elkaar niet de hele dag. Wordt
alles geregeld over de mail, dat werkt
gewoon niet.”
Van Tienhoven gaat in de tweede week
van november overleggen met de
koepels FSE (studieverenigingen),
Compositum (studentenverenigingen),
ESSF (studentensportverenigingen),
Scala (cultuurverenigingen) en Overig
(Integrand, Ichtus, Wervingsdagen etc.)
om tot een gezamenlijk standpunt te
komen. Volgens haar accepteren de
koepels dat er bezuinigd moet worden,
maar niet zoveel als het CvB voor ogen
heeft. “Als wij hierop meer bezuinigen
dan andere studentensteden, gaat dat
meespelen bij de werving van nieuwe
studenten. Die kiezen niet alleen een
studie, maar ook een stad waar het
gezellig en sociaal is. Dus mocht het
in de loop van een paar jaar een beetje
instorten door het wegvallen van
bestuurders, dan zal dat zeker enig
effect hebben op de instroom.” (FvO)

Clmn

Het Wikipedia
experiment
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En hoe is het in Auckland?
Studenten van de TU/e gaan steeds vaker voor hun studie naar het buitenland.
Voor stage of voor het verrichten van onderzoek, omdat het verplicht is of
omdat ze het leuk vinden. Cursorlezers kunnen iedere twee weken over de
schouder van een TU/e-student in het buitenland meekijken.

Doen, zien, beleven … grijp je kans en ga het avontuur aan!
Een buitenlands avontuur, een ervaring voor het leven.

Na een reis van dertig uur ben ik eindelijk aangekomen op de plaats van
bestemming: Auckland! Voor de master Biomedical Engineering zal ik hier drie
maanden onderzoek doen aan de University of Auckland. Mijn tijd en energie
stop ik onder andere in het zagen van botten voor samples met kraakbeen,
het indenteren van het kraakbeen (een voorwerp met standaardafmetingen
tegen een materiaal aan drukken, red.) en het bekijken van het kraakbeen
met behulp van Differential Interference Contrast Microscopy en Scanning
Electron Microscopy.
De genereerde data zal een overzicht creëren hoe het spanning-relaxatie of
kruipproces de morfologie van kraakbeen verandert als het wordt geïntendeerd.
De optische meetmethoden maken het mogelijk om een overzicht te krijgen
op zowel micro- als nanoschaal. Direct de eerste maandag na aankomst heb
ik alle collega’s ontmoet en een stapel papieren overhandigd gekregen,
het avontuur was begonnen! Nu, twee maanden later, gaat alles nog steeds
voorspoedig en vermaak ik me hier prima in het laboratorium.

Vonne van Heeswijk, studente Biomedische Technologie

Groeten vanuit de stad gebouwd op vijftig (!) slapende vulkanen.

De universiteit en mijn accommodatie bevinden zich in het centrum van de stad,
wat mij de gelegenheid geeft om na werktijd goed te kunnen genieten van de
levendigheid van Auckland. De afgelopen anderhalve maand was de stad in de
ban van de Rugby World Cup 2011: The world is here to PLAY! Een absolute extra
voor mijn verblijf aangezien rugby hier de populairste sport is en alles uit de kast
wordt getrokken om het tot een groot spektakel te maken. Een team vanuit ons
sportlandje ontbreekt, een fantastisch excuus om beter in te burgeren en volledig
de All Blacks te supporten. Zondag 23 oktober speelden de All Blacks en de
Fransen een nek-aan-nekwedstrijd, maar de All Blacks mogen zich, welverdiend,
de winnaars in eigen land noemen. Het was een gekkenhuis in het centrum van
de stad zowel zondagavond als maandag bij de huldiging van de mannen.
Naast de rugbyavonturen vul ik de weekenden met trips in het Noordelijke eiland.
Waarschijnlijk hoef ik het je het niet te vertellen, maar ik doe het toch: Nieuw
Zeeland is echt zo mooi als men beweert! Het land heeft een afwisselend
landschap met onder andere watervallen, vulkanen, grasvlakten, bergen, witte
stranden en tropische wouden. Ondanks het feit dat Nieuw Zeeland bekendstaat
om de schapen, staan er op de grasvlakten van het Noordelijke eiland verdacht
veel koeien te grazen. Zo word ik toch nog een beetje herinnerd aan ons Neder
land. Wat betreft de Kiwi’s, daarvoor citeer ik de perfecte uitspraak van Peter
Jackson: “New Zealand is not a small country but a large village”. De mensen hier
zijn enorm vriendelijk en behulpzaam, wat mijn verblijf zeer aangenaam maakt.

Gebouw N-laag heeft een markant
bouwkundig hoogstandje. In de
C-vleugel bevindt zich namelijk de
langste trap van Nederland met
een printer eronder. Dit heb ik een
tijdje geleden toegevoegd aan de
Wikipedia pagina van de TU/e bij wijze van experiment.
De TU/e zelf lijkt zich niet zo om
Wikipedia te bekommeren, de
pagina is vrij karig. De TU/e
bekommert zich liever om haar
eigen website, deze is dan ook
alles behalve karig. Naast kleurige
draaiende kubussen kan men kiezen
uit vier pijlers: studeren, onderzoek,
innoveren en universiteit.
Een vreemde indeling als je het mij
vraagt. Alsof studeren en onderzoek
doen iets anders is dan innoveren.
Ik kan me überhaupt niet voorstellen
dat iemand ooit naar de website van
de TU/e gaat om iets te zoeken over
‘innoveren’. De rest van de pagina
bestaat uit een link naar de column
van de rector, en verder voorname
lijk nieuws. Nou ja nieuws, het is
meer een opsomming van alle
prijzen die TU/e’ers krijgen.
Ook daarvan denk ik dat het voor
de meeste mensen niet de reden is
om naar de TU/e-website te gaan.
Wie op zoek is naar iets concreets,
inloggen op OASE bijvoorbeeld
(dat andere ict-hoogstandje), of
kijken of de nieuwste versie van
Photoshop al op de server staat,
die ziet al gauw door de pijlers het
bos niet meer. De column van de
rector biedt geen oplossing, de
kubussen lichten mooi op, maar
leiden niet naar Photoshop, en
zoektermen ‘oase’ of ‘software’
lopen dood. Voor alle nuttige zaken
is men aangewezen op de oude
website, te bereiken via studenten
portaal of medewerkersportaal.
Het lijkt erop dat de nieuwe
TU/e-website gemaakt is voor een
breed publiek, met uitzondering
van studenten en medewerkers.
De trap werd overigens binnen een
maand van Wikipedia verwijderd
door een oplettende alumnus,
met de opmerking FKSW (flauwekul,
snel weg). Misschien kan hij zijn licht
eens werpen op de TU/e-website.
Bram van Gessel is promovendus bij
de faculteit Technische Natuurkunde

Lees vanaf nu alle buitenlandervaringen ook online op www.tue.nl/cursor
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Algemeen
Personeelsvereniging TU/e |
Harry Roumen benoemd tot erelid
Op de algemene ledenvergadering van
de Personeelsvereniging TU/e d.d. 25
oktober 2011 is, op voordracht van het
bestuur van de Personeelsvereniging,
de de heer H.P.J.M. (Harry) Roumen
benoemd tot erelid van de vereniging.
“In de afgelopen jaren heeft dit bestuur,
en zeker ook voorgaande besturen veel
met Harry van doen gehad. Als oud
voorzitter van de PV en groot voorvechter
van de sociale kant van het werk binnen
het CvB zijn wij Harry erg erkentelijk.
Hij heeft nooit nagelaten om de PV op
enigerlei wijze een steuntje in de rug
te zijn.
Voor de gepensioneerden is er een potje
voor een dagje uit en een kerstbrunch,
voor de medewerkers was Harry 5 jaar
geleden de initiator van de PV-TU/e
sportdag; wat na 5 jaar een leuk en
gezellig evenement is geworden.
Nu het moment van zijn pensionering
bijna is aangebroken, waardoor ook
enige kans op belangenverstrengeling
vervalt, acht het bestuur het moment
gekomen om u als ALV conform artikel 7
lid b van onze statuten Harry Roumen
voor te dragen tot benoeming tot erelid
van de Personeelsvereniging van de TU/e.”
Faculteit Wiskunde & Informatica |
Extra cursus Matlab
Op 7, 10 en 14 november 2011 wordt
een extra cursus Matlab verzorgd.
Deze cursus vindt plaats in de middag
van 13.30 tot 16.30 en is bedoeld voor
studenten en medewerkers van de TU/e.
Voor nadere informatie en inschrijving
zie: www.ictcursussen.tue.nl
Tevens vindt u het totale cursus
programma voor najaar 2011 en
kalenderjaar 2012 op de website.
Informatie Expertise Centrum |
Sluiting faculteitsbibliotheek TN
In verband met de verhuizing van het
laatste gedeelte van de collectie is
de faculteitsbibliotheek Technische
Natuurkunde met ingang van
14 november 2011 gesloten.
U bent van harte welkom in de Centrale
Bibliotheek (gebouw De Hal) waar de
actuele collectie is geplaatst.
The department library of Applied
Physics is to close permanently as from
14 November 2011. The last part of the
collection has been removed .
You are kindly invited to visit the Central
Library (De Hal building) where the
updated collection on Applied Physics
is now at your disposal.
Dienst Interne Zaken | Tentamenperiode
31-10-2011 t/m 12-11-2011
Alle kantines zijn beperkt open tot
14.00uur, met uitzondering van kantine
auditorium, deze is tijdens de tentamen
periode geopend van 9.30-14.00u. en
van 16.00-20.00u
De koffiebar in het Auditorium is open
van 8.30-16.00uur
Café De Zwarte Doos is geopend van
8.30-22.30uur
University Club is geopend van
9.00-21.00uur
TEACH: Teaching Support for TU/e staff |
Workshop ‘Evaluation and Reflection
on Teaching’ (TRD40)
Evaluation is an essential ink in the
quality loop of the educational process
and entails the collection, processing,
interpretation and presentation of
information on a certain teaching
activity. The purpose of evaluation in

teaching is to make decisions and take
appropriate actions to improve the
quality of one’s teaching activities.
In this workshop attention is paid to
different student populations and how
they participate in learning activities.
Your vision on how you approach your
students and your teaching activities
is discussed and how your vision/
actions influences the evaluation of
your teaching activities by your
students. In this workshop participants
also learn how to make an evaluation
plan, which tools are available for
evaluating your teaching and how you
should use these tools.
The workshop takes place on Tuesday
13 December from 9.00 – 12.30 hours.
This workshop is part of the BKO
training program and is given by Gerard
van de Watering. For further information
regarding this workshop please contact
Esther Vinken (e-mail: e.vinken@tue.nl).
Participation by teaching staff of the
TU/e is free of charge.
Enrolment occurs through OASE:
http://Onderwijs.tue.nl
Centraal Stembureau | Kandidaatstelling
Verkiezingen TU/e 2011
Dit jaar vinden ‘integrale verkiezingen’
plaats, voor zowel de verkiezing van de
geleding studenten van de Universiteits
raad en de Faculteitsraden, als voor de
verkiezing van de geleding personeel
van de Universiteitsraad, de Faculteits
raden en de Dienstraad. Deze verkiezingen
geschieden voor beide geledingen door
middel van elektronisch stemmen.
Van maandag 07 november t/m
woensdag 09 november ’11 kunnen
kandidaatstellingsformulieren
ingeleverd worden bij het Centraal
Stembureau, TR 0.02/0.03. Het Centraal
Stembureau is geopend van 9.00 - 12.00
uur en van 14.00 - 17.00 uur.
Het Centraal Stembureau stelt in haar
vergadering d.d. woensdag 16 november
’11 de kandidatenlijsten vast en publiceert
deze vervolgens op haar webpagina’s
(www.tue.nl/verkiezingen).
Donderdag 17 november, vrijdag 18
november en maandag 21 november ’11
bestaat de mogelijkheid om tegen het
betreffende besluit schriftelijk bezwaar
aan te tekenen bij het Centraal
Stembureau.
In haar zitting d.d. dinsdag 22 november
’11 stelt het Centraal Stembureau de
verzamellijst van alle kandidatenlijsten
vast en kent daarbij de lijstnummers toe.
Deze verzamellijst wordt eveneens
gepubliceerd op genoemde webpagina’s.
Omstreeks vrijdag 25 november ‘11
worden de kennisgevingen van de
stemming verzonden.
Kijk voor meer informatie op:
www.tue.nl/verkiezingen
Nomination Elections TU/e 2011
In 2011 elections will be held for
the student sections of the University
Council and the Department Councils.
For the section of the staff members,
elections will be held for the University
Council, the Department Councils and
the Services Council.
The period of nomination has been
set for Monday 07 thru Wednesday
09 November 2011.
In the meeting of 16 November 2011,
the Central Electoral Committee shall
decide on the list of candidates and
publish these on the web pages
www.tue.nl/elections.
Thursday 17 November, Friday 18
November, and Monday 21 November,
2011, written objections may be lodged
with the Central Electoral Committee
concerning the decision taken.
In the session held on Tuesday 22

3 november 2011

November, 2011, the Central Electoral
Committee shall ratify the collected
list of all candidates and allocate list
numbers. This collected list will also
be published on the web pages.
Towards Friday 25 November, 2011,
the notifications of the poll shall be
dispatched.
For further information:
www.tue.nl/elections.

MENSEN
Bureau voor Promoties en
Plechtigheden | Promoties
Maandag 7 november 16.00 uur CZ4
Promotie D. Cavallo MSc (EE)
Promotor(en): prof.dr.ir. G. Gerini en
prof.dr. A. Neto
Voorzitter: prof.ir. W.L. Kling
Titel proefschrift: “Connected Array
Antennas Analysis and Design”
Maandag 7 november 16.00 uur CZ5
Promotie ing. X.F.D. Stragier (TN)
Promotor(en): prof.dr. M.J. van der Wiel
en prof.dr.ir. O.J. Luiten
Voorzitter: prof.dr.ir. K. Kopinga
Titel proefschrift: “Towards external
injection in laser wakefield acceleration”
Dinsdag 8 november 14.00 uur CZ4
Promotie J. Yuan MSc (TN)
Promotor(en): prof.dr. P.M. Koenraad en
dr. R. Nötzel
Voorzitter: prof.dr.ir. K. Kopinga
Titel proefschrift: “Distribution, Number,
and Polarization Control of Site-con
trolled 1.55-μm InAs Quantum Dots on
InP Nanopyramids”

Dinsdag 8 november 16.00 uur CZ4
Promotie ir. S.F.A.J.G. Zegers (B)
Promotor(en): prof.ir. F. van Herwijnen
en prof.ir. N.A. Hendriks
Voorzitter: prof.ir. E.S.M. Nelissen
Titel proefschrift: “Lightweight Floor
System For Vibration Comfort”
Woensdag 9 november 16.00 uur CZ5
Promotie M. Shah MSc (ST)
Promotor(en): prof.dr.ir. A.B. de Haan
Voorzitter: prof.dr. G. de With
Titel proefschrift: “Intensification of
Polyester Synthesis by Continuous
Reactive Distillation”
Donderdag 10 november 16.00 uur CZ4
Promotie M.-F.S.E. Falzon MSc (ST)
Promotor(en): prof.dr.ir. R.A.J. Janssen
Voorzitter: prof.dr. R.P. Sijbesma
Titel proefschrift: “Acceptor Materials for
Organic Solar Cells”
Donderdag 10 november 16.00 uur CZ5
Promotie A. Shabbir MSc (EE)
Promotor(en): prof.dr. H. Corporaal
Voorzitter: prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx
Titel proefschrift: “Predictable Multiprocessor System on Chip Design for
Multimedia Applications”
Maandag 14 november 14.00 uur CZ4
Promotie T. Wang MSc (IE & IS)
Promotor(en): prof.dr.ir. P.W.P.J. Grefen
Voorzitter: prof.dr. A.G.L. Romme
Titel proefschrift: “A TxQoS-aware
Business Transaction Framework”

Maandag 14 november 16.00 uur CZ4
Promotie C. Tsirogiannis MSc (W&I)
Promotor(en): prof.dr. M.T. de Berg
Voorzitter: prof.dr. A.M. Cohen
Titel proefschrift: “Analysis of Flow and
Visibility on Triangulated Terrains”
Maandag 14 november 16.00 uur CZ5
Promotie ir. E. Steur (W)
Promotor(en): prof.dr. H. Nijmeijer
Voorzitter: prof.dr. L.P.H. de Goey
Titel proefschrift: “Synchronous
behavior in networks of coupled systems
With applications to neuronal dynamics”
Dinsdag 15 november 16.00 uur CZ4
Promotie H. Javani Joni MSc (W)
Promotor(en): prof.dr.ir. M.G.D. Geers
Voorzitter: prof.dr. L.P.H. de Goey
Titel proefschrift: “A computatonial
damage approach towards threedimensional ductile fracture”
Afscheidscollege Kees van Hee
Vrijdag 11 november 16.00 uur BZ/SZ
Afscheidscollege prof.dr. K.M. van Hee
(W&I)
Voorzitter: prof.dr.ir. C.J. van Duijn
Titel: Model Engineering: Balancing
between Virtuality and Reality
Intreerede prof. Smeulders
Vrijdag 18 november 16.00 uur BZ/SZ
Intreerede prof.dr.ir. D.M.J. Smeulders
(W) – hl
Voorzitter: prof.dr. L.P.H. de Goey
Titel: De dynamiek van gas.

STUDENTEN
Asterix | Start nieuwe duurloopgroep
Naar aanleiding van de druk bezochte
‘beginnerscursus hardlopen’ wil
atletiekvereniging Asterix graag
recreatieve lopers de mogelijkheid
bieden om onder professionele
begeleiding, en gezellig in een groep,
één of tweemaal per week hard te lopen.
Hiervoor is een nieuwe duurloopgroep
opgezet. Binnen Asterix bestaat er al
een groep die wedstrijdgericht traint
voor middenlange en lange afstanden.
Door het introduceren van deze nieuwe
duurloopgroep hoopt Asterix mensen
te bereiken die net begonnen zijn met
hardlopen of normaal voor zichzelf
lopen. Je hoeft dus geen ervaren loper
te zijn om met deze groep mee te lopen,
iedereen is welkom. Voor deze nieuwe
groep zal een speciaal programma
gemaakt worden gericht op het duurlopen
met eventueel een opbouw naar een
10 km wedstrijd of een halve marathon.
Hardlopen kan ook als prima basis
dienen voor andere sporten, zo zijn er
binnen Asterix voetballers, tennissers,
rugby’ers, softballers en tri- en
duatleten actief.
De nieuwe duurloopgroep zal lopen
op de reguliere Asterix trainingstijden.
Dit is op maandag om 20:00 uur en
woensdag om 17:15 uur op de atletiek
baan de Hondsheuvels, gelegen achter
het sportcentrum. Voor meer informatie:
info@asterixatletiek.nl of http://www.
asterixatletiek.nl/2005/index.php
T!nt | Eat&Meet: Indian dance workshop
In this Indian-themed Eat&Meet, students
Hrishikesh Salunkhe and Vidya
Vijayasankaran will give a Bollywood
dance workshop. Before the workshop
there will be a splendid Indian dinner,
and after the workshop you can put
into practice what you learned on the
dance floor!
When: 16 November, 18.30h-22.00h
Where: Café T!NT, de Bunker
Price: 3,50 euro
Sign up: info@tint-eindhoven.nl

De-rush hour: relax!
Buzzing cell phones, deadlines,
obligations, stress. We’ll have none of
that at our new de-rush hour, where
everyone is welcome to get away from
the daily stress for an hour of care-free
relaxation.
We offer comfortable seats, and things
to read. Nice people to chat with.
Free coffee, water, and tea.
And maybe muffins! ;)
Starting November 3rd, we will host
these de-rush hours every Thursday,
from 16.00 till 17.00, at Café Tint in de
Bunker. Registration is not necessary,
just show up if you want to join us!

DIVERSEN
Trendence | Career and education survey
To participate Europe’s largest
education and career survey, click here:
www.trendence-gradbarometer.eu
The questions include your satisfaction
with your studies and your expectations
of your future career. It gathers student
opinions from across Europe and explores
differences and similarities among the
individual countries.
After completing the survey, you can
compare your answers to the average
results of students in Europe. Further
more, you have the chance to win one
of the following prizes: * 2 x 1000 euro
and * 5 x 500 euro.
We reassure you that your answers will
be anonymous and your data legally
protected.
BestGraduates | Verdien 10.000 euro
Heb jij zin in een uitdaging én wil je
10.000,- euro verdienen? Doe mee aan
BestGraduates 2012!
BestGraduates is een exclusieve
recruitment game speciaal voor
afstuderende universitaire studenten.
Waarom jij mee wilt doen?
Kom in contact met dé topwerkgevers
van Nederland en ontmoet de CEO’s
Leer jezelf kennen dmv persoonlijke
gesprekken en een capaciteitentest
Win geldprijzen van 100,- tot 10.000,euro. Win exclusieve prijzen aange
boden door de deelnemende topwerk
gevers. Denk aan een Around-theWorld-Ticket, een summercourse aan
de Harvard University of volg de
Olympische Spelen in Londen
Strijd om de titel BestGraduate 2012!
Studeer jij af tussen januari 2012 en
april 2013 en zie jij jezelf als High
Potential? Ga naar www.bestgraduates.nl,
doe de one-minute test en schrijf je in!
Niet meedoen en toch winnen?
Ken jij een High Potential die een goede
kans maakt? Schrijf deze High
Potential(s) in op www.bestgraduates.nl
en cash 1.000,- euro!

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.
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Voorpremière nieuwste Almodóvar in Zwarte Doos
De Spaanse regisseur Pedro Almodóvar
heeft meerdere klassiekers gemaakt,
zoals ‘La mala educación’, ‘Volver’ en
‘Hable con ella’. Zijn nieuwste, ‘La piel
que habito’, mag er ook weer zijn.
De officiële première is op 17 november,
maar de film is al eerder te zien in
het programma ‘Het zwarte gat’ in
de Zwarte Doos.
Hoofdpersoon is dr. Robert Ledgard,
wereldberoemd plastisch chirurg,
gespecialiseerd in gezichtstrans
plantatie. Hij is alom geliefd en

wordt bewonderd door zijn collega’s.
Wat zij niet weten, is dat Ledgard,
een rol van Antonio Banderas, een
dubbelleven leidt. Zijn vrouw pleegde
zelfmoord nadat ze zwaar verminkt
raakte bij een auto-ongeluk. Ook zijn
tienerdochter is verongelukt en Ledgard
wil wraak nemen op de man die daarvoor
verantwoordelijk is. Hij experimenteert
met een kunsthuid die immuun is
voor brandwonden en insectenbeten,
gebaseerd op de genetische eigen
schappen van een dierenhuid.
Om daarmee te experimenteren, houdt

hij in zijn riante woning annex privé
laboratorium een jonge vrouw gevangen.
En zo gaan de ontwikkelingen nog
even door, want hiermee is nog lang
niet alles van het plot verraden:
Almodóvar (1951) houdt nogal wat
als verrassing achter de hand.
Knap daarbij is dat het verhaal
geloofwaardig blijft, al lukt hem dat
de ene film beter dan de andere.
Het is dan ook al zijn negentiende
speelfilm in een veertig jaar durende
carrière. Al zijn thema’s komen ook in
‘La piel que habito’ (letterlijk vertaald

‘De huid waarin ik leef’) terug: voyeu
risme, familiegeheimen, dubbelgangers,
transgender, waanzin, begeerte,
verraad. De dokter als God, alleen denkt
God niet dat hij een chirurg is.
Wat Almodóvar filmisch nog toevoegt,
zijn de verwijzingen naar filmklassiekers,
zoals de ingehouden horror van
Hitchcock in ‘Rebecca’ en ‘Suspicion’.
Almodóvar verwijst ook naar ‘Les yeux
sans visage’ (1960) van Georges Franju
die hetzelfde thema behandelt.
En ongetwijfeld zitten er nog meer

Genieten van een hologramzangeres
Als je hem vraagt zichzelf te typeren
dan zegt hij met enige trots het woord
‘Otaku’. Het is een verzamelwoord voor
mensen die veel bezig zijn met kijken
naar Japanse tekenfilms, anime,
en lezen van Japanse strips, manga.
Fontysstudent Rogier Varkevisser is
secretaris van de Japanse cultuur
vereniging Kinjin. Natuurlijk neemt hij
ook tijd voor niet-Aziatische cultuur,
maar de Japanse blijft favoriet.
Rogier Varkevisser is een rustige en
drukke student. Rustig in de zin van
serieus en druk in de zin van
bezigheden. Geen stress, wel een volle
agenda. In het onderkomen van Kinjin
in de Bunker legt hij uit hoe hij zijn vrije
tijd besteedt. “Komend weekend ben ik
op MGC experience in Utrecht, deels als
bezoeker en deels als organisator.
Het event is gericht op de animewereld.
Je moet het zien als een beurs waar
mensen verkleed naartoe komen en de
hele dag dingen kunnen doen die ze
leuk vinden. Zelf ga ik niet verkleed,
maar ik draag wel mijn Kinjin T-shirt
en heb kattenoortjes op mijn hoofd.
Kinjin organiseert bijna de helft van
de activiteiten.”
Varkevisser verwacht wel vierhonderd
bezoekers. Hij zal onder andere het
technisch gedeelte van de Dance Dance
Revolution verzorgen, de dansmat
waarbij je op een scherm ziet welke
passen je moet maken. “Maar ik zal
ook rondlopen en dingen gaan kopen.
De laatste conventie die ik bezocht,
was in Veldhoven en daar vond ik een
muismat van Lucy, het figuurtje van de
manga Fairy Tail.” Hij verheugt zich ook
op het ontmoeten van gelijkgestemden.
“Het is een klein wereldje.”
De Kinjin-secretaris raakte in de tweede
klas van de middelbare school in Sittard
geïnteresseerd in de Japanse cultuur.

referenties aan collega’s in. Maar het
belangrijkste is dat het een verrassende
film is, met een prachtige vormgeving en
een schitterende hoofdrol voor Antonio
Banderas, die hier veel meer uit de verf
komt dan in de rollen die hij in
Hollywood speelde. (GV)
Zwarte Doos, dinsdag 8 en
woensdag 9 november, 20.00 uur.

Rogiers
culturele
keuzes
Concert Hatsune Miku
Zie het filmpje http://ow.ly/7giGS

MGC experience
Wat is het ?
Een beurs vol manga,
games en comics.
Wanneer?
Zaterdag 5 november
van 11.00u tot 21.00 u
Waar?
In Zalencentrum Utrecht zuid,
Amaliadwarsstraat 2d, Utrecht.
Wat kost het?
Entree 6,95 euro.
Rogier Varkevisser. Foto | Bart van Overbeeke

Met vriendjes anime kijken, erachter
komen dat daar ook strips bij horen,
de Dance Dance Revolution ontdekken.
Toen hij drie jaar geleden op de Fontys
introductiedag Kinjin tegenkwam,
is hij meteen lid geworden.
Is er nog een leven naast Kinjin?
“Ja, ik zwem. In Sittard, waar ik nog
woon, doe ik aan reddend zwemmen.
En ik lees.” Hij schiet in de lach,
“en wat ik lees, is gerelateerd aan
Japan.” Het laatste boek dat hij las heet,
vertaald naar het Engels, ‘One liter of
tears’. Hij heeft er lang naar gezocht
en het uiteindelijk via Amerika kunnen
importeren. “Het gaat over een meisje
dat basketbalt en een ziekte krijgt

waarbij ze langzaam verlamd raakt.
Een dagboek dat gebaseerd is op een
waargebeurd verhaal. Ik wilde het
graag hebben omdat ik de Japanse
tv-serie hierover heb gezien. Ik kijk
vaak Japanse tv via mijn computer.”
Varkevisser kijkt op zijn computer ook
graag naar muziekconcerten. Het is
misschien nog wel verbazingwekkender
dat hij fan is van Bløf dan dat hij kijkt
naar Japanse liveconcerten van
computermuziek. “Als jongetje van
zeven zag ik mijn eerste Bløfconcert
tijdens Mosselrock in 1998. Toen
woonde ik nog in Zeeland. Ik ben Bløf
blijven volgen en ben fan geworden.”
Europese en Japanse concerten zijn
volgens de student heel verschillend.

“Typerend voor Japanse concerten is
dat er altijd met lichtstaven wordt
gezwaaid door de bezoekers. Nooit een
crowdwalk, altijd lampjes. Het meest
bijzondere concert is dat van Hatsune
Miku. De muziek wordt gemaakt met
een computerprogramma, vocaloid,
en de zangeres is een hologramfiguur.
Duizenden mensen komen er op af.”
Rogier Varkevisser vindt het geweldig .
“Dit soort concerten wordt nog niet
gegeven in Europa, wel in de Verenigde
Staten. Het is een droom van mij dit
fenomeen naar Europa te halen.” (NS)
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The connecting thread is
about to be disconnected
Today, more than one hundred megabit arrives at our doorstep
through glass fiber cables every second, and that number
will see a strong increase in the near future. Last month,
prof.ir. Ton Koonen received a European grant worth 2.5-million
euro to research whether in the home, that information can go
airborne as well, using rays of light rather than radio signals.
Current wireless communication through
radio waves -WiFi- will eventually reach
its maximum capacity, says Ton Koonen.
“People want to send and receive ever
more wireless information via their
laptops and tablets. On top of that,
it is expected that more and more
devices will come to have a wireless
interconnection through the Internet,
resulting in an Internet of Things.”
By means of all sorts of measuring
equipment warning us if our temperature,
heart rate, blood pressure or blood
sugar fluctuates, the human body will
become part of the Internet of Things,
too. “Predictions say that due to that
development already around 2017 the
capacity of wireless radio communica
tions will no longer suffice. The radio
spectrum will be exhausted and radio
signals will interfere with each other,
which can be quite inconvenient
where vital functions are concerned.”
A new technology is needed for the
transfer of all these signals, then.

The radio
spectrum will soon
be exhausted
Koonen is head of the Electro-Optical
Communications (ECO) capacity group,
and an expert in the field of optical
communications systems. He works with
glass and plastic fiber mostly, but also
believes optical wireless communications
can be realized by carefully directing
laser beams from transmitter to receiver,
being the laptop or tablet. Earlier this
month, he received a prestigious
individual grant from the European
Research Council (ERC) - an Advanced
Investigators Grant - worth 2.5-million
euro to try and make this work
technically within the next five years.
Optical wireless communications do
already exist - think remote control - but
it’s not yet being used to specifically
transfer large amounts of data. However,
working with light has several interesting
advantages over radio waves, says
Koonen: “First of all, light has a much
higher frequency than radio waves:
hundreds of terahertz compared to
dozens of gigahertz. One of the simple
laws of telecommunications says that a
high carrier wave frequency increases
capacity. Moreover, light can be directed
much more carefully, and in pencil-thick
waves at that, as I’ve described in my
proposal. That way, you’ll need less
capacity and you’ll be able to direct
information at specific devices, so the
waves won’t interfere.”

Of course the downside of narrow beams
of light is that you have to make sure
there are no obstacles between
transmitter and receiver. With laptops
especially, the user’s hand or head will
often be in the way. Since the laser
beams Koonen has in mind have such
low capacity, that wouldn’t be dangerous
at all, by the way. “Especially when
using infrared light with a substantial
wavelength, since that won’t penetrate
the retina or eyeball so the eyes are
safe.” Still, you’d have to work with
several light sources, so there will
always be a direct connection between
transmitter (preferably somewhere
high up in space) and receiver. Koonen:
“You could also fix reflecting surfaces on
the walls that can be used as mirrors”.
The challenge, then, is mostly in the
directing of the light beams. You don’t
want to lose your Internet connection
every time you move your laptop.
For now, the idea is to only have an
optical incoming signal, and have
mobile devices transmit their data
through radio signals. Downloading
usually requires more capacity than
uploading, and by means of more
diffused radio waves a laptop can
easily establish a connection with
a transmitter to disclose its location,
after which the download of the latest
season of your favorite TV series can
commence.

million in European grants and over
six million nationally.”
Koonen is at the center of it all: in 2008
and 2010, he was the chairman of the
panel assessing the applications in
his field, and he’s been appointed

“Reviewing
provides an
insight into how
to touch a chord”
that position once again for 2012.
“In odd-numbered years, the panel is
made up of different people entirely,
so panel members like me get the

With the ERC Advanced Grant Koonen
has five years to try and set up an
operational system. He can hire four
PhD students and one postdoc.
One PhD student will busy themselves
with optical beam direction, another
will be working on the underlying fiber
network, a third will be responsible for
establishing the radio connection, and
the fourth PhD student will try and
arrange the network so it can intelligently
anticipate user needs (and their moving
behavior). Finally, it’s the postdoc’s task
to integrate all these contributions.
The ERC Advanced Grant is an individual
grant for which the applicant’s reputation
is very important. For Koonen, the grant
is a “fine acknowledgement” of his
scientific work. “Only senior researchers
can apply, and they are the best in their
area of expertise. Only one in ten will
receive the grant. It’s most wonderful
to be part of that.”
It’s not the first European grant Koonen
has received. Considering his area of
expertise, Europe has more to offer than
any Dutch financers. He knows the exact
numbers, since he was required to state
these in his application. “Excluding
the ERC grant, I’ve received over fifteen

Ton Koonen. Photo | Bart van Overbeeke

chance to submit proposals, too.
The reviewing provides an insight
into how to touch a chord.”
One of the criteria for an ERC-grant
research proposal is that is has to
be trailblazing. Koonen is not exactly
turning over a new leaf by embarking
on his wireless adventure; he’s rather
taking a (logical) step forward: “Optical

communications through glass fiber
was introduced for long distances,
to travel the oceans. After that, glass
fiber brought the Internet to the home,
subsequently in the home, and now
we’re going wireless.” Optical communi
cations remains the connecting thread
in his work, says Koonen. “Yet that
connecting thread might as well be a
disconnected beam…” (TJ)

This year, only three TU/e researchers are known to have applied for an
Advanced Grant, all from Electrical Engineering. Two were awarded the grant.
That’s a good score, since only one in ten applications is actually accepted.
Koonen’s colleague, prof.dr.ir. Meint Smit (head of Opto-Electronic Devices,
EE’s other capacity group within the COBRA Institute) is the other lucky one.
He was awarded the grant to unite both optical and electrical circuits into
a single chip.
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No place for modesty of TU/e during GLOW
A “quick round through Vertigo and then zoom off campus again”,
were the initial ideas about the TU/e’s participation in GLOW. No
way, was professor Gerrit Kroesen’s immediate response. “If we
are going to get four hundred thousand visitors, we’re really going
to make a lasting impression - there’s no place for modesty then.”
There is no place for modesty during
GLOW, was the statement made by
Kroesen, chairman of the Art Committee
and coordinator of TU/e’s participation
in the sixth edition of the Eindhoven
light art festival. “During GLOW we are
going to show that we are a university
and that we stand for something.
Not through the umpteenth projection

or such-and-such a clever arrangement
of lamps, but by showing where the
heart of the university lies.”
On campus twelve light art projects can
be seen during GLOW, eight of which
originate from the university itself.
They are ranged under the so-called
‘side events’ during the festival. Most of
these installations are being constructed

already; indeed, the Dommel (bicycle)
tunnel on the south side of the campus,
which will accommodate a work of light
art by students, has already been sealed
off for this purpose for a couple of days
now.
The participation in GLOW does entail a
great deal of organization, in the area
of security among other things. For one,
the Tesla Coil on the roof of De Zwarte
Doos, which emits bolts of lightning,
has to be protected against weather
influences by “a kind of super tent,
the installation must not get wet.
At the same time, that tent is required
by security to be able to withstand

Crossing into the unknown

Flits /Flash

Where: the Dommel (bicycle) tunnel
What: students from various TU/e
Departments will convert the bicycle
tunnel into a magical cave. A big rabbit
tempts visitors, just like Alice in
Wonderland, to enter the cave, so as
to end up on the other side in the land
of innovation and technology.

Where: hall of Hoofdgebouw
What: ‘master handymen Bram Wiersma
and Moniek Smeets make dozens of
small arrangements flash alternately.
In addition, they use various light
sources, such as halogen lamps and
laser beams, to radiate light onto all

Prometheus

Where: stairwell north of the
Hoofdgebouw
What: artist Peter Vink deploys a
hexagonal column, composed of three
hundred fluorescent tubes, to pay
tribute to architect S.J. van Embden,

Where: roof of De Zwarte Doos
What: the Tesla Coil made by TU/e,
an installation that produces bolts of
lightning, which of old were only cast by
the gods. On the windows of the grand
café the Institute for Complex Molecular
Systems (ICMS) will project an image of
chemical reactions in primeval matter,
based on the experiments conducted
by Urey and Miller in the 1950s

Glow your mind
Where: concrete art object K.O.E.,
lawn in front of the Auditorium
What: six Fontys students of ICT, arts,
journalism and communication shed
some light on the impact of social media
on society. Visitors can react, via Twitter
and in person, to theses; public opinion
is made visible in a work of art that
changes color.

winds with force 8”.
Kroesen himself is looking forward
in particular to this Tesla Coil and to
‘BRAINpulse’ at the Hoofdgebouw.
Industrial Design professor Kees
Overbeeke, who suddenly passed away
early last month, was among the people
closely involved in this light installation
and was active with great enthusiasm
two days before his death when the
installation was tested. “He was proud
as a peacock”, Kroesen knows.
What does the GLOW coordinator hope
that visitors will take on board after
their journey across the TU/e campus by
night? “I hope that they will realize that

sorts of objects that deform light,
thereby creating an ever-changing
spectacle of light and shadow.

S.J. van Embden Monument
designer of the Hoofdgebouw. The latter
did not adopt the measure of man for
the size of the building, but instead
used the dimensions of a standard
Philips fluorescent tube as his point
of departure.

Transformation and the Whispering Wood
Where: lawn west of the Impuls building
(formerly E-laag)
What: personal formation and
development occupy center stage in
this three-meter-high work of light art
by Michel Suk, in co-creation with the
Joint Technical Department of TU/e.
Via structures in the metal, a pointed
source of light above the steel tube

yields a concentric projection resulting
in a hundredfold visual repetition of
the text ‘Where innovation starts’.
This work of art will be unveiled on
November 7 and will stay in place
after GLOW. During the festival and
from the surrounding shrubs one
may hear whispers of mysterious
scientific formulas.

Laser

Wind graph

Where: roof of Vertigo
What: a powerful laser emits a beam
from the roof of Vertigo to the Van
Abbemuseum, from where another laser
beam comes back. The distances of the
two buildings to the railway line are
connected with the ages of the two
institutes, both of which celebrate
anniversaries (TU/e 55, Van Abbe 75).

Where: Dommel bridge North
What: helium balloons fitted with LED
lighting are allowed to flow into the sky
on a 100-meter-long cord. The upward
force of the helium combined with the
wind will shape the cord like a graph

BRAINpulse

Feel the tone of light - S(w)inging Biorhythms

Where: façade Hoofdgebouw
What: Master students of Industrial
Design take visitors into the brain of a
researcher through an interactive light
installation. Visitors can stimulate the
‘brain’, which is visualized by an array
of lights set up in various rooms inside
the Hoofdgebouw, by flashing cameras
towards the building.

Where: Dommel bridge North
What: an artistic rendering of the
natural light-dark cycle and its strong
influence on the human sleep-wake
cycle. Variations in luminous intensity
and the tone of light are accompanied
by a musical composition. S(w)inging

Dynamically arranging molecules
Where: pillars Hoofdgebouw
What: the animation studio of the
Institute for Complex Molecular Systems
uses projections to show the behavior
of molecules in a playful manner.
This institute researches the interaction
between molecules and the continuous
construction and deconstruction of large
molecular systems.

showing different patterns. This cord
of light by Ralph Brodruck, lecturer of
Architecture, Building and Planning,
was also visible on campus in January,
at the start of the university’s jubilee
year.

Biorhythms is a project of Light and
Health Research Foundation (SOLG)
in collaboration with the Intelligent
Lighting Institute and the Strijp
Chamber Choir.

Beauty of stagnation
Where: TU/e and Kennispoort
What: light designer Michel Suk will
illuminate several TU/e buildings and
landscape elements during GLOW.
The installations, whose light programs
have been linked, slowly change
color or display different patterns.
The eye-catcher is Kennispoort, the
backdrop for a coproduction by Suk
and composer Bart van Dongen,
inspired by the Fibonacci sequence
with which growth processes in nature
are described. Accompanied by an

ensemble of wind instruments and
electronics, a choir numbering one
hundred and fifty to two hundred
singers will perform a new composition;
Suk will provide a visual counterweight.
The piece may be heard and seen live
twice, on Saturday November 5 at 19.00
and 19.45 hours; during the remaining
duration of GLOW, recordings of the
open-air concert can be watched and
listened to.

the research we are conducting here is
not only very useful, but also beautiful,
aesthetically speaking. And I hope that if
we happen not to be in GLOW next year,
people will wonder aloud why not
indeed.” (MvdV)
GLOW will be on show from November 5
thru 12. For more information about the
whole program, the route and all the
works of light art: www.gloweindhoven.nl.
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Vox Academici
Prof.dr.ir. Jan Friso Groote, professor of Model Driven Software Engineering,
Department of Mathematics & Computer Science

What’s the problem with
the government’s ICT projects?
Government ICT projects tend to fail
miserably ever more often these days.
Take the emergency services’ C2000
communications system, or the
electronic patient file (EPD). Last
Saturday, newspaper de Volkskrant
covered the latest automated blunder:
the implementation of a new admini
stration system for benefits agency
UWV. They spent ten times more than
had been initially budgeted and still the
system isn’t even close to perfection.
What’s the cause for these recurring
failures and what should change in
order for a project to be successful
for once? And what about our own
OASE system, that wasn’t off to
a great start either?
“The advantages of an automated
system are huge, and we’ve come to
realize that. Projects are bigger and
more complex now. In the past years,
we’ve seen ICT projects fail all the time,
and these weren’t just government
projects “, says Jan Friso Groote,
professor at the chair of Model Driven

Software Engineering. He continues,
flushed: “The main problem is naivety.
People sometimes have no clue what
they’re dealing with. Most think computer
science is a picnic. Enter data, do a search,
hey presto. And then someone who
knows how to work with Excel work
sheets is put in charge of a major ICT
project. Suddenly it turns out it takes
more than some mere fiddling about,
that it’s actually quite a challenge to
make everything run smoothly… It can
often be attributed to lack of education.”
“We may say we’re pioneers when it
comes to technology, but the real experts
are often at the sidelines. Many
programmers come from the field of
physics and chemistry, and they haven’t
enjoyed a proper computer science
curriculum. They’re the reason we’re
in a mess now. When building a house,
would you ever ask the bricklayer to
take care of electricity as well?”
“There should be an institute to OK the
plans for every new automation project

before it starts. It’s often a solid plan
that’s missing. There’s not enough
adequate knowledge within the
government, due to which important
aspects are ignored. Either that or
they consult a moonlighter that wants
to make as much money as possible
without going the extra mile. It often
results in disorder. Already years ago
I pleaded for an institute that forces
people to come up with a proper plan:
how is the system set up, have all
aspects been covered, how will it be
tested. And, very important: describe
to a tee what you want the system to do.
Of course, such an institute would be
led by experts with a background in
computer science. We really need to
get rid of that naivety.”
“According to calculations we did a few
years ago, we can save six billion euro if
automation projects were to be handled
successfully. The calculations led to an
investigation by the General Accounting
Office. Initially, they thought we were a
bunch of ‘idiot professors’, but even the

Jan Friso Groote. Photo | Bart van Overbeeke

Accounting Office found it’s impossible
to gauge the actual damage of failed
projects. In a way, that’s worse than
knowing the damage.”
“We’re facing a structural problem.
It’s evident with small-scale projects
like OASE, TU/e’s digital education
system. I’m not sure what its status is,
since I decided not to use it by way
of precaution. It was a mess upon
implementation. You’d think we’d
learned from our problems with
studyWeb. Is TU/e taking steps to
prevent this from ever happening again?

I don’t think so. The same thing will
happen with the next system. And the
bigger the projects, the greater the
damage. No one would dare build a
house without a floor plan; architects
continue to draw until their plan is just
right. Should a balcony crash down,
which is a minor issue really, the world
of construction is in an uproar. I wish
it was like that in ICT. It would save us
so much money.” (NT)

Indian festival of light

Photo | Rien Meulman

60 participants wearing traditional attire

35 of them had signed up for a feast at TU/e’s

0 lights were released on the Dommel River.

assembled to celebrate Diwali, the Indian

Common Room. Favorite dish was the dessert:

The organization wasn’t sure whether a permit

festival of light, on Saturday October 29.

Gulab Jamun. It’s extremely sweet and was

was needed and worried the grass might catch

served with season’s greetings.

on fire. (NS)
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Liar, Liar, pants on fire. If anyone has
gone to hell and back these past two
months, it’s Diederik Stapel. A liar
whose pants are on fire had it coming.
You reap what you sow, and Stapel has
a lot of reaping to do. In the media,
there’s a variety of scientific figureheads
that keep stressing the self-cleaning
capacity of science. Perhaps it’s more
fitting to speak of its self-punishing
capacity these days. This Week, even
KNAW’s chairman Robbert Dijkgraaf
was lectured by DWDD’s executioner
Matthijs van Nieuwkerk.

By the way, if my microwave was this
slow cleaning itself – Stapel had been
messing about for seven years – it
would get chucked instantly. What
strikes me most in the matter is this:
why has no confrere of Stapel’s ever
repeated one of his studies to be able
to validate it? Wasn’t all this research
and the remarkable results a reason
to at least check? Falsify me if I’m
wrong, but I think (and hope so with
all my heart) that in actual science,
remarkable results are checked and
repeated in another lab. When in
1989, Fleischmann and Pons claimed
to have unlocked the secret to cold
fusion, everyone was right on the
ball immediately. Then again, maybe
that’s the difference. It’s enjoyable to
read about meat eaters being jerks,
but a possible solution to the energy
issue seems to have a little more
impact, after all.

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

New light art to end darkness TU/e entrance
November 1, 2011 – On November 7, a
new piece of light art will be revealed
at TU/e campus: ‘Transformation’.
It consists of a circular steel column,
from which the words ‘TU/e Where
Innovation Starts’ are projected

Bike repair TU/e campus reopens
October 26, 2011 - De Groene Fietser
(the green biker) on TU/e campus has
reopened. Initiator Richard van der
Vleut was forced to shut down just

Layout

dozens of times. The art work is a
birthday gift from the Art Committee
in light of the university’s 55th
anniversary, and will be placed on
the lawn west of Impuls.

before summer, but he’s found a
successor that opened the doors to
the bike repair shop once again.
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Upon graduating, high-school seniors
don’t just look for the right study
program. They also want a fun town
where they feel at home. This social
aspect can be just as important for
young newcomers. In that respect,
Eindhoven de gekste isn’t doing bad
at all. Yet Eindhoven’s comfort and
atmosphere is threatened by The
Executive Board, since they want to
halve all student-board grants. And no,
these cutbacks won’t lead to the instant
demise of student association life,
but still. Less student board members
means less social cementing between
departments. Eventually, it will lead
to a smaller influx of freshmen, fear
both student parties and the university
council.
A minor consolation: the decapitation of

Part Biomedical Engineering researchers moving to
High Tech Campus
October 20, 2011 - In May of next year,
45 researchers of the Nuclear
Magnetic Resonance group and their
research equipment will be moving
from the Department of Biomedical
Engineering to the Philips Imaging

student association life can be seen
in other student cities as well.
Mr. Scrooge is running the show
wherever you go, Cursor found out
after checking with other study and
student associations throughout the
country. And oh well, if all girls are
skinny, Eindhoven shouldn’t worry
they’re the one to end up all alone.

Flashback
Construction competition
2011 versus 1983

Archive IEC

Photo | Bart van Overbeeke

For the past ten years or so, the Simon
Stevin Construction Competition has
been held in its current form. Today’s
setup came about when two permanent
posts were driven into the Dommel
banks for the see saw construction.
Before that, any mechanical enginee
ring knowledge was assessed diffe
rently. The bridge picture, probably
taken in 1983, shows just that. “It’s an
assignment meant for the same thing”,
says Pieter Nuij, lecturer at Mechanical
Engineering. “Students are given a
number of materials, iron profiles, nuts
and screws and are asked to create a
construction. The strongest construction
wins, although it’s also important to
correctly estimate its capacity.”
For the audience it’s all about that
moment the construction caves in, a
point at which its load – a load that has
always consisted of students – takes
a dip. We haven’t been able to find out
who won back in 1983. On October 26,
2011 it was group 11 that won. Their con
struction could carry 5100 Newton. (NS)

Facility at the High Tech Campus
(HTCE). This way Philips and TU/e will
intensify their research activities for
the purpose of research into medical
imaging.

University Council positive about OASE repairs
October 19, 2011 - The OASE repairs
are appreciated by the University
Council. Performance has improved
considerably in several respects,
although its speed is still an issue.

LaQuSo, the company that researches
the software quality at Mathematics &
Computer Science, will soon focus on
the software’s design, as well as carry
out several stress tests.

Clmn TU/e is 146th: room to improve?
A few days ago I looked at the recently-published
QS world university rankings. I found out that
TU/e was ranked 146th this year. I had expected
a better position and did a quick scan of the top
100. I noticed that the best universities are in
English-speaking countries. The list consists of
universities from the US, UK, Canada and
Australia, interspersed with a few German,
Japanese, Chinese and Dutch universities.
Does that mean education in English-speaking
countries is better than in Asia or continental
Europe? I’d say ‘no’, based on my experience
with Dutch education and talks with a lot of Asian
colleagues. In my opinion, QS ranking doesn’t reveal a university’s quality, but
another important property which I’d like to call ‘international study comfort’.
With ‘comfort’ I refer to the ease of combining living and studying in a country.
Since English is the ‘lingua franca’ of the modern world, most, say, Chinese or
Argentinean students prefer going to English-speaking countries. After all, even
when leaving campus you can still be involved in regular non-academic life in
these countries. It makes sense for the best international students to prefer
going to the US and UK and since they can choose from many more candidates,
these universities generate more inventions, publications and recognition.
In that sense TU/e has huge growth potential. In fact, all Dutch universities are
comfortable for international students because local (non-academic) people
easily communicate in English. The only thing missing is aggressive marketing
and global promotion. We must convince doubting potential students that
studying in Eindhoven knowing only English is actually quite comfortable. That
way, more talented candidates will apply, resulting in a greater contribution to
the university’s international reputation, which will be reflected by a higher ranking.
Sultan Imangaliyev, from Kazakhstan, is a student of Systems & Control,
Department of Mechanical Engineering
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