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Student als wisselgeld
Vorige week stuurde Halbe Zijlstra, vriend
van de student en de cultuurwereld, een
wetsvoorstel naar de Tweede Kamer dat
een einde gaat maken aan de basisbeurs
voor masterstudenten. Dat bezorgt deze
groep, in toch al barre tijden, nog een
lastenverzwaring. Want ze moeten dan
óf meer lenen óf meer bijverdienen.
De wet moet nog door de Eerste Kamer
worden goedgekeurd, maar de minderheid
die het kabinet en gedoogpartner PVV
daar heeft, wordt vast en zeker tot een
meerderheid opgeschaald door de SGP.

Die partij heeft al laten weten dat het
schrappen van de basisbeurs bij hen
niet op grote problemen zal stuiten.
Ga er dus maar vanuit dat Halbe het
gaat redden.
Ben toch eens even gaan neuzen op
de site van deze gereformeerde
mannenbroeders. Al hun standpunten,
van abortus provocatus tot zzp’ers,
staan daar netjes alfabetisch
gerangschikt. Opvallend is dat ze er
op hun site ook voor pleiten om alle
masters tweejarig te maken. Dat zou
de TU/e goed van pas komen, want
daarmee scheep je ook de alfa’s en
gamma’s op met een extra jaar
‘investeren in jezelf’. Nu is het vooral
de exacte student die door deze wet
nog meer schuld gaat opbouwen.
Dus SGP’ers, maak je hard voor dat
standpunt. Ik ben echter bang dat dit
niet het wisselgeld is dat ze straks gaan
terugvragen van Rutte en consorten.
Want dat is wat de student in dit
politieke steekspel geworden is;
wisselgeld voor een partij waarbij
vrouwen nog steeds niet op de
kieslijst mogen staan.
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Awesome
Zaterdag mocht ik met mijn zoon naar
de open dag van de TU/e. Om 14.00 uur
waren we te laat voor een informatietasje,
maar net op tijd voor de laatste
verdiepingsronde Technische Informatica.
Lesje over verkeerslichten en koffie
automaten. We keken om ons heen en
zagen ‘vwo’ers die er slim uitzien’.
Alles prima. Maar in de borrelruimte
van GEWIS werd mijn zoon pas echt
enthousiast. Wat daar dan zo goed was?
Het bankstel. Het hing met duct tape
aan elkaar. “Awesome.”
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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?

Rector Van Duijn blijft langer om Bachelor College
24 januari 2012 - Rector prof.dr.ir. Hans
van Duijn en CvB-lid mr. Jo van Ham
mogen na afloop van hun huidige termijn
aanblijven. Dat heeft de Raad van
Toezicht besloten. Van Duijn wordt
daarmee de eerste rector magnificus
van de TU/e die meer dan twee

termijnen vol maakt.
De verlenging van het rectorschap
van Van Duijn hangt samen met het
Bachelor College; de ingrijpende
veranderingen op onderwijsgebied
die de komende tijd onder aanvoering
van Van Duijn plaatsvinden.

Onderzoekers EE tackelen stroomuitval kantoorgebouwen
24 januari 2012 - Onderzoekers van de
faculteit Electrical Engineering hebben
achterhaald hoe het komt dat bij het
inschakelen van led-verlichting in
kantoorgebouwen de stroom soms

uitvalt. TU/e-hoogleraar Power Quality
prof.dr.ir. Sjef Cobben en zijn collega’s
analyseerden dit fenomeen en
ontwikkelden een schakelaar waarmee
dit probleem kan worden voorkomen.

Ook basisbeurs meerjarige master snel afgeschaft
20 januari 2012 - Ook studenten die dit
collegejaar aan een twee- of driejarige
masteropleiding zijn begonnen, verliezen
vanaf september hun basisbeurs.
Die wordt door staatssecretaris Halbe
Zijlstra afgeschaft voor alle master
studenten. Alleen studenten die vóór

1 september 2011 begonnen aan
bijvoorbeeld een research-, bètaof geneeskundemaster krijgen
‘overgangsrecht’. De rest is zijn
basisbeurs straks kwijt, staat in het
wetsvoorstel ‘studeren is investeren’.

Namen alle TU/e-majors Bachelor College bekend
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17 januari 2012 - De namen van alle vijf
de nieuwe majors, die in september
van start gaan als onderdeel van het
Bachelor College van de TU/e, zijn
bekend. Het zijn Web Science (W&I),

Automotive (EE), Psychology and
Technology (IE&IS), Sustainable
Innovation (IE&IS) en Medische
Wetenschappen en Technologie (BMT).

Nieuwe auto University Racing Eindhoven

Flashback
Open dag 1988 versus 2012

Foto 1988 | Archief IEC

Vergeleken met een kwart eeuw geleden
zijn de open dagen aan de TU/e beslist
wat sprankelender geworden. Was het
in 1988 vooral kijken en luisteren naar wat
een deskundige aanwees op een poster,
anno nu mogen bezoekers echt meedoen
en worden scholieren uitgenodigd te
werken aan een casus.
In het Auditorium trok vorige week de
NAO-robot de aandacht, voor zichzelf
en voor collega-robots AMIGO en de
TURTLE’s.
Waar de mensen in de W-hal uitleg over
krijgen, is niet duidelijk te zien. In het
fotobijschrift staat dat het voorlichting
van de faculteit Scheikundige Technologie
betreft.
De gefotografeerde mensen verschillen
overigens niet zoveel wat houding betreft.
Handen hoeven niet uit de mouwen,
behalve voor de koffiebekertjes. Maar
in 2012 lachen ze wel meer. Zo’n NAO is
natuurlijk grappiger dan een poster. (NS)

Foto 2012 | Angeline Swinkels

13 januari 2012 - University Racing
Eindhoven (URE) presenteerde
12 januari het ontwerp voor hun
nieuwe auto, de URE07. Het nieuwe
model heeft onder andere meer
vermogen, een ‘uitstekende’ elektro

motor, betere elektrische aandrijving
en is efficiënter dan de vorige modellen.
“Dit jaar willen we de auto 30 april al
raceklaar hebben om hem te testen”,
vertelt Thomas Hafkamp, teammanager van URE.

Studieverenigingen hebben weer hoop op borrelruimte
13 januari 2012 - Het College van
honderden studenten en medewerkers
Bestuur heeft studieverenigingen Van
van beide faculteiten af. De studenten
der Waals (Technische Natuurkunde) en
overhandigden meer dan zevenhonderd
Thor (Electrical Engineering) weer hoop
handtekeningen.
gegeven op een grotere
ontmoetingsruimte in
de nieuwbouw. In de
voorlopige plannen is er
volgens de studenten te
weinig ruimte om een
borrel te houden. Op de
‘protestborrel’ voor het
kantoor van het College
Foto | Rien Meulman
van Bestuur kwamen

Kerstvakantie: 319.703 kWh minder energie verbruikt
12 januari 2012 - De Christmas challenge,
waarin de Energyman de TU/e
aanspoorde om tijdens de kerstvakantie
van 2011 energie te besparen, is behaald.
De uitdaging was om de 9 procent
besparing van het jaar ervoor te
overtreffen: in de kerststop -twee

weekenden en vijf werkdagen- is
dagelijks gemiddeld 12 procent
minder energie verbruikt dan op
normale weekenddagen.
In totaal is er 319.703 kWh bespaard,
wat ongeveer gelijk staat aan een
bedrag van 33.570 euro.
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Vox Academici
Prof.ir. Bert Snijder, hoogleraar Staalconstructies

Waren de trillende tuien van
de Hovenring te voorkomen?
Nog geen week was de Hovenring -het
nieuwe kruispunt op de grens van
Eindhoven en Veldhoven- weer open
voor autoverkeer, of hij werd alweer
met spoed door de politie afgesloten.
De tuikabels van de zwevende fietsrotonde boven het kruispunt bleken
namelijk al bij het kleinste briesje in
trilling te komen, wat kan leiden tot
schade in de verankering en, in het
uiterste geval, tot het afbreken van
de tuien. In publieke reacties werd
veelvuldig gesproken over ‘Erasmusbrugachtige toestanden’ en ‘een blamage
voor Eindhoven Kennisstad’. Maar hoe
zit het nu precies met de trillende tuien
van de Hovenring, hadden experts deze
problemen kunnen voorkomen?
“In het geval van de Hovenring is er
zeker geen sprake van een constructie
fout”, zegt Bert Snijder, hoogleraar
Staalconstructies van de faculteit
Bouwkunde, resoluut. Hij is één van de
experts die door de gemeente Eindhoven
is ingeschakeld om de tuikabelproblemen
te onderzoeken. En hoewel zijn vakgroep
zich normaliter bezighoudt met
voetgangersbruggen en trillende

vloeren, wil hij zijn kennis ook graag
inzetten om dit probleem te verhelpen.
“Tuiconstructies leiden vaak tot
trillingen, die meestal niet schadelijk
zijn voor de constructie. Maar in sommige
omstandigheden ontstaan er specifieke
trillingen die wél problemen kunnen
gaan opleveren. Het is van te voren
eigenlijk niet te berekenen of deze
schadelijke trillingen gaan optreden,
en zo ja, hoeveel schade ze kunnen
veroorzaken. En ook al zou je van te
voren weten dat de tuien gaan trillen,
dan nog is het de vraag of de maatregelen
die je neemt afdoende zijn. Zoiets laat
zich moeilijk modelleren, dat moet je
aan de hand van de werkelijke situatie
nagaan. Het ingenieursbureau heeft er
zeker rekening mee gehouden dat de
tuien problemen konden gaan geven
en daarom heeft de gemeente ook een
potje apart gehouden om dat eventueel
te kunnen oplossen. Nee, in de
‘zaak-Hovenring’ treft vooralsnog
niemand blaam.”
“Tuibruggen zijn economische
constructies en worden wereldwijd veel
gebruikt. Het feit dat er soms trillings

problemen ontstaan doet niets af aan
de talloze voordelen van dergelijke
ontwerpen. En er wordt veel onderzoek
gedaan naar trillende tuien, waardoor er
ook voldoende middelen beschikbaar zijn
om eventuele problemen te bestrijden.
Kijk bijvoorbeeld maar eens omhoog als
je over de A12 onder de spoorbrug bij
Nootdorp rijdt, dan zie je dat de tuien
zijn omwikkeld met een spiraal. Bij de
Rotterdamse Erasmusbrug hebben ze
gebruik gemaakt van dempers. Er zijn
verschillende oorzaken waardoor een
tuikabel kan gaan trillen, de ene trillende
brug is de andere niet. Dat leidt dan ook
tot verschillende oplossingen. Maar zover
als de spectaculaire instorting van de
Amerikaanse Tacoma Narrows-brug, hoeft
het tegenwoordig niet meer te komen...”
“De precieze oorzaak van de trillende
Hovenring is nog onduidelijk.
De Italiaanse professor Alberto Zasso
voert deze week metingen uit en professor
Ton Vrouwenvelder van de TUD en ik zijn
door de gemeente Eindhoven gevraagd
hierover te adviseren. Om de oorzaak
vast te stellen, te onderzoeken wat de
beste manier zou zijn om de trillingen

Prof.ir. Bert Snijder. Foto | Bart van Overbeeke

tegen te gaan, maar ook om de vermoei
ingsschade van de verankeringen vast
te stellen. Aan de hand van de gegevens
die we al hebben, lijkt het mij dat er
sprake is van het zogenoemde
‘galopping-effect’, een wind-geïnduceerde
trilling die optreedt in asymmetrische
constructies. Nu zijn de Hovenring-tuien
natuurlijk perfect rond, maar omdat ze
in een hoek staan, kun je je voorstellen
dat bij een bepaalde windrichting er wel
degelijk een asymmetrie kan ontstaan.
Alberto Zasso is hier echter nog niet
geheel van overtuigd en denkt nog aan
een mogelijke andere oorzaak, waarbij
windwervels aan de achterzijde van de

draden het geheel in trilling brengen,
ook wel ‘vortex shadding’ genoemd.
Maar in beide gevallen is er een relatief
eenvoudige oplossing beschikbaar, in
de vorm van het aanbrengen van demping.
De problemen vallen dus allemaal wel mee.
Maar omdat er een drukke weg voor
afgesloten moet worden, is de overlast
groter en heeft ineens iedereen er wel
iets over te zeggen. Maar ze kunnen
gerust zijn, want als de proeven van
deze week meevallen, kan de weg
misschien vrij snel weer open - mogelijk
zelfs nog voor de definitieve oplossing is
aangebracht.” (NT)

Parkeerzeer voor groene campus
Op dit moment telt het TU/e-terrein

2.153 parkeerplaatsen, waarvan er
volgens de beveiliging op drukke momenten

1.900 tot 2.100 worden bezet.
Over een kleine twee jaar zijn er, diverse
grote bouwprojecten verder, naar schatting
nog

1.676 parkeerplekken.

3.300 TU/e-medewerkers
komen er dagelijks 600 tot 700

Van de

met de auto naar het werk. Van hen woont

50 procent minder dan 7 kilometer van
het universiteitsterrein.

120 euro per maand (beheer en
onderhoud) kost één parkeerplek in de
parkeergarages die de universiteit de
komende jaren wil bouwen. Dat is

4 keer

zoveel als een parkeerplaats op maaiveld
niveau. De gemeente staat uitbreiding op
maaiveldniveau echter niet toe.

7,50 euro betalen diensten en
faculteiten vanaf 1 maart uit eigen zak
als ze hun gasten een uitrijdkaart willen
meegeven. Een ontmoedigingsmaatregel:
het normale dagtarief voor parkeren op
de campus bedraagt

5 euro. (MvdV)

Lees meer over het parkeerbeleid van
de TU/e op tue.nl/cursor en in Cursor 11.
Impressie van de campus in 2020. Illustratie | Masterplan Atelier faculteit Bouwkunde
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“Stiekem weten we
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 van hen aan het woord over hun relatie met elkaar en
de universiteit.

Evelien van Wijnen (21, links) is
vierdejaars Bouwkundestudent.
Lotte van de Leur (22) is na een jaartje
Industrial Design overgestapt naar
Wiskunde, waar ze in het derde jaar zit.
De jaargenoten roeien sinds hun komst
naar de TU/e in 2008 bij Thêta. In het
verleden zaten ze soms in dezelfde
boot, maar pas dit seizoen kwam hun
sportieve samenwerking op stoom.

kennen. Sportief en qua karakter.”
Lotte: “Evelien wil er echt voor gaan.
Dat vind ik fijn. Ze heeft nu last van
haar rug, maar stapt toch in die boot.
Ze wil blijven roeien. Het is iemand
waar je op kunt rekenen.”
Evelien: “Ik denk dat ik de temperament
volste ben. Maar we overleggen wel alles.”

Evelien: “We gingen met vier andere
meiden wedstrijdroeien, in verschillende
boten en opstellingen. Tot oktober.
Toen moesten we trainen voor de twee
zonder stuurvrouw. Al vrij snel bleek
dat wij samen in een boot moesten
omdat we de kleinsten zijn.”
Gniffelen. Lotte is 1.68 en Evelien 1.77
meter. Terwijl de andere dames er met
1.85 meter of meer bovenuit torenen.

Lotte: “Maar jij regelt wel iets meer,
denk ik.”

Lotte: “Als je langer bent heb je meestal
meer kracht, maar ook een langere haal
met de paal.”
Huh?
Lachend: “Roeispaan.”
Evelien: “De een is nu eenmaal wat
meer technisch, de ander doet veel op
kracht. Iedereen heeft een eigen haal.”
Zijn jullie de Calimero’s van het roeien?
Evelien: “Die andere dames zijn wel een
stuk groter, maar tijdens de trainingen
kunnen we ze goed bijhouden.”
Trainen doen ze samen en apart.
Acht trainingen per week van een tot
anderhalf uur. ’s Ochtends en ’s avonds,
ook vier keer in het weekeinde. Als de
een ziek is, gaat de ander ‘skiffen’ in
een eenmansbootje of spinnen op de
fiets. Evelien is nu klaar met een minor
in Enschede en terug in Eindhoven.
Ze zien elkaar iedere dag.
Evelien: “Lotte is rustig. Dat vind ik wel
fijn. Maar ze zegt wel wat ze vindt.
Of ze me aanvult? We zijn nu twee
maanden alleen met elkaar aan het
trainen. Maar ik denk dat het wel goed
komt. We leren elkaar steeds beter

Evelien: “Dat komt misschien ook omdat
ik vorig jaar bestuurswerk voor Thêta
heb gedaan. Dan ken je het reilen en
zeilen binnen de vereniging wat beter.
Dan is het ook gemakkelijker om iets
op te pakken.”
Lotte: “We gaan na de training soms
met elkaar eten, maar het hangt wel
allemaal aan de training vast.”
Evelien: “Ik denk dat het zo ook goed is.
Als je altijd met elkaar samen bent, kun
je nergens anders je verhaal meer kwijt.
Het is daarom ook heel fijn dat je afstand
van elkaar kunt nemen, want je past je
hele leven erop aan. Geen alcohol,
op tijd naar bed. Als er dan dingen
misgaan, ben je een heel jaar sportief
aan het vergooien. Maar we praten heus
niet alleen over roeien. Stiekem weten
we best veel van elkaar. Je ziet elkaar
iedere dag, dus dan je vertel je wel eens
iets in de kleedkamer.”

“We praten
heus niet alleen
over roeien”
Lotte: “In de boot moeten we ons allebei
aanpassen. Ik ben iets explosiever en
zij is iets rustiger. Dat komt ook door
de boten waarin we hebben geroeid.
Vorig jaar zat ik in een acht. Evelien
in een vier, dan roei je iets rustiger.”
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best veel van elkaar”
De dames roeien in de ‘open categorie’
en willen (voorlopig) niet uitkomen in
de lichte gewichtsklasse. Lotte: “Ik ben
met mijn 58 kilo in ieder geval licht
genoeg, maar Evelien zou met haar 64
kilo nog een stuk moeten afvallen. En ik
ook, want je mag gemiddeld maximaal
57 kilo wegen per roeister.”

Als een van jullie beiden met een houten
kop naar de training komt. Wat dan?
Lotte: “Dan zou ik er toch wat van
zeggen. Dat is niet zo netjes naar de
ander toe. Natuurlijk, als je overlegt,
kun je gerust naar een feestje. Het is
niet zo streng, maar het is meer een
kwestie van verantwoordelijkheid.”
Evelien: “Als je kiest voor wedstrijd
roeien horen daar bepaalde voorwaarden
bij. Het is voor geen van ons beiden
leuk als ik met een houten kop aan
zou komen.”
Zou het verraad zijn als iemand na dit
seizoen kiest voor een andere ploeg?
Lotte: “Ik zou het wel heel jammer vinden
als het dit seizoen heel goed gaat.”

Evelien: “Een ‘lichte dame’ mag 59 kilo
maximaal wegen. Dus dan zou de ander
op 55 kilo uit moeten komen. Dat is
wel veel. Als we volgend jaar samen
doorgaan, zullen we waarschijnlijk
wel licht gaan roeien. Je wilt een
doel hebben als je het
seizoen ingaat en zo
hoog mogelijk scoren.”

Wie het meest zenuwachtig is voor een
wedstrijd, moet nog blijken. De eerste
wedstrijden starten eind februari. Lotte:
“Ik word altijd een beetje misselijk.
Dat wijt ik dan aan het eten of zo,
terwijl dat niet zo is.”

“Als ik in een
acht richting
Nederlandse
top kan, kies ik
daarvoor”
Evelien: “Ik moet altijd naar de wc.
Na de wedstrijd heb ik daar geen last
meer van.”
Lotte: “Omdat ik achter zit, geef ik de
commando’s. Evelien geeft meer het
tempo aan. Ik moet haar volgen in wat
zij doet. Maar ik geef het wel aan als
het te snel gaat.”
Evelien: “Je hebt veel invloed op elkaar.
Ik kan op een tempoteller kijken, dus
ik zie hoe snel we gaan.”
Lotte: “Als ik kijk naar onze scores,
dan zitten wij wel redelijk gelijk.”

Evelien: “Als zo’n beslissing eraan komt,
zou ik het wel goed overleggen met jou.
En jij met mij. Je bent samen zo intensief
bezig.”
Maakt die intensiteit zo’n beslissing
niet moeilijker?
Evelien: “Als blijkt dat je in een acht
richting Nederlandse top kunt gaan
en met haar niet, dan zou ik voor die
acht kiezen. Dat is nou eenmaal die
topsportmentaliteit. Maar als de
doelen die je wilt bereiken niet zo veel
verschillen, dan wordt het inderdaad
een lastige keuze.”
Top boven vriendschap?
Lotte: “Het wedstrijdroeien kost gewoon
heel veel tijd. Dan wil je wel voor de top
gaan.”
Evelien: “Dat is ook het moeilijke van de
roeisport. In het voetbal kun je gewoon
iemand anders in een team opstellen.
Als ik er niet ben, zit zij in haar eentje.
En je bent zo op elkaar ingespeeld qua
techniek. Een vervanger vind je niet zo
gemakkelijk. Zeker in een twee.”

Tekst | Frits van Otterdijk
Foto’s | Bart van Overbeeke
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Flapperdeflap, wat doet
die vloeistofstroom?
De minuscule trilhaartjes die onderzoekers gebruiken om vloeistoffen
te transporteren en te mengen in microkanalen, zijn met het blote
oog niet te zien. Om hun werking nauwkeurig en betrouwbaar te
berekenen, ontwikkelde promovendus Michiel Baltussen van
Werktuigbouwkunde een nieuwe numerieke methode.
Pantoffeldiertjes gebruiken minuscule
trilhaartjes om zich voort te bewegen
in water. En in het longstelsel zijn
soortgelijke trilhaartjes terug te vinden,
die slijm uit het lichaam stuwen.
Wetenschappers hebben deze voor
beelden uit de natuur nagebootst met
kunstmatige trilhaartjes (cilia). Met
behulp van de elastische ‘flapjes’ is het
mogelijk om op microschaal vloeistoffen
te transporteren en mengen. Dat lijkt
ideaal voor de ontwikkeling van een
‘lab-on-a-chip’ (LOC). Zo’n goedkoop,
zelfstandig en snel opererend ‘labora
torium’ ter grootte van een creditcard
waarop een druppeltje speeksel of bloed
volstaat om bepaalde waarden te meten.
Hoewel enkele eenvoudige LOC’s al in
gebruik zijn (diabetici die hun suiker
spiegel meten en politie die er
drugstesten mee verricht in het verkeer),
speuren onderzoekers naar noodzake
lijke verbeteringen. Een van hen is
Michiel Baltussen van de faculteit
Werktuigbouwkunde. Zijn onderzoek
maakt deel uit van het Europese
samenwerkingsverband Artic. Namens
Nederland participeren onder andere
de universiteiten in Delft, Groningen
en Eindhoven en Philips.
“Het Europese project borduurt voort op
onderzoek van mijn promotor Jaap den
Toonder. Hij ontwikkelde kunstmatige
trilhaartjes die door een elektrisch veld
in beweging worden gebracht. Nadeel
is dat de vloeistof die er tussenin zit,
elektrisch isolerend moet zijn, anders
werken de flapjes niet goed. En lukt
het dus ook niet om bloed of speeksel
te transporteren.”

ARTIC zocht daarom naar een methode
om de trilhaartjes magnetisch te activeren.
Het aandeel van Baltussen lag in het
ontwikkelen van een numeriek model om
de vloeistofstromen in de buurt van die
trilhaartjes nauwkeurig te berekenen.

“Kunstmatige
cilia zijn niet dé
methode voor
lab-on-a-chip”
“Ik ben begonnen met een bestaand
model, de zogeheten Fictitious Domain
Methode, om de interactie tussen
vloeistof en vaste stof te beschrijven.
Daar kwamen op zich wel leuke resultaten
uit voort, maar het bleek ook dat ze niet
nauwkeurig genoeg waren. Met name in
de buurt van de flapjes.”
Baltussen besloot daarop om de fouten
uit het model te halen en een nieuwe
variant te maken. Een behoorlijke klus.
“Zodra het trilhaartje, de vaste stof,
grote bewegingen vertoont, is het heel
moeilijk om de vloeistof nog nauwkeurig
te beschrijven. In het bestaande model
wordt een grid (soort ruitpatroon,
zie fig. 1, red.) gebruikt dat met het
flapje meebeweegt om de vloeistof
stroom te berekenen. Ik heb gekozen
voor een stilstaand grid (figuur 2, red.).
In alle hoekpuntjes van zo’n grid reken
ik uit wat de snelheid van de vloeistof
stroom is. Het probleem zit hem erin dat
je de randcondities op een nauwkeurige
wijze moet voorschrijven aan zowel de

vloeistof als de vaste stof om die twee
domeinen op de juiste mathematische
manier aan elkaar te koppelen.”
De onderzoeker valideerde zijn aanpak
niet met experimenten, simpelweg omdat
die niet voorhanden zijn. Maar door
gebruik te maken van de Arbitrary
Lagrange Euler-methode, die voor
kleine bewegingen nauwkeurig is.
Met de verbeterde methode van
Baltussen is het nu mogelijk om zowel
bij kleine als grote deformaties van
de trilhaartjes toch nauwkeurig de
vloeistofstromen te kunnen meten.
Heel bijzonder, omdat het gegevens op
microschaal zijn. De flapjes zijn niet
dikker dan twee tot tien micrometer en
ongeveer tien tot honderd micrometer
lang. Ze doen hun werk in vloeistof
kanalen van maximaal één bij één
millimeter.
“Mijn methode is niet alleen voor
Newtonse vloeistoffen die vertragen
zoals water, maar ook voor niet-New
tonse vloeistoffen zoals speeksel,
lymfevocht en bloed op microschaal
die elastische eigenschappen hebben.
Ik heb daar bij de ontwikkeling van het
numerieke model bewust naar gekeken.
Een groot deel van de wetenschappers
in de microfluïdica bestudeert alleen
systemen waarin met water wordt
gewerkt. Zowel op experimenteel
als numeriek gebied. Maar zijn hun
bevindingen nog wel zo relevant, als
je weet dat de vloeistoffen die op de
LOC worden geanalyseerd een ander
gedrag vertonen dan water? Je kunt je
afvragen of dat realistisch is.”
Een zelfde nuchtere blik heeft Baltussen
op de toekomst van kunstmatige cilia.
“Het is een mooie en elegante manier
om vloeistoffen te transporteren en te
mengen. Maar ik moet helaas bekennen
dat het niet dé methode is voor een LOC.
Er zijn andere, meer betrouwbare en
geïntegreerde pompjes te maken die
aangedreven worden door lucht en

werken met membramen. Voor het
actueren van de kleine flapjes heb je
best een groot magnetisch veld nodig.
Je krijgt dus een veel groter apparaat
om iets kleins in gang te zetten.
Een behoorlijke beperking als je juist
een handzaam LOC wilt ontwikkelen.
Jammer, maar dat is de harde realiteit
en die is niet met grote sprongen te
verbeteren. Je kunt cilia niet zomaar
honderd keer gevoeliger maken voor
een magnetisch veld.”

Numeriek model
ook toepasbaar
voor meten
stromingen bij
hartkleppen
Niettemin heeft Baltussen goede hoop
dat zijn numerieke model gebruikt gaat
worden. De methode is volgens hem
breder toepasbaar dan alleen het
berekenen van vloeistofstromen rondom
trilhaartjes. “Het is een numeriek model
om vloeistof- of luchtstromen in de buurt
van een bewegend elastisch object
nauwkeurig te beschrijven. Ook bij grote
deformatie van het object. Je zou het
bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor

Figuur 1

het meten van stromingen die vliegtuig
vleugels veroorzaken. Of het meten
van stromingen bij hartkleppen.
In bloedvaten is het heel belangrijk om
te weten wat de afschuifspanning aan
de wand is, omdat het allerlei chemische
processen in gang zet om bijvoorbeeld
wondjes te dichten. Als je dat niet kunt
bepalen, weet je ook niet wat in dat bloed
gaat gebeuren. Vooral onderzoekers bij
een faculteit Biomedische Technologie
(BMT) zouden wellicht geïnteresseerd
zijn om mijn model te gaan gebruiken.
Mijn methode is een toevoeging op het
zogeheten ‘eindige elementen pakket’
dat door universitair hoofddocent
Martien Hulsen van de faculteit
Werktuigbouwkunde is ontwikkeld
en door hem wordt onderhouden.”
Baltussen zegt er meteen bij dat het
pakket slechts geschikt is voor degene
die ‘zichzelf kunnen redden’. “Er zit
geen helpdesk bij”, lacht hij. “Het
pakket wordt gebruikt door ongeveer
tien promovendi en een aantal
masterstudenten van BMT en WTB
hier in Eindhoven.” En door hem zelf
als materials researcher bij DSM in
Zuid-Limburg waar hij inmiddels
emplooi heeft gevonden.

Interview | Frits van Otterdijk
Foto | Bart van Overbeeke

Figuur 2
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IETS over reuk en trillende moleculen
‘Tunnelende’ elektronen kunnen moleculen laten trillen. Dat maakt
het mogelijk te meten welk molecuul we onder de tastmicroscoop
hebben liggen en wellicht is ook onze reukzin gebaseerd op
dit mechanisme. Promovendus dr.ir. Erwin Rossen schreef een
proefschrift en een lekenboekje over dit onderwerp.

Onze neus mag dan niet het best
ontwikkelde zintuig van de mens zijn,
van sommige stoffen kunnen zelfs wíj
het aroma al in minieme concentraties
(een deeltje op een miljard) herkennen
-zoals waterstofsulfide, de beruchte
geur van rotte eieren. Hoe onze neus dat
voor elkaar krijgt, weten we eigenlijk
nog nauwelijks. Lange tijd werd gedacht
dat de geurstoffen werden herkend
door geurreceptoren met een specifieke
vorm - als een soort slot waar het
‘geurmolecuul’ als een sleutel in past.

Moleculen met
dezelfde trillingsfrequenties ruiken
hetzelfde
Er zijn inmiddels echter sterke
aanwijzingen dat dit niet het enige
mechanisme kan zijn waar onze neus
mee werkt - men vermoedt dat de neus
ook in staat is om inwendige trillingen
van het molecuul waar te nemen.
Zo ruiken moleculen met een verschil
lende vorm, maar met dezelfde
trillingsfrequenties, hetzelfde, terwijl
verschillende isotopen van hetzelfde
molecuul (met dezelfde chemische
structuur, maar verschillende trillings
frequenties) juist verschillend ruiken.
In 1996 werd door biochemicus
Luca Turin voor het eerst geopperd
dat Inelastic Electron Tunneling
Spectroscopy (IETS) wel eens het
mechanisme zou kunnen zijn waarmee
ons reukorgaan die moleculaire trillingen
onderscheidt, vertelt dr.ir. Erwin Rossen.
De technisch natuurkundige verdiepte
zich de afgelopen vier jaar in de details
van deze meettechniek.

Sluitstuk

IETS is een techniek waarvoor je het best
een Scanning Tunneling Microscope
(STM) kunt gebruiken. Deze tastmicro
scoop meet de stroom die ontstaat
als elektronen vanuit de tip van een
ultradunne naald overspringen naar
het te bestuderen sample, of andersom.
‘Tunnelen’ wordt dat overspringen
genoemd. Rossen: “Dit tunnelen vindt
meestal plaats zonder dat het over
springende elektron energie verliest
-elastisch tunnelen wordt dat genoemd-,
maar het is ook mogelijk dat het elektron
tegelijk energie afstaat aan een naburig
molecuul dat hierdoor in trilling wordt
gebracht. Dat heet inelastisch tunnelen.”
Inelastisch tunnelen treedt pas op als de
elektrische spanning tussen de naald en
het sample hoog genoeg is: het elektron
moet voldoende energie hebben om
een moleculaire trilling te veroorzaken,
legt Rossen uit. “Het elektron heeft
dan plotseling twee mogelijkheden:
elastisch en inelastisch tunnelen.
In het algemeen geldt dat wanneer een
elektron kan kiezen tussen twee paden,
de totale weerstand kleiner wordt en de
geleiding dus toeneemt. Dat zie je terug
als een plotselinge knik in de grafiek
waarin de stroom tegen de spanning
staat uitgezet. Die knik ligt dus precies
bij de energie die nodig is om het
molecuul te laten trillen.”
Met de tastmicroscoop kun je dus niet
alleen het oppervlak van een sample zo
gedetailleerd in beeld brengen dat je elk
atoom afzonderlijk ziet als een bergje in
het landschap, je kunt ook de identiteit
vaststellen van op zo’n oppervlak
aanwezige moleculen (bijvoorbeeld
NO of CO) - mits je het voltage waarbij
de stroom plotseling toeneemt kunt
relateren aan een trilling in een specifiek
molecuul. Dat laatste is verre van
eenvoudig, zeker omdat de frequenties

In de rubriek Sluitstuk

Erwin Rossen. Foto | Bart van Overbeeke

van deze trillingen ook nog eens afhangen
van de omgeving van het molecuul.
Rossen bracht met kwantummechani
sche computerberekeningen -grotendeels
uitgevoerd door de supercomputer van
het Amsterdamse rekencentrum SARAeerst als het ware het atomaire landschap
in de omgeving van de microscoopnaald
in kaart, en berekende vervolgens hoe
groot de kans was dat een elektron een
bepaald pad in dat landschap zou kiezen
op zijn weg van naald naar sample.
De promovendus gebruikte hiervoor
een nieuwe benadering waardoor hij
meer atomen kon meenemen in de
berekeningen. Hierdoor zijn Rossens
resultaten nauwkeuriger dan die van
de concurrentie.
IETS kan vooral van nut zijn bij het
detecteren van individuele moleculen,
bijvoorbeeld voor het signaleren van
giftige gassen of bij het bouwen van
moleculaire elektronica , denkt Rossen.
In zijn proefschrift toonde hij al aan dat

Met IETS kun
je zien welk
molecuul aan
de naald van een
tastmicroscoop
hangt
Rossens methode kan dus in ieder geval
worden gebruikt om metingen met
tastmicroscopen beter te interpreteren.
Maar dat IETS ook in onze neus kan
werken, is daarmee volgens hem nog
niet zeker. “Een tastmicroscoop werkt
in een ultrahoog vacuüm en bij extreem

lage temperatuur. Ik vraag me af of het
in zo’n rommelige omgeving als de neus
überhaupt mogelijk is om het signaal
van de ruis te onderscheiden.”
In navolging van zijn faculteitgenoot
dr.ir. Thijs Meijer -die ook deze maand
promoveerde- kwam de natuurkundige
met een speciaal lekenboekje over zijn
promotieonderzoek. In het twintig
pagina’s tellende ‘IETS over Trillende
Moleculen’ beschrijft hij in begrijpelijk
Nederlands wat hij heeft gedaan.
Het boekje is voorzien van diverse
‘infographics’ die de tekst verduide
lijken. “Ik heb me altijd ingespannen
om mijn werk zo duidelijk mogelijk te
presenteren, ook bij het geven van
presentaties”, zegt Rossen. Het boekje
is bedoeld voor vrienden en familie,
maar ook voor de journalist van Cursor
is het een welkome aanvulling op het
proefschrift. Hopelijk is dit het begin
van een trend... (TJ)

Spectrometer voor laboratorium op chip

vertellen afstudeerders
over hun afstudeeronderzoek.

Laboratoria op chipformaat (lab-ona-chip, zie ook pagina 6) zijn hot:
wetenschappers sleutelen druk aan
deze handzame instrumentjes die een
heel diagnostisch laboratorium
vervangen. De eventuele spectrometer
op zo’n chip moet wel pietepeuterig
klein zijn. Joost Voorbraak, student
Technische Natuurkunde, deed er
onderzoek naar.
Een spectrometer meet golflengtes
(kleuren) van licht. Meestal is het een
zwaar gevaarte dat snel de helft van je
bureau inneemt; in een lab-on-a-chip
zou hij slechts enkele tientallen
micrometers groot mogen zijn.
De kracht van zo’n minilaboratorium
is dat een huisarts het testen van
bijvoorbeeld bloed op allerlei ziekten
snel en ter plekke kan uitvoeren.
De patiënt hoeft geen dagen te wachten
op de uitslag van een diagnostisch lab.
De spectrometer die Voorbraak

Joost Voorbraak. Fotomontage | Rien Meulman

je met IETS kunt zien dat er een molecuul
aan de tip van je tastmicroscoop hangt
-“dat is niet de bedoeling, maar het komt
regelmatig voor”- en welk molecuul dat
dan is.

onderzocht, is gemaakt van fotonische
kristallen: een materiaal met een
structuur als die van een honingraat,
vol geordende gaatjes. In zo’n fotonisch
kristal kun je kleine ruimtes maken,
zogenaamde trilholtes, die licht van
een bepaalde golflengte (kleur) kunnen
‘vangen’ en ‘loslaten’. Deze trilholten
zijn dus te gebruiken als lichtfilters.
Een golfgeleider, een soort tunneltje
waar het licht gemakkelijk door kan,
leidt het licht langs de verschillende
trilholtes. Vervolgens flitst het via andere
golfgeleiders naar detectoren toe die
de golflengtes van het licht bepalen.
Hoe meer lichtkleuren je wilt detecteren,
des te meer verschillende trilholtes
nodig zijn. Dat kost ruimte. Voorbraak
onderzocht daarom of de reikwijdte
van de trilholtes kan worden opgerekt,
zodat minder trilholtes alle gewenste
lichtfrequenties meten.
“Ik verwarmde het kristal met een
laserstraal, waardoor de brekingsindex

van het materiaal veranderde”, legt
Voorbraak uit. “Door deze verandering
verschuift ook de lichtfrequentie die
de trilholtes filteren.”
De lichtfrequentie die een trilholte
aan kan, bleek door de verwarming 10
nanometer op te schuiven. “Voor een
reikwijdte van 50 nanometer zijn zo
maar vijf verschillende trilholtes nodig,”
zegt de student. “Dat scheelt veel
ruimte.”
Licht dat een trilholte uitkomt, kan via
een golfgeleider naar een volgende
trilholte. In plaats van een golfgeleider
kun je ook een soort langgerekte
trilholte gebruiken. Toen Voorbraak dat
uitprobeerde, ontdekte hij iets nieuws.
“De twee verschillende trilholten
kunnen zich samen gedragen als een
derde, nieuwe trilholte die nieuwe
lichtfrequenties insluit”, vertelt de
student enthousiast. “Dat was nog
niet bekend, dus momenteel proberen
we dat gepubliceerd te krijgen.” (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?

Sjoerd van Nispen (ST) | Water milieuvriendelijk ontharden met polymeren
1 | cover

3 | onmisbaar

Op de cover zien we een weergave van een nieuw soort ionenbinder een
zogeheten micel, gemaakt van polymeren. Rechts zijn de polymeerketens
gestrekt en is de inwendige lading gescheiden, waardoor de micel een negatief
geladen oppervlak krijgt dus positieve ionen in het water kan binden. Links
zijn de ketens door een temperatuurverhoging ingeklapt en compenseert de
micel inwendig de lading en bindt hij geen ionen.

De blokken waaruit de micellen zijn opgebouwd bestonden al wel, maar de
combinatie nog niet. Om de micellen te maken, hebben we Atom Transfer
Radical Polymerisation gebruikt, een techniek die de laatste jaren steeds
meer in de industrie wordt toegepast en waarmee je heel goed gedefinieerd
polymeren kunt maken.

2 | feestjes
Op veel plaatsen in de wereld bevat het leidingwater meer kalk en magnesium
dan goed is voor apparatuur zoals wasmachines. Het water wordt daarom
‘onthard’ met onthardingszout, maar dat is slecht voor het milieu. Ik heb een
stof ontwikkeld die de kalk bindt bij lage temperatuur en weer afgeeft bij een
hogere temperatuur (zie hierboven). Een wasmachine die is voorzien van
een onthardingsunit met deze stof kan de kalk dus uit het koude leidingwater
halen, en later weer afgeven aan het warmere afvalwater.

4 | samenleving
Wereldwijd komen jaarlijks miljarden kilo’s onthardingszout in het afvalwater
terecht door het gebruik ervan in onder meer wasmachines en afwasmachines.
Daarnaast kan het zout ook een grauwe kleur geven aan de was en zorgen
voor aanslag op de vaat. De samenleving heeft dus beslist iets aan een milieu
vriendelijk alternatief voor onthardingszout.

Shufen Tsoi (ST) | Zonlicht concentreren met fluorescente coatings
1 | cover

3 | onmisbaar

De afbeelding op de voorkant van mijn proefschrift illustreert hoe je rijen
microlenzen en in patronen aangebrachte, goedkope coatings van fluore
scerende kleurstoffen kunt combineren in een zogeheten fluorescerende
golfgeleider. Op de achtergrond zien we de moleculaire structuur van mate
rialen die in de golfgeleider zijn gebruikt.

Om het lichtspectrum en het vermogen dat de randen van de golfgeleider
verlaat te meten, heb ik een zogeheten bol van Ulbricht gebruikt (een holle
bol, binnenin bekleed met een diffuus weerkaatsende laag en met twee
openingen en een scherm, red.). Dat was onontbeerlijk voor mijn onderzoek
omdat ik die meetgegevens nodig had om de efficiëntie van het systeem te
bepalen.

2 | feestjes
In fluorescerende golfgeleiders wordt zonlicht door kleurstoffen geabsor
beerd en bij een langere golflengte weer uitgezonden. Een plastic plaat
geleidt het uitgezonden licht naar zonnecellen aan de vier randen van de
geleider. Om de efficiëntie te verhogen, heb ik de kleurstof in een lijnen
structuur aangebracht en een rij lenzen ontworpen waarmee het zonlicht
direct op de kleurstof wordt gefocust. Dit systeem is beduidend goedkoper
dan standaard PV-systemen en heeft dus de potentie om de kosten van
zonne-elektriciteit te verlagen.

4 | samenleving
Ik geloof dat mijn onderzoek de fluorescerende golfgeleiders een stap dichterbij
toepassing in de praktijk heeft gebracht. Door de efficiëntie van deze systemen
te verbeteren, wordt het haalbaarder om ze te gebruiken in situaties waarin
zonlicht over een groot oppervlak wordt opgevangen. Mogelijk kunnen ze de
dure PV-modules vervangen in bijvoorbeeld kleine zonnecentrales.

Floris Helmich (ST) | Complexe moleculaire systemen
1 | cover

3 | onmisbaar

Zoals het ‘Lichtensteinmeisje’ abstract weergegeven porfyrinemoleculen
opstapelt, zo representeert de cover de mate van controle waarover we ver
schillende zelfassemblerende moleculen willen ordenen in een nanodeeltje.
Met viervoudige intermoleculaire waterstofbruggen worden verschillende
porfyrinemonomeren bijeengehouden in een helisch supramoleculair
polymeer die unieke optische, elektronische en katalytische eigenschappen
bezit - mits de onderlinge rangschikking van de verschillende monomeren
correct is.

Essentieel waren spectroscopische technieken, zoals UV-vis, circulair dichroïsme
en fluorescentiespectroscopie, waarmee we het zelfassemblageproces met
hoge precisie hebben kunnen volgen.

2 | feestjes
Aan de hand van zwakke en reversibele interacties tussen moleculen worden
in de supramoleculaire chemie methodes ontwikkeld om nieuwe en functio
nele (‘slimme’) materialen te maken. Dit onderzoeksveld biedt ook inzichten
in complexe moleculaire systemen waarin interacties tussen verschillende
componenten leidt tot functionaliteit -zoals in een levende cel en bij chemische
formuleringen in de maakindustrie. Ik heb de zelfassemblage bestudeerd
van een modelsysteem gebaseerd op porfyrinemoleculen in oplossing, in
aanwezigheid van componenten die dit proces beïnvloeden. Met behulp van
inzichten uit computermodellen zijn we erin geslaagd om een supramoleculaire
polymerisatie in gang zetten door oplossingen op de juiste manier te verdunnen
en te beschijnen met ultraviolet licht.

4 | samenleving
Functionaliteit op nanoschaal hangt samen met de precieze posities van de
moleculaire bouwstenen in een nanodeeltje. Daarom is voor de ontwikkeling
van nieuwe nanotechnologie controle over supramoleculaire interacties
essentieel. Ook biedt dit onderzoek mogelijk inzichten in bestaande biologische
systemen, zodat we bijvoorbeeld ziektebeelden beter leren begrijpen.

10 | Universiteitsberichten

Algemeen
Alle faculteiten | Nieuw Keuzevak
Filosofie
‘Natuur-filosofie: reflectie op de
aard van de werkelijkheid’ (0FC15)
Docent: prof.dr. Palmyre Oomen,
bijzonder hoogleraar wijsbegeerte.
Periode: Semester B (kwartielen 3 en 4)
Tijd: dinsdags 15.45 - 17.30 uur

From 1 February the opening hours will
also change. The Parking and Security
Desk will be open on Monday to Friday
from 10.00-12.00. During these hours
you can reach the Parking and Security
Desk for:
•C
 reating a new parking pass or
access pass
•R
 eplacing faulty, stolen or lost
access passes
•R
 etrieving ordered exit tickets
for parking.
For more information you can check
out our website www.parkeren.tue.nl

Aanvang: 7 februari 2012
Plaats: IPO-gebouw, zaal 0.98
Toegankelijk voor: studenten van
alle opleidingen, geen specifieke
voorkennis vereist.
Voertaal: Nederlands
Inschrijving: via OASE, of via de docent.
Indien gewenst kan dit vak ook
meetellen voor het ‘Certificaat Filosofie’
van de TU/e.
Voor meer informatie, zie OASE onder
0FC15, of neem contact op met de
docent (024 - 3566545, of
p.m.f.oomen@tue.nl).
Keuzecollege Techniek, Vrede en
Veiligheid | Opening door Frans
Timmermans
Ook dit studiejaar wordt weer het
Keuzecollege Techniek, Vrede en
Veiligheid aangeboden. In 8 bijeen
komsten krijgt men een overzicht van
de historische en actuele achtergronden
en een blik in de toekomst rond de
problematiek van vrede en veiligheid
en de belangrijke rol van de techniek
daarbij. Van bouwen voor de vrede
tot nanotechnologie en cyberwar:
het komt allemaal aan de orde,
met een keur aan gastdocenten.
De colleges zijn op donderdagmiddag en
starten op 9 februari a.s.. Als openings
spreker treedt op Frans Timmermans,
oud-staatssecretaris en woordvoerder
buitenlandse zaken van de Tweede
Kamerfractie van de PvdA. Meer
inlichtingen bij: Dr. Giel van Hooff,
w.h.p.m.v.hooff@tue.nl, tel. (247)4056.
Dienst Interne Zaken | Wijziging
benaming en openingstijden fotostudio
toegangspassen en parkeerbeheer
Met ingang van 1 februari zal de
benaming van de fotostudio en
parkeerbeheer worden gewijzigd
in Parking en Security Desk. Deze
kunt u vinden in het Hoofdgebouw,
ruimte -1.60a.
Tevens zullen vanaf 1 februari de
openingstijden worden gewijzigd.
Voortaan zal de Parking en Security Desk
geopend zijn op maandag t/m vrijdag
van 10.00-12.00 uur. Tijdens deze
openingstijden kunt u hier terecht voor:
• Het maken van een nieuwe parkeerpas
of toegangspas
• Vervangen van defecte, gestolen of
verloren toegangspassen
• Ophalen van bestelde uitrijkaarten
voor het parkeren.
Voor meer informatie kunt u kijken op:
www.parkeren.tue.nl
New name and opening times photo
studio access passes and desk parking
management
With effect from 1 February the name
of the photo studio and desk parking
management will change in Parking and
Security Desk. This desk can be found
in the main building, space-1.60 a.

Kantine openingstijden tijdens
de tentamenperiode 23 januari
t/m 4 februari
Alle kantines zijn beperkt open tot
14.00uur, met uitzondering van kantine
Auditorium, deze is tijdens de tentamen
periode geopend van 9.30-14.00 uur en
van 16.00-20.00 uur
De koffiebar in het Auditorium is open
van 8.30-16.00 uur
Café De Zwarte Doos is geopend
van 8.30-22.30 uur
University Club is geopend
van 9.00-21.00 uur
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Woensdag 1 februari 16.00 uur CZ4
Promotie drs. C.E.J. Eggermont (W&I)
Promotor(en): prof.dr. G.J. Woeginger
Voorzitter: prof.dr. A.M. Cohen
Titel proefschrift: “Reachability
Problems in Scheduling and Planning”
Donderdag 2 februari 16:00 uur CZ4
Promotie drs. M. Saeli MSc (ESoE)
Promotor(en): prof.dr. W.M.G. Jochems
en prof.dr. G. Zwaneveld
Voorzitter: prof.dr. D. Beijaard
Titel proefschrift: “Teaching Programming
for Secondary School: a Pedagogical
Content Knowledge Based Approach”

Dinsdag 7 februari 16:00 uur CZ4
Promotie ir. M. Aerts (ST)
Promotor(en): prof.dr.ir. J.T.F. Keurentjes
en prof.dr. J. Meuldijk
Voorzitter: prof.dr.ir. J.C. Schouten
Titel proefschrift: “Residual monomer
reduction in polymer (latex) products
by extraction with supercritical carbon
dioxide”

Maandag 6 februari 16:00 uur CZ4
Promotie E. Tkalya MSc (ST)
Promotor(en): prof.dr. C.E. Koning
Titel proefschrift: “Graphene-based
polymer nanocomposites”
Dinsdag 7 februari 14:00 uur CZ5
Promotie ir. F.A. Helmich (ST)
Promotor(en): prof.dr. E.W. Meijer
Voorzitter: prof.dr.ir. J.C. Schouten
Titel proefschrift: “Multi-component
Porphyrin Self-Assembly”

Faculteit W&I | TU/e-brede ICT en
statistiek cursussen
In de maanden februari en maart 2012
is er voor studenten en medewerkers
van de TU/e de mogelijkheid de
volgende cursussen te volgen:

processes in organic light-emitting
diodes based on light-emission profile
reconstruction”

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.

Donderdag 9 februari 16:00 uur CZ4
Promotie M. Carvelli MSc (TN)
Promotor(en): prof.dr. R. Coehoorn en
prof.dr.ir. R.A.J. Janssen
Voorzitter: prof.dr.ir. K. Kopinga
Titel proefschrift: “Study of photophysical

Advertentie

Februari: programmeren in C;
HTML; Latex,
Maart: Cascading Style Sheets;
Excel basis/advanced; Matlab;
JavaScript
Voor nadere informatie en inschrijving
zie: www.ictcursussen.tue.nl
Tevens vindt u het totale cursuspro
gramma voor het kalenderjaar 2012
op de website.

MENSEN
Bureau Promoties en Plechtigheden |
Intreerede Jeanne Dekkers
Vrijdag 27 januari 16.00 uur BZ/SZ
Intreerede prof.ir. J.P.T. Dekkers (B) - dhl
Voorzitter: prof.dr.ir. C.J. van Duijn
Titel: Poëtisch Ingenieursschap
Intreerede Marco de Baar
Vrijdag 3 februari 16.00 uur BZ/SZ
Intreerede prof.dr. M.R. de Baar (W) - dhl
Voorzitter: prof.dr.ir. C.J. van Duijn
Titel: “Controllers for high-performance
nuclear fusion plasmas”
Promoties
Donderdag 26 januari 16:00 uur CZ4
Promotie ir. M.G.H.M. Baltussen (W)
Promotor(en): prof.dr.ir. J.M.J. den
Toonder
Voorzitter: prof.dr. L.P.H. de Goey
Titel proefschrift: “Transport and Mixing
by Artificial Cilia”
Dinsdag 31 januari 16:00 uur CZ4
Promotie Y. Fan MSc (W&I)
Promotor(en): prof.dr.ir. C.J. van Duijn
Voorzitter: prof.dr. A.M. Cohen
Titel proefschrift: “Dynamic Capillarity in
Porous Media - Mathematical Analysis”
Dinsdag 31 januari 16:00 uur CZ5
Promotie S. Tsoi MSc (ST)
Promotor(en): prof.dr. D.J. Broer
Voorzitter: prof.dr.ir. J.C. Schouten
Titel proefschrift: “Limiting Light Losses
in Luminescent Solar Concentrator
Design”

Keuzevak filosofie (0FC15)

NIEUWE COLLEGEREEKS!

Natuur-filosofie
reflectie op de aard van de werkelijkheid
Docent: prof. dr. Palmyre Oomen, bijzonder hoogleraar wijsbegeerte
De natuur waar wij zelf deel van uitmaken…
de natuur die het object (en product) is van de wetenschappen...
de natuur als de aard van de mens en de werkelijkheid…
In dit college natuur-filosofie verkennen we filosofische vragen en
thema’s met betrekking tot de noties ‘natuur’ en ‘werkelijkheid’, de
ingrijpende veranderingen daarin onder invloed van de moderne wetenschap en techniek en hoe de verschillende zienswijzen ons denken over
‘werkelijkheid’ beïnvloeden. Aan de orde komen begrippen als materie,
informatie, dode en levende natuur, emergentie. We bespreken ook de
mathematisering, mechanisering en informatisering van het wereldbeeld. En stellen vragen als: hoever reikt het begrip ‘natuur’? wat is de
plaats van determinisme? van vrijheid? van techniek en cultuur? hoe is
de mens wel/niet te zien als onderdeel van de natuur?
Wanneer

: Semester B (kwartielen 3 en 4)
dinsdags 15.45-17.30 uur, vanaf 7 februari 2012
Waar
: IPO-gebouw, zaal 0.98
Studiepunten : 4 ECTS
Voor wie
: voor studenten van álle faculteiten
geen specifieke voorkennis vereist
Inschrijving
: via OASE, of via de docent
Indien gewenst kan dit vak ook meetellen voor het Certificaat Filosofie
van de TU/e, zie: http://w3.ieis.tue.nl/nl/groups/pe/onderwijs/
philosophy_certificate/
Meer informatie op OASE: http://onderwijs.tue.nl bij vakcode 0FC15,
of via de docent: prof.dr. Palmyre Oomen, T: 024 –3566545, E: p.m.f.oomen@tue.nl.
cursor-thomas more 120119.indd 1
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Ach en Wee

@tuecursor 24 januari

@usabart 20 januari

BRAINS Award lijkt voor komende

Sociaal leenstelsel gaat in komende

vier jaar veilig bij Brabant

1 september. Idee voor #TUeindhoven:

Center for Entrepreneurship

begin nieuw collegejaar eind augustus?
@tessiehartjes 20 januari
i.c.m. Halbe: bye bye social life TU
students. Zó was ik nooit naar een
TU gegaan. Te duur en te suf!

@TUeAutomotive 24 januari

#motivatiemaaktheelveelgoed

Vanochtend opnieuw TV opnames in

@PeterRecruit 19 Januari

het AES lab, nu niet #elektrische

Gaan hier studenten nog in actie voor

maar #hybride voertuigen

komen?? Dit kan echt niet!
#afschaffenbasisbeurs

@tuecursor 17 januari
RT @ehvdichtbij: Wat moeten ze niet
vergeten bij de verbouwing van station
Eindhoven? Voeg jouw suggestie toe
@abruekers 18 januari
Noem ‘n perron ‘Eindhoven Universiteit’.
Tilburg doet reeds iets vergelijkbaars,
goede marketing!
@martijnutrecht 18 januari
Variant: ene kant station aanduiden als
centrumzijde, andere universiteitszijde
op bordjes
@ssuuuzz 18 januari
@TUeindhoven 24 januari

Een kabelbaan vanaf de stenen toren die

College van Bestuur-lid Jo van Ham en

voor Gemini staat naar het station?

rector Hans van Duijn #TUeindhoven

@abruekers 18 januari

herbenoemd voor respectievelijk

Een ding is in dat geval zeker:

4 en 2 jaar.

met (naar) de TU/e kan het dan

@bgeron: @TUeindhoven Slim,

alleen maar bergopwaarts gaan ;)

je eigen baangarantie regelen ;-)

@simpele_doos 19 januari
of station ehv met uni verbinden met
roltrappen a la dinseyland. Lekker
rustig de uni in schuiven.

@tuecursor 21 januari
Bij Open dag #TUeindhoven krijgen
Software Science-belangstellenden

@HenkSwagten 13 Januari

les over koffieautomaatsystemen

Dat wordt nu snel ingehaald:

#interessant

26,15 graden Celsius op m’n kamer!

@M_Steinbuch 20 januari

RT @tuecursor: Kerstvakantie:

Drukte bij de Automotive stand

319.703 kWh minder energie

#opendagtue

verbruikt

Clmn
UR-podium

Designed in China
Deze week een interessante wetenschapsbijlage over China bij het NRC. Verplicht leesvoer voor de TU/e. Een boodschap waar
wij veel van kunnen leren. De kernboodschap is het doel van China om te gaan van ‘Made in China’ naar ‘Designed in China’,
een kwaliteitslag in R&D en marktgevoel. Van ‘copy cat’ naar de Chinese Steve Jobs. De gebruikte middelen zijn een
investering in onderzoek en het stichten van leefomgevingen à la Silicon Valley. Een omgeving die inspireert en uitdaagt.
Wat is de boodschap voor de technische universiteiten in Nederland en de TU/e in het bijzonder? Op welke wijze zijn wij
aantrekkelijk om Chinees talent te mogen helpen opleiden? Is dit werken aan de ondergang van het Avondland -de Wildersfobie- of versterkt dit ook Nederland BV?
Ik ben van mening dat hierin een grote uitdaging ligt. Niet alleen met technisch inhoudelijke opleidingen, maar juist met brede
postdoctorale opleidingen die ook een heel belangrijke ‘personal skills’-poot hebben. Niet als doekje voor het bloeden,
maar op hoog niveau. Ingekocht in de buitenwereld, omdat de TU/e dit niet in huis heeft. Zorg dat de Chinese studenten veel
buiten de TU/e werken, confronteer hen met een andere denkwereld. Geef hen een fatsoenlijk salaris zoals promovendi!
De rol van de ontwerperopleidingen als melkkoe van sommige faculteiten verdwijnt dan, en terecht. De uitstroompremies
zijn ook bedoeld om in de mensen te investeren, niet om het faculteitsbudget te spekken.
Deze aanpak versterkt de Europese economie aanzienlijk. Van de 1,2 miljoen studenten uit China die in het buitenland gaat
studeren, keert nu ongeveer een kwart weer terug naar huis. Ontwerpers van de TU/e vinden banen in de hightech industrie
in Nederland en daarbuiten. Zij vullen de gaten die wij laten
liggen door een gebrek aan belangstelling voor de harde
bètastudies in ons land. Zij zorgen er mede voor dat bedrijven
als ASML aan de weg blijven timmeren.
Laat ons in Eindhoven niet de vergissing maken dat Chinese
studenten er zijn om onze masteropleidingen te vullen, om hen
op ‘practicumachtige’ opstellingen -die van de ene student op de
andere overgaan- te laten afstuderen. Ik heb dit al teveel gezien
en gehoord bij sollicitatiegesprekken van buitenlandse studenten
met een Nederlandse ‘master’. Kwaliteit, dat is het enige wat ons
mag leiden. Niet een sluitend budget, wat een College soms
teveel als leidraad neemt.
Herman Beijerinck | Hoogleraar Technische Natuurkunde

Bezint eer ge begint
Het is een goede gewoonte van de
UR om kort na de verkiezingen in de
nieuwe samenstelling een pas op de
plaats te maken. Gedurende twee
dagen in een hutje op de hei maken de
gekozen raadsleden kennis met elkaar
en bezinnen zij zich op de uitdagingen
die op de UR afkomen. Een kleurrijke
mix van raadsleden die herkozen zijn
en kersverse raadsleden voor wie
het U-raadswerk heel nieuw is. In de
nieuwe samenstelling moeten binnen
en tussen de geledingen weer werk
wijzen, communicatiepatronen en een
stuk teamgeest ontwikkeld worden.
En wel een beetje snel want we zitten
op een rijdende trein!
Natuurlijk lukt het nooit om in twee
dagen alles af te vinken wat je eigenlijk
zou willen en ook inhoudelijk blijft de
diepgang vaak beperkt. Toch is het een
uiterst zinvolle exercitie! Nieuwkomers
en oude rotten staan stil bij funda
mentele aspecten en moeten voor
de raadsperiode prioriteiten stellen
en ambities kenbaar maken, wat niet
gemakkelijk is als neuzen toevallig
niet in dezelfde richting staan.
De heidagen vorige week hebben
tenminste twee aandachtpunten

opgeleverd die hoge prioriteit hebben.
Alle geledingen binnen de UR zijn van
mening dat de contacten en relaties
met de achterban veel beter kunnen
en moeten. Hoe de UR haar contacten
zal intensiveren om meer voeling te
houden en hoe de UR haar zichtbaar
heid zal vergroten, vormt daarmee
één van de onderwerpen die hoog
op de agenda staan.
Het tweede onderwerp waarmee de UR
intensief aan de slag is, en waaraan
veel belang gehecht wordt, is de her
programmering en organisatorische
inbedding van het bacheloronderwijs.
Het Bachelor College is een ambitieus
plan dat alleen kan slagen als aan
belangrijke randvoorwaarden wordt
voldaan. De UR wenst daarover goed
geïnformeerd te zijn om goede bijdragen
aan de besluitvorming te kunnen
leveren. Opvattingen, potentiële
knelpunten en andere ontwikkelingen
aangaande het bacheloronderwijs
binnen faculteiten zullen via de
faculteitsraden door de UR op de
voet gevolgd worden.

Allard Kastelein, fractielid PUR
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Kasteelheer met een missie
Eerder deze maand werd het FOM-Instituut voor Plasmafysica
Rijnhuizen symbolisch ten grave gedragen, om plaats te maken
voor het nieuwe energie-instituut DIFFER. De man verantwoordelijk
voor deze transformatie, en ook voor het in goede banen leiden
van de geplande verhuizing van DIFFER naar de TU/e-campus,
is prof.dr.ir. Richard van de Sanden - tot vorig jaar leider van
de capaciteitsgroep Plasma & Materials Processing van de
TU/e-faculteit Technische Natuurkunde. Sinds een jaar is de
plasmafysicus kasteelheer op landgoed Rijnhuizen.
Bij zijn aanstelling vorig jaar was het
Van de Sanden al wel duidelijk dat
er heel wat op hem af zou komen.
De opdracht die hij meekreeg was dan
ook niet eenvoudig. Binnen een paar
jaar moest het FOM-instituut worden
omgevormd tot een nationaal centrum
voor funderend energieonderzoek.
En alsof dat nog niet genoeg is, werd
de werknemers een verhuizing van
het idyllische landgoed Rijnhuizen
in Nieuwegein -waar het instituut al
meer dan een halve eeuw in en rond
een zeventiende-eeuws kasteeltje is
gevestigd- naar het verre Eindhoven
in het vooruitzicht gesteld.
Het eerste jaar als directeur van
Rijnhuizen, een instituut dat circa
zeventig onderzoekers en meer dan
tachtig technici en ondersteunende staf
herbergt, is Van de Sanden desondanks
goed bevallen: “Er is in een jaar heel
veel gebeurd en voor mij persoonlijk
is het een steile leercurve geweest.
Je opereert toch op een niveau hoger
dan als groepsleider op de TU/e.
Voor mij was het bijvoorbeeld nieuw
om samen te werken met een onder
nemingsraad en zo’n grootschalige
verhuizing te moeten leiden, hoewel
daarvoor een volledig projectteam is

ingericht. Daarnaast ben ik behalve
directeur van het instituut ook
afdelingsleider van het Magnum
PSI-project geworden. Die positie
kwam door omstandigheden vrij
en omdat ik affiniteit heb met dat
onderzoek heb ik dat opgepakt.”

“Ik heb mijn
gereedschapskist
weer verder
aangevuld”
In zeker opzicht was het voor de
plasmafysicus wel herkenbaar om
in zo’n nieuwe, complexe situatie te
belanden: “Ook wanneer je als
hoogleraar wordt aangesteld, kun je
er geen voorstelling van maken van wat
dat precies inhoudt. Je leert gaandeweg
en komt erachter dat die nieuwe dingen
heel leuk zijn om te doen. Ik zie het zo:
ik heb mijn gereedschapskist het
afgelopen jaar weer wat verder
aangevuld.”
Naast zijn drukke bestaan als directeur
in Nieuwegein is Van de Sanden ook nog
deeltijdhoogleraar bij Technische

Natuurkunde en zou hij eigenlijk elke
week een dag naar Eindhoven komen
om promovendi te begeleiden. Dat blijkt
echter lastig: “Ik probeer alles zo goed
mogelijk af te handelen, maar het lukt
me niet om elke week op de TU/e te zijn.”
In zijn eerste jaar kan de kasteelheer
al een aantal wapenfeiten op zijn conto
bijschrijven. “We hebben een interna
tionale evaluatie achter de rug en ik
heb een strategierapport geschreven
voor DIFFER. Daarnaast hebben we een
architect gekozen voor ons nieuwe
gebouw in Eindhoven, toevallig dezelfde
architect die ook de nieuwe W-hal heeft
ontworpen (het Rotterdamse architecten
bureau Ector Hoogstad, red.).”
In april of mei moet het definitieve
ontwerp klaar zijn voor de nieuwbouw,
die via een loopbrug wordt verbonden
met de cleanroomfaciliteiten van de
TU/e. “De eerste spade gaat op 1 januari
2013 de grond in en de verhuizing moet
exact twee jaar later rond zijn.” Aan dat
tijdschema kan niet worden getornd het verhuizen van onderzoeksfaciliteiten
is een ingewikkelde logistieke operatie
en de apparatuur in Rijnhuizen moet dan
ook van te voren worden ontmanteld en
zorgvuldig ingepakt. Elke dag dat deze
apparatuur in de verhuisdoos moet
blijven, is een verloren dag.
Van de Sanden heeft er echter vertrouwen
in dat de verhuizing soepel zal verlopen.
“Ik heb gemerkt dat de gezagsrelaties
hier een stuk formeler zijn dan aan de
TU/e. Dat heeft als voordeel dat afspraken
ook echt worden nagekomen. Zelf ben
ik niet zo formeel ingesteld, maar als
directeur maak ik dankbaar gebruik van
het feit dat hier daadwerkelijk wordt
geluisterd naar de baas.”
Het voorgaande wil niet zeggen dat de
sfeer binnen het instituut hard en

zakelijk is. In tegendeel zelfs, vindt de
directeur: “Er heerst echt een familie
cultuur. Kenmerkend vind ik de manier
waarop de naamswijziging eerder
deze maand symbolisch is uitgebeeld:
de oude naam Rijnhuizen is letterlijk in
een kist met een vlag met het oude logo
begraven, en de baby DIFFER werd door
de ooievaar gebracht.” De publieke
‘grand opening’ van DIFFER laat echter
nog even op zich wachten; die wordt pas
op 16 april gevierd met sprekers uit
binnen- en buitenland. Wel is de website
al aangepast aan de nieuwe naam.

“Je moet voordurend rekening
houden met wat
mensen beweegt”
De 47-jarige Van de Sanden ziet als zijn
belangrijkste taak in Nieuwegein het
motiveren van de instituutsleden in dit
ingrijpende veranderingsproces. “Als je
niet duidelijk maakt dat het beter wordt,
krijg je de mensen niet mee. Als het
enige vooruitzicht is dat je werkplek
naar een ander deel van het land wordt
verplaatst, is het logisch dat er niet
enthousiast wordt gereageerd. Het is
mijn taak om een aantrekkelijk
perspectief te schetsen: we komen in
een prachtig nieuw gebouw en in een
omgeving waarin we nieuwe relaties
en uitdagingen kunnen aangaan op
het gebied van onderzoek, maar ook
in de persoonlijke levenssfeer.”
De inspanningen van ‘people manager’
Van de Sanden lijkt zijn vruchten af te
werpen. “Zeventig procent van onze
mensen heeft aangegeven mee te willen

naar Eindhoven. Dat is veel meer
bijvoorbeeld dan bij de vergelijkbare
verhuizing van TNO naar de
TU/e-campus. Dat komt deels doordat
bij ons ambitieuze hoogvliegers werken
die deel willen blijven uitmaken van een
instituut dat opereert aan het voorfront
van de wetenschap. Maar er is meer
nodig om de pijn van zo’n verhuizing te
verzachten. We hebben ook een mooie
verhuisregeling in het leven geroepen.”
Motiveren, onzekerheid wegnemen,
vertrouwen teruggeven, communiceren
- het is volgens de directeur allemaal
essentieel tijdens het veranderings
proces waar zijn instituut in zit. “Je moet
voortdurend rekening houden met wat
mensen beweegt.” In dat licht heeft
hij ook de affaire rond het gebrek aan
borrelruimte in de plannen voor de
nieuwbouw TN en EE met verbazing
gevolgd. “Ik vind het een totale
ontkenning van wat mensen samen
brengt. Wij hebben hier nu een café
in de kelder van het kasteel. Dat vind
ik belangrijk. In een nieuw gebouw van
veertig miljoen met zoveel lucht erin
moet toch plek zijn om te borrelen.”

Rijnhuizen werd in
een kist begraven
en baby DIFFER
werd door de
ooievaar gebracht
Wellicht kan DIFFER ook op dat vlak nog
iets bijdragen, mijmert hij: “In ons
nieuwe gebouw is bovenin genoeg
ruimte voor borrels.” (TJ)

Plannen voor DIFFER
Het instituut in Nieuwegein herbergt momenteel nog vier onderzoeksgroepen. Twee hiervan zijn gericht
op kernfusie en blijven kernonderdelen van DIFFER: deze groepen houden zich bezig met het controleren
van het fusieplasma en het ontwikkelen van resistente materialen voor de proefreactor ITER. De andere
twee groepen, rond de vrije-elektronenlaser FELIX en multilaags optiek voor extreem ultraviolet licht,
vallen buiten de missie van DIFFER.
Per 1 maart verhuist FELIX dan ook naar de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hierdoor komt (financiële)
ruimte vrij om een begin te maken met de tweede hoofdtak van het onderzoek van DIFFER: zonnebrandstoffen. Hierbij wordt duurzaam opgewekte energie gebruikt om uit CO2 en water zogeheten syngas
te maken -een mengsel van waterstof en CO- dat weer kan worden omgezet in vloeibare brandstoffen.
Om DIFFER van vers bloed te voorzien is een zestal ‘tenure track’-posities gecreëerd. Een deel van de
nieuwe onderzoekers zal waarschijnlijk in eerste instantie een groep opzetten aan een universiteit
waar de relevante expertise aanwezig is. Pas na de verhuizing van DIFFER naar Eindhoven worden
deze jonge groepsleiders ook fysiek in het instituut opgenomen.

In aanvulling op het onderhouden van de bovengenoemde onderzoekslijnen kernfusie en zonnebrand
stoffen krijgt DIFFER een coördinerende taak voor het Nederlandse energieonderzoek. In dat kader zijn
inmiddels focusgroepen opgericht aan de Universiteit van Groningen (onderwerp: polymeren zonne
cellen) en op het Amsterdamse FOM-instituut AMOLF (lichtgeleiding in zonnecellen via plasmonen),
die onder het DIFFER-netwerk vallen. De bedoeling is dat binnenkort meer van dit soort groepen worden
gecreëerd.
Het instituut zal ook nauwe banden onderhouden met de onderzoeksgroepen van de TU/e die vallen
onder de Strategic Area Energy en met onderzoekers van de andere Nederlandse universiteiten.
De bedoeling is dat de medewerkers van DIFFER in ieder geval gebruik kunnen maken van de
TU/e-cleanroom.
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Preferred partnership Eindhoven en Utrecht

“De chemie is

Samenwerking TU/e en UU en UMCU | Norbine Schalij
Illustratie | Jeannette Bos

meespeelt, is dat het onderwijs aan
de TU/e als beste TU uit de bus komt
in de Elsevier-enquête.”

Sinds een jaar staan sommige neuzen aan de TU/e nadrukkelijk
richting het noorden gericht. Daar zijn de collega’s en studenten
die onontbeerlijk lijken voor verbreding en versterking van het
onderwijs- en onderzoeksprofiel waar iedereen immer naar streeft.
En het noorden kijkt terug. De Universiteit Utrecht, het Universitair
Medisch Centrum Utrecht en de TU/e besloten op 3 januari 2011
op strategisch niveau te gaan samenwerken, een zogeheten
preferred partnership aan te gaan. Wat is de stand van zaken?

Kruisbestuiving
voor minor en
lespakketten

De focus in de samenwerking ligt op
duurzame energie, medische beeld
verwerking, stamcellen en regeneratieve
geneeskunde. Het zogenoemde
preferred partnership biedt de
deelnemende instellingen meer toegang
tot elkaars science parken, apparatuur
en laboratoria. De combinatie van een
klassieke en een technische universiteit
met een academisch ziekenhuis wordt
uniek genoemd. De partners beloven te
investeren in gezamenlijk onderzoek, ze
zullen hoogleraren deeltijdaanstellingen
over en weer aanbieden en studenten
toegang geven tot elkaars onderwijs.

Utrecht en
Eindhoven zetten
er samen de
onderzoeksschouders onder
Iedere partner zal de komende vijf jaren
ruim 1 miljoen euro in de samenwerkings
pot stoppen. Door het vergroten van de
kwaliteit van onderwijs en onderzoek
verwachten de partners meer kansen
op het verwerven van nationale en
Europese middelen. De samenwerking
sluit aan bij aanbevelingen van diverse
beleidsplannen van ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

en van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie. Universiteiten worden
aangespoord tot het kiezen van een
profiel en tot samenwerking. Zo zal
de verdere ontwikkeling van een
gezamenlijke kennisinfrastructuur
bijdragen aan een versteviging van de
concurrentieposities van zowel Utrecht
als Eindhoven. Tot zover het affiche.
Hoe is de stand van zaken een jaar later?
Drs. Paul Bezembinder, aan de TU/e
aangesteld als coördinator van het
project: “We zijn goed op weg. Sommige
activiteiten zijn concreet gestart en
andere zitten nog in de verkennende
fase. Onze werkwijze is exploratief.
In het begin is het plan hier en daar
met wat terughoudendheid ontvangen,
maar de samenwerking tussen de drie
partijen bloeit werkelijk heel mooi op.
Alle betrokkenen zijn enthousiast.”
Zo ook drs. Anje Bakker, Bezembinders
collega in Utrecht. “Technologische
expertise is heel belangrijk voor ons.
Een combinatie met een technische
universiteit versterkt de gebieden waar
wij gezamenlijk mee bezig zijn, zoals
Life Sciences en scheikunde. Het
voordeel dat Eindhoven voor ons heeft
boven Twente is dat de linken duidelijker
zijn. Onze vier strategische thema’s
(Life Sciences, Duurzaamheid, Instituties
en Jeugd & Identiteit, red.) en de
onderwerpen daarbinnen passen voor
een groot deel goed bij de drie strategic
area’s van de TU/e. Wat ook nog

Inmiddels zijn er drie onderzoeks
projecten gestart, is er samenwerking
op drie onderwijsgebieden en lopen er
enkele kleinere projecten. Utrecht en
Eindhoven zetten samen de onderzoeks
schouders onder duurzame energie,
medische beeldverwerking en regenera
tieve geneeskunde. Drie nieuwe
onderwijsprogramma’s -twee master
programma’s en een pre-med minorzijn in de maak. Daarvan starten een
master Regenerative Medicine and
Technology en een pre-med minor in
collegejaar 2012-2013 al.
En er kan nog veel meer ontwikkeld
worden. Bakker: “Waar aantoonbaar
nut is, maken onze faculteiten
Bètawetenschappen en Geneeskunde
afspraken met de TU/e om studenten
over en weer vakken te laten volgen.
Voordeel voor studenten van deze
kruisbestuiving is dat zij niet individueel
hoeven uit te zoeken wat voor hun
lespakket en minor de beste combinatie
is. Ze weten dan dat de stof afgestemd is
op elkaars universiteit en goedgekeurd
door de examencommissie.”
TU/e-medewerkers prof.dr.ir. Emiel
Hensen en dr. Rene van Donkelaar,
die hiernaast en hieronder uitgebreid
aan het woord komen over TU/e’s relatie
met Utrecht, vertellen dat er altijd al veel
banden tussen onderzoekers van beide
steden waren. En ook van studenten
wordt niet het onmogelijke gevraagd
met een treinverbinding van vijftig
minuten, vier maal per uur. “Die banden
zijn inmiddels zo sterk dat Utrecht een
logische partner lijkt voor de TU/e”,
zeggen de twee.

Nieuwe brandstof voor onderzoek naar solar fuels
Prof.dr.ir. Emiel Hensen van de groep Moleculaire Katalyse bij Scheikundige Technologie noemt het
een geweldige kans om samen met de Universiteit Utrecht iets nieuws op te zetten. De meerwaarde
die hij en zijn Utrechtse collega prof.dr.ir. Bert Weckhuysen voor onderzoek zien, zit in de complementariteit van de Eindhovense moleculaire insteek en de Utrechtse expertise van spectroscopie.
Daarnaast wordt samenwerking gezocht op onderwijsgebied. Het Graduate Program Solar Fuels is
daarvan een voorbeeld.
“Zonnebrandstof als waterstof -verkregen uit splitsing van water- is moeilijk op te slaan. We maken
liever vloeibare brandstof uit zonlicht. De droom waar we aan denken, is dat je CO2 uit de lucht neemt
en dat met behulp van zonlicht omzet in een vloeibare brandstof. Katalysatoren zijn essentieel om deze
omzettingen mogelijk te maken”, vertelt Emiel Hensen over zijn discipline. Samen met Weckhuysen
gaat hij een onderzoeksprogramma leiden dat zich richt op de realisatie van solar fuels voor het einde
van dit decennium. “In het vakgebied katalyse is samenwerking al sterk georganiseerd”, zegt Hensen.
“We kennen bijvoorbeeld het Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Katalyse (NIOK), opgericht
vanuit de TU/e door Rutger van Santen. Nu is Bert Weckhuysen er wetenschappelijk directeur. NIOK is
instrumenteel geweest in het opzetten van allerlei grote programma’s, het meest recente is CatchBio,
een van de zeven Smartmix-programma’s. Solar fuels is nieuw in het landschap, een hot topic.”
Het zal een van de onderzoeksgebieden zijn van het Dutch Institute For Fundamental Energy Research.
DIFFER is een onderdeel van het FOM-instituut dat in 2015 naar de campus in Eindhoven komt.

Weckhuysen verheugt zich op de samenwerking omdat Eindhoven in zijn ogen een heel sterk chemisch
technologisch programma heeft. “Er zijn drie pijlers waarmee de TU/e bij mij, maar ook internationaal,
hoog scoort. Dat zijn het Instituut voor Complexe Moleculaire Systemen van Bert Meijer, het cluster rond
de procestechnologie en de katalysechemie. Historisch gezien heeft Eindhoven een krachtige
katalysepoot. Het penvoerderschap van NIOK ligt in Utrecht en zo is er al jarenlang een natuurlijke as
Utrecht-Eindhoven. De chemie is er, populair gezegd.”
Hensen beaamt dat en noemt de complementariteit van ieders onderzoek de gouden kans. “Aan
de TU/e werken we aan begripsvorming van de katalyse om betere materialen te maken. Wij willen
begrijpen hoe CO2 reduceert tot een vloeibare brandstof en maken daar modellen voor. Aan de UU zijn
ze onder andere sterk in in-situ spectroscopie. Zij kunnen met licht bekijken hoe een katalysator werkt
op het moleculaire niveau. De som van deze stijlen zal een versterkende werking hebben op solar
fuelsonderzoek.”
Op onderwijsgebied zetten Hensen en Weckhuysen een Graduate Program Solar Fuels op voor
masterstudenten en promovendi. “Dat is een iets bredere samenwerking, want ook de Universiteit
Twente en Universiteit Leiden doen mee. Het idee is dat studenten een keuzepakket Solar Fuels volgen
en daarmee klaargestoomd worden voor een promotieplaats waarvoor een eigen voorstel geschreven
moet worden. Studenten volgen colleges aan alle vier universiteiten. Ook stageachtige opdrachten en
afstudeerprojecten bij twee universiteiten horen in het programma.” Hensen verwacht dat twintig
studenten van alle partners in september 2012 gaan beginnen.
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“Zij hebben een kliniek, wij de technologie”
Biomedische Technologie is al bijna startklaar voor een nieuw masterprogramma
Regenerative Medicine and Technology (RM&T). De lesstof is uitgezocht,
de verwerkingsvorm ook, en het label ‘special master program’ is door het
Eindhovense College van Bestuur reeds verstrekt. De studenten kunnen nu
aangetrokken worden, de roosters mogen gemaakt. In september 2012 gaan
de deuren open.
RM&T is een ‘special master program’ binnen de master Biomedical Engineering
bij BMT, en onafhankelijk van de master Medical Engineering. Samen met
prof.dr. Wouter Dhert, dr. Joost Fledderus en dr.ir. Debby Gawlitta (allen werkzaam
in Utrecht) hebben prof.dr. Keita Ito, dr. Anita Driessen-Mol en dr. René van
Donkelaar dit programma ontworpen voor studenten die een BMT- of Life
Sciences-achtergrond hebben. Zij richten zich op dertig studenten en dat
aantal lijkt Van Donkelaar gezien de enthousiaste reacties makkelijk haalbaar.
Met een goede motivatiebrief, die iedereen moet schrijven, zijn ook externe
studenten welkom, mits zij een bepaald vakkenpakket hebben afgerond.
Er starten straks dus studenten met heel verschillende voortrajecten.
Van Donkelaar: “Studenten die uit Utrecht komen, zijn heel anders dan die uit
Eindhoven. Zij zijn veel meer medisch georiënteerd in plaats van technologisch.
Onze basisbegrippen kennen zij niet en wij die van hen niet. Het is sowieso
moeilijk om die partijen te laten communiceren.” Daarop is het volgende
bedacht: de eerste vijftien studiepunten, te behalen in drie maanden tijd,
werken RM&T’ers aan een grote casus in zes gemixte groepen.
Met deze interactie kan de kennis van iedere student van pas komen en
gedeeld worden. Bij deze casus Introductie RM&T heeft iedere groep een
ander onderwerp. Denk aan nier, kraakbeen of hartklep. Met dat onderwerp
moeten ze een projectvoorstel ontwerpen waarin alle aspecten van regenera
tieve geneeskunde de revue passeren. “Dus daar moet iets inkomen over
gebruik van stamcellen, beeldvormende technieken en computermodellen.
Daarin wordt nagedacht over dierproeven en over toepassing bij patiënt in
een kliniek. Alle studenten volgen daar colleges over en ieder groepje past
die elementen toe op hun eigen thema. Iedere week worden de bevindingen
gerapporteerd naar elkaar. Bijvoorbeeld: wat heeft het college over proefdieren
bijgedragen aan ons kraakbeenonderzoek?”
De casus is helemaal uitgewerkt, het lespakket is klaar. Nu moeten de juiste
docenten worden gevonden. Het is de bedoeling dat iedere week docenten
uit zowel Utrecht als Eindhoven de studenten college en begeleiding geven.
Daarvoor pendelen de studenten en de docenten. “We proberen wel om
bijvoorbeeld op maandag alle contacten in Eindhoven te hebben, en op
dinsdag en woensdag in Utrecht. Donderdag zelfstudie en vrijdag rapportage
in Eindhoven. Zoiets.” Na deze casus volgen keuzevakken, te volgen in beide
steden, en een stage, bij voorkeur in het buitenland of bij de partneruniversiteit.
Het tweede en laatste jaar is bestemd voor literatuurstudie en afstuderen.
Het diploma dat de masters krijgen, wordt uitgegeven door de faculteit waar
ze ingeschreven staan.
Er komt wel een vermelding op van de samenwerking met de partners.
Uiteindelijk komt er wel een gecombineerd diploma, verwacht Van Donkelaar.
Het switchen van de ene naar de andere plek kent voor een wetenschapper
veel voordelen. Ook de verhuizing van dr.ir. Debby Gawlitta van TU/e naar
UU komt in het preferred partnership goed van pas. Van Donkelaar kent haar
van haar promotietijd in Eindhoven. Nu is ze net als hij programmacoördinator
voor RM&T, maar dan in Utrecht. “In 2007 ben ik naar het UMCU gegaan omdat
ik persoonlijk graag dichtbij de klinische praktijk werk. Voor biomedisch
getinte vragen kan ik prima hier en bij de UU terecht, maar voor technologische
vraagstukken ga ik naar Eindhoven. Toen ik bijvoorbeeld een bioreactor nodig
had die de doorstroming van weefsels en de mechanische belasting ervan
tegelijkertijd kan bewerkstelligen, heb ik bij de TU/e aangeklopt. En daar is
inderdaad die specifieke bioreactor ontwikkeld en geproduceerd”, zegt Gawlitta.
Volgens haar is de samenwerking een verrijking voor het onderwijs. “En daaruit
volgt beter onderzoek. Innovatie ontstaat wanneer er van verschillende kanten
tegen een thema wordt aangekeken.”

Aanvulling in plaats van aanval bij SG
Om TU/e’ers en UU’ers kennis te laten maken met wetenschappers van beide instituten hebben de bureaus Studium
Generale een serie duolezingen georganiseerd. Viermaal zijn twee hoogleraren uitgenodigd hun visie op de toekomst
en op elkaars werk te geven. De vonken spatten er niet van af, de wetenschappers vulden elkaar meer aan dan dat zij
als theoretische bèta’s en ingenieurs tegenover elkaar stonden. De opkomst was goed, zeker bij de combinatie prof.dr.
Frank Miedema (UU en UMCU) en prof.dr. Carlijn Bouten (TU/e) over de maakbare mens en bij de lezing over nanotech
nologie van prof.dr. Andries Meijerink (UU) en prof.dr. Bert Koopmans (TU/e).
Frank Miedema sprak als wetenschapper en bestuurder en waarschuwde voor een al te romantische visie op de
wetenschap. Aan de hand van ‘zijn’ UMC liet hij zien voor welke ingewikkelde keuzes ziekenhuizen staan wat betreft
specialisatie. Prof.dr. Paul ’t Hart (UU) had het er met prof.dr. Sjoerd Romme (TU/e) over dat zowel in publiek leiderschap
als in de bedrijfscultuur veel verandert en veranderd is. En dat gaat in zo’n rap tempo dat politici, maar ook CEO’s en
het hogere management veel sneller moeten schakelen dan vroeger.
In de lezing over de modernisering van de koe lieten prof.dr. Bert Theunissen (UU) en prof.dr.ir. Harry Lintsen
(emeritus TU/e) het publiek zien hoe technische vooruitgang en druk vanuit het ministerie zorgde voor een totaal
ander type melkkoe. Deze is veel productiever, maar ook erg kwetsbaar is voor ziektes.

Informatica: keuzepakketten voor studenten UU en TU/e
“Utrecht is de place to be op het gebied van gaming”, zegt dr.ir. Marloes
van Lierop, opleidingsdirecteur bachelor Technische Informatica aan de TU/e,
“en hier zijn we sterk in cryptografie.
Het moet nog handen en voeten krijgen, maar we hebben in een collegiaal
overleg met de UU de intentie uitgesproken onze studenten keuzepakketten
aan te bieden.” In de masteropleiding wordt wederzijds gekeken welke
vakken daarvoor geschikt zijn. Deze zullen officieel erkend worden en actief
onder de aandacht van eigen studenten gebracht worden. Voor de bachelor
opleiding worden minorpakketten bij de UU aangeboden voor TU/e-studenten,
keuzevakken bij de TU/e komen open te staan voor UU-bachelorstudenten.
Ook wordt de mogelijkheid van een gezamenlijke jaarlijkse Student Research
Conferentie voor afstudeerders uitgewerkt.
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“We moeten roeien met
de riemen die we hebben”
Inkrimping bestuursbeurzen l Judith van Gaal
Illustratie l David Ernst
Het was even slikken voor de vele studie- en studentenverenigingen
die de universiteit rijk is: vanaf volgend collegejaar bijna de helft
terug in budget voor de bestuursbeurzen. Ergo: minder maanden
betaald bestuurswerk en nog meer moeite moeten doen om de
besturen te vullen. Dat er flink moest worden bezuinigd was eind
vorig jaar al bekend, maar dat er echt geen kans was op meer geld,
realiseerden de studenten zich onlangs pas goed. Vorige week
kwamen de verenigingen tot een compromis met het College van
Bestuur en STU over de verdeling.
De Eindhovense studie- en studenten
verenigingen krijgen vanaf het collegejaar
2012/2013 nog 300.000 euro (equivalent
van 1000 maanden) om hun bestuurstaken
uit te voeren. Voor dit collegejaar was er
nog 545.000 euro (equivalent van 1850
maanden) beschikbaar. Toen het College
van Bestuur (CvB) dit vorig jaar
bekendmaakte, stonden de studenten
op hun achterste benen.
Dat in het budget echt geen rek meer
zat, werd de studenten al snel duidelijk
gemaakt, maar aan de verdeling en de
eisen kon nog worden gesleuteld.
Een eerder voorstel voor de verdeling
stuitte op veel weerstand. Zo zouden
de sportverenigingen alleen nog maar
geld krijgen voor Thêta en het Hajraa
buitentoernooi en zouden studenten die
in aanmerking willen komen voor een
beurs tenminste negentig procent van
hun vakken moeten hebben gehaald.
De vertegenwoordigers van de
verschillende ‘koepels’ gingen
gesprekken aan met het CvB en
het Onderwijs en Studenten Service
Centrum (STU) om te kijken op welke
punten het voorstel kon worden
aangepast. De partijen kwamen
vorige week tot een consensus.
De studieverenigingen krijgen vanaf
collegejaar 2012/2013 in totaal 504
maanden. De gezelligheidsverenigingen
(Demos, ESC en SSRE) mogen 111
maanden verdelen, de sportverenigingen
(koepelbestuur ESSF, Thêta, Hajraa,
Hajraa buitentoernooi, Fellenoord,
Totelos, Asterix, Pusphaira, Nayade)
207 maanden. De cultuurverenigingen
kunnen 70 maanden verdelen over het

koepelbestuur Scala, Quadrivium,
Doppio en Footloose. Tenslotte zijn er
108 maanden toegekend aan ‘overige
verenigingen’ en dat zijn dan in het
bijzonder BEST en AEGEE, de Wervings
dagen en Bouwkunde Bedrijven Dagen
en Integrand en UniPartners Eindhoven.
Voor iedere koepel betekent dat het
aantal maanden zo’n beetje met de helft
is teruggesnoeid als je het vergelijkt met
dit collegejaar (zie overzicht onderaan
deze pagina). Bij de selectie is vooral
gekeken naar de mate waarin verenigin
gen van belang zijn voor de universiteit
en voor de buitenwereld.

“Het had veel
slechter kunnen
uitpakken”
Verder worden de regels de komende
jaren aangescherpt om voor een beurs
in aanmerking te komen. Het was al zo
dat studenten hun propedeuse moeten
hebben gehaald om een bestuursbeurs
te krijgen. Daar komt bij dat ze in
2012/2013 driekwart van hun vakken
moeten hebben gehaald, in 2013/2014
wordt dat tachtig procent en in 2014/2015
negentig procent. Overigens kunnen die
percentages nog worden bijgesteld als
uit jaarlijkse evaluatie blijkt dat die eis
niet reëel is. Ook wordt gekeken naar
studievoortgang. Zo moeten master
studenten en studenten die nu studeren
tenminste 12 ects hebben gehaald. Voor
de studenten die in het Bachelor College
komen, geldt een hogere eis: zij moeten
tenminste 15 ects hebben gehaald.

Uiteraard hadden ze het liefst meer geld
gezien, maar alle koepelvertegenwoor
digers en ook de studentenfracties zijn
van mening dat ‘ze er alles uit hebben
gehaald wat erin zit’ en dat de maanden
nu eerlijk over de koepels zijn verdeeld.
Simon Bus, vertegenwoordiger van de
koepel ‘overig’: “Eerst zouden alleen de
Wervingsdagen iets krijgen, nu ook de
andere verenigingen. Persoonlijk vind ik
het een grote verbetering ten opzichte
van het oorspronkelijke plan.” Tom
Corstjens, vertegenwoordiger van de
Eindhovense Studenten Sport Federatie:
“Nu mogen we de maanden verdelen
over negen verenigingen. Voor de selectie
is gekeken naar de grootte van de
vereniging en naar de uitstraling.
Atletiekvereniging Asterix zit er
bijvoorbeeld wel bij. Die is relatief klein,
maar organiseert wel een hoop belangrijke
activiteiten zoals de Batavierenrace.”
Alwin Penterman (Scala): “Het had veel
slechter kunnen uitpakken. Eerst zou er
alleen geld naar Quadrivium gaan. Mijn
achterban ziet in dat er toch bezuinigd
moet worden.”
Over de aanscherping van de ingangsen voortgangseisen verschillen de
meningen. Simon Bus: “Het is jammer
dat niet-nominaal studerenden geen
bestuurservaring meer kunnen opdoen.
Ook de studievoortgangseis is lastig,
dan moet je minstens een vak per
kwartiel halen tijdens je bestuursjaar.
Als ik naar de huidige samenstelling
kijk, blijft er geloof ik niemand bij ons
over.” Lotte de Koning (Compositum,
de koepel waaronder gezelligheids
verenigingen Demos, ESC en SSRE
vallen): “De eisen zijn erg hard, maar

studenten moeten nu eenmaal harder
en sneller gaan studeren.”
In hoeverre deze maatregelen de
doodsteek worden voor sommige
verenigingen, kunnen de koepelvertegen
woordigers nog moeilijk inschatten.
Dat het alleen maar lastiger wordt om
bestuursleden te vinden, staat wel als
een paal boven water voor ze. Sebastiaan
van Zelst, vertegenwoordiger van de
Federatie Studieverenigingen Eindhoven:

“Het is jammer
dat niet-nominaal
studerenden geen
bestuurservaring
meer kunnen
opdoen”
“Er zullen altijd wel mensen blijven die
een bestuursjaar willen doen, maar het
zal ook steeds meer studenten
afschrikken. Er is niet alleen minder
vergoeding, maar landelijke maatregelen
zoals de langstudeerregeling komen er
ook nog bij. We gaan kijken of we met
meer parttimers moeten werken of dat
we taken naar commissies overhevelen.”
Alwin Penterman (Scala): “Persoonlijk
verwacht ik dat de langstudeermaatregel
meer impact heeft.”
“We moeten roeien met de riemen die
we hebben”, zegt Tom Corstjens
toepasselijk als ESSF-vertegenwoordiger.
“Mogelijk kunnen verenigingen fuseren,

of moeten we taken uitkleden of
uitbesteden aan het sportcentrum.
We gaan de gesprekken aan met de
sportverenigingen en van daaruit zoeken
we naar oplossingen.”
Bij Compositum willen ze kijken of ze
meer bestuurders binnen Fontys kunnen
vinden, vertelt Lotte de Koning. “Tot nu
toe namen vooral TU/e-studenten het
bestuur op zich.”
De studentenfracties in de universiteits
raad hebben vooral een begeleidende
rol gehad in het proces. Waren ze eind
vorig jaar nog faliekant tegen de inperking
van het budget, inmiddels begrijpen ze
dat er echt geen eurocent bij komt. Rob
Kleijnen van de Eindhovense Studenten
raad: “We hebben geen reden meer om
er hard voor te gaan liggen, zeker niet
nu de koepels eruit zijn met het CvB en
met STU.” Over de aanscherping van
de eisen: “We vonden die regels eerst
overdreven, maar later zagen we in
dat bepaalde zaken niet eens zo gek
klinken. Ik kan me voorstellen dat je
de eisen omhoog moet schroeven,
om te voorkomen dat studenten en
ook de universiteit boetes krijgen.
Het is wel goed dat het gefaseerd
wordt ingevoerd.”
Sandra van Tienhoven is namens
Groep-één bij de gesprekken geweest.
“Zolang de koepels tevreden zijn over
de invulling van de 300 k, ondersteunen
wij dat. Het is goed dat de verdeling
tussen de koepels duidelijk is afgestemd.
Er zit nu een lijn in wie wel wat krijgt en
wie niet.”

Verdeling bestuursbeurzen
2011/2012

2012/2013

(aantal beschikbare beurzen moet nog definitief worden toegekend.
Beurzen voor schuingedrukte verenigingen vervallen volgend collegejaar)

Federatie
Studieverenigingen
Eindhoven:
Compositum:
Eindhovense Studenten
Sport Federatie:

Scala:
Restkoepel:

840 maanden
AnArchi, Mollier, KOers, of Course!, SERVICE, SUPport, VIA, ODIN, Interactie, Koepelbestuur FSE, Cheops, Lucid,
Thor, J.D. van der Waals, Simon Stevin, J.P. Minckelers, Protagoras, Intermate, Industria, Gewis
210 maanden
Demos, ESC, SSRE
400 maanden
All Terrain, Attila/Euflex, Avalanche Boarders, Boreas, Concorde, Da Vinci, De Club, Don Quishoot, The
Elephants, ESAC, Icehawks, Isis, Okawa, Oktopus, Panache, Quatsch, Samourais, Squadra Veloce, Suca,
Tamar, Tantalus, Taveres, Vertigo, Weth, Zes, GNSK, Buitenwagen compagnie Thêta, Koepelbestuur ESSF,
Thêta, Hajraa, Hajraa buitentoernooi, Fellenoord, Totelos, Asterix, Pusphaira, Nayade
85 maanden
Kinjin, Dekate Mousa, The Knights of the Kitchen Table, Koepelbestuur Scala, Quadrivium, Doppio, Footloose
312 maanden
Mosaïc, de Asfalthappertjes, Ichthus, VGSEi, IEEE Student Branch Eindhoven, Stack, PF,
BEST, AEGEE, Wervingsdagen, Bouwkunde Bedrijven Dagen, Integrand, UniPartners Eindhoven

504 maanden
Koepelbestuur FSE, Cheops, Lucid, Thor, J.D. van der Waals, Simon
Stevin, J.P. Minckelers, Protagoras, Intermate, Industria, Gewis
111 maanden
Demos, ESC, SSRE
207 maanden
Koepelbestuur ESSF, Thêta, Hajraa, Hajraa buitentoernooi,
Fellenoord, Totelos, Asterix, Pusphaira, Nayade

70 maanden
Koepelbestuur Scala, Quadrivium, Doppio, Footloose
108 maanden
BEST, AEGEE, Wervingsdagen, Bouwkunde Bedrijven Dagen,
Integrand, UniPartners Eindhoven
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Nina Romme-Van Moll | “ De leer van het leven,
mooier kan toch haast niet?”

Een echte pinguïn is ze, volgens de op
dieren geïnspireerde workshop die ze
samen met collega’s volgde. Ziet de
dingen soms wat zwart-wit en is niet
graag het middelpunt - tenzij ze zich
achter een rol kan verschuilen. Nina
Romme-Van Moll herkent zich er wel in,
geeft ze lachend toe. De communicatie
medewerkster van Scheikundige
Technologie, afgestudeerd in de
biologie, is gek op dieren, zoekt ze al
reizend graag op en werkte jarenlang
als gids in Safaripark Beekse Bergen.
Aan de middelbare school was biologie
al één van haar favoriete vakken en van
haar vader kreeg ze de liefde voor de
natuur mee. Niet dat ze als kind non-stop
buiten te vinden was, gravend in het
groen of in de weer met beestjes. Wel
herinnert ze zich dat ze altijd graag naar
de dierentuin ging - liever dan naar een
pretpark.
Nina (29) doorliep haar opleiding in
Nijmegen met plezier. “Ik heb er
ontzettend veel geleerd, van moleculaire
biologie tot ecologie en alles ertussenin.
‘Bios logos’, de leer van het leven - mooier
kan het toch haast niet?” Hoogtepunt
was haar stage in het Afrikaanse
Kameroen waar ze, samen met een
studiegenoot, participeerde in een
onderzoek naar de invloed van het

branden van savannegebieden op de
kwaliteit van grassen en het graasgedrag
van herbivoren. Een hele mond vol,
“maar het was allemaal niet zo
hoogstaand, hoor”, relativeert ze haar
eigen bijdrage. “Bovendien was het daar
echt roeien met de riemen die je hebt.”
Maar het was een ervaring om nooit te
vergeten, stelt ze. Gek op dieren was
ze altijd al, “maar mijn half jaar in
Kameroen heeft dat wel versterkt.
Ik weet nog goed dat we op ons
observatieplatform in de boom zaten
en dat op een paar meter afstand een
giraf voorbijkwam. Magisch bijna.
Kameroen is totaal niet toeristisch;
het is niet zo dat om elke olifant meteen
tien auto’s staan, zoals in parken in
Zuid-Afrika. Daardoor is het heel puur.”
Hoezeer de biologie haar ook boeide:
tijdens haar studie kwam ze er al snel
achter dat een carrière in het onderzoek
of voor de klas niks voor haar was.
“Met onderzoek zoom je in op één ding,
terwijl ik liever naar het grote geheel
kijk. Lesgeven lijkt me op zich heel
mooi, maar om voor een klas met pubers
te staan van wie de helft er eigenlijk
geen zin in heeft, daarvoor voelde ik
mezelf niet zeker genoeg.”
Toch wil ze haar biologische kennis
graag aan anderen overbrengen.
Ze studeerde daarom af in de weten

schapscommunicatie, in de hoop te
gaan werken in de milieueducatie,
bijvoorbeeld bij Staatsbosbeheer of
een milieueducatiecentrum. “Maar je
had al geluk als je überhaupt ergens
op gesprek mocht komen.”
In plaats daarvan ging ze, bij haar
sollicitatie geholpen door haar
stage-ervaring in Kameroen, in maart
2006 aan de slag in Safaripark Beekse
Bergen. Ze werkte er als gids op
wandel- en vooral bussafari’s. “Het is
geweldig om je eigen enthousiasme
over het park en de dieren op anderen
te kunnen overbrengen.”
Daar ging wel een interne opleiding aan
vooraf. Lachend: “Je kunt wel biologie
hebben gestudeerd, maar dan weet je
nog niet hoe een olifant of leeuw zich
gedraagt”. Maar eigenlijk was het
behalen van het vereiste busrijbewijs
nog het lastigste, bekent ze: “Op sommige
dagen is het ontzettend druk in het park
en het overige verkeer let totaal niet op.
Mijn vriend (inmiddels haar man, red.)
hield zijn hart vast de eerste keer dat hij
meereed”.
Ze heeft vijfenhalf jaar met veel passie
in het park gewerkt - de laatste jaren
parttime, naast haar baan aan de TU/e.
Ze begon als studievoorlichter bij
Scheikundige Technologie; inmiddels
werkt ze als communicatiemedewerker

voor dezelfde faculteit, gedetacheerd
vanuit het Communicatie Expertise
Centrum.
Van de organisatie van bijvoorbeeld
open dagen en voorlichtingsavonden
op middelbare scholen tot het meer
beleidsmatige werk en contacten met
de media: Nina is op allerlei manieren
actief om het vakgebied bekender te
maken en meer studenten naar de
opleiding te trekken: “Het is een kleine
opleiding die absoluut meer studenten
verdient. Er gebeuren hier zóveel mooie
dingen. Maar dat is helaas nog altijd
niet het beeld dat bij het publiek
overheerst, dat denkt vooral aan gesloten
types die heel fundamenteel bezig zijn”.
Ze vond naar eigen zeggen vlot haar weg
aan de faculteit. “Scheikunde is een
wezenlijk onderdeel van de biologie,
dus ik stond niet meteen met mijn oren
te flapperen als het over een bepaald
onderzoek ging. Aan de andere kant:
als niet-scheikundige mag ik wel
‘domme’ vragen stellen. Dat helpt om
het publiek duidelijk te maken wat we
hier doen.”
Met haar werk in de Beekse Bergen
stopte ze afgelopen september - met
lichte pijn in het hart, “maar ik wilde
meer tijd voor mezelf maken”. Toch
kwam ze er niet lang na haar afscheid

alweer terug en wel op haar trouwdag op
11 november, om foto’s te maken in het
safaripark - met rubberen zebraprintlaarzen onder haar trouwjurk. Waarbij ze
moet terugdenken aan het nadrukkelijke
advies dat ze als ‘rechtlijnige pinguïn’
tijdens de dierenworkshop met collega’s
kreeg: “Beantwoord vragen nooit met
een simpel ‘ja’ of ‘nee’. Tenzij het je
huwelijksaanzoek is”.
Dieren houden haar echter nog altijd
nadrukkelijk bezig en tijdens reizen
zoekt ze ze graag op. Onder andere
China, Namibië, Botswana, Costa Rica,
Nepal en Uganda -de bestemming van
haar huwelijksreis- kon ze al afstrepen
van haar reislijstje. Bijzondere flora en
fauna zijn geen vereiste, “maar wel een
pre. We kiezen in ieder geval bewust
niet voor een vakantie waarbij je de
hele dag aan het strand ligt”.
Ze sluit niet uit dat ze in de toekomst
weer eens in de biologie aan de slag
gaat, “dat blijft wel een beetje in mijn
hoofd zitten. Mensen de waarde van
de natuur laten inzien - dat blijft heel
erg mooi”.

Interview | Monique van de Ven
Foto | Bart van Overbeeke
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“Misschien kan OASE handige
Projexy | Esmee de Gooyer
“Als de universiteit niet heeft wat je nodig hebt, dan maak je het
toch zelf?”, zo dacht Nicky Gerritsen (24), masterstudent Computer
Science & Engineering, er tenminste over. Toen hij in 2006 met een
groepsproject begon, kwam hij er al snel achter dat de universiteit,
tot zijn ergernis, geen programma had waarmee studenten eenvoudig
logboeken kunnen bijhouden en grafieken kunnen maken.
Hij besloot er zelf één te maken.

Een jaar later kwam Peter Broere (22),
masterstudent Embedded Systems,
ook naar de TU/e. Samen maakten
ze een tool waarmee groepswerk
gemakkelijker werd. Inmiddels heeft
de site meer dan duizend gebruikers,
hoofdzakelijk studenten aan de TU/e
en Fontys. De site begon als lmsys.org,
veranderde in ogotue.nl en heet sinds
2009 Projexy.

Ook bij Fontys
gebruiken ze
de tool voor
groepswerk
Buiten de logboek- en grafiekenfunctie
heeft www.projexy.nl meer opties die
het groepswerk gemakkelijker maken,
vertelt Gerritsen. “Tijdens grote
groepsopdrachten moet je vaak
enorm veel bestanden delen met je
groepsgenoten. Bij het systeem van
de TU/e, toentertijd heette dat nog
Studyweb, was dat best lastig.
Bestanden kon je alleen één voor één
uploaden en eraf halen.” Met Projexy
krijg je tegelijkertijd toegang tot alle
bestanden en is het makkelijker om

bestanden te delen met je groeps
genoten, legt Gerritsen uit. “We waren
voorheen ook veel tijd kwijt met het
maken van een mailinglist.” Studenten
Wiskunde & Informatica (W&I) konden
dat bij hun studievereniging GEWIS laten
doen, maar dat moest alsnog handmatig.
“Projexy maakt één standaard e-mailadres
aan voor de groep, zodat de leden geen
mailinglist meer aan hoeven te maken”,
legt Gerritsen uit. Studenten kunnen
een wikipediapagina aanmaken binnen
Projexy, waarin ze gemakkelijk tekst,
plaatjes en YouTube-filmpjes kunnen
plaatsen. Als laatste heeft de site een
to do-listfunctie.
Tijdens het groepswerk kunnen docenten
en studentassistenten in Projexy kijken
om een indicatie te krijgen van de
vooruitgang van hun studenten; in een
diagram is te zien hoe veel uren de
studenten erin hebben gestoken.
“Vaak is er een student binnen een
groep die veel minder werk heeft verricht
dan de rest, de verantwoordelijke docent
of studentassistent kan dat zo makkelijk
achterhalen”, vertelt Broere. De meeste
docenten zijn echter niet zelf lid van
een groep in Projexy. Zij kijken dan ook
niet op de site. “Ik denk dat meestal de
tutoren, dat zijn studentassistenten,
lid zijn van de groepjes.”

Peter Broere en Nicky Gerritsen. Foto | Bart van Overbeeke

Elisabeth Melby, ontwikkelaar ict bij
W&I, heeft Gerritsen geholpen in de
beginfase van het project. Toen ging
het alleen nog om de logboekfunctie.
“Studenten moeten in hun studietijd
logboeken maken, Projexy is daar een

handige tool voor. Wij verplichten onze
studenten nooit om ermee te werken.
Het is één van de opties die zij hebben
om hun werk makkelijker te maken”,
zegt Melby. Als een groep met Projexy
werkt, wordt Melby lid van de groep.

“Als de groep goed draait, kijk ik niet
vaak. Als er problemen zijn of als er
achterstand is wel.” Ook verschilt het
per OGO-(Ontwerpgericht Onderwijs)
groep hoeveel Projexy gebruikt wordt,
vertelt Melby.

En hoe is het in Daejon?
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.
Bekend verschijnsel onder studenten:
tijdens de eerste weken van je semester
doe je (al dan niet gepland) net iets
minder dan de studielast van de vakken
die je volgt voorschrijft, dus moet er
24/7 kennis geabsorbeerd worden in de
laatste twee weken. Uitgeput haal je de
eindstreep en dat moet goed gevierd
worden, wat meteen ook de start
inhoudt van de volgende identieke
reeks. Maar wat als dit 24/7 studeren
niet twee weken, maar je gehele leven
vereist is? Een horrorscenario zo lijkt het,
maar tijdens mijn exchange-semester
aan de universiteit KAIST in Daejon
blijkt het Koreaanse onderwijssysteem
hier toch enige trekken van te vertonen.

Enige toelichting is vereist.
Allereerst: status in Korea is belangrijk.
Zaken zoals het hebben van een eigen
auto dragen daaraan bij, maar het
hebben van een diploma behaald aan
een topuniversiteit is een garantie voor
succes voor de rest van je leven.
Gevolg: Ouders willen het beste voor
hun kinderen, en doen er dus alles
aan hun kind op één van de drie beste
universiteiten in Korea te krijgen.
Om dit te bereiken, moeten je kinderen
excelleren, ze moeten beter zijn dan
hun leeftijdsgenoten en dus geef je
als ouder je kinderen (privaat) extra
onderwijs. Wanneer 74 procent van
de ouders dit doet, zoals het geval is,

leidt dit tot absurde taferelen.
Kinderen studeren van 8.00 tot 23.00
uur. Dat wil zeggen: ze slapen overdag
op de ‘gewone’ school en studeren
tot laat door op hun avondschool.
De Koreaanse overheid probeert dit aan
banden te leggen door het introduceren
een wet die studeren voor kinderen
verbiedt na 22.00 uur. Dit haalt de roep
van ouders om meer studie echter niet
weg. Ter handhaving van de wet stelt

de regering studiecontroleurs in die
controleren of avondscholen niet tot
later dan 22.00 uur doorgaan.
Resultaat: om 22.00 uur worden alle
kids verplaatst naar een kamer zonder
ramen, zodat er toch gestudeerd kan
worden, maar men dit van buitenaf
niet kan zien.
Bij een (succesvolle) afronding van de
middelbare school is de universiteit
helaas niet anders. De studiedruk is
enorm en de studieresultaten (gemeten
in een bepaald gemiddelde) zijn
eveneens doorslaggevend voor de
waarde van je diploma. De introductie
van een prestatiegerelateerde bepaling
van de hoogte van het collegegeld had
een luguber gevolg: een zelfmoordgolf
eiste binnen een half jaar het leven van
vijf studenten en een professor aan
mijn (‘top’-)universiteit.

Lees alle buitenlandervaringen ook online op www.tue.nl/cursor

Al met al een complexe situatie, maar
net als de vele andere cultuurverschillen
met Nederland extreem interessant en
gelukkig ook niet volledig van toepassing
op exchange-studenten. De studielast
is voor exchange-studenten niets om
zorgen over te maken, het land is
fantastisch en het leven in een cultuur
als deze biedt een vracht levenservaring
met bovenal een prachtig half jaar!
Joep van Dun, student Technologie
Management

Vind jij het ook leuk om aan deze
rubriek een bijdrage te leveren en ben
jij in de eerste helft van 2012 in het
buitenland? Stuur dan een mailtje naar
cursor@tue.nl.
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functies van ons overnemen”
Voor zover Gerritsen en Broere weten,
heeft de universiteit niets te bieden dat
alle functies van Projexy heeft, voor
alle studenten. “Sommige faculteiten
hebben wel iets dat erop lijkt, maar er
is niets overkoepelends.” Inmiddels is
OASE opgestart, maar omdat Gerritsen
inmiddels in de afstudeerfase zit, werkt
hij er niet veel mee. Broere gebruikt het
‘wel eens’. “Ik vind het vervelend dat het
niet werkt onder de browser Chrome,
maar hopelijk wordt dat opgelost.
Verder mis ik soms wat overzicht,
maar misschien is het een kwestie van
wennen.” Over OASE Mobile is hij wel
te spreken. “Even snel je resultaten of
je rooster checken gaat prima ermee.”
Ir. Marcel Visschers, clustercoördinator
Studentenadministratie en Onderwijs
informatievoorziening van het Onderwijs
en Studentenservicecentrum (STU),
vertelt dat een deel van de functies van
Projexy ook te vinden zijn in OASE.
Studenten kunnen in OASE werken in
een sharepointomgeving. Die kan als
standaard- of wikipediapagina gebruikt
worden. Iedere groep studenten kan
bij ieder vak een eigen sharepointsite
krijgen. Een aantal faculteiten geeft
studenten ook een persoonlijke site
-bijvoorbeeld een portfolio- waarin de
student zijn persoonlijke vooruitgang
kan bijhouden. Ook de coach kan
daarin kijken. Bovendien wordt in OASE
automatisch een mailinglist aangemaakt
als een groep gevormd is, vertelt
Visschers. Een logboek- en grafiek
functie is er echter niet. De Sharepoint
site beschikt wel over de mogelijkheid
om een project tasklist aan te maken,
waarmee je de voortgang grafisch in
beeld kan brengen. Ook is de versie
beheer beschikbaar. De functie van
Projexy waarbij de docent kan zien
hoeveel uren de studenten per persoon

aan een opdracht hebben gewerkt is niet
aanwezig in OASE.
De jongens hebben nog nooit iets
gehoord vanuit het Studenten Service
Centrum. “Ik denk niet dat ze weten
dat Projexy bestaat”, vertelt Gerritsen.
Visschers heeft er inderdaad nog nooit
van gehoord. “Alle studenten met
ideeën voor OASE zijn van harte welkom.
Het kan zo zijn dat wij het een goed idee
vinden om de functie op te nemen in
OASE”, zegt hij. “Ik zou graag eens met
de jongens (Broere en Gerritsen, red.)
om de tafel zitten.”
In een reactie vertelt Broere dat ze in het
begin de logboekfunctie meteen nodig
hadden omdat hun project al begonnen
was. “Als je dan naar STU gaat, duurt het
sowieso nog een paar weken voordat ze
het erin hebben gebouwd.” Hij had er
niet eerder aan gedacht om STU te
benaderen, maar staat er wel voor open.
“Misschien kunnen ze handige
functionaliteiten van Projexy overnemen.”
Broere en Gerritsen besteden op dit
moment veel minder tijd aan Projexy
dan tijdens de opstartfase. De meeste
uitbreidingen zijn in het begin gemaakt
op verzoek van medestudenten;
Gerritsen noemt het ‘uitbreiding on
demand’. “Toen kwamen er nog veel
verzoeken om nieuwe functies binnen en
hadden we last van bugs. Nu lossen we
af en toe nog bugs op, maar dat kost ons
weinig tijd”, vertelt Broere. Toen ze net
met de site begonnen, hadden ze wat
advertentie-inkomsten, zo’n 50 dollar
per week, maar inmiddels is dat
teruggelopen tot een paar cent.
“We blijven bezig met de site omdat
we het leuk vinden als studenten hem
gebruiken voor projecten.”
Doordat W&I-studenten die bekend
waren met Projexy hun minor gingen
doen aan een andere faculteit, is het

programma inmiddels verspreid over de
hele universiteit. “We kunnen zien met
welke studie de gebruikers bezig zijn als
ze met Projexy werken”, vertelt Broere.
“Zelfs Fontys-studenten gebruiken het
inmiddels.”

“De universiteit
heeft niets waar
alle Projexyfuncties in zitten”
Wouter de Koning, master Computer
Science & Engineering, gebruikt Projexy
veel. Hij vindt het een fijn programma
om in te werken. “Het doet wat het moet
doen: toegang verlenen tot online
ruimte.” De functie van Projexy die hij
het meeste gebruikt, is de Subversion
(SVN) repository, een versiebeheer
systeem. Met een dergelijk systeem
blijven wijzigingen in bestanden
zichtbaar en kunnen oude versies
opgeroepen worden. “Voor het gebruik
van SVN heb je een repository nodig,
een online opslagplaats. Mensen die
een eigen server hebben, kunnen die
gebruiken als online ruimte, omdat
ik die geen heb, gebruik ik Projexy.”
In plaats van Projexy kun je ook Dropbox
gebruiken, vertelt De Koning, maar dat
vindt hij zelf vervelend werken. “Ik erger
me aan alle pop-ups en mailtjes die ik
ervan kreeg.” Ook heeft Dropbox geen
versiebeheer en kunnen bestanden niet
samengevoegd worden, zodat je er met
meer mensen tegelijkertijd aan kan
werken. Roy Berkeveld, masterstudent
Science & Engineering: “In een project
wil je gewoon kunnen doorwerken
zonder complicaties; SVN is een
oplossing voor het versieprobleem

en via Projexy kun je het makkelijkste
een repository opzetten.” Ook vindt
Berkeveld het fijn als er geen commer
ciële interesses zijn die het functioneren
beïnvloeden. “Het BCF (Bureau for
Computer Facilities, red.) biedt ook
projectfaciliteiten zoals SVN aan,
maar die moeten goedgekeurd worden.
Bij Projexy kun je al terecht als je alleen
een verslag met iemand anders wil
schrijven.” Ook Giel Oerlemans,
masterstudent Computer Science &
Engineering, haalt het BCF aan als
mogelijkheid om een SVN repository op
te zetten. “Maar dat kost meer tijd en
moeite.” Voordat Projexy het aanbood,
draaide Berkeveld repositories op zijn
eigen server. “Bij Projexy is de drempel
gewoon lager; de meeste studenten
hebben al accounts dus hoef je alleen
maar een wachtwoord af te spreken.”
Oerlemans vindt Projexy ook fijn om mee
te werken, omdat de hulplijnen kort zijn.
“De makers zijn dagelijks bij GEWIS te
vinden.”

studenten is het veel verbeterd. Nu is
het min of meer standaard voor onze
faculteit. Ik vind het ook wel aardig als
ik samenwerk met mensen van een
andere faculteit en ze ‘onze’ oplossing
kan laten zien voor het versieprobleem.”
OASE heeft niet zo’n goede reputatie bij
de studenten. “Ik moest me een keer
aanmelden voor vakken en tentamens
in OASE en ik moest er een keer
vakinformatie opzoeken. Na die ervaring
blijf ik er zo ver mogelijk van verwijderd”,
vertelt De Koning. “Ik wist niet dat
OASE een groepsgedeelte had, eerlijk
gezegd.” Berkeveld vindt het traag,
inefficiënt en niet intuïtief. “Ik krijg het
gevoel dat het veel beter had gekund,
ik gebruik het dan ook zo min mogelijk.”
Volgens de student houdt de faculteit
Wiskunde & Informatica sowieso een
beetje afstand van OASE. “Vrijwel ieder
vak heeft zijn eigen webpagina met links
en bestanden, omdat dat duidelijker is.
Er zijn zelfs een paar vakken die een SVN
repository gebruiken voor het materiaal.”

“Samenwerken
is een stuk
makkelijker
geworden”
De drie studenten leerden Projexy
kennen via de oprichters of via andere
studenten die ermee werkten.
De Koning: “Sindsdien is samenwerken
een stuk makkelijker geworden. Ik moet
er niet aan denken om het weer via de
mail te doen.” Berkeveld vertelt dat
docenten hen in het begin verplichtten
om Projexy te gebruiken, maar toen was
het programma nog compleet anders.
“Na behoorlijk wat klachten van

Zwakzinnigheid met maten

Clmn

Toen ik onlangs achteloos zat te zappen, hoorde ik het weer; het gebruik van de ‘maat’
voetbalvelden om een oppervlak aan te geven: ‘Ja meneer, we hebben het hier over
een beurshaloppervlak van 116 voetbalvelden!’. In mijn gedachten word ik dan even
reporter: ‘Oh ja? Hoe groot is een voetbalveld dan eigenlijk? Kun je me niet gewoon
zeggen hoeveel vierkante meters of hectare dit veld groot is? Wie of wat probeer je
met deze zwakzinnige metafoor te bereiken?
Ik irriteer me grondig aan deze tendens in oppervlaktematen. Laats was het zelfs nog
gortiger. Toen ging het in het journaal over de staatsschuld van de VS, die uitgedrukt
werd in PALLETS geld op een x-aantal voetbalvelden. Behalve het feit dat dit op zich
al zwaar debiel is, zijn er ook redenen aan te dragen waarom dergelijke metaforen
twijfelachtig zijn. Zo ontbreekt vaak het uitdrukken van de oppervlakte in de gangbare
oppervlaktemaat, waardoor de oplettende kijker vol ijver zijn rekenapparaat ter hand
moet nemen en driftig moet gaan rekenen, maar noodgedwongen tot de conclusie
komt dat de uitkomst niet te achterhalen is, omdat voetbalvelden in oppervlak variëren.

Erik Roebroek |
student Werktuigbouwkunde

Nu wil ik best snappen dat Henk en Ingrid graag een journaal kijken dat ze begrijpen. Hoewel ik van mening ben dat dit
precies de reden is dat Shownieuws en Hart van Nederland in het leven zijn geroepen, is het ook niet verkeerd dat andere
programma’s zich zo begrijpelijk mogelijk presenteren. Maar niet ten koste van inhoudelijke waarde. Als die ook voor de bijl
moet gaan, mede door een andere selectie in nieuwsitems van het niveau ‘kat in boom’, dan wordt het tijd voor maatregelen.
Met alle sterren die op het ijs dansen, matig zingende zangers die met de rug worden aangekeken, met documentaires over
het heelal die vervangen worden door ruzie makende Amerikaanse chopperbouwers, vind ik dat Henk en Ingrid al genoeg aan
hun trekken komen. Mijn advies: Laat al die Popstars-meuk eens uitgezonden worden tijdens het journaal, zodat ze zich bij
het journaal zich weer kunnen richten op hun doelgroep. En als ze dan zo vriendelijk willen zijn om gewoon weer vierkante
meters in hun vakjargon op te nemen, zou ik ze zeer erkentelijk zijn.

20 | Mens

26 januari 2012

Ramon van Hamond | ‘Kabaal’ met zelf ontworpen instrument

Bij de première van de Tuptofoon, vorig
jaar september, was Ramon van Hamond
verrast door de compositie die het Nieuw
Ensemble gemaakt had. “Maar ik moest
ook regelmatig een lach onderdrukken,
het was komisch om te zien hoe iemand
met blikjes, stokjes of een steelpannetje
muziek maakte tussen de grote houten
wielen van de Tuptofoon.” Die ontwierp
hij samen met vriendin Clareyne de Vries
en ze wonnen er de Eurekaprijs mee.
Van Hamond: “Op het gymnasium deed
ik het profiel Kunst en onze docente vroeg
of de klas zin had om mee te doen aan
een prijsvraag voor een nieuw muziek
instrument, gemaakt naar de natuur.
Clareyne en ik ontwierpen samen dit
instrument, naar het kloppen van een
specht in het bos.” De naam ‘Tuptofoon’
verwijst enerzijds naar ‘tupto’, het
Griekse woord voor kloppen of raken,
en anderzijds naar ‘foon’, geluid. Het
instrument bestaat uit zes grote wielen
(ruim drie meter in omtrek) en aan elk
wiel zit een aantal haakjes, verspreid
over het hele wiel. Aan de haakjes
kunnen, aan weerskanten, balletjes
bevestigd worden. Ze kunnen twee aan
twee tegenover elkaar staan, of juist
niet. Als het wiel ronddraait en je houdt
daar bijvoorbeeld een plankje tegenaan,
krijg je een ritmisch geluid. Via een
centrale as worden de wielen handmatig
aangedreven en gestopt. Door de
balletjes op verschillende plaatsen
over het wiel te verdelen, kan het ritme
worden veranderd, zelfs een driekwarts
maat bleek mogelijk.
Nadat ze hun ontwerp toegelicht hadden,
werd het in het groot gebouwd aan
de TU Delft. Daarna ging het naar de
muzikanten en de componist van het
Nieuw Ensemble, die ermee aan de slag
gingen voor een uitvoering in Paradiso.
Van Hamond: “Die uitvoering duurde

zo’n zes minuten. Het stuk, ‘Kabaal’,
was niet wat ik ervan verwacht had,
omdat ik me überhaupt niet kon
voorstellen hoe dat zou moeten klinken
mét orkest. Het instrument heeft niet
zozeer een eigen klank, het is meer
bedoeld voor een spel van verschillende
ritmes. Het geluid is afhankelijk van het
materiaal dat je gebruikt, variërend van
een steelpan, een stuk robuust hout of
een holle buis. Wel was het hele gevaarte
moeilijk in de maat te houden, mede door
de korte tijd die de muzikanten hadden
om te oefenen. Dit maakte het geheel
echter niet minder speciaal en vooral
spectaculair.”
De jury was unaniem over de winnaar:
de Tuptofoon is een volledig vernieuwend
instrument dat bovendien zowel qua klank
als materiaal voldeed aan de opdracht.
Ook roemde ze de talrijke mogelijkheden
op het gebied van ritme. De eerste prijs,
1000 euro, verdeelden de Vries en Van
Hamond eerlijk, de Tuptofoon is naar
het gymnasium in Sint Michielsgestel
gegaan.
De Vries studeert inmiddels Industrieel
Ontwerpen (Delft), Van Hamond is
eerstejaars Bouwkunde aan de TU/e.
Daarmee heeft de rustige, bijna
bescheiden Van Hamond (1993) de
goede keuze gemaakt: “Ik wist niet
precies wat ik na het gym zou gaan
doen en heb verschillende open dagen
bezocht. In Nijmegen bijvoorbeeld
Biologie en Sterrenkunde. Ik streepte
van mijn lijstje af wat ik niet leuk vond.
Uiteindelijk bleven Industrial Design en
Bouwkunde aan de TU/e over. Het werd
Bouwkunde, want dat leek me de leukste
opleiding en dat is het ook, vooral door
de goede combinatie tussen creativiteit
en techniek. Later ga ik waarschijnlijk
architectuur doen, misschien in combi
natie met stedenbouw. Maar dat vak

moet ik nog krijgen, daarna kan ik er
meer over zeggen. Ik kan het ook
combineren met techniek, maar daar
ben ik niet zo’n ster in.”
Van Hamond woont nog steeds thuis in
Sint-Michielsgestel. Dat bevalt goed,
het is een maar een uurtje met de bus.
“En dan kunnen mijn sport en drumlessen
gewoon doorgaan. Ik volleybal al elf jaar
en zit in het derde team. Het is vooral
gezellig, met leeftijdsgenoten.”
Het liefst zou hij zijn bachelor en master
halen en dan een appartement betrekken,
en zo het op kamers wonen overslaan.
“Al was het maar omdat het koken,
poetsen etcetera net zo veel tijd kosten
als de reistijd met de bus. Misschien mis

De Tuptofoon.

ik dan wel wat, maar zo lang ik het zo goed
vind, hoef ik niet zo nodig op kamers.”
Zijn ouders zijn momenteel een nieuw
huis aan het bouwen, dat is voor de
eerstejaars Bouwkunde extra interessant:
“Ik kom er elke dag langs, kan dus alles
goed volgen en theorie van de TU/e in de
praktijk zien. Ik ga ook regelmatig kijken.”
Bij een commissie van de studievereniging
zit Van Hamond niet, hij heeft al genoeg
om handen met drummen en sport.
“Daarnaast ben ik sinds 2007 vrijwilliger
bij Outway, een organisatie voor
homoseksuele jongeren. Ik organiseer
dit jaar een kamp, dat jaarlijks gehouden
wordt. Eerder heb ik brochures uitgedeeld
en voorlichting gegeven op middelbare
scholen en geassisteerd bij de

voorafgaande kampen. Ik heb er zelf
veel aan gehad, het is een combinatie
van luchtige en serieuze onderdelen.
Je voert veel gesprekken en dat heeft
veel impact op me gehad. Omdat ik weet
dat het belangrijk is, wil ik dat ook voor
anderen betekenen. Het is verder ook
nooit een probleem geweest. Ik loop op
de TU/e niet te koop met mijn homosek
sualiteit, maar het is ook geen geheim.”
De uitvoering in Paradiso is te zien op:
http://ow.ly/8FrpI
Interview | Gerard Verhoogt
Foto’s | Bart van Overbeeke
(helaas kon er geen foto van Ramon
gemaakt worden bij de Tuptofoon)
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SG presenteert: IJskoude prestatie, antiek mechanisme en ligconcert
Studium Generale heeft tot april weer
tal van activiteiten voor studenten en
medewerkers op de rol staan, zoals
films, lezingen, workshops, theater,
optredens en exposities. Een greep
uit de vele activiteiten.
Op woensdag
8 februari is
er een lezing
over het
Antikytheramechanisme,
gemaakt
tussen 80 voor
Christus en in
1901 opgedoken bij het Griekse eiland
Antikythera. Het apparaat is waarschijn
lijk gebruikt om astronomische
tijdsberekeningen uit te voeren middels
verschillende lagen gegraveerde platen
en tandwielen. Men kon een datum
invoeren, en de informatie werd op
de wijzerplaten getoond. Er is een
documentaire over en dr. Christian C.
Carman geeft een (Engelstalige) lezing.

De Iceman, de bijnaam voor Wim Hof,
kan uren in een bak ijs zitten zonder
nadelen. Zelf verklaart hij door
ademhaling- en meditatieoefeningen
zo’n controle te hebben over zijn
autonome zenuwstelsel en imuun
systeem dat hij deze onmenselijke
prestaties kan leveren. Onderzoekers
Maria Hopman (UMC Radboud) en
Wouter van Marken Lichtenbelt (UMC
Maastricht) denken daar wellicht anders
over en spreken erover op woensdag
8 februari. Ondertussen geeft Hof
een demonstratie in de ijsbak.

Woensdag 8 februari, 11.45-13.00 uur,
De Zwarte Doos

Woensdag 8 februari, 11,45-13.00 uur,
Blauwe Zaal Auditorium

Groots, letterlijk en figuurlijk, is de
expositie van Prix Picted over ‘Growth’.
De organisatoren van deze tentoon
stellingen willen de (financiële) wereld
bewustmaken van de stand van zaken
van onze aarde. Deelnemers zijn onder
anderen wereldberoemde fotografen
als Edward Burtynsky, Mitch Epstein en
Michael Wolf. In het bijprogramma de
indrukwekkende documentaire
‘Manufactured landscapes’ van
Burtynsky en een lezing van hoogleraren
Bert Meijer en Anthonie Meijers.
Expositie: 13 maart tot 13 april,
hal Hoofdgebouw

Op het muziekprogramma staat onder
meer een live uitvoering van ‘Canto
Ostinato’ van Simeon ten Holt, op
donderdag 22 maart. Het bijzondere aan
dit concert is dat het liggend ervaren
kan worden. Een dag eerder draait de
documentaire ‘Over canto’, hoe dit
muziekstuk het leven van mensen heeft
veranderd.
Ligconcert Canto Ostinato, donderdag
22 maart, 20.30 uur, Gaslab

Tot de opvallende films hoort
‘Drive’ (Nicolas Winding Refn),
met de beste regieprijs in Cannes.
Een anonieme stuntrijder is
’s nachts chauffeur bij roofover
vallen, maar krijgt mot met
de maffia. Vooral de vormgeving
en de spanning maken de film
tot een must.
In de thriller ‘Margin Call’ ontdekt
een groot verzekeringsbedrijf dat
ze te grote risico’s nemen en dat
de buffers bij ver ontoereikend
zijn. In no time zit de top aan
tafel voor crisisoverleg, want
dit zal zeker leiden tot een
verstrekkende financiële crisis.
Zeker niet onvermeld mag blijven
is de sensatie van het filmfestival
van Cannes: regisseur Michel
Hazanavicius won met ‘The Artist’
de Gouden Palm met een (ode
aan de) stomme film. (GV)
www.studiumgeneraleeindhoven.nl/sg/nl/

Pim’s
culturele
keuzes

“Hadden wij maar een hammondorgel”
Pim Oomen (21) begon op zijn zesde al
met gitaarspelen en ook al weet hij niet
meer waarom, hij heeft er absoluut geen
spijt van. De masterstudent Biomedische
Technologie speelt in zijn pop/soulband
Zazuu. “De eerste paar jaar dat je speelt,
leer je de basis, dat is een beetje saai.
Maar zo rond mijn twaalfde kon ik zelf
muziek spelen die ik leuk vond. Dat is
heel gaaf.”

DeWolff en TU/e-student Biomedische
Technologie) en Thijs Schrijnemakers
(toetsenist bij zangeres Wende Snijders
en rockband Stereo) nemen het in een
battle met hun hammondorgels tegen
elkaar op. “Het is leuk om te zien dat
die oude instrumenten terugkomen”,
vertelt Pim enthousiast. “Hammond
orgels werden veel gebruikt in de jaren
zestig, zo herleven die tijden een beetje.
Ik denk dat er echt een bijzondere sfeer
Vanaf zijn dertiende speelt Pim in Zazuu. zal zijn.” De battle wordt op 2 februari
De bandleden begonnen hun muzikale
gehouden in de kleine zaal van
carrière als begeleiding van een popkoor.
“We hebben toen veel geleerd”, vertelt
hij. “We hadden een heel jonge
enthousiaste dirigent. Na een paar jaar
vonden we het tijd om voor onszelf
te beginnen.” Met een wisselende
samenstelling speelden ze eerst covers,
vooral van Stevie Wonder en Otis
Redding. Daar luistert Pim zelf ook
graag naar. Een half jaar geleden zijn ze
begonnen met het schrijven en spelen
van hun eigen nummers. Wat ze spelen
zit tussen pop en soul in.
Zelf vindt Pim het leuk om naar kleine
cluboptredens te gaan. In december
ging hij naar het optreden van Waylon
in de Effenaar. Ook gaat hij graag naar
kleine festivals zoals Appelpop.
Aankomende zomer gaat hij stage lopen
in Austin, Texas. “Ze noemen het de
‘live music capital of the world’, daar
moet wel van alles te zien zijn!” Af en
toe gaat hij naar een musical, zoals Les
Miserables en Joseph and the Amazing
Technicolour Dreamcoat. “Dat is dan
weer iets heel anders dan muziek
optredens”, vertelt hij. “Musicals zijn
Pim Oomen. Foto | Bart van Overbeeke
vaak heel indrukwekkend, ze vertellen
echt een verhaal. Meestal word ik er
echt vrolijk van.”
Pim beveelt ons aan om naar Orgel
Vreten te gaan. Robin Piso (toetsenist
van psychedelische bluesrockband

poppodium de Effenaar. “Ik was de
allereerste die een kaartje kocht”,
vertelt Pim lachend. Hij wist zo vroeg
van het optreden af omdat hij bevriend
is met studiegenoot Robin Piso. Eén van
Pims bandleden is toetsenist, maar hij
heeft geen hammondorgel. “Die hadden
we graag willen hebben, maar daar mag
onze toetsenist nog wel een aantal jaartjes
voor werken. Die orgels zijn best prijzig.”
Voor en na de battle verzorgen de
Celluloid Gurus de muziek en de visuals.
Zij maken gebruik van ouderwetse

8mm-projecties met muzikale
begeleiding van ‘souljazz, softporno
soundtracks, franse beat, boogaloo en
sixtiespunk waarin het hammondorgel
domineert’, aldus de beschrijving op
hun site. “Dat past super goed bij de
hammondorgels van Robin en Thijs”,
vertelt Pim. (EdG)

Orgel Vreten

Voor een voorproefje van Orgel Vreten,
kijk op: www.orgelvreten.com.

Wanneer?
Donderdag 2 februari
van 22.00 tot 02.00 uur

Hammond Battle: Robin Piso
(DeWolff) vs. Thijs Schrijnemakers
(Wende Snijders, Stereo)
Waar?
In de Effenaar:
http://www.effenaar.nl/
agenda/7083

Wat kost dat?
7,50 euro.
Kaartjes zijn verkrijgbaar
aan de balie van de Effenaar
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What the flap is that
fluid flow up to?
The tiny cilia researchers use to transport fluids and mix them into
micro channels, are invisible to the naked eye. In order to accurately
and properly calculate their functioning, PhD student at Mechanical
Engineering Michiel Baltussen developed a new numerical method.

Paramecia use tiny cilia to move around
in water. Similar cilia can be found in the
lungs, driving mucus out of the body.
Scientists have now copied these
examples from nature, resulting in
artificial cilia. With the help of elastic
‘flaps’, fluids can be transported and
mixed on a microscopic level, which
could be ideal for the development
for a ‘lab-on-a-chip’ (LOC): a cheap,
independent and fast ‘lab’ the size
of a credit card for which a single drop
of blood or saliva is enough to calculate
certain levels.
Although several simple LOCs are already
being used today (for diabetics to test
their blood sugar, and for police to
conduct drug tests in traffic), researchers
are still looking for much needed
improvements. One of them is Michiel
Baltussen of the Department of
Mechanical Engineering. His research
is part of European collective ARTIC.
Dutch participants include the
universities of Delft, Groningen and
Eindhoven, and Philips.
“The European project elaborates on
research of my supervisor, Professor
Jaap den Toonder. He developed
artificial cilia that move with the help
of an electric field. The downside is
that the fluid that sits in between has
to be electrically isolating for the flaps
to work. If they don’t, we can’t transport
blood or saliva either.”
It’s why ARTIC has been searching for a
way to magnetically activate the cilia.
What Baltussen did was develop a
numerical model to accurately calculate
the fluid flows near the cilia.
“I started from an existing model, the
Fictitious Domain Method, in order to
describe the interaction between fluids
and solids. Although the results were
nice enough, they turned out not to be
sufficiently accurate, especially near
the flaps.”
Baltussen’s next step was to fix the model
and create a new version. It was a major
challenge. “As soon as the cilium, the
solid, shows substantial movement,
it’s very tricky to accurately describe
the fluid. In the existing model, a kind
of grid is used that moves along with
the flap to calculate the fluid flow (see
illustrations above). I opted for a static
grid. For each of the grid’s corners
I calculate the fluid flow’s speed.
The problem is, you have to accurately
attribute boundary conditions to both
fluid and solid in order to be able to
properly connect the two domains
mathematically.” The researcher didn’t
validate his approach with experiments,
simply because these are not yet available.
He used the the Arbitrary Lagrange Euler
Method, which is accurate for minor
movements.

Now, with Baltussen’s improved
method, fluid flows can be accurately
calculated whether the cilia show major
or minor deformations. It’s quite special,
since we’re talking microscopic data.

“Artificial cilia
are not the best
method for
lab-on-a-chip”
The flaps measure no more than two to ten
micrometers in height, and approximately
ten to a hundred micrometers in length.
They’re active in fluid channels measuring
one by one millimeters at the most.
“My method isn’t just meant for
decelerating Newton fluids such as
water, but also for non-Newton fluids
like saliva, lymphatic fluid and blood,
on a micro-level, all having elastic
attributes. While developing the numerical
model, I deliberately focused on those.
A large number of scientists in the field
of microfluidics only study systems that

work with water, in experiments as well
as numerically. But to what extent do
their findings retain their relevance when
you know the fluids that are analyzed
on a LOC display a behavior that’s very
different from water? It makes you
wonder if that’s realistic.”
Baltussen is equally down-to-earth when
asked about the future of artificial cilia.
“It’s a beautiful and elegant way for
transporting and mixing fluids.
Unfortunately, I have to confess it’s
not the best method for LOCs. We can
make other, more reliable, integrated
pumps that are air-driven and work with
membranes. For actuating small flaps
you need a fairly large magnetic field.
You’ll have to create a much bigger
device for actuating something tiny,
which is a serious limitation when it
comes to creating a manageable LOC.
It’s too bad, but that’s the reality we’re
facing. We can’t change it overnight.
Cilia just can’t be made a hundred times
more sensitive to a magnetic field.”
Nonetheless, Baltussen is fairly confident
his numerical model will be used.
He says the method can be applied to
more than just the calculating of fluid
flows around cilia. “It’s a numerical
model to accurately describe fluid or air
flows near a moving elastic object, even
if the object shows a major deformation.
One may use it to determine the flows
caused by airplane wings. Or for gauging

A grid that moves along with the flap.

flows near cardiac valves. In blood vessels,
it’s very important to be aware of the
shear at the wall, since it’s what activates
all kinds of chemical processes to heal
wounds, for example. If you can’t
determine that, there’s no way to
determine what will happen in the blood.

“Numerical model
can be used for
gauging flows in
cardiac valves”

A static grid.

my method. It adds to the so-called
‘finite-element package’ that’s been
developed and maintained by associate
professor Martien Hulssen of the
Department of Mechanical Engineering.”
Baltussen hurriedly adds the package
is only meant for those who ‘know
what they’re doing’. “A help desk is
not included,” he says, laughing.
“In Eindhoven, the package is used by
some ten PhD students and a number of
master students at BMT and Mechanical
Engineering.” And he uses it too, of course,
being a materials researcher at DSM in the
south of Limburg, where he was recently
hired. (FvO)

Researchers at the Department of
Biomedical Engineering (BMT) are said
to be especially interested in using

Michiel Baltussen. Photo | Bart van Overbeeke
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“We’re going to have
to make do”
Cuts in board grants l Judith van Gaal
Illustration l David Ernst
It was bad news for the university’s many study and student
associations: as of next academic year, board grants will be cut
to slightly over half of this year’s budget. In other words:
board members receive less pay, and it will be much harder to fill
board positions. The fact grants had to be cut was already obvious
last year, but it was only recently that students realized there was
no way they were going to see any extra funding. Last week, the
associations, the Executive Board and STU reached a compromise.

From the 2012-2013 academic year
onwards, Eindhoven study and student
associations will only receive 300,000
euro (the equivalent of 1000 months’
pay) to carry out their board tasks.
This academic year, that sum was still
545,000 euro (the equivalent of 1850
months’ pay). When the Executive Board
announced the cuts last year, students
were outraged.
It was clear from the start the budget
was fixed, but students were told the
distribution of the demands could still
be discussed. A previous proposal
was met with much resistance. Sports
associations were only to receive
money for Thêta and the Hajraa Outdoor
Tournament, and students could only
fill board position had they passed at
least ninety percent of their courses.
Representatives of the various umbrella
organizations talked to the Executive
Board, and STU to determine where the
proposal might be altered. Last week,
the parties came to an agreement.
For the 2012-2012 academic year, student
associations will receive a total of 504
months. The social associations (Demos,
ESC and SSRE) have 111 months to
distribute, sports associations (umbrella
board ESSF, Thêta, Hajraa, Hajraa Outdoor
Tournament, Fellenoord, Totelos, Asterix,
Pusphaira, Nayade) get 207 months.
Cultural associations have 70 months
to distribute between umbrella Scala,
Quadrivium, Doppio, and Footloose.

Finally, other associations, most notably
BEST, AEGEE, Wervingsdagen (recruitment
days), Bouwkunde Bedrijven Dagen
(Built Environment business days),
Integrand and UniPartners Eindhoven
have been granted 108 months. That
means that for every umbrella, months
have been cut by almost half compared
to this academic year (see box).
The selection is especially based on
the associations’ importance for both
university and the outside world.

“It could have
been much worse”
On top of that, the rules for applying for
a grant will become stricter in the years
to come. Today, students have to have
passed their first year in order to be eligible
for a board grant. For 2012-2013, they’ll
have to have passed three-quarters’ of all
their other courses as well. For 2013-2014
that percentage will be eighty, and for
2014-2015, ninety percent of courses
must be passed. These percentages are
subject to change, should the annual
evaluation prove them to be unrealistic.
The student’s progress will also be
monitored. Current master students
should have at least 12 ects. For Bachelor
College students, the standard’s even
higher: they need at least 15 ects.
Of course, they’d rather seen more money,
but all umbrella representatives and

student parties agree they ‘have done
all they can’ and feel the months have
been distributed fairly. Simon Bus,
representative of the ‘other associations’
umbrella: “Initially, only the Wervings
dagen were to receive anything, now all
associations will. Personally, I think
it’s a major improvement compared
to the original plan.” Tom Corstjens,
representative of the Eindhoven
Students Sports Federation (ESSF):
“We can now distribute the months
among nine associations. We looked
at the associations’ size and character.
For example, athletics association
Asterix will receive part of the grant.
Although it’s relatively small, it does
organize important events such as
the Batavierenrace.” Alwin Penterman
(Scala): “It could have been much worse.
Quadrivium was initially the only
association to receive some of the grant.
We understand cuts have to be made
some way or another.”
As far as the demands for application
and progress are concerned, opinions
vary. Simon Bus: “It’s a shame slower
students will no longer get a chance to
gain board experience. The demands
concerning progress are tough as well.
Students doing a board year would have
to pass one course every trimester at
least. Looking at our current board,
I don’t think any of us would be allowed
to stay.” Lotte de Koning (Compositum,
the umbrella for Demos, ESC, and SSRE):
“The demands are very strict, but there’s

no way around it; students have to start
studying harder and faster.”
To what extent these measures will
mean the end for some associations,
is hard to say, according to the umbrella
representatives. But one thing’s for sure:
finding board members will become
harder than ever. Sebastiaan van Zelst,
representative of the Federation Study
Association Eindhoven: “There will always
be people who want to do a board year,
but more and more students will be
reluctant as well. Not only does the pay
get worse, nationwide measures such
as the fine for prolonged studying are
added to the picture. We’ll have to see
whether we’ll have to start working with
part-time board members, or pass on
certain tasks to committees.” Alwin
Penterman (Scala): “Personally, I expect
the measure on prolonged studying to
have a stronger impact.”

“It’s a shame
slower students
will no longer get
a chance to gain
board experience”
“We’re going to have to make do”, says
Tom Corstjens, representative of ESSF.
“We may be able to merge associations,

or we could limit responsibilities, or
have the sports center take care of
certain tasks. We’ll be talking to the
sports associations and see what
options we have.”
Compositum wants to try and recruit
more Fontys board members, says Lotte
de Koning. “So far, boards have been
made up of TU/e students mostly.”
Student parties and the university council
have played a supporting role in the
process. Whereas last year they strongly
opposed any budget cuts, they now
realize they won’t get another penny.
Rob Kleijnen of the Eindhoven Student
Council: “There’sno reason for us to
keep fighting, especially since the
umbrellas have come to an agreement
with the Excutive Board and STU.” About
the stricter demands: “First, we thought
the measures were exaggerated, but
then we saw some of their ideas weren’t
half bad. I can imagine there’s no choice
but to increase the requirements to
prevent students and universities from
having to pay fines. I’m glad the new plans
are implemented gradually, though.”
Sandra van Tienhoven attended the
meetings for student party Groep-één.
“As long as the umbrellas are happy
with the 300K-distribution, we’ll support
the plan. The distribution between the
umbrellas is clear, and that’s a good
thing. It’s a consistent plan regarding
who gets what.”

Distribution board grants
2011/2012

2012/2013

(number of available grants, final distribution yet to be confirmed. Grants for italicized associations will
expire in the next academic year)

Federation Study
Associations
Eindhoven:
Compositum:

840 months
AnArchi, Mollier, KOers, of Course!, SERVICE, SUPport, VIA, ODIN, Interactie, Umbrella FSE, Cheops, Lucid, Thor,
J.D. van der Waals, Simon Stevin, J.P. Minckelers, Protagoras, Intermate, Industria, Gewis
210 months
Demos, ESC, SSRE
400 months
All Terrain, Attila/Euflex, Avalanche Boarders, Boreas, Concorde, Da Vinci, De Club, Don Quishoot,
The Elephants, ESAC, Icehawks, Isis, Okawa, Oktopus, Panache, Quatsch, Samourais, Squadra Veloce,
Suca, Tamar, Tantalus, Taveres, Vertigo, Weth, Zes, GNSK, Buitenwagen compagnie Thêta, Umbrella ESSF,
Thêta, Hajraa, Hajraa buitentoernooi, Fellenoord, Totelos, Asterix, Pusphaira, Nayade
85 months
Kinjin, Dekate Mousa, The Knights of the Kitchen Table, Umbrella Scala, Quadrivium, Doppio, Footloose
312 months
Mosaïc, de Asfalthappertjes, Ichthus, VGSEi, IEEE Student Branch Eindhoven, Stack, PF,
BEST, AEGEE, Wervingsdagen, Bouwkunde Bedrijven Dagen, Integrand, UniPartners Eindhoven

Eindhoven Student
Sports Federation:

Scala:
Other umbrella:

504 months
Umbrella FSE, Cheops, Lucid, Thor, J.D. van der Waals, Simon
Stevin, J.P. Minckelers, Protagoras, Intermate, Industria, Gewis
111 months
Demos, ESC, SSRE
207 months
Umbrella ESSF, Thêta, Hajraa, Hajraa Outdoor Tournament,
Fellenoord, Totelos, Asterix, Pusphaira, Nayade

70 months
Umbrella Scala, Quadrivium, Doppio, Footloose
108 months
BEST, AEGEE, Wervingsdagen, Bouwkunde Bedrijven Dagen,
Integrand, UniPartners Eindhoven

Supplement rather than attack at Studium Generale
In order to acquaint TU/e students and UU students with scientists from both institutes the Studium Generale (SG)
agencies have organized a series of duo lectures. Four times two professors have been invited to present their views
on the future and on each other’s work. The performances were not electrifying, as the scientists supplemented each
other rather than opposing each other as theoretical betas and engineers. The turnout was good, especially during
the combination of professor Frank Miedema (UU and UMCU) and professor Carlijn Bouten (TU/e) about the perfectable
human being and during the lecture on nanotechnology by professor Andries Meijerink (UU) and professor Bert Koopmans
(TU/e).
Frank Miedema spoke as a scientist and as an administrator, warning against too romantic a view of science. On the basis
of ‘his’ UMC he showed the complicated choices now facing hospitals in terms of specialization.
Professor Paul ’t Hart (UU) and professor Sjoerd Romme (TU/e) both discussed how many things are changing and have
changed in both public leadership and corporate culture. These changes are taking place so rapidly that politicians, as well
as CEOs and higher management, have to switch gears much faster than they used to.
In their lecture about the modernization of the cow, professor Bert Theunissen (UU) and professor Harry Lintsen (emeritus TU/e)
showed the public how technological progress and pressure from the Ministry brought about a totally different type of
dairy cow. Whereas it is much more productive, it is also highly susceptible to diseases.
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“They have a hospital, we the technology”
Biomedical Engineering is almost ready to start a new master’s degree
program Regenerative Medicine and Technology (RM&T). The curriculum
has been selected, as has the processing method, while the label ‘special
master program’ has already been granted by the Eindhoven Executive Board.
Now it is time to attract students, and to draw up timetables. In September
2012 the doors will be opened.
RM&T is a ‘special master program’ within the Biomedical Engineering master
at BMT, and is independent of the master Medical Engineering. Together
with professor Wouter Dhert, dr. Joost Fledderus and dr. Debby Gawlitta
(all employed in Utrecht) professor Keita Ito, dr. Anita Driessen-Mol and
dr. René van Donkelaar have designed this program for students with a
BMT or a Life Sciences background.
They are aiming at thirty students, a number which Van Donkelaar deems
easily achievable, judging by the enthusiastic reactions. If they bring a sound
motivation letter - which is a requisite for every applicant - external students will
also be welcome, provided they have completed a certain subject combination.
This means that students with many different preliminary stages will be starting.
Van Donkelaar: “Students coming from Utrecht are quite different from those
hailing from Eindhoven. They have a much stronger medical orientation
instead of a technological one. They don’t know our basic concepts and we
don’t know theirs. It is difficult anyhow to let those parties communicate.”
The following solution has been devised: for the first fifteen credits, to be
gained within three months, RM&T students will be working on a big case
in six mixed groups. The resulting interaction will make it possible for each
student’s knowledge to be shared. In this Introduction RM&T case each group
will have a different subject. Think of kidney, cartilage or heart valve.
Embracing that subject, they will have to design a project proposal that will
feature all aspects of regenerative medicine. “So it will have to deal with the
use of stem cells, imaging techniques and computer models. Consideration
must be devoted to animal tests and to the application to patients in hospital.
All students will follow lectures on this and each group will apply those elements
to their own theme. Every week the findings will be reported reciprocally.
For example: what has the lecture on test animals contributed to our cartilage
research?”
The case has been completely elaborated, the subject combination is ready.
Now the time has come to find the right teachers. The idea is for teachers from
both Utrecht and Eindhoven to give lectures to and supervise the students.
For this purpose students and lecturers will commute. “We do try to arrange all
contacts in Eindhoven on Monday, and in Utrecht on Tuesday and Wednesday.
Thursday is earmarked for independent study and Friday for reporting in
Eindhoven. Something like that.” This case will be followed by elective subjects,
to be attended in both cities, and a traineeship, preferably abroad or with the
partner university. The second and last year is intended for literature study
and graduation. The diploma obtained by the masters will be issued by the
departments where they are registered. They will include a mention of the
cooperation with the partners. In the end there will be a combined diploma,
Van Donkelaar expects.
Switching from one place to another has many benefits for scientists. The move
of dr. Debby Gawlitta from TU/e to UU will also come in handy in the preferred
partnership. Van Donkelaar knows her from her PhD stint in Eindhoven. Like
him, she is now program coordinator for RM&T, but in Utrecht. “In 2007 I went
to join the UMCU because I really like to work close to the clinical practice.
For questions of a biomedical nature I can easily turn to the UNMCU and UU,
but for technological issues I go to Eindhoven. When for instance I needed a
bioreactor that could bring about the perfusion of tissues and the mechanical
load at once, I appealed to TU/e. And indeed, it is there that the specific
bioreactor was developed and produced”, Gawlitta explains. In her opinion
the cooperation is an enrichment for the education. “And this results in better
research. Innovation arises when a theme is approached and studied from
different angles.”

Computer science: optional courses
for students of UU and TU/e
“Utrecht is the place to be in the area of gaming”, says dr. Marloes van Lierop,
Program Director for the bachelor of Computer Science at TU/e, “and here we
are strong in cryptography. Although we still have to put the flesh on the bones,
in a joint consultation meeting with UU we have expressed the intention to
offer our students optional courses.” In the master’s degree program both
sides are exploring which subjects are suited for this. They will be officially
recognized and will actively be brought to the attention of our own students.
For the bachelor’s degree program minor packages are offered at UU to TU/e
students, while elective subjects at TU/e will be open to UU bachelor students.
In addition, we are working out the possibility of a joint annual Student
Research Conference for graduating students.
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Preferred partnership Eindhoven and Utrecht taking shape

“The chemistry is tangible”
Cooperation TU/e and UU and UMCU | Norbine Schalij
Illustration | Jeannette Bos
For over a year some of the noses at TU/e have been emphatically
pointing north. That is where the colleagues and students are to be
found who seem indispensable for the broadening and strengthening
of the education and research profile that everybody continuously
pursues. And the north is looking back. On January 3, 2011, Utrecht
University, the University Medical Center Utrecht and TU/e decided
to join forces at a strategic level, entering into a so-called preferred
partnership. What is the status quo?
The focus in this cooperation is on
sustainable energy, medical imaging,
stem cells and regenerative medicine.
Thanks to the so-called preferred
partnership the participating institutes
will have more access to each other’s
science parks, equipment and laborato
ries. The combination of a classical
university and a university of technology
with a teaching hospital is called unique.
The partners have promised to invest in
joint research, will reciprocally offer
professors part-time appointments and
grant students access to each other’s
education. In the next five years each

Utrecht and
Eindhoven
research shoulder
to shoulder
partner will contribute over 1 million euro
to the cooperation kitty. It is expected
that by enhancing the quality of
education and research the partners will
have better odds of acquiring national
and European funds. This cooperation
links up with recommendations from
various policy plans from the Ministries
of Education, Culture and Science and
of Economic Affairs, Agriculture and

Innovation. Universities are urged to
select a profile and to work together.
Thus, the further development of a joint
knowledge infrastructure will contribute
to a reinforcement of the competitive
positions of Utrecht and Eindhoven alike.
Says the billing. Where are we one year
later?
Drs. Paul Bezembinder, appointed at
TU/e as coordinator of the project:
“We are well on track. Some activities
have seen a concrete start while others
are still in the exploratory stage. The
latter is in keeping with our working
method. Although the plan was received
with a measure of reserve here and there
at first, the cooperation between the
three partners is really budding very
nicely now. Everyone involved is
enthusiastic.”
As is drs. Anje Bakker, Bezembinder’s
colleague in Utrecht. “Technological
expertise is of great importance to us.
A combination with a university of
technology strengthens the areas that
we are involved in jointly, such as Life
Sciences and chemistry. For us Eindhoven
has an advantage over Twente in that the
links are more visible. Our four strategic
themes (Life Sciences, Sustainability,
Institutions and Youth & Identity, ed.) and
the subjects they include largely form a
good fit with the three strategic areas of
TU/e. Another factor in the equation is
that education at TU/e has come out best
in the Elsevier survey.”

Meanwhile three research projects have
started, cooperation is going on in three

Cross-fertilization
for minor and
curricula
educational areas and there are some
smaller projects under way. Utrecht
and Eindhoven are jointly putting their
shoulder to the research wheel of
sustainable energy, medical imaging and
regenerative medicine. Three new
curricula -two master’s degree programs
and a pre-med minor- are being drawn
up. Of those, a master in Regenerative
Medicine and Technology and a pre-med
minor will already start in academic year
2012-2013.
And there is so much more that can still
be developed. Bakker: “Wherever there
is a demonstrable use, our Departments
of Beta Sciences and Medicine are
making appointments with TU/e to have
students follow subjects from both sides.
The benefit of this cross-fertilization for
students is that they don’t individually
have to find out what the best combina
tion is for their curriculum and minor.
They can rest assured that the subject
matter is geared to each other’s
universities and has been approved
by the Examinations Committee.”
TU/e employees professor Emiel Hensen
and dr. Rene van Donkelaar, who are
speaking at length about TU/e’s relation
with Utrecht on the next page, say that
there have always been many ties
between researchers from both cities.
And surely students are not being asked
for the impossible with a train link of fifty
minutes, with four scheduled departures
every hour. “By now these ties are so
strong that Utrecht seems to be a logical
partner for TU/e”, both agree.

New fuel for research into solar fuels
Professor Emiel Hensen from the Molecular Catalysis group of Chemical Engineering and Chemistry
calls it a great opportunity to set up something new together with Utrecht University. The added
value that he and his Utrecht colleague professor Bert Weckhuysen expect for research is in the
complementary nature of the Eindhoven molecular approach and the Utrecht expertise in spectroscopy.
Apart from that, they are looking for cooperation in the educational area. The Graduate Program Solar
Fuels is an example in kind.
“Solar fuel such as hydrogen -obtained from the fusion of water- is difficult to store. We prefer to make
liquid fuel from sunlight. The dream that we are nourishing is to take CO2 from the air and use sunlight
to convert that into a liquid fuel. Catalysts are essential for making these conversions possible”, Emiel
Hensen explains to us about his discipline. Together with Weckhuysen he will be leading a research
program that will focus on the realization of solar fuels before the end of this decade. “In the catalysis
discipline the cooperation has already been properly organized”, says Hensen. “For one, we know the
Netherlands Institute for Catalysis Research (NIOK), set up from TU/e by Rutger van Santen. Now Bert
Weckhuysen is its scientific director. The NIOK has been instrumental in the setup of all kinds of major
programs, of which the most recent one is CatchBio, one of the seven Smartmix programs. Solar fuels
is new in the landscape, and is a hot topic.” It is going to be one of the research areas of the Dutch
Institute For Fundamental Energy Research. DIFFER is a part of the FOM institute which is moving to
the Eindhoven campus in 2015.

Weckhuysen is looking forward to this cooperation, because he thinks that Eindhoven has a very robust
chemical engineering program. “There are three pillars that give TU/e a high score with me, as well as
internationally. They are the Institute for Complex Molecular Systems of Bert Meijer, the cluster around
the process technology and catalytic chemistry. Historically Eindhoven has a strong position in catalysis.
The budget holder status of the NIOK lies in Utrecht and as a result there has for many years been a natural
Utrecht-Eindhoven axis. The chemistry is very much tangible, popularly speaking.”
Hensen concurs and designates the complementary nature of each party’s research as the golden
opportunity. “At TU/e we are working on the understanding of catalysis so as to make better materials.
We want to understand how CO2 reduces to a liquid fuel and are making models for this.
At UU one of the strengths is in-situ spectroscopy. They use light to see how a catalyst works at
a molecular level. The sum of these styles will have a reinforcing impact on solar fuels research.”
In the area of education Hensen and Weckhuysen are setting up a Graduate Program Solar Fuels for
master students and PhD candidates. “That is a somewhat broader cooperation, for the University
of Twente and Leiden University are participating too. The idea is for students to follow an optional
package of Solar Fuels in order to prepare them for a doctoral candidate position for which they need
to write an individual proposal. Students follow lectures at all four universities. Traineeship-like
assignments and graduation projects at two universities will also form part of the program.”
Hensen expects that some twenty students from all partners will begin in September 2012.
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Vox Academici
Professor Bert Snijder, Steel Constructions

Could vibrating guys at Hovenring
have been prevented?
The Hovenring -the new junction
between Eindhoven and Veldhoven- was
only reopened to traffic for a week when
it was hastily cordoned off by police once
again. The guys (cables) of the bicycle
roundabout hovering over the intersection
turned out to start vibrating with even
the slightest gust of wind, which may
cause damage to the anchoring, and it
could even break the guys. The public
has been attributing ‘Erasmus Brigde-like’
qualities to the bridge, and called it ‘a
shame for Eindhoven Knowledge City’.
What’s wrong with those guys at the
Hovenring, and could experts have
prevented these issues?
“The Hovenring didn’t suffer from a
construction error, that’s for sure”,
says Bert Snijder, professor of Steel
Construction at the Department of Built
Environment. He’s one of the experts
that was called in to review the guy
issue. And although his group usually
concerns itself with footbridges and
vibrating floors, he’s happy to try
and solve this particular problem.

“Guy constructions often cause vibrations,
but usually these aren’t harmful to the
construction. However, in some cases
specific vibrations do cause trouble.
You really can’t calculate whether or
not those harmful vibrations will occur,
and if they do, it’s hard to estimate the
damage they may cause. And even if
people had known beforehand the guys
were to vibrate, it would have been really
difficult to determine what precautions
should have been taken. These things
are hard to model, because you have to
know the actual situation. The engineering
firm had definitely taken into account
the guys could cause trouble, which is
why the city put aside some money to
solve possible problems. No, there’s
no one to blame for the Hovenring.”
“Guy bridges are economical construc
tions and are used all over the world.
Vibrations may occur, but these designs
have so many advantages, too. Vibrating
guys are being actively researched, and
because of that there are already many
ways to control possible problems. If you
look up when passing under the railroad

bridge on the A12 at Nootdorp, you can
see the guys have been covered in spirals.
The Rotterdam Erasmus Bridge was made
using dampers. A guy cable may start
vibrating for various reasons, since no
one bridge is alike. Every problem calls
for a different solution. Still, a spectacular
collapse like that of the US Tacoma-Narrows
Bridge is very unlikely these days...”
“It’s still unclear what caused the
vibrating at the Hovenring. The Italian
professor Alberto Zasso will be carrying
out several measurements his week,
and the City of Eindhoven has asked
Ton Vrouwenvelder of TUD and myself to
advise on the matter. To determine the
cause, figure out the best way to prevent
the vibrations, but also to determine the
anchoring fatigue. Based on the data we
have accumulated so far, there seems to
be a ‘galloping effect’: a wind-induced
vibration occurring in asymmetrical
constructions. These Hovenring guys
are perfectly circular of course, but since
they’ve been positioned at an angle,
certain wind directions can definitely
cause asymmetry. Alberto Zasso isn’t

Professor Bert Snijder. Photo | Bart van Overbeeke

convinced yet and is still thinking of
another problem, where wind swirls
at the back of the wires cause overall
vibration, a process that’s known as vortex
shedding. Still, there’s a relatively easy
solution to both problems: applying
damping. So really, the problems aren’t
all that serious, but because we have to
close a major road to solve it, people
experience an inconvenience and
suddenly have something to say. But they

can rest assured, because if this week’s
test results are good enough, the road
may be open to the public fairly soon,
possibly even before the final solution
has been installed.” (NT)

Parking pains
Right now, TU/e campus has 2,153
parking spaces, 1,900 to
2,100 of which are used during peak
hours. Two years from now, after several
major construction projects,

1,676

spaces will be left.
Of 3,300 TU/e employees 600
to 700 come to work by car every day.
50 percent of them lives less than 7
kilometers from university grounds.
Administration and maintenance for a
single parking space in the parking garage
university plans to build in the years to
come is

120 euro a month. That’s 4

times as much as the costs for a parking
space on ground level. However, the city
won’t allow more parking spaces on ground
level.
From March 1, departments and services
will be paying

7.50 euro out of their

own pockets whenever they want to privide
guests with an exit ticket. It’s discourage
ment policy: the regular rate for parking on
campus is

5 euro. (MvdV)

Read more about TU/e parking policy at
www.tue.nl/cursor and Cursor 11.
Impression of campus in 2020. Illustration | Masterplan Atelier Department of Built Environment
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Student as small change
Last week, friend of both student and
culture Halbe Zijlstra sent a bill to the
House of Representatives that is to end
the basic grant for master students.
This group is having a hard time as it is,
but now they’re faced with an even
heavier burden. They’ll either have to
borrow more money, or make more
money on the side. The bill has not yet
been accepted by the Senate, but I’m
sure the minority the government and
PVV has there will easily be turned into

a majority by SGP. The latter party
already announced canceling the
basic grant wouldn’t pose any serious
problems for them. You bet Halbe will
make it.
I had to go and check out the website
of these reformed brothers. All their
positions, ranging from abortus
provocatus to zzp’er (independent
professionals) are neatly alphabetized.
What’s striking, is that they are in favor
of having two-year master programs.
That would be very convenient for
TU/e, because that way you’d also be
burdening arts & humanities students
with an extra year of ‘self-investment’.
Right now, it’s still the science student
that will be running up the higher debt.
So SGP, take a stand and defend that
position. Unfortunately, I’m afraid it
won’t constitute the small change
they’ll be claiming with Rutte and his
buddies. After all, that’s what a student
has become in this political game:
small change for a party that still
doesn’t allow women to be on their
directory.

Natasha Franc
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Awesome
Last Saturday, my son and I were invited
to TU/e’s open day. Arriving at 2PM, we
were late for an info bag, but just in
time for the final lecture round:
Computer Science & Engineering. Class
on traffic lights and coffee machines.
We looked around and saw ‘cleverlooking vwo-students’. All good. Still, it
was in GEWIS’ common area my son got
really excited. What was so amazing,
you ask? The sofa. It was held together
with duct tape. “Awesome.”
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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?

Rector Van Duijn stays for Bachelor College
Rector Hans van Duijn and Excecutive
Board member mr. Jo van Ham can
stay on after their current term.
The University Council has decided
on the matter earlier this month.

Van Duijn will be the first-ever Rector
at TU/e to have served more than
two terms. He’s staying longer for
the Bachelor College.

Molecular self-assembly makes Nature
Researchers at the TU/e Institute for
Complex Molecular Systems (ICMS)
managed to track and coordinate a
process of molecular self-assembly via
various routes. It was previously
thought that molecules would
automatically form the proper

structure, but this study proves
self-assembly can in fact take several
routes, thus generating various
outcomes. In this case, the outcomes
were either clockwise or counterclock
wise polymer chains.

Study associations may be granted common area after all
On January 12th the Executive Board
promised study association Van der
Waals (Applied Physics) and Thor
(Electrical Engineering) to look into
the possibilities for a larger common
area in their new construction plan.
For now, the plan leaves hardly any

room for any area for drinks, according
to the students. Their ‘protest reception’
in front of the Executive Board’s office
attracted hundreds of students and
staff of both departments. The students
presented over seven hundred
signatures.

Christmas break: 319,703 kWh less energy consumed
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Flashback
Open day 1988 versus 2012
Compared to 25 years ago, TU/e’s
open days have definitely become a
bit more exciting. In 1988, visitors
mostly watched an listened to an expert
pointing at things on a poster. Today,
guests can actually participate, and
secondary schoolers are invited to work
on a case. In the Auditorium all eyes were
on the NAO robot last week, promoting
itself as well as fellow robots AMIGO
and the TURTLEs.

Photo 1988 | Archive IEC

What it is exactly the people in W-hal are
informed about is unsure. The photo’s
caption mentions they’re attending an
informational lecture of the Department
of Chemical Engineering.
The people pictured are not all that
different as far as their posture is
concerned. They’re not asked to do
anything, except drink coffee. Still,
the 2012 batch does smile more.
No wonder: a NAO is much more fun
than a poster. (NS)

The Christmas Challenge the Energyman
urged TU/e to participate in has been
a success. The challenge was to save
more energy than the 9 per cent that
was saved the year before during
Christmas break: during this Christmas

break, spanning two weekends and
five working days, TU/e managed to
save an average of 12 percent on energy
compared to regular weekend days.
In total, 319,703 kWh was saved,
which is about 33,570 euro.

Clmn Second chance
Recently, I finished my internship at my training
company. First of all, it’s been a great adventure
to work with Dutch colleagues. I discovered new
dimensions of Dutch culture I wouldn’t have noticed
had I been working with fellow international
students only. The North Sea flood in Zeeland of
1953, the plot of ‘New Kids Turbo’, famous Dutch
rock-bands from the 80’s - getting to know these
and many other details have enriched my
understanding of local people. Furthermore,
this internship has provided me with a second
chance. My first year of the master program wasn’t
as good as I had expected. Failed exams, poor
grades, negative feedback from straightforward
teachers – it all was a very harsh experience. In fact, it was tough to a point where
I started blaming myself for choosing this country and university. Moreover,
I lost much of my self-confidence and studying turned into an undesirable obligation
rather than an enjoyable process.
However, my second year started off with an internship. New people, new
environment, new tasks – it all allowed me to start everything from scratch.
All my previous failures were wiped out by new impressions and the help of
my new colleagues. Being encouraged and inspired by my new team mates’
enthusiasm I started enjoying the subject of control engineering again. By now
I’m sure I chose the right university in the right country and I’m passionate about
achieving my goals.
All of this wouldn’t have been possible had I not been given a second chance
at my internship. So, should anyone ever doubt applying for an internship, my
advice is: Just do it, because it’s a great opportunity to achieve personal growth.
Sultan Imangaliyev, from Kazakhstan, is a student of Systems & Control at the
Department of Mechanical Engineering

Photo 2012 | Angeline Swinkels
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