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Kontje geven
Achter elke sterke man staat een sterke 
vrouw. Dominee Gremdaat zou zeggen: 
“Kent u die uitdrukking?” Als ik deze 
wijsheid doorvertaal naar onze 
univer siteit, zou je mogen stellen dat 
onze sterke -toch nog voornamelijk 
mannelijke- wetenschappers tegen-
woordig vooral worden ondersteund 
door sterke vrouwen. Vijf vrouwen 
zwaaien op dit moment de scepter bij 
de diensten die verantwoordelijk zijn 
voor achtereenvolgens onze communi-
catie, huisvesting, personeelsbeleid, 
bibliotheek- en studentenzaken. En per 

1 juni zou er nog een vrouw bij kunnen 
komen die ons huishoudboekje gaat 
beheren, want dan vertrekt het hoofd 
Financiën, Paul Berg.
Zeker is al wel dat medio juni nog een 
vrouw dit exclusieve clubje gaat 
versterken. Nicole Ummelen, nu nog 
werkzaam aan de UvA, neemt dan het 
stokje over van universiteitssecretaris 
Harry Roumen. Kortom, bij de diensten 
slaagt de TU/e met vlag en wimpel  
als het gaat om vrouwen hoog in de 
organisatie krijgen. Het College van 
Bestuur gaf onze nieuwe secretaris  
to be zelfs een stevig ‘kontje’ in de 
selectieprocedure. Men wenste vooral 
een vrouw te benoemen, zo stond in 
het zoekprofiel, al waren mannen niet 
op voorhand kansloos.
Ook binnen de wetenschappelijke staf 
lijkt er op dit vlak enige voortgang 
geboekt te worden. Vorig jaar werd de 
TU/e verblijd met de eerste vrouwelijke 
decaan en haalden we de jongste 
vrouwelijke hoogleraar van Nederland 
binnen. Ben benieuwd of de decanen 
nu ook vaker ‘kontjes’ gaan geven aan 
vrouwelijk toptalent.

Twitter-zoektocht
‘Zeker als je verder nooit politiek verslaat, 
is ’t raar dat je plots iedere scheet over 
#martijnvandam retweet. Alumnus of 
niet.’ Ook tweetend blijft het zoeken wat 
onze nogal gevarieerde lezersschare 
interesseert. Dan is het fijn dat die lezers 
je scherp houden en de digitale lijnen 
zo prettig kort zijn. Het was een beetje 
‘trial-and-error’, zoals Cursor in juni 
2011 haar eerste ‘bewuste’ schreden  
op het Twitterpad zette (de drie jaren 
ervoor sluisde het account, via RSS, in 
betrekkelijke stilte slechts nieuws van 
de Cursorsite door). Elfhonderd volgers 
verder zoeken we nog altijd: naar nieuws, 
mooie verhalen, de fun side van 
bijvoorbeeld wetenschap - maar  
ook naar onze eigen weg en stek in 
Twittertown. Waarschijnlijk net als  
onze dorpsgenoten, onder wie alle 
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Deze mechanische rekenmachine, de 
Facit CI-19, heeft in 1962 dienst gedaan 
bij het practicum numerieke wiskunde 
dat docent Jos Jansen destijds verzorgde. 
Een mooi apparaat, maar je kreeg er wel 
een lamme arm van. “Als een student 
vijf vergelijkingen met vijf onbekenden 
numeriek moest oplossen, dan kon dat 
met dit handrekenmachientje. Hij moest 
een getal indrukken, negen keer draaien, 
het volgende getal indrukken, daarna 
vijf maal zwengelen, et cetera.” De TH had 
een zaal vol van deze -niet ongemerkt te 
stelen- apparaten.
Jansen, die veertig jaar aan de TU/e 
werkte en nu nog geregeld in Avondrood 
is, herinnert zich de fase waarin een 
Burroughsmachine voor het reken-
centrum werd aangeschaft. “De vloer 
moest trillingsvrij zijn, de temperatuur 
en vochtigheid constant en het ding 
kostte meer dan tien miljoen gulden.  
Nu hebben studenten een laptop, 
binden die achterop de fiets en betalen 
er vierhonderd euro voor. En hij kan 
minstens duizend keer meer dan die 
rekencentrumvullende Burrouhgs.” (NS)

Rekenapparatuur 1962  
versus 2012

Flashback

2 maart 2012 - Het College van Bestuur 
van de TU/e benoemt prof. dr. Emile 
Aarts per 1 mei tot vice-decaan bij de 
faculteit Wiskunde & Informatica (W&I). 
Momenteel is Aarts Chief Scientific Of-
ficer en lid van met managementteam 

van Philips Research Laboratories. 
Verder is Aarts deeltijdhoogleraar aan 
de faculteit Industrial Design van de 
TU/e. Naar verwachting zal hij in 2013 
Arjeh Cohen opvolgen als decaan van 
de faculteit W&I.

7 maart 2012 - Staatssecretaris Halbe 
Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, komt vandaag, donderdag 
8 maart, naar de TU/e voor een werk-
bezoek. Zijlstra zal onder meer worden 

geïnformeerd over het Bachelor College 
en de Strategic Areas Health en Smart 
Mobility. Het twee uur durend bezoek 
heeft een besloten karakter.

6 maart 2012 - Het cluster Proces-
technologie van de TU/e-faculteit 
Scheikundige Technologie heeft een 
NWO-BAZIS-subsidie van 357.000 euro 
binnengehaald. Met dat geld kun-

nen de procestechnologen twee dure 
apparaten aanschaffen: een geavan-
ceerde weegschaal en een camera  
om vloeistofstromen mee in kaart  
te brengen.

5 maart 2012 - TU/e-promovenda Petra 
Dijkman is er samen met onderzoekers 
van UniversitätsSpital Zürich in 
Zwitserland in geslaagd om in het lab 
gekweekte hartkleppen op minimaal 

invasieve wijze te implanteren in 
schapen. Door een nieuwe, inventieve 
methode integreren deze kleppen goed 
in het lichaam en blijven functioneren. 

1 maart 2012 - Dr.ir. Lex Lemmens, 
binnenkort Dean van het Bachelor Col-
lege, presenteerde donderdagmiddag 
in de Blauwe Zaal van het Auditorium 
de landelijke wervingscampagne voor 
het nieuwe bacheloronderwijs dat in 

september van start gaat. In dat  
kader kunnen jongeren de komende 
twee weken dromen insturen via 
www.beamyourdream.nl, die dan 
geprojecteerd worden op wolken en 
gebouwen door heel Nederland.

1 maart 2012 - Als onderzoeksfinancie-
ring uit het nieuwe ‘topsectorenbeleid’ 
te lang op zich laat wachten, dreigen de 
drie technische universiteiten tijdelijk 

duizend promovendi minder te kunnen 
aanstellen. Ze trekken aan de bel in 
een brief aan het kabinet.

29 februari 2012 - Voortaan houdt de 
TU/e haar TU/eXperience jaarlijks in 
de eerste week van juni in plaats van 
op de gebruikelijke eerste zondag van 
oktober. Op die manier kan de TU/e 
meedoen aan de Dutch Technology 

Week (DTW) die dit jaar voor het eerst 
wordt georganiseerd. Over een krappe 
drie maanden, op 3 juni, gaan enkele 
deuren van de TU/e open voor groot 
publiek.

29 februari 2012 - Nederland heeft deze 
ronde 5 toegekende Proof of Concept-
subsidies binnengehaald van de 22 
voorstellen die de European Research 
Council heeft gehonoreerd. Nederlandse 
universiteiten hebben hiermee de 

meeste Proof of Concept-financiering 
verworven in vergelijking met andere 
landen. Van de voorstellen die in  
heel 2011 zijn ingediend, kregen er  
in totaal 52 subsidie. Daarvan komen  
er drie van de TU/e. 

Philips toponderzoeker Emile Aarts vice-decaan W&I

Staatssecretaris Zijlstra op werkbezoek 

NWO-subsidie voor nieuwe apparatuur Procestechnologie

Gekweekte hartklep minimaal invasief geïmplanteerd 

TU/e in de wolken met Bachelor College

TU’s: duizend promotieplekken in gevaar

TU/eXperience vervroegd naar juni 

Relatief veel Proof of Concept-subsidie voor TU/e 

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?

Foto | Erik Geelen via IEC

TU/e’ers die dagelijks ons digitale 
pad kruisen. Drie van hen spraken 
we deze week eens wat uitgebreider 
- in 48 keer 140 tekens ongeveer.  
Zie pagina 4 en 5 in deze Cursor. 
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Laat het Majorana-fermion  
zich eindelijk zien?

Een campagne om van te dromen

Op een groot natuurkundig congres 
zorgde de Delftse natuurkundige Leo 
Kouwenhoven afgelopen week voor 
grote opschudding. Zijn onderzoeks-
groep lijkt het voor elkaar te hebben  
om een nieuw deeltje te maken,  
het zogenoemde Majorana-fermion.  
Hier wordt al sinds eind jaren dertig 
driftig naar gezocht. Het exotische 
deeltje zou gebruikt kunnen worden  
als informatiedrager in toekomstige 
kwantumcomputers.  
Wat is dit precies voor een deeltje  
en wat is er zo bijzonder aan? En ligt  
de kwantumcomputer dankzij deze 
ontdekking nu binnen handbereik?

“Groot nieuws voor de kwantumfysica, 
eindelijk lijkt dit magische deeltje 
gevonden te zijn”, glundert Servaas 
Kokkelmans, universitair docent 
Coherentie en Quantum Technologie aan 
de faculteit Technische Natuurkunde. 
“En niet alleen het deeltje zelf is omgeven 
met mystiek, ook de naamgever zelf.  
De briljante Italiaanse natuurkundige 
Ettore Majorana verdween in 1939  
-drie maanden na zijn aanstelling als 
hoogleraar- van de aardbodem, een hele 
theorie rondom het nieuwe fermion 

achterlatend. Het is echt een bijzonder 
deeltje, in meerdere opzichten. Het is 
niet altijd zo dat vanuit een theoretische 
ontdekking ook daadwerkelijk een 
“echt” deeltje gevonden wordt. 
Daarnaast is het Majorana-fermion 
dubbelkoppig: het is deeltje en 
anti-deeltje tegelijk, dat dankzij  
zijn eigenschappen als de ideale 
bouwsteen van de kwantumcomputer 
beschouwd wordt.” 
“De Delftse onderzoekers hebben het 
Majorana-fermion niet letterlijk gezien, 
maar konden het aantonen als 
quasi-deeltje. Aan uiteinden van 
supergeleidende nanodraden op een 
chip konden ze in een magnetisch veld 
metingen verrichten die erop duidden 
dat ze het Majorana-deeltje gecreëerd 
hadden. Er zijn sceptici die nog niet 
overtuigd zijn, maar als je op zo’n groot 
congres waar alle knappe koppen bijeen 
zijn met dergelijke resultaten komt, 
moet je wel zeker van je zaak zijn.”
“Het Kavli Instituut of Nanoscience,  
waar de groep van Kouwenhoven deel 
van uit maakt, doet veel onderzoek aan 
kwantumcomputers - slimme computers 
die complexe parallelle berekeningen 
snel kunnen uitvoeren. Maar voor dit 

soort berekeningen zijn de gewone 
informatiedragers -bits bestaande uit 
enen en nullen- niet goed genoeg. 
Daarvoor zijn qubits nodig, die bestaan 
uit enen en nullen tegelijk. Probleem  
is dat qubits erg instabiel zijn, en door 
interactie met de omgeving snel kunnen 
vervallen naar doodgewone bits. Geen 
stabiele qubits betekent helaas ook nog 
steeds geen kwantumcomputers op 
grote schaal. Het goede nieuws is nu  
dat Majorana-fermionen als paar ook 
een qubit kunnen vormen, dat juist 
vanwege de paarvorming vrij stabiel is.”
“Er zijn meerdere systemen om qubits 
voor kwantumcomputers te maken. 
Naast de Majorana-fermionen zou je ook 
Rydberg-kristallen kunnen gebruiken, 
die onze groep probeert te maken.  
Dit zijn enkele aangeslagen atomen in 
een ijl rubidiumgas, die dicht bij elkaar 
een kristalstructuur kunnen vormen. 
Hiermee zijn ook stabiele qubits te 
maken. Dus eigenlijk is deze ontdekking 
in die zin voor ons helemaal niet zo’n 
goed nieuws. Bovendien is de chip  
die Kouwenhoven gebruikt om zijn 
Majorana-fermionen te maken een  
stuk praktischer op je bureau dan  
onze enorme vacuümkamer.  

Aan de andere kant, er zijn meerdere 
paden die je kunt bewandelen om bij  
het zelfde doel uit te komen, en het is 
nog onduidelijk welke de beste is. 
Een ander mogelijk voordeel is dat 
kwantumcomputers met Rydberg 
kristal-gebaseerde qubits in principe 
geen beperkingen kennen. De computers 
die met behulp van Majorana-deeltjes 
kunnen worden gemaakt, zijn zoge-
noemde topologische kwantum-
computers, en die kunnen net niet alle 
operaties uitvoeren die gewenst zijn.”
“Het is natuurlijk niet zo dat we morgen 
meteen met de kwantumcomputer 
kunnen gaan werken. Met de Majorana-
deeltjes moeten er meerdere qubits 
gemaakt worden die kunnen samen-
werken en dan moet er nog een 

operationeel apparaat van gemaakt 
worden. Toch denk ik dat we dankzij 
deze vondst een grote stap voorwaarts 
gezet hebben. En omdat het relatief 
kleinschalige experimenten zijn  
-een chip is toch wat anders dan een 
deeltjesversneller- zijn er sneller 
resultaten en is ook de concurrentie 
groter. Als het recept er eenmaal ligt, 
kan iedereen aan de slag. Leo Kouwen-
hoven heeft echter wel een dikke 
portemonnee: een Spinoza-prijs en ERC 
Advanced Grant in de wacht gesleept en 
ook Microsoft deed een duit in het zakje. 
Dat betekent duurdere systemen en zelf 
minder hoeven te bouwen. In combinatie 
met een slim en handig team, moet daar 
op korte termijn toch wel meer moois uit 
gaan komen…”(NT)

Vox Academici

Dr.ir. Servaas Kokkelmans, universitair docent Coherentie en 
Quantum Technologie, faculteit TN

Foto | Rien Meulman

Zo’n 300 dromen zijn  
maandag- en dinsdagavond op 
gebouwen en wolken geprojec-
teerd vanwege de landelijke 
wervingscampagne Beam your 
dream. Tot en met woensdag-
ochtend zijn er 530 dromen 
ingestuurd, maar een droom 
wordt niet gebeamd als het 
bijvoorbeeld reclame betreft  
of beledigend is. 

Deze en volgende week bezoekt 
het ‘dreamteam’ in totaal 30 
tot 50 scholen in 14  
Nederlandse steden om de  
actie onder de aandacht te 
brengen bij scholieren

Het streven is om in die 2 weken 
zo’n 3000 dromen te tonen. 

Van 28 februari tot en met 
woensdagochtend hebben zo’n 
6000 unieke bezoekers de 
website www.beamyourdream.nl 
bezocht. 

Tot en met 18 maart wordt de 
commercial over de actie 105 
keer uitgezonden op MTV, 
Comedy Central en Teen Nick. 
Deze commercial duurt 
15 seconden. (JvG)

Servaas Kokkelmans. Foto | Bart van Overbeeke
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Deze week: eerstejaars Bor de Kock 
(links) (‘Ik heb dezelfde slacentrifuge 
als @MaximvanLoo’) en Rik Coenders 
(‘Waalwijk | Handbal | Witte Ster | 
Moller WW | TU/e | Informatica student | 
ESV Demos’) en docent Kees Huizing 
(‘Informatica (bewijssystemen, 
semantiek, OO, Java), didactiek, taal’). 
De drie treffen elkaar binnen hun 
faculteit Wiskunde & Informatica,  
maar vaker nog op Twitter.

Tweeten tijdens het interview? 
Natuurlijk niet. “Dat zou onbeleefd 
zijn.” Bor de Kock kijkt erbij alsof het  
de grootste vanzelfsprekendheid is, 
terwijl zijn haast onophoudelijke stroom 
tweets doet vermoeden dat hij zijn 
smartphone geen milliseconde loslaat. 
Tijdens het intikken van deze zin staat 
zijn Twitterteller (sinds april 2008) op 
een indrukwekkende, maar inmiddels 
vast alweer dik achterhaalde, 135.588 
tweets. Docent Kees Huizing tweette 
onlangs nog: ‘Amber alert ingetrokken, 
@bordekock aangetroffen. Hij maakt 
het naar omstandigheden redelijk’.
Eerstejaars informaticastudent Bor  
doet dan ook verslag van haast alles wat 
zijn pad kruist. ‘Er wordt gepraat over 
voetbal en iemand logt in op Windows 
Live. Mijn TIW-dar gaat loeien.’ Vooral 
zijn minimonologen vanuit de trein zijn 
bij zijn volgers in trek, weet hij. 
Iedereen mag weten waar hij uithangt  
of wat er in zijn boodschappenkar ligt 
-“mensen kunnen me toch ook gewoon 
tégenkomen in de supermarkt?”-, maar 
over zijn banksaldo, een nare baas of al 
te diepe zielenroerselen zal hij niet snel 
leeglopen. Maar de laatste keer dat hij 
met een onbeantwoorde liefde moest 
dealen, hebben zijn volgers het vast  
wel aan zijn tweets gemerkt, stelt Bor. 

Een lokale krant interviewde hem 
onlangs nog over wat de, ook in het  
echt onophoudelijk babbelende, 
‘hyperactieve twitteraar’ drijft. Dat is 
vooral het sociale aspect van Twitter.  
“Ik zie Twitter als één groot gesprek en 
een heel gemakkelijke manier om met 
nieuwe mensen in contact te komen.” 
Zijn duidelijk stillere studiegenoot Rik 

Coenders daarentegen gebruikt de 
dienst vooral als verlengstuk van zijn 
real life sociale bestaan, bijvoorbeeld 
om af te spreken met vrienden. Hij tweet 
naar eigen zeggen ‘in buien’ en ziet het 
bovenal als vrolijke afleiding tussendoor. 
Zijn volgers zullen hem niet snel stevig 
stelling zien nemen of pittige discussies 
zien aanzwengelen, “maar als er iets 
voorbijkomt wat me interesseert, reageer 
ik daar wél op”. 

Bor is vooral te spreken over de eenvoud 
van Twitter. “In tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Facebook biedt Twitter 
bijna geen functies. Je kunt berichten 
plaatsen, berichten van anderen delen 
en op elkaar reageren. Heel simpel en 
dat is ook de kracht ervan: iedereen  
kan het gebruiken hoe hij of zij wil”. 
Dat leerde ook Kees Huizing (alias  
@mackees) die in oktober 2008 met 
bedenkingen aan boord stapte. “Mijn 
broer zat al op Twitter en volgde vooral 
Amerikaanse columnisten en zo.  
Die ben ik toen ook gaan volgen, maar 
eigenlijk vond ik het, hoewel legitiem, 
allemaal niet zo interessant. Toen twee 
masterstudenten mij na een college 
gingen volgen -en ik hen-, kreeg ik  
pas een beeld van hoe je Twitter in 
sociaal opzicht kunt gebruiken.”
Al te hectisch is zijn online sociale 
bestaan niet. Hij heeft geen smartphone 
en tweet dan ook vooral ’s avonds, 
vanaf zijn MacBook of iPad. Heeft 
minidiscussietjes met bekenden, 
slingert graag een limerick of 
woordgrap zijn timeline op (“dat was 
dan een geslaagde Laplacetrans-
formatie”, nadat de interviewafspraak 
met Cursor verhuisde van Hoofdgebouw 
naar Laplacegebouw), doceert over 
stelling 1.5.16.2 uit het Bertins 
beroemde dictaat functionaalanalyse  
of roept @bordekock tot de orde als die 
blijft jammeren over zijn gesneuvelde bril.

“Tweets zijn als 
kleine bloempjes 
op je pad”

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

Tussen meeten en tweeten aan de TU/e
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Kees: “Het leuke is dat je wordt 
gedwongen om in heel weinig woorden 
iets te zeggen. Ik ben wel selectief in  
wat ik deel. Negatieve persoonlijke 
dingen vermijd ik sowieso; ik vind 
Twitter bovenal een relatief aardig en 
positief medium. Mijn motto: je moet 
niet elke scheet twitteren, maar laat  
elke tweet schitteren. Het zijn kleine 
bloempjes op je pad”. 

Veelzeggend zijn de bloempjes die 
anderen planten niet altijd. Zo maakt  
Rik (@rikcoenders, sinds april 2009) 
zich druk om ‘belachelijke voetbal-
uitslagen’, meldt hij dat er reclame  
op tv is, dat het reclameblok weer 
voorbij is of dat het wat hem betreft 
verboden moet worden om door een 
microfoon te hoesten. Dankzij het spel 
Foursquare leren zijn volgers bovendien 
regelmatig waar hij uithangt en dat hij 
onlangs ene Xander versloeg als mayor 
van het Auditorium.

Docent Kees vond het echter “een 
eyeopener” om studenten te volgen, 
“om te zien hoe hun openbare levens  

en privélevens door elkaar lopen en te 
zien wat hen bezighoudt. Ze twitteren 
over treinen, colleges, de boodschappen. 
Vaak niet vreselijk diepzinnig, maar het 
is als docent goed om je bijvoorbeeld  
te realiseren dat de eerstejaars die  
’s ochtends in alle vroegte in je 
collegebanken zitten, er vaak al een  
hele treinreis hebben opzitten. Ook is 
het leuk, en soms leerzaam, om te zien 
dat iets uit je betoog een student heeft 
verrast of hem juist heeft verveeld”.
Ook gebruikt hij Twitter wel eens om  
een roosterwijziging of het onderwerp 
van het college van vanmiddag aan te 
kondigen. Zoals: ‘Voor het onderwerp 
van vanmiddag zie volgende tweet’. 
Gevolgd door: ‘Voor het onderwerp  
van vanmiddag zie vorige tweet’.  
“Eén student had meteen door dat  
het over recursie zou gaan en reageerde: 
‘Maar het gaat toch niet over de 
faculteitsfunctie, hè?’. Dat voorbeeld 
heb ik daarop ook maar niet meer 
gebruikt.”

Hoewel Twitter volgens de drie in  
de student-docentrelatie duidelijk 
drempelverlagend werkt, blijft het voor 
Bor nog altijd zoeken naar bijvoorbeeld 
de juiste aanspreekvorm: “In tweets aan 
Huizing probeer ik ‘je’ of ‘u’ altijd een 
beetje te vermijden”. Kees: “Het viel me 
laatst pas op dat hij nog steeds vaak  

‘u’ zegt. Dan zou ik eigenlijk moeten 
zeggen: ‘Zullen we ‘je’ gaan zeggen?’ 
- maar dat is eigenlijk ook zo raar”. 

Met name Bor en Kees zouden Twitter 
maar moeilijk kunnen missen, “vooral 
de mensen die ik ook persoonlijk heb 
leren kennen”, zegt Kees. Bor wíl 
gewoon niet zonder Twitter, “het heeft 
zoveel aan mijn leven toegevoegd, zelfs 
mijn huidige relatie. Dat is ook het 
belangrijkste dat ik mensen via Twitter 
wil meegeven: durf nieuwe mensen te 
leren kennen. En durf veelzijdig te zijn”. 

Interview | Monique van de Ven
Foto’s | Paul Bloemen

“Durf nieuwe 
mensen te leren 
kennen” 

Tussen meeten en tweeten aan de TU/e
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Wielklevers en treintjes in een nieuw perspectief

Wielrennen draait -op het vlakke-  
voornamelijk om het overwinnen van 
luchtweerstand; niet voor niets dragen 
de renners zulke strakke pakjes. Dat je 
het jezelf makkelijk kunt maken door 
slim het wiel van een voorganger te 
kiezen en je te laten meezuigen in  
zijn slipstream is algemeen bekend. 
Maar dat een wielrenner ook profijt  
heeft van iemand in zijn wiel, zal menig 
sportliefhebber vreemd in de oren klinken. 

In de wetenschappelijke literatuur was 
het nog onderwerp van discussie, maar 
Bert Blocken heeft het nu definitief 
aangetoond: maar liefst 2,5 procent 
minder luchtweerstand voelt een renner 
met een ‘klever’ aan zijn achterwiel.  
Dit komt, simpel gesteld, doordat de 
remmende onderdruk die achter een 
renner ontstaat gedeeltelijk wordt 
gecompenseerd door de overdruk die 
zijn achterligger veroorzaakt: de lucht 
‘zuigt’ hierdoor minder hard aan zijn 
voorganger. “Het ontstaan van die 

overdruk wordt subsone stroomopwaartse 
verstoring genoemd”, zegt Blocken.  
“Dat is in de natuurkunde een bekend 
fenomeen, maar het brengt soms 
effecten met zich mee die tegen de 
intuïtie indruisen.”
Die winst van 2,5 procent treedt op bij 
een afstand van 15 centimeter tussen  
de renners en een snelheid van 54 
kilometer per uur - een snelheid die 
wordt behaald tijdens een ploegentijdrit 
of een sprint op oplopend vals plat.  
Het ‘duweffect’ slinkt snel als de 
achtervolger niet letterlijk in het wiel 
hangt: bij een meter afstand tussen  
de wielen is het voordeel nog maar  
0,6 procent, zo blijkt uit de simulaties 
die Blocken uitvoerde. Maar ook dat  
kan nog het verschil zijn tussen winnen 
en vlak voor de streep bijgehaald 
worden door het peloton. Overigens  
is het voordeel voor de wielklever 
uiteraard een stuk groter: voor hem  
is de luchtweerstand ongeveer een 
derde minder dan wanneer hij alleen 
zou rijden.
Deze opvallende resultaten vloeien voort 
uit een project waar Blocken, vroeger 
zelf actief wielrenner, de voorbije jaren 
bij betrokken was: samen met collega’s 
van de afdelingen Biomedische 
Kinesiologie en Biosystemen van de  
KU Leuven en ETH Zürich zocht de 

Vlaming op verzoek van de Wielerbond 
Vlaanderen naar de optimale fietshouding 
voor wielrenners. “Dat is meer dan 
alleen maar aerodynamica. Je wilt een 
optimum vinden tussen een goede 
aerodynamische positie en een houding 
waarin je ook nog veel vermogen kunt 

leveren. Dat laatste is de expertise  
van mijn Leuvense collega’s.” 
Om het effect van de fietshouding  
op de luchtweerstand te bepalen,  
deden Blocken en zijn collega’s 
uitgebreide testen in de windtunnel  
van het Nationaal Lucht- en Ruimte-

vaartlaboratorium in Marknesse.  
Een getrainde wielrenner kreeg daar  
een dertigtal sensoren opgeplakt  
(zie foto linksonder). Terwijl de atleet in 
de windtunnel in fietshouding op een 
fiets op een balansplatform zat, werd 
met deze sensoren de luchtdruk langs 

Hij weet alles van luchtstromingen in de gebouwde omgeving. 
Maar prof.dr.ir. Bert Blocken, hoogleraar Bouwfysica aan de TU/e, 

is ook een wielerliefhebber. In zijn jongste onderzoek komen  
die twee passies bij elkaar. Over hoe je kunt profiteren van  

een wielklever.

Een wielrenner 
met iemand in zijn 
wiel voelt minder 
luchtweerstand

Bert Blocken. Archieffoto | Bart van Overbeeke
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zijn lichaam vastgelegd. De totale 
horizontale kracht op het platform  
met de testrenner -feitelijk de lucht-
weerstand- werd ook gemeten. 
Vervolgens werd besloten een kunststof 
replica (zie rechterfoto onderop de 
linkerpagina) te maken van de wielrenner, 
om zo nog nauwkeuriger de luchtstroom 
om het lichaam in kaart te kunnen 
brengen. Hiervoor scanden de onder-
zoekers met een laser de contouren van 
de proef persoon. Met die informatie is 
in Luik een holle kopie van polyamide 
gemaakt. Dit ‘standbeeld van een 
fietser’ werd voorzien van 115 gaatjes 
met druk sensoren. Zoals op de foto te 
zien is, komen de drukbuisjes ‘net iets 
boven het zadel’ uit de replica. Daar,  
in het zog van de renner, heeft het de 
minste invloed op de luchtweerstand.
De metingen in de windtunnel hebben 
geresulteerd in een computermodel 
waarmee de luchtstromingen -en 
daarmee de luchtweerstand- rond  
de fietser tot in detail in beeld kan 
worden gebracht. Maar de berekeningen 
blijven niet beperkt tot de specifieke 
lichaamshouding van de replica: de 
onderzoekers kunnen met de laser-
scanner eenvoudig iemands lichaams-
vorm vastleggen, en vervolgens zijn 
precieze houding op de fiets virtueel 
aanpassen. Blocken: “Dat betekent ook 

dat de profrenners voor het onderzoek 
niet telkens naar Eindhoven of Leuven 
hoeven te komen voor tests.”
De luchtweerstand wordt in belangrijke 
mate bepaald door de stromings-
dynamica in een grenslaag van enkele 
millimeters dik op de huid/kleding van 
de renner. Deze cruciale zone is in de 
simulatie opgedeeld in roosterpunten 
met een onderlinge afstand van slechts 
0,014 millimeter - in totaal bevat het 
model tussen de twaalf en achttien 
miljoen punten. Voor een optimaal 
resultaat werkt Blocken met tijdstapjes 
van 0,3 milliseconden. Een model met 
zoveel detail vergt nogal wat rekentijd: 
zelfs het speciale computercluster in 
Vertigo -met 144 processoren- doet  
er zo’n twaalf uur over om een enkele  
simulatie door te rekenen.
Het hierboven beschreven project  
was toegespitst op het analyseren  
van individuele renners. Maar toen hij 
eenmaal de beschikking had over een 
werkende simulatie, kon Blocken het 
niet laten om eens te proberen wat er 
zou gebeuren als hij twee renners  
achter elkaar zou plaatsen. “Dat heb  
ik uit eigen interesse gedaan, het viel 
niet meer binnen de opdracht”, zegt  
de wielerliefhebber. 
Blockens hobbyproject geeft uitsluitsel 
over de voordelen voor een renner van 

een wielklever. Enkele weken geleden 
hebben extra metingen in de windtunnel, 
nu met twee renners, de uitkomsten van 
de simulaties bevestigd. Sommige van 
deze uitkomsten kunnen een behoorlijke 
impact hebben op de wielersport,  
denkt Blocken. “Uit de simulaties blijkt 
bijvoorbeeld dat in een treintje van 
renners, zoals bij een ploegentijdrit,  
niet de laatste renner de minste 
luchtweerstand ervaart, maar juist de op 
een na laatste.” De 37-jarige hoogleraar 
denkt dat ploegen andere keuzes 
kunnen maken bij de volgorde van de 
renners bij ploegentijdritten, rekening 
houdend met de lichaamsbouw van  
de verschillende renners. 

Blocken wil daarom in de toekomst  
ook simulaties doen voor treintjes met 
renners van verschillende posturen.  
Of de wielerprofs zijn adviezen zullen 
opvolgen is een tweede: “Een van de 
renners die aan het onderzoek meedoet, 
heeft al laten weten dat hij denkt dat  

het negatieve psychologische effect  
van iemand in je wiel sterker is dan de 
winst die je haalt door de verminderde 
luchtweerstand. Dat kan ik voor een 
reguliere wedstrijd natuurlijk niet 
uitsluiten, maar mijn onderzoeks-
resultaten zijn vooral interessant  
voor de ploegentijdrit.”

Het wieleronderzoek van Blocken is niet 
onopgemerkt gebleven. Gisteravond,  
7 maart, besteedde tv-programma 
Labyrint (VPRO/NTR) aandacht aan  
de bevindingen van Blocken. In dat 
programma komt ook het onderzoek aan 
bod dat zijn groep in de Rotterdamse 
haven uitvoerde. In opdracht van het 
Havenbedrijf Rotterdam bracht Blocken 
met zijn promovenda ir. Wendy Janssen 
het volledige windveld in het haven-
gebied in kaart. De resultaten maken  
het de Rotterdamse loodsen makkelijker 
om de reusachtige containerschepen 
veilig de haven binnen te manoeuvreren. 
De hele uitzending is terug te kijken  
via de website van Labyrint  
(www.labyrint.nl). (TJ)

Met een laser-
scanner wordt 
de lichaamsvorm 
vastgelegd 

Grafische weergave van de computersimulatie. De verschillende kleuren staan voor de berekende windsnelheden in 
meters per seconde (zie de schaalverdeling links). Rechts is met pijlen ook de richting van de luchtstroom aangegeven.
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In de rubriek Sluitstuk 

vertellen afstudeerders 

over hun afstudeeronderzoek.

Sporen van veenmosjes lijken extra 
hoog de lucht in te komen doordat  
ze samen een vortex-ring vormen.  
Dat vermoedden althans Amerikaanse 
biologen, die het verschijnsel regi-
streerden met een hogesnelheids-
camera. Student Technische  
Natuurkunde Guido Lejeune bootste  
het verschijnsel na, maar raakte niet  
erg overtuigd van hun theorie.  

Zo’n vortex-ring is als de rookringen  
die sommige rokers kunnen blazen.  
De ring stuwt zichzelf voort, terwijl  
de deeltjes erin ‘gevangen’ blijven.  
Wat een ontdekking, dachten de 
biologen: hoe krachtig zou die ring  
zijn en zou de verhouding tussen de 
deeltjes en de lucht door de evolutie 
geoptimaliseerd zijn? De bestudering 
van veenmos in een laboratium is  
echter lastig. Een Wageningse professor 
vroeg Lejeune daarom de situatie na  

te bootsen met een schaalmodel. 
Veenmossporen worden de lucht in 
geschoten als de capsules waarin ze 
zitten ontploffen. De lucht in de capsule 
wordt namelijk samengeperst, doordat 
de capsule indroogt en verschrompelt. 
De druk wordt het capsuledekseltje 
uiteindelijk te veel. 

Lejeune maakte de veenmoscapsule  
na op schaal: een lange metalen buis 
met aan het begin een kraantje om  
de luchtdruk op te voeren en aan het 
uiteinde een cilinder met een rubberen 
afsluitdopje. In plaats van omhoog 
moest het ding omlaag ejaculeren, 
omdat de sporen tegen het rubberen 
dopje moesten liggen. De sporen, 
afkomstig van de lycopodium  
(een plant), waren iets te klein,  
maar beter dan het meel, de zoetstof  
en het babypoeder die Lejeune  
eerder had getest. 

Met twee lasers die vlak na elkaar  
een korte puls geven, maakte hij foto’s 
van de sporenwolken. Een computer-
programma vergeleek de foto’s met 
elkaar, waardoor de bewegingen  
van de deeltjes duidelijk werden.  
De resultaten laten inderdaad een 
vortex-ring zien, maar echt overtuigend 
vond Lejeune die niet. “Je ziet nog een 
heleboel andere stromingen, die de 
biologen niet zagen.”

Zijn eigen vermoeden: dat de sporen  
als een compact bolletje omhoog 
vliegen en snelheid verliezen zodra  
ze uit elkaar vallen. Dan neemt de wind 
ze mee. Foto’s van een experiment 
waarbij sporen eenvoudigweg uit een 
gasslangetje vallen, ondersteunen dit 
vermoeden. “Het kan dus zijn dat die 
vortex slechts een bijverschijnsel is. 
Meer onderzoek is nodig om het  
zeker te weten.” (EV)

Sluitstuk
Het mysterie van de vliegende veenmossporen

Guido Lejeune. Fotomontage | Rien Meulman

Beter zicht op water in coatings

Als gevolg van internationale milieu-
beschermende regelgeving komen 
steeds meer coatings op waterbasis op 
de markt. Doordat deze coatings per 
definitie oplosbaar zijn in water, zijn  
ze ook kwetsbaarder voor water uit de 
omgeving. Het promotieonderzoek dat 
Viktor Baukh uitvoerde bij de onder-
zoeksgroep Transport in Permeable 
Media (TPM) had tot doel om water-
opname en -transport in meerlaagse 
coatings beter te begrijpen, om meer  
te kunnen zeggen over de effecten  
van water in deze verflaagjes. 
Baukh bestudeerde een coating die 
representatief is voor de meerlaagse 
coatings die voor auto’s worden gebruikt 
- bestaande uit een toplaag op 
oplosmiddel, aangebracht op een 
grondlaag op waterbasis. Hij deed dit in 
samenwerking met TNO en AkzoNobel, 
een van ‘s werelds grootste coating-
fabrikanten. 

Om het water in de coatings in beeld  
te brengen, gebruikte Baukh een 
‘home-made’ MRI-scanner. “De scanners 
die in de medische wereld worden 
gebruikt hebben een resolutie van een 
paar honderd micrometer. Dat is voor 
ons onderzoek niet genoeg, want de 
laagjes van de coating zijn elk slechts 

enkele tientallen micrometers dik.” In 
Baukhs onderzoeksgroep is daarom een 
speciale MRI-scanner gebouwd met een 
resolutie van een paar micrometer. 
Het gaat om een uniek apparaat, vertelt 
de onderzoeker: “Alleen in Surrey 
hebben ze ook zo’n MRI-scanner. Maar 
de onze is beter: we kunnen de vier 
voornaamste componenten van de 
coating - het pigment en drie soorten 
polymeer-  allemaal onderscheiden en 
het watertransport hierin zichtbaar 
maken. Je kunt bijvoorbeeld zien dat 
door de opname van water de grondlaag 
zachter wordt. Dat ik dat proces 
zichtbaar heb kunnen maken, daar ben 
ik best trots op.”
Baukh, die zijn onderzoek na zijn promo-
tie als postdoc in de TPM-groep voortzet, 
is ook trots op het model voor water-
transport in meerlaagse coatings dat hij 
naar aanleiding van de metingen heeft 
kunnen opstellen. “Uit mijn model blijkt 
dat je alle relevante effecten kunt 
voorspellen als je twee parameters kent: 
de doordringbaarheid van de toplaag  
en de zogeheten sorptie-isotherm van 
de grondlaag, die de waterinhoud van 
de coating beschrijft bij een bepaalde 
vochtigheid.” 
Voor fabrikanten is het voortaan 
eenvoudig om de effecten van water  
op coatings te meten, zegt Baukh:  
“Met behulp van ons model kun je de 
waterresistentie van dit soort coatings 
bepalen met slechts een eenvoudige 
weegschaal waarmee je de toename  
van het gewicht door het opgenomen 
water kunt meten.”
Baukh gebruikte zijn model al om de 
procedure voor verweringstests voor 
coatings onder de loep te nemen. Zijn 
conclusie: door hun relatief korte duur 

zijn de tests niet maatgevend voor de 
effecten op langere termijn. “De invloed 
van wateropname op de verwering van 
coatings werkt op veel langere 
tijdschaal; het mechanische proces van 
uitzetten en krimpen heeft tijd nodig.  
De tests geven wellicht een goed beeld 
van de invloed van temperatuur en 
uv-licht, maar wat betreft blootstelling 
aan vocht heb ik mijn twijfels.”
Hoewel Baukh zich voornamelijk concen-
treerde op coatings voor de automotive-
industrie, komt een van de opvallendste 
resultaten uit zijn proefschrift voor 
rekening van de luchtvaartsector: uit  
zijn metingen blijkt dat een veelgebruikte 
hydraulische vloeistof -voor de remmen 
en het landingsgestel- de toplaag van 
coatings op vliegtuigen aantast. 
Hierdoor wordt de doorlaatbaarheid 
voor water van deze essentiële coatings 
vergroot. “Je moet niet denken dat die 
coatings hierdoor van de ene op de 
andere dag afbladderen”, relativeert de 

onderzoeker, “maar het zal de levens-
duur van de coating zeker negatief 
beïnvloeden.”
Eventuele aanpassingen aan coatings 
door zijn onderzoek zullen niet erg 
zichtbaar zijn, denkt Baukh, maar dat wil 
niet zeggen dat ze geen impact hebben. 

“Ik leg het aan vrienden vaak zo uit: als 
je voor de automotive-industrie iets 
bedenkt waardoor je een schroefje per 
auto minder nodig hebt, dan heb je het 
wel over veertig miljoen schroefjes per 
jaar die niet kunnen doorroesten of door 

een andere oorzaak breken. Opgeteld 
heeft dat een enorme economische 
impact.”
Hetzelfde geldt voor kleine verbeteringen 
aan coatings die in de luchtvaart worden 
gebruikt. “Als coatings op vliegtuigen 
zes jaar meegaan in plaats van vijf jaar 
levert dat al een enorme besparing op. 
Helemaal als je bedenkt dat de eerste 
nieuwe laag vaak wordt aangebracht 
over de oude coating heen. Dat maakt 
het vliegtuig een halve ton zwaarder en 
dat betekent weer dat je vijf passagiers 
minder mee kunt nemen. Het is dus van 
groot belang om goed te snappen hoe 
weersinvloeden zoals temperatuur-
schommelingen, uv-straling, en dus  
ook de blootstelling aan vocht, invloed 
hebben op het verouderen van deze 
coatings.” (TJ)

Water dat doordringt in coatings op auto’s en vliegtuigen kan na 
verloop van jaren tot schade leiden. Het uitzetten en weer krimpen 
van de coatings door de afwisseling van vochtig en droog weer, of 

zelfs vorst en dooi, leidt tot versnelde veroudering. Dr. Viktor 
Baukh, geboren in Rusland en opgegroeid in de Oekraïne,  

wijdde zijn promotieonderzoek aan dit onderwerp.  
Hij promoveerde op 5 maart.

Milieuvriendelijke 
coatings op water-
basis zijn per 
definitie kwets-
baarder voor water

Voortaan is het 
eenvoudig om  
de effecten van 
water op coatings 
te meten

Victor Baukh. Foto | Rien Meulman
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1    Wat zien we op de cover van je proefschrift?

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?

4 brandende vragen

Joris Janssen (IE&IS) | Technologie die communicatie verrijkt

1 | cover
Je ziet twee synchroniserende huidgeleidingssignalen die de kern vormen 
van veel van de fysiosociale technologie geïntroduceerd in het proefschrift. 
Daarnaast is er op de achtergrond een silhouet te zien van twee personen 
die naar elkaar toekomen, een symbool van het uiteindelijke doel van de 
fysiosociale technologie. 

Fysiologische metingen (zoals hartslag) zijn niet langer alleen maar beschik-
baar in medische contexten, maar vinden steeds vaker hun weg naar ons 
dagelijks leven via bijvoorbeeld smartphones en draagbare sensoren.  
Omdat deze signalen sterk gekoppeld zijn aan emoties kunnen ze mogelijk 
ook gebruikt worden om communicatie te verrijken. Daarom heb ik in het 
proefschrift communicatietechnologie onderzocht die op verschillende 
manieren gebruikmaakt van fysiologische signalen om empathie en sociale 
verbondenheid te vergroten. 

Voor een aantal van de experimenten was het virtual reality lab aan Stanford 
University (waar ik een jaar heb doorgebracht) erg belangrijk en de expertise 
van de onderzoekers daar zeer leerzaam. Ondertussen is er een soortgelijk 
lab bij de Human Technology Interaction-groep van de TU/e opgezet. Daarnaast 
was ook de samenwerking met Philips Research (partner in het project) erg 
waardevol. 

Steeds meer wetenschappers hebben kritiek op de verarming van sociale  
interactie die de populariteit van bijvoorbeeld sociale netwerksites met zich 
meebrengt. Tegelijkertijd zien we dat eenzaamheid in de westerse samen-
leving verder toeneemt, wat desastreuze gevolgen heeft voor ons welzijn en 
onze gezondheid. Het proefschrift laat zien dat de fysiosociale technologie 
die ik introduceer sociale interactie kan verrijken en de potentie heeft om 
sociale verbondenheid te vergroten.

2 | feestjes

3 | onmisbaar

4 | samenleving

Petra Dijkman (BMT) |  Gekweekte hartkleppen geïmplanteerd met katheter

1 | cover
Onderaan zie je een gekweekte hartklep die in een stent 
is geplaatst om minimaal invasieve implantatie mogelijk 
te maken. Daarboven is een DAPI-kleuring (blauwe stipjes) 
te zien, waarmee de snelle repopulatie van de geïmplan-
teerde klep is aangetoond. De verrassing komt als je de  
voor- en achterkant tegelijk bekijkt...

Nieuwe meegroeiende hartklepjes voor baby’tjes doen het 
goed op feestjes. Cellen zaaien op een hartklepvorm en dan 
kweken tot ze klaar zijn, begrijpt iedereen wel. Dat we de 
cellen er daarna weer uithalen klinkt wat tegen strijdig, maar 
vormbehoud en houdbaarheid van de klep zijn wel logische 
verklaringen. Afhankelijk van het publiek probeer ik ook uit 
te leggen dat we ze door een nieuwe techniek nu ook kunnen 
implanteren zonder de borstkast open te maken (‘minimaal 
invasieve implantatie’).

Een trechter was onmisbaar. Om de klep in de implan-
tatiekatheter te krijgen, moest deze opgevouwen 
(gekrompen) worden. De steriele krimpapparatuur uit 
het ziekenhuis is echter erg duur en we vonden in de 
trechter van de Xenos een goed alternatief.

Wereldwijd worden er jaarlijks 275.000 hartkleppen 
vervangen. De huidige bioprothesen gaan echter 
slechts ongeveer tien jaar mee en bovendien kunnen 
ze niet meegroeien met opgroeiende kinderen. Om 
het aantal heroperaties te verminderen, ontwikkelen 
wij een klep die levend is, niet afgestoten wordt en 
kan meegroeien met de patiënt. Om het ongerief van 
de operatie te verminderen, hebben we daarnaast de 
meegroeiende klep zo aangepast dat deze minimaal 
invasief geïmplanteerd kan worden. De patiënt zal nog 
maar één keer geopereerd worden en hiervan sneller 
herstellen, waardoor ziektekosten zullen afnemen.

2 | feestjes

3 | onmisbaar

4 | samenleving

1 | cover
Linksonder en rechtsboven zien we het oppervlak van magnetische nanobol-
letjes. Die zijn voorzien van antilichamen (de roze-groene vormen met de 
lange tentakels). Het goudkleurige blokje in het midden stelt een prostaat-
specifiek antigeen (PSA) voor - een eiwit dat duidt op de aanwezigheid van 
prostaatkanker.

Ik heb een nieuwe manier ontwikkeld om PSA aan te tonen, met behulp van 
magnetische nanobolletjes. Deze bolletjes worden door de PSA-moleculen 
aan elkaar gelinkt, waardoor clusters ontstaan. Als je deze bolletjesclusters 
nu met kleine spoeltjes aan het draaien brengt, kun je de clusters -en indirect 
dus PSA- detecteren door ze met een klein lasertje te beschijnen. Het is een 
bijzonder gevoelige techniek; dat is nodig omdat de concentratie PSA in het 
bloed erg laag is. 

De optische detectie van de clusters van nanobolletjes was de belangrijkste 
doorbraak. Dat was nog niemand eerder gelukt. De essentie is dat de ver-
strooiing van het laserlicht varieert met dezelfde frequentie als waarmee de 
clusters roteren. Losse bolletjes hebben dat effect niet, doordat ze bolvormig 
zijn.

Op basis van mijn onderzoek kunnen kleine apparaatjes worden ontwikkeld 
waarmee je bij de huisarts binnen een kwartiertje kunt zien of je veel PSA in 
je bloed hebt. Daar hoef je dan niet meer voor naar het ziekenhuis. Je kunt 
het vergelijken met de apparaatjes waarmee je tegenwoordig heel eenvoudig 
kunt zien of je bloedsuikerspiegel in orde is. 

2 | feestjes

3 | onmisbaar

4 | samenleving

Andrea Ranzoni (TN) | Test voor prostaatkanker bij de huisarts

(Onder redactie van Tom Jeltes)
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How do you make a 
lithography system that 
goes to the limit of what 
is physically possible?

At ASML we bring together the most creative minds in physics, electronics, mechatronics, software
and precision engineering to develop lithography machines that are key to producing cheaper, faster,
more energy-ef� cient microchips. Our machines need to image billions of structures in a few seconds
with an accuracy of a few silicon atoms. 
 
So if you’re a team player who enjoys the company of brilliant minds, who is passionate about solving
complex technological problems, you’ll � nd working at ASML a highly rewarding experience.
Per employee we’re Europe’s largest private investor in R&D, giving you the freedom to
experiment and a culture that will let you get things done. 
 
Join ASML’s expanding multidisciplinary teams and help us to continue pushing
the boundaries of what’s possible. 

Gespecialiseerd in begeleiding van mensen met autisme

www.arbeidsadviesbureau.nl

 16 & 17 maart Amsterdam RAI

  www.carrierebeurs.nl

 Het grootste carrière-evenement van Nederland met de beste werkgevers!



@ anneliesverschu 7 maart

Een VVD die de kenniseconomie 

niet afbreekt #beamyourdream

@mvanhaperen  6 maart 

Ik droom van: dromen terug 

kijken en opnieuw beleven 

#beamyourdream #TUeindhoven

@M_Steinbuch: Ik droom van: dat 

iedereen elektrisch rijdt 

beamyourdream.nl/#droom_2536 

#beamyourdream 

@FredGaasendam 6 maart

Ik droom van: medicijnen die elk 

type kanker volledig genezen - 

Enith Vlooswijk beamyourdream.nl/

dream/2511 #beamyourdream
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BEAM YOUR DREAM

UR-podium

Het zal niemand op de campus ontgaan 
dat parkeren steeds lastiger aan het 
worden is. We zijn sinds oktober dan 
ook een 200-tal parkeerplaatsen 
kwijt geraakt en dat aantal zal naar 
verwachting oplopen tot 477 plaatsen 
in oktober 2013. De bouwactiviteiten 
op ons terrein rond MetaForum (oude 
W-hal) worden geïntensiveerd door  
de aanleg van de Groene loper en  
bouwactiviteiten bij Natuurkunde.  
Rond Vertigo, het Hoofdgebouw en 
N-laag zal het de komende periode 
steeds moeilijker worden een plaatsje 
te vinden voor je auto. 
In het Campus 2020-programma is het 
nog niet helemaal duidelijk waar het 
met de parkeervoorzieningen precies 
naartoe gaat. Er lopen nog diverse 
beleidvoorbereidende onderzoeken. 
Aan een parkeervisie en mobiliteitsplan 
wordt nog gewerkt. In de wandelgangen 
zorgt dit alles voor gesprekstof en 
gonzen reeds geluiden dat vrij parkeren 
niet alleen voor gasten maar ook voor 
medewerkers z’n langste tijd heeft 
gehad. Feit is dat het gratis verstrek-
ken van uitrijdkaarten aan gasten 
inmiddels is afgeschaft. Faculteiten 
worden uitgenodigd uit hun middelen 
(die bedoeld zijn voor onderwijs, 
onderzoek en kennisvalorisatie) 
uitrijdkaarten aan te schaffen. 
Daarmee wordt het potje parkeer-
opbrengsten van het CvB met  
7.50 euro per uitrijkaart gespekt. 

Er zijn faculteiten die daar niet in  
mee gaan, omdat daar in de laatste 
begroting geen voorziening voor was 
getroffen of omdat zij de schaarser 
wordende centen liever aan onderwijs, 
onderzoek en kennisvalorisatie 
besteden. Het is bedenkelijk dat 
hiermee mogelijk afbreuk gedaan 
wordt aan onze gastvrijheid richting 
bedrijfsleven en zakenrelaties.  
Op dat gebied hebben we immers een 
reputatie hoog te houden! Die relaties 
en contacten zouden we moeten 
koesteren.

Het CvB heeft vorig jaar de UR niet om 
advies gevraagd over de uitrijdkaarten 
voor bezoekers en mijn inschatting is 
dat als zij dat wel had gedaan het CvB 
voor dit plan weinig handen op elkaar 
had gekregen. Als het gaat om het 
parkeren van auto’s en fietsen van 
studenten en medewerkers is dat een 
zaak die ons allemaal aangaat en dus 
een punt op de agenda van de UR! 
Misschien is het niet meer dan een 
droom, maar ik heb nog steeds een 
Campus 2020 voor ogen waar 
parkeergelegenheid voor medewerkers 
een door de werkgever geleverde en 
uit centrale middelen betaalde 
arbeidsvoorziening is en zakenrelaties 
niet afgeschrikt worden door dure 
Q-park parkeerrekeningen.

Allard Kastelein | fractielid PUR

UR: “Beam a parking dream”

@kennislink 7 maart

De ‘Higgsteria’ gaat door.  

Vandaag nieuwe aanwijzingen  

voor Higgs in Amerikaanse  

deeltjesversneller 

gepresenteerd

@tuecursor 2 maart

Rechtszaak over 

langstudeerboete 

@ydeetje_ 2 maart

Ik ben benieuwd, met name 

voor de deeltijders... 

@GroepEen 1 maart

3TU Lustrumconcert was goed 

en ook goed voor je netwerk. 

Uiteraard trots op 

@ESMGQuadrivium 

@marcelklerks 1 maart

Het boek ‘Je diploma in 

100 pagina’s’ gewonnen bij 

@tuecursor! Mijn bachelordiploma 

kan ik nu echt niet meer mislopen 

dit jaar.

@tuecursor 6 maart

Lezing Harvardprof Martin Nowak: 

‘Taal bedoeld om te roddelen’ 

@jvandentillaart 6 maart 

 Hmmm, zijn vrouwen daarom  

doorgaans zo goed met taal? ;) 

@Jeroenhubar  6 maart

laat die brand maar uitbreken op de 

#TUeindhoven ik tel 8 #brandweer 

wagens bij het auditorium 

@tuecursor 6 maart 

Geen paniek: Receptie van 

brandweerkorps Eindhoven 

in Zwarte Doos. 

Een uniek voorbeeld van professionele zelforganisatie is de Mayo Clinic in Rochester, Minnesota. Een uitstekend ziekenhuis 
met een sterke focus op de patiënt en zijn noden. Een gedegen intakegesprek van een uur, een snelle terugkoppeling van  
alle diagnostische onderzoeken, een uitstekend elektronisch patiënten dossier, sterk op teamwerk georiënteerd. Kortweg, 
een professionele organisatie van de bovenste plank. Wat kunnen wij hiervan leren als TU/e? Heel veel, door goed te kijken. 

Alle managementfuncties worden ingevuld door artsen, de professionals zélf. Resultaat is een uitstekend inzicht van het 
proces op de werkvloer, een brede acceptatie van de genomen besluiten en een commitment waarvan iedereen droomt  
maar zelden tegenkomt. Ondersteund door deskundigen op het gebied van financiën, administratie en personeelswerk,  
maar de medische professional als de baas! Een formule die al een jaar of honderd goed werkt en een organisatie oplevert 
die bovenaan staat in alle lijstjes.

Ons ‘hoofdgebouw’ is van een ander kaliber: teveel managers zonder begrip voor de problemen op de werkvloer. Niet alleen 
in het lagere echelon, maar tot op het hoogste niveau van het College van Bestuur. Managen op ‘cash flow’ in plaats van  
op een balanspositie. De ‘bottom line’ aan het eind van het jaar overheerst; niet de vernieuwing die volgt op een diepte-
investering met een tijdelijk negatief saldo. Faculteiten zonder innovatie, de zoete jongens, worden als volwaardig  
beschouwd terwijl de entrepreneurs onder de faculteiten onder curatele worden gesteld. Het kan bijna niet gekker,  
deze kortetermijnpolitiek!

Professionals als decaan worden niet meer geaccepteerd, het 
begin van het einde. Welke faculteit zal het eerste slachtoffer 
worden van deze visie, of eigenlijk, gebrek aan visie? Waarom is 
het College van Bestuur vergeten in welke organisatie het werkt, 
wat het doel is van een universiteit? Is het niet tijd dat wij lering 
trekken uit het succes van de Mayo Clinic? Professionals aan het 
stuur, omhoog gekomen uit de eigen organisatie, gekoesterd, 
getraind. Maar met een veel beter gevoel voor wat er speelt.  
Henk de Wilt was een lastig heerschap dat niet zo goed kon 
luisteren, maar als bestuurder met een engineering achtergrond 
heeft hij heel veel bereikt. En dat uit mijn mond, voor de kenners 
van mijn geschiedenis in de U-raad. Liever één gekke Henkie  
dan een hussel managers die de kluts kwijt is.

Gekke Henkie

Clmn

Herman Beijerinck | Hoogleraar Technische Natuurkunde
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Eén op de tien TU/e’ers twijfelt over master
Landelijke studentenenquête over studiedruk en studiestress

Aanleiding voor de enquête, waar bijna 
5.500 studenten aan deelnamen, is de 
toenemende studiedruk. De overheid 
verwacht van studenten dat zij steeds 
sneller studeren. Dat geldt zeker  
vanaf september dit jaar: dan krijgen 
masterstudenten geen basisbeurs  
meer en wie in de bachelor of de master 
meer dan een jaar vertraging oploopt, 
betaalt jaarlijks de zogeheten lang-
studeerboete van drieduizend euro  
extra aan collegegeld.

De vraag is in hoeverre de Nederlandse 
studenten studiedruk ervaren. Dit zijn 
de belangrijkste enquêteresultaten:

40 procent van de Nederlandse 
studenten ervaart weleens zeer grote 
studiestress (zodanig dat het zijn 
privéleven belemmert); als gevolg van 
studiedruk heeft 45 procent last van 
faalangst, 51 procent slaapt er slecht 
van, 37 procent lijdt aan uitstelgedrag 
en 60 procent heeft last van piekeren. 

Bij thuiswonenden heeft slechts  
34 procent last van studiestress. Bij 
vrouwen (46 procent) meer dan mannen 
(34 procent), bij Nederlanders het minst 
(38 procent), en dus meer bij internatio-
nale studenten (53 procent). Ook neemt de 
stress toe met de leeftijd, en is die hoger 
bij master- dan bij bachelorstudenten.

18 procent van de bachelorstudenten 
geeft aan dat zijn besluit over de 
vervolgopleiding, de master, is veranderd 
door de komst van de langstudeerboete. 
6 procent kiest alsnog voor een master, 
dat is dan bijvoorbeeld een makkelijkere 
opleiding of een opleiding waarvan  
de kans op een goede baan groter is. 
Een ander deel twijfelt nog, maar van 
alle bachelorstudenten ziet 8 procent 
zelfs af van een master. Landelijk betekent 
dit dat veertigduizend bachelorstudenten 
hun studie inkorten uit angst voor de 
langstudeerboete. 

Vooral hbo-studenten laten zich in hun 
keuze voor een vervolgstudie leiden 
door angst voor een langstudeerboete: 
27 procent tegen 16 procent bij wo. 
Overigens is een masteropleiding voor 
hbo’ers minder gebruikelijk (eenderde) 
dan bij universitaire studenten  
(68 procent).

Verder blijkt dat hoe meer uren een 
student besteedt aan zaken buiten zijn 

of haar studie, hoe minder stress deze 
ervaart. Die trend is het duidelijkst bij 
sporten, verenigingsleven en bijbaantjes, 
en enigszins bij uitgaan.

Staatssecretaris Halbe Zijlstra van hoger 
onderwijs is medeverantwoordelijk voor 
de hoge studiedruk. Hij heeft gereageerd 
op de enquêteresultaten. Zijlstra vindt 
het niet erg als de langstudeerboete 
bachelorstudenten van een master 
weerhoudt: “De langstudeermaatregel 
beoogt een bewustere studiekeuze van 
studenten. Dus als bachelorstudenten 
zeggen: ‘ik weet nog niet zeker of ik wel 
een masteropleiding wil volgen; ik ga 
eerst werken’, dan is dat niet erg.  
Deze studenten kunnen altijd later nog 
besluiten of ze een masteropleiding 
gaan doen.”

Dat veertig procent van de studenten 
wel eens grote studiestress ervaart,  
ziet Zijlstra ook als een voordeel. “Een 
beetje stress is helemaal niet erg, daar 
krijg je straks als je werkt ook mee te 
maken. Het is ook persoonlijk: de één 
kan meer druk aan dan de ander. Het 
kan betekenen dat je op je tenen loopt 
en meer doet dan je aankan. Dan is het 
misschien verstandig een stapje terug  
te doen.”

De enquête naar studiedruk is afgenomen door de redacties van Ad Valvas (Vrije 
Universiteit), Cursor (TU/e), Delta (TU Delft), DUB (Universiteit Utrecht), Erasmus 
Magazine (Erasmus Universiteit Rotterdam), H/Link (Haagse Hogeschool), 
Observant (Universiteit Maastricht), Profielen (Hogeschool Rotterdam), Resource 
(Wageningen University en hogeschool Van Hall Larenstein), Sax (Saxion 
Hogeschool), Trajectum (Hogeschool Utrecht), UK (Rijksuniversiteit Groningen) en 
UT Nieuws (Universiteit Twente). 

De enquêtes zijn tussen 1 en 17 februari willekeurig afgenomen op plekken waar 
veel studenten samenkomen (zoals kantines en studiewerkplekken). In totaal 
hebben 5.497 studenten de vragenlijst ingevuld (2.144 hbo- en 3.353 universi-
teitsstudenten). Uit de analyse blijkt dat de steekproef overeenkomt met de gehele 
populatie, gelet op het aandeel mannen/vrouwen en eerstejaars/ouderejaars.

Aan de TU/e deden 327 studenten mee 
aan de enquête naar studiestress. 
Volgens de enquêteurs is dat aantal 
deelnemers, weggezet tegen de totale 
studentenpopulatie van ongeveer 
7.000, voldoende voor een ‘redelijk 
betrouwbaar’ resultaat. Enkele 
opvallende uitslagen zijn dat ruim 
zeventig procent van de studenten 
“veel, tot heel veel plezier” beleeft aan 
zijn opleiding. Bijna de helft ervaart  
de studies als ‘precies goed’, maar  
bijna evenveel TU/e-studenten vinden 
hun opleiding “moeilijk, tot zeer 
moeilijk”.
Wat studievertraging betreft, is het bij 
nadere beschouwing een kwestie of het 
glas half leeg of half vol is. Tegenover 
de studenten (bijna 47 procent) die 
namelijk geen vertraging hebben,  
staan bij elkaar opgeteld de studenten 
(bijna 53 procent) die wél kampen  
met een kleine of grote achterstand.
Kijken we naar de inspanningen die 

worden verricht, dan blijkt dat het gros 
van alle ondervraagden 31 tot 40 uur  
per week aan de studie besteedt.  
Het studeren wordt door de meesten 
zeer frequent afgewisseld met stappen 
en sporten. Bijna tweederde van de 
studenten blijkt actief lid van een sport-, 
studie-, of gezelligheidsvereniging.

Als het gaat om studenten met een 
bijbaantje, gelden ongeveer dezelfde 
verhoudingen. Twee van de drie 
studenten verdienen buiten hun studie 
een zakcentje bij.

Op de vraag of studenten wel eens last 
hebben van zeer grote stress over hun 
studie, dusdanig dat het belemmerend 
is voor hun privéleven, antwoord bijna 
veertig procent met “ja”. Dat uit zich 
volgens hen in faalangst (12,5 procent), 
extreme frustratie (11,3 procent),  
slecht slapen (21,4 procent), extreem 
uitstelgedrag (10,1 procent) of  
piekeren (25,4 procent).
Ondanks deze negatieve aspecten  
geeft een duidelijke meerderheid aan 
dat ze nooit, of bijna nooit, het gevoel 
heeft de studie niet aan te kunnen.  
Wel klopt een op de drie studenten  
aan bij medestudenten, vrienden of 
ouders om praktische of mentale steun.
Maar studenten vinden ook de weg 
naar een professionele hulpverlener. 
Eén op de vijf gaat naar een studie-
adviseur en 8,3 procent van de 
ondervraagden geeft aan dat ze  
hulp zoekt bij een psycholoog.
Dan de vermaledijde langstudeerboete 

die op 1 september wordt ingevoerd.  
Van alle deelnemers aan de TU/e-enquête 
geeft 43,7 procent aan dat men daar 
niet mee te maken krijgt. Het deel 
studenten dat daar wel voor vreest, is 
19,6 procent. Ruim dertig procent van 
de studenten denkt dat ze “misschien” 
wordt getroffen door de langstudeer-
boete.
Dat weerhoudt overigens de meeste 
studenten er niet van om aan een 
master of andere opleiding te 
beginnen. Hiernaar gevraagd, 
antwoordt een ruime meerderheid  
(62,3 procent) volmondig met “ja”.  
De studenten laten duidelijk merken 
dat de nieuwe maatregel vooralsnog 
weinig invloed heeft op hun toekomst-
visie. Tien procent geeft aan dat hun 
keuze voor een master is veranderd 
door de langstudeerboete. (FvO) 

Tekst I Gaby van Caulil 
Illustraties I David Ernst

De langstudeerboete die in september van kracht wordt, is voor  
18 procent van de Nederlandse bachelorstudenten van invloed  

op hun studiekeuze. Zij zien af van een master, of ze kiezen  
er een die makkelijker is of een grotere kans geeft op een  

goedbetaalde baan. Dit blijkt uit een landelijke studentenenquête 
die is afgenomen door de redacties van tien universiteits- en vijf 

hogeschoolbladen. Staatssecretaris Halbe Zijlstra zit er niet mee: 
“De maatregel beoogt juist een bewustere studiekeuze”. 

Zijlstra ervaart 
grote studiestress 
als voordeel

Zeventig procent 
TU/e-studenten 
beleeft “veel, tot 
heel veel plezier” 
aan opleiding

Resultaten van de enquête aan de TU/e

Hoeveel uren per week besteed je aan je studie?

<10 uur 1,2%

11-20 uur 7,3%

21-30 uur 24,8%

31-40 uur 43,4%

>40 uur 22,9

Niet geantwoord 0,4%
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Eén op de tien TU/e’ers twijfelt over master
Landelijke studentenenquête over studiedruk en studiestress

Delen jullie de mening van staats
secretaris Zijlstra dat studiestress  
geen kwaad kan? En dat, mocht het  
te veel worden, het verstandig is  
om een stapje terug te doen?
Dr. Karen Ali, hoofd STU: “Als wordt 
gedoeld op “gezonde stress” dan is  
het inderdaad zo dat het een positieve 
bijdrage kan leveren aan studiepresta-
ties. Te denken valt aan de spanning 
die ervaren wordt kort voorafgaand 
aan een tentamen. Als stress echter  
op lange termijn aanhoudt, is het 
daarentegen wel schadelijk voor de 
lichamelijke en psychische gezondheid. 
Er is meer dan voldoende wetenschap-
pelijk bewijs dat de effecten van 
langdurige stress zeer nadelig kunnen 
zijn. Uiteraard moet daarbij worden 
opgemerkt dat er veel individuele 
verschillen bestaan in de mate van 
stressbestendigheid. De ene persoon 
is beter bestand tegen stress dan de 
ander en zal dan ook minder stress 
ervaren. In zijn algemeenheid kan 
echter niet gesteld worden dat 
studiestress geen kwaad kan. Dat kan 
het op langere termijn wel degelijk.  
Voor studenten is een goede studie-
keuze dan ook van belang. Kies een 
studie die past bij je ambities én 
talenten. En ervaart een student 
klachten die samenhangen met 
(langdurige) stress zoals slecht slapen, 
tobben, piekeren, et cetera, onderneem 
dan actie en kom op gesprek bij een 
studentenpsycholoog.”

Komen de enquêteresultaten over stud
ieadviseur en psycholoog ongeveer 
overeen met de praktijk  
zoals jullie bij het STU ervaren?
“Wat de resultaten uit de enquête 
betreft, is het zo dat per jaar ongeveer 
drie procent van de studenten die aan 

de TU/e studeert, aanklopt bij een 
studentenadviseur/studentenpsycho-
loog. Wat de aantallen studenten betreft 
die bij een studieadviseur steun zoeken 
of om advies vragen, is de verwachting 
dat het bij de TU/e een hoger percentage 
betreft. De TU/e is een relatief klein- 
schalige universiteit, waarbij nauw 
contact bestaat tussen student en 
studieadviseur. Studieadviseurs vormen 
de ‘eerstelijn’ en zorgen voor eventuele 
doorverwijzing naar een studenten-
adviseur/psycholoog.”

Merken jullie dat er een verschuiving 
plaatsvindt in studiekeuze door de 
langstudeerboete, met name waar  
het gaat om de masterstudie?
“Op dit moment zijn die effecten nog 
niet zichtbaar. Mogelijk wordt dit op 
lange termijn wel zichtbaar.” 

Wat is het (algemene) advies van STU 
als studenten last hebben van 
studiedruk? En kan STU een wezenlijke 
rol spelen om te helpen?
“Er geldt een heel duidelijk advies: 
aarzel niet contact op te nemen met  
een studentenadviseur/psycholoog 

van het STU. In veel gevallen kan 
binnen een paar gesprekken al veel 
rust worden verkregen door het 
creëren van overzicht, piekergedachten 
in het juiste perspectief te plaatsen, 
hulp bij het opstellen van een werkbare 
planning en het maken van keuzes.” 
(FvO)

Het Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU) over studiestress

Heb je wel eens bij een professional 
aangeklopt omdat je studie niet  
goed liep?(meerdere antwoorden mogelijk)

Hoeveel uren per week besteed je aan je studie?

<10 uur 1,2%

11-20 uur 7,3%

21-30 uur 24,8%

31-40 uur 43,4%

>40 uur 22,9

Niet geantwoord 0,4%

Heb je wel eens last van zeer grote stress over je studie?

Ja 37,6 %

Nee 61,2 %

Niet geantwoord 1,2 %

Heb je wel eens het gevoel dat je je studie niet aankunt?

Altijd of bijna altijd 0,6 %

Vaak 7,0%

Af en toe 38,2 %

Nooit of bijna nooit 51,4%

Niet geantwoord 2,8 %

Nee, 
nooit 

gedaan

Nooit 
gedaan, 

maar 
spijt 

daarvan

Ja, bij 
studie-

adviseur

Ja, bij 
psycho-

loog

Anders

72
,5

%

2,
1%

20
,8

%

8
,3

%

1,
8

%
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ALGEMEEN

STU | Gratis trainingen voor studenten
In maart en april zijn de volgende 
trainingen kosteloos te volgen:
14 maart: STU21; Netwerken & Social 
Media
21 maart: STU22; Motivatiebrief en CV
30 maart: STU23; Het Sollicitatiegesprek
03 april: STU25; Oefen Sollicitatiegesprek
23 april: STU05; Studeren? Hoe werkt dat? 
24 april: STU71; Positief denken kun je 
leren 
26 april: STU50; Zeker Presenteren
Schrijf je in via OASE (filter bij ‘soort 
opleiding’ op ‘cursus of  training voor 
studenten’)

DPO / PROOF: PROviding Opportunities 
For PhD students | Training ‘Intercultural 
Cooperation & Communication’ (TR111)
This one-day training is designed 
especially for PhD students at TU/e in 
their first year, ideally just after the start 
of your research. The objectives are to 
help you communicate and work 
successfully across national and cultural 
borders in a Dutch academic environment. 
Various activities including simulations, 
presentations and group discussions 
run through the whole day and make  
the workshop very interactive. 
The course will take place on 24 April, 
2012.
More information can be obtained  
from Vincent Merk (phone 2319;  
email  v.merk@tue.nl). 

DPO / TEACH: teaching support for TU/e 
staff | Training ‘Application of Rubrics 
for Subjective Assessments’ (TRD36)
How to assess a presentation, a case 
study or a portfolio? This training 
addresses instruments to assess skills 
and attitude by means of rubrics. 
Attention is paid to the development of 
assessment criteria and indicators as 
well as methods to increase students’ 
insight in the assessment demands.
The course will take place on 19 April, 
2012.
Information can be obtained from  
Carry van Weert (phone 5690;  
email c.j.w.v.weert@tue.nl). 

Training ‘Supervising master students’ 
(TRD52) 
The course is aimed to improve and 
systemize the way in which supervisors 
guide their students during their 
graduation projects. The course consists 
of short introductions, exercises and 
discussions. Participants will have an 
active role during the course. 
The course will take place on 23 and  
26 April 2012
More information can be obtained  
from Esther Vinken (phone 3117;  
email  e.vinken@tue.nl). 

For all DPO/ Teach training:
More information and registration at 
OASE: Education.tue.nl [select Education 
or training of employees  at tab 
Activities] Participation by teaching  
staff of the TU/e is free of charge.

3TU.School for Technological Design 
Stan Ackermans Institure | Come to our 
information day
Are you ready for a two year training 
programme while at the same time 
receiving a salary? Are you a graduate 
young professional or currently 
completing your Master of Science 
programme?
And are you interested in technological 
design and looking to enhance your 
skills and expertise to boost your career 
in business or industry? Then you 
should consider the technological 

design programmes at the 3TU.School 
for Technological Design, Stan 
Ackermans Institute (SAI). 
 
If you would like to find out more, we are 
pleased to invite you to our information 
day on Tuesday 20 March 2012 at 
Eindhoven University of Technology. The 
complete programme is available on our 
website. Entry is for free. 

For more information and registration 
please visit: www.3tu.nl/sai

SAI Design Café about ‘The design of 
the Leiden cryogenic laboratory and  
the discovery of superconductivity’
The SAI Design Café for PDEng trainees, 
their supervisors and other interested 
parties will be on Tuesday 20 March 
2012 (16.00 hrs, Senaatszaal, Audito-
rium, TU/e). Subject this time is ‘The 
design of the Leiden cryogenic 
laboratory and the discovery of 
superconductivity’. Speaker for this SAI 
Design Café is Dirk van Delft, Director  
of Museum Boerhaave. 
The discovery of superconductivity on 8 
April 1911 came as a big surprise. It was 
stumbled upon in the Leiden cryogenic 
laboratory of Heike Kamerlingh Onnes  
in a moment of serendipity. Three years 
before, the liquefaction of helium on  
the other hand had been the culmina-
tion of a long battle with nature. It was  
a meticulously prepared operation, ‘big 
science’ in its first appearance. Anyone 
who paid a visit to the Leiden laboratory 
and there observed the confusion of 
pipes and taps, gas bottles, gas holders, 
pumps, throbbing engines, workshops 
and the glass-blowing shop, and the 
instruments and appliances for scientific 
research, may have imagined himself in 
a factory – a cold factory, with Kamer-
lingh Onnes as professor and director, 
who kept a tight reign on all activities, 
and who set the course to be followed. 
Moreover this visitor would have noticed 
the huge amount of design involved!

If you want to register for the SAI  
Design Café, please send an e-mail to 
sai@3tu.nl.

ESI | Symposium 2012 - donderdag  
22 maart, Auditorium
Het Embedded Systems Institute (ESI) is 
een leidend onderzoeksinstituut o.g.v. 
multidisciplinair ontwerp van hightech 
en embedded systemen. ESI combineert 
de kennis en expertise van toonaan-
gevende academici met de innovatieve 
capaciteiten van de hightech industrie. 
Activiteiten: toepast onderzoek, 
kennisoverdracht naar industriële en 
maatschappelijke toepassingen, 
competentie ontwikkelprogramma  
voor industriële engineers en  
systeemarchitecten. 

Sprekers o.a.:
Frits Vaandrager, professor Radboud 
Universiteit
Gerben Edelijn, voorzitter en CEO  
Thales Nederland
Ed Brinksma, rector magnificus UT
Hans van Duijn, rector magnificus TU/e
Carlo van de Weijer, directeur smart 
mobility TU/e en VP business  
development traffic solutions TomTom
Maurice Houtsma, research cooperation 
& advanced studies coordinator,  
Thales Nederland
Johan Van Ginderdeuren, business 
development manager, NXP Leuven 
Twan Basten, ESI research fellow en 
professor TU/e

Meer info en aanmelding: 
www.esi.nl/symposium 

Informatie en Expertise Centrum | 
Nederlandse Dataprijs 2012
Bent of kent u een onderzoeker of 
onderzoeksgroep die een bijzondere 
bijdrage levert aan de wetenschap door 
zijn of haar onderzoeksdata te publiceren? 
Nomineer hem of haar voor de 
Nederlandse Dataprijs! 
De Nederlandse Dataprijs geeft 
waardering aan onderzoekers die data 
bij elkaar brengen, documenteren en 
toegankelijk maken.  3TU.Datacentrum 
en DANS reiken een prijs uit voor de 
humaniora en sociale wetenschappen 
èn een prijs voor de exacte en tech-
nische wetenschappen. Kandidaten 
kunnen worden genomineerd op grond 
van een bijzondere dataset of hun werk 
op het gebied van data-publiceren in het 
algemeen. De winnaars ontvangen 
onder meer een sculptuur en 7.500 euro 
om de dataset toegankelijk(er) te maken.
Voor meer informatie over de Neder-
landse Dataprijs 2012 en de nominatie-
procedure raadpleeg de website van 
3TU.Datacentrum:  
http://datacentrum.3tu.nl/nl/dataprijs/ 

Dutch Data Award 2012
Are you or do you know a researcher  
or research group making a special 
contribution to science by publishing 
research data? Nominate him or her  
for the Dutch Data Award! 
The Dutch Data Award gives recognition 
to researchers who gather and 
document data, and make them 
accessible. 3TU.Datacentrum and DANS 
grant awards for the humanities and 
social sciences as well as for the exact 
and technical sciences. Candidates may 
be nominated on the basis of a special 
data set or their work in the area of data 
archiving in general . Winners receive a 
sculpture and €7.500 to further improve 
the accessibility of their data sets.
To find out more about the Dutch Data 
Award 2012 and the procedure of 
candidate nomination go to the 3TU.
Datacentrum website: http://
datacentrum.3tu.nl/en/data-award/ 

MENSEN

Bureau voor Promoties en 
Plechtigheden | Promoties
Maandag 12 maart 16:00 uur CZ4 
Promotie ir. J.G. Keizer (TN)
Promotor(en): prof.dr. P.M. Koenraad  
en prof.dr. R. Feenstra
Voorzitter: prof.dr.ir. K. Kopinga
Titel proefschrift: “Atomic-scale probing 
of metallic and semiconductor 
nanostructures”

Dinsdag 13 maart 16:00 uur CZ5 
Promotie drs. J.H. Janssen (IE & IS)
Promotor(en): prof.dr. C.J.H. Midden 
Voorzitter: prof.dr. A.G.L. Romme
Titel proefschrift: “Connecting people 
through physiosocial technology”

Donderdag 15 maart 16:00 uur CZ4 
Promotie ir. M.M. Bloksma (ST)
Promotor(en): prof.dr. U.S. Schubert
Voorzitter: prof.dr.ir. J.C. Schouten
Titel proefschrift: “Poly(cyclic imino 

ether)s: From chiral poly(2-oxazoline)s 
to thermo-responsive polymers”

Woensdag 14 maart 16:00 uur CZ4 
Promotie Y. Chai MSc (EE)
Promotor(en): prof.dr.ir. R.P.P. Smeets
Voorzitter: prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx
Titel proefschrift: “Capacitive Current 
Interruption with High Voltage Air-break 
Disconnectors”

Maandag 19 maart 16:00 uur CZ4 
Promotie S. Cakir MSc (ST)
Promotor(en): prof.dr. C.E. Koning
Voorzitter: prof.dr.ir. J.C. Schouten
Titel proefschrift: “Polyamide 6 Based 
Block Copolymers Synthesized in 
Solution and in the Solid State”

Dinsdag 20 maart 16:00 uur CZ4 
Promotie ir. L.M. Kock (BMT)
Promotor(en): prof.dr. K. Ito
Voorzitter: prof.dr. P.A.J. Hilbers
Titel proefschrift: “Strategies for 
engineering cartilage with improved 
content and organization”

Dinsdag 20 maart 16:00 uur CZ5 
Promotie ir. J.P. Kroes (W)
Promotor(en): prof.dr.ir. J.J.H. Brouwers 
en prof.dr. M. Golombok
Voorzitter: prof.dr. L.P.H. de Goey
Titel proefschrift: “Droplet collection in a 
scaled-up rotating separator”

Woensdag 21 maart 16:00 uur CZ4 
Promotie ir. B.F. Coolen (BMT)
Promotor(en): prof.dr. K. Nicolay
Voorzitter: prof.dr. P.A.J. Hilbers
Titel proefschrift: “Novel strategies for 
mouse cardiac MRI - Better, Faster, 
Stronger -”

Woensdag 21 maart 16:00 uur CZ5 
Promotie A. Lutowska MSc (W&I)
Promotor(en): prof.dr. W.H.A. Schilders
Voorzitter: prof.dr. A.M. Cohen
Titel proefschrift: “Model Order 
Reduction for Coupled Systems using 
Low-rank Approximations”

Intreeredes
Vrijdag 16 maart 16.00 uur BZ/SZ 
Intreerede prof.dr.ir. H. Wijkstra (EE) - dhl 
Voorzitter: prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx
Titel: Angiogenese beeldvorming: 
kanker kunnen zien 

Vrijdag 23 maart 16.00 uur BZ/SZ 
Intreerede prof.dr. T. van Woensel 
(IE&IS) - hl 
Voorzitter: prof.dr.ir. C.J. van Duijn
Titel: Smart Logistics 

DIVERSEN

Gom | Beheers jij de techniek van het 
schoonmaken?
Schoonmaak is al lang niet meer alleen 
een sopje en een doekje. Microvezel-
doek, nanotechniek, datagestuurde 
reiniging... er zijn steeds meer 
raakvlakken tussen schoonmaak en 
techniek. Maar ook geur, beleving, 
snelheid en gemak: allemaal aspecten 
waarop techniek een positief effect kan 
hebben.Gom haalt graag de banden 
tussen techniek en schoonmaak verder 
aan. Dit doen wij al door jullie van een 
schoon gebouw te voorzien, maar we 
delen ook graag kennis. Daarom dagen 
wij jou uit om mee te doen aan onze 
prijsvraag:

Kom met een (simpel) technisch idee/
oplossing om schoonmaken te 
vergemakkelijken, te verbeteren  
of te veraangenamen.

Idee omschrijven en functionaliteit 
toelichten op max. 1 A4 Idee moet  
nog niet op de markt zijn en/of  een  
patent op zitten.
Het idee moet voor 20 april binnen zijn 
via: TUactie@gom.nl (ook voor vragen)

Philips | Schrijf je in voor de Philips 
Innovation Award 2012!
De inschrijvingen voor de Philips 
Innovation Award 2012 zijn geopend!  
Dé studenten ondernemersprijs van 
Nederland! Heb jij een innovatief idee, 
meld je dan nu aan op www.phia.nl  
en win die prijs t.w.v. €25.000.
Maar de PHIA heeft meer te bieden. 
Misschien nog wel waardevoller voor 
jouw onderneming is ons netwerk 
bestaande uit topmensen uit het 
bedrijfsleven als Frans van Houten (CEO 
Philips) en Peer Swinkels (RvB Bavaria) 
en ondernemers als Harald Swinkels 
(Nederlandse Energie Maatschappij), 
Raymond Cloosterman (Rituals) en 
Michiel Muller (Route Mobiel).  
En wie weet overtuig je wel een van  
de investeerders om jouw start-up  
te voorzien van een kapitaalinjectie.
Je kan meedoen wanneer je een idee, 
business plan of start-up hebt voor een 
vernieuwend product of innovatieve 
dienst. Ook internationale studenten en 
recent afgestudeerden (tot max. 2 jaar) 
mogen deelnemen. Ondernemen is doen, 
dus ga naar onze site en schijf je in voor 
de Phillips Innovation Award 2012!

Entrepreneurship is all about action: 
apply now for the Philips Innovation 
Award 2012!
The applications for the Philips Innovation 
Award 2012 have opened now.  
THE student entrepreneur award of the 
Netherlands! Do you have an innovative 
idea? Apply now on www.phia.nl and 
win the prize of €25.000.

Perhaps even more valuable are the 
contacts you can make during the PHIA 
with top business professionals like 
Frans van Houten (CEO Philips) and  
Peer Swinkels (BoD Bavaria) and 
entrepreneurs like Harald Swinkels 
(Nederlandse Energie Maatschappij), 
Raymond Cloosterman (Rituals) and 
Michiel Muller (Route Mobiel).  
And who knows, maybe you will be  
able to convince one of the investors  
to provide your start-up with the 
necessary capital funding.

You can apply if you have an idea, 
business plan or start-up for an 
innovative idea or service. Applications 
are also open for international students 
or recent graduates (with a maximum of 
2 years). Entrepreneurship is all about 
action, so go to our website and apply 
for the Philips Innovation Award 2012!

VACATURES

De TU/e is voortdurend op zoek naar 
nieuwe collega’s. De actuele vacatures 
vindt je op www.werkenbijdetue.nl. 
Interne kandidaten hebben bij de  
TU/e bij gelijke geschiktheid voorrang 
op externe kandidaten. Wil jij op de 
hoogte blijven van voor jou interessante 
vacatures binnen de TU/e? Dan kun je op  
www.werkenbijdetue.nl abonneren op 
onze vacaturemail. Je krijgt regelmatig 
de vacatures die aan jouw zoekcriteria 
voldoen in je mailbox.
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Helianthe Kort | “Mijn aanstelling op de TU/e voelt als thuiskomen”

Voor de kersverse deeltijd-hoogleraar 
Building Healthy Environments for 
Future Users aan de faculteit Bouwkunde 
staat een strakke planning voorop.  
Zo weet ze haar werkzaamheden aan  
de Hogeschool Utrecht naadloos te 
combineren met haar werk aan de TU/e. 
Het helpt dat haar nieuwe werkplek voor 
haar geen onbekend terrein is. Want na 
bijna twintig jaar keert Helianthe Kort 
(1962) terug naar de plaats waar haar 
weten schappelijke roots liggen. 
Multidisciplinair werken en de 
vertaalslag naar het werkveld zijn  
haar twee belangrijkste speerpunten. 

“De eerste zeven jaar van mijn leven  
heb ik doorgebracht in Suriname, een 
smeltkroes van culturen. Ik denk dat 
daar de basis is gelegd voor mijn 
voorliefde voor multidisciplinairiteit.  
Ik was al vrij jong geïnteresseerd in de 
vraag hoe ziektes voorkomen kunnen 
worden. Ik zag het als een grote puzzel, 
waarvan ik de puzzelstukjes bij elkaar 
wilde zoeken. Het intrigeerde me: hoe 
kan het dat de ene persoon wél en  
de andere geen last krijgt van een 
infectieziekte? Hoewel mijn economie-
leraar beslist vond dat ik economie moest 

gaan studeren en mijn scheikundeleraar 
scheikunde, werd het biologie. Want al 
vroeg heb ik geleerd dat je altijd je hart 
en interesses moet volgen. En dat je 
soms gewoon moet doorzetten. Ik heb 
me tijdens de botanicavakken veelvuldig 
afgevraagd: wat doe ik hier? En ook de 
verplichte cursus proefdierkunde was 
geen pretje: ik heb een jaar lang geen 
kip meer gegeten.”
“Gelukkig hebben studenten van nu veel 
meer keuzevrijheid in het samenstellen 
van hun studie. In mijn tijd was het veel 
meer de gebaande paden volgen, en 
daar heb ik echt een broertje dood aan. 
Een stage lopen als biologiestudent  
bij de faculteit Diergeneeskunde was 
bijvoorbeeld al en heel geregel. In die 
tijd ben ik voor het eerst in contact 
gekomen met Annelies van Bronswijk, 
hoogleraar ‘Public health engineering 
for the Built Environment’ aan TU/e-
faculteit Bouwkunde. Na een stage, die 
ik bijna fulltime afgezonderd in het lab 
doorbracht, besloot ik dat moleculair 
biologisch onderzoek niets voor mij was 
en stortte me op de opleiding Didactiek. 
Ik ben een echt mensen-mens.  
Maar toen Annelies aankwam met een 
onderzoek naar schimmels in gebouwen, 

begon het toch weer te kriebelen.  
En zo is dat balletje gaan rollen...”
“Ook toen ik na mijn promotie bij het 
Nederlands Instituut voor Zorg en 
Welzijn ging werken en later als lector 
Vraaggestuurde Zorg aan de Hogeschool 
Utrecht, hebben Annelies en ik contact 
gehouden. Kwam ik op de HU dingen 
tegen die ook aan TU/e werden onder-
zocht, en vond ik andersom bij de HU 
een lacune in kennis waar de TU/e 
specialisten had zitten. “
“Ik werk nu een dag per week aan de 
TU/e, maar dat komt praktisch meestal 
neer op anderhalve dag. Ik zie in de 
toekomst wel gebeuren dat mijn werktijd 
verder wordt uitgebreid. Annelies van 
Bronswijk gaat eind juni met emeritaat, 
toch ben ik niet haar gedoodverfde 
opvolger. De HU wil me zeker niet  
kwijt en bovendien vind ik de huidige 
combinatie perfect. Ik sta middenin de 
driehoek HU-UMC-TU/e, mooier kan ik 
het niet krijgen. Maar -om Al Capone  
aan te halen- make me an offer I can’t 
refuse…”
“Ik moet zeggen dat mijn aanstelling 
aan de TU/e echt voelt als thuiskomen. 
In al die jaren is de positie van de vrouw 
hier sterk veranderd. Ging ik in 1993 bij 

Scheikundige Technologie mijn proeven 
uitvoeren, stond er meteen een 
medewerker voor mijn neus met de 
vraag of ik de spullen voor de professor 
kwam ophalen. Nu zijn vrouwelijke 
onderzoekers heel normaal. Het is goed 
dat de TU/e het aantal vrouwelijke 
hoogleraren wil bevorderen, want in 
vergelijking met andere universiteiten 
lopen we in dat opzicht nog wel achter. 
Toch moet ik zeggen dat ik mezelf niet 
als een rolmodel zie. Ik doe gewoon wat 
ik interessant vind, en ja, toevallig ben 
ik vrouw. En ik werk ook als vrouw, durf 
me kwetsbaar op te stellen - dat zie je 
mannen helaas zelden doen. Ik zie waar 
het probleem zit, maar kan ook prima 
aangeven waar mijn expertise ophoudt. 
En dat is dan een kans om weer wat 
nieuws op te pakken.”
“Werken op het grensvlak, daar krijg  
ik mijn energie van. Je kennis uitdragen 
en aanvullen waar het te kort schiet, 
nieuwe samenwerkingen aangaan.  
Ook op de TU/e ben ik bezig met het 
opzetten van nieuwe, multidisciplinaire 
onderzoekslijnen. Hoe kan het 
personeelstekort in de zorg op een 
andere manier aangepakt worden  
met behulp van nieuwe technologie?  

Of meer concreet: hoe zit het met de 
ventilatie in ziekenhuizen in relatie tot 
infectierisico’s?” 
“Een andere uitdaging vind ik het 
werken met jonge mensen, die aan het 
begin van hun carrière staan. Ik probeer 
hun capaciteiten naar voren te halen en 
ze enthousiast voor het vak te maken. 
Daarnaast vind ik het ook heel belangrijk 
dat ze zien dat een vraagstelling op 
papier er in de praktijk heel anders 
uitziet. Op de Hogeschool Utrecht laat  
ik mijn studenten altijd een korte stage 
in het werkveld maken. Ga maar eens 
kijken in een verpleeghuis of een 
ziekenhuis, wat daar werkelijk speelt - 
dat opent de ogen. Dat heb ik zelf ook 
vaak gedaan, zo ben ik in het kader van 
mijn onderzoek opgeleid als beëdigd 
ongediertebestrijder. Er is een aantal 
gebouwen waar je mij echt niet ziet 
lunchen… Ik ben nog te kort op de TU/e 
om “het praktijkmoment” ook hier in  
te voeren, maar ik ga me er zeker hard 
voor maken.”

Interview | Nicole Testerink
Foto | Rien Meulman
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De betrokken student
Interviews | Gerard Verhoogt

Foto’s | Rien Meulman 

Veel besturen van studie- en gezelligheidsverenigingen aan de 
TU/e moeten veel moeite doen om studenten te vinden voor 

bestuurswerk. Reden is vaak de studiedruk of de angst daarvoor. 
Maar hoe zit dat met vrijwilligerswerk? Zorgt de persoonlijke 
betrokkenheid er misschien voor dat studenten minder snel 

afhaken? Of is het gewoon goed plannen? Een gesprek met vijf 
superenthousiaste studenten-vrijwilligers. 

Rudy van Beurden (1987, zesdejaars 
Bouwkunde) is zo’n acht jaar vrijwilliger 
voor de NJR in Utrecht (Nationale Jeugd 
Raad). Hij traint jongeren in presentatie- 
en debattechnieken en allerlei andere 
onderwerpen. Bijvoorbeeld om 
mbo-jongeren in een medezeggenschaps-
raad meer zelfvertrouwen te geven om 
hun voorstellen en ideeën te realiseren. 
Maar hij geeft ook training aan jongeren 
in jeugdgevangenissen. 

Van Beurden: “In 5-vwo deed ik mee aan 
een NJR-project. Dat was ontzettend leuk 
en daarom ben ik gebleven. Je leert allerlei 
mensen kennen en je doet er ontzettend 
veel kennis mee op. Het is echt een 
voedingsbodem voor je persoonlijke 
ontwikkeling. De eerste keer, als 
deelnemer, trilde ik zelfs nog toen ik me 
voor moest stellen. Een jaar later was ik 
medeverantwoordelijk voor het project 
en stuurde ik 20 tot 30 jongeren aan.” 
Het kost hem gemiddeld één projectdag 

per twee maanden, tijdens projecten is 
hij soms twee dagen per week op pad. 
Soms slaat hij colleges over of plant 
activiteiten ‘s avonds. Omdat hij al 
langer meeloopt valt de voorbereidings-
tijd wel mee. 
Van Beurden: “Het werk voor NJR gaat 
vooral ten koste van betaalde baantjes, 
werk voor de studievereniging of sporten. 
Ik heb wel studievertraging, maar vind 
ook dat je tijdens je studie juist of out  
of the box moet kijken. De jongeren in 
jeugdgevangenissen leven in een totaal 
andere wereld dan ik, dat kun je je niet 
voorstellen. Dat relativeert enorm.  
De kansen die wij hier hebben als hoger 
opgeleide student zijn fantastisch. 
Vergeleken met andere landen zijn we 
ontzettend goed af en we kunnen als 
student een behoorlijk rijk leven leiden. 
Dat bewustzijn vind ik enorm belangrijk 
en de breedte van mijn horizon is mede 
gevoed door mijn vrijwilligerswerk.” 

In 2006 was het COC bezig om een 
jongerengroep op te richten zodat 
homoseksuele jongeren elkaar konden 
leren kennen. Tim Oosterwijk (1989, 
vijfdejaars Wiskundestudent) sloot zich 
daarbij aan en organiseerde de eerste 
bijeenkomst. Hij startte meetings voor 
jongeren tussen 15 en 25 jaar, later voor 
jongeren tot en met 18 jaar omdat het 
leeftijdsverschil erg groot bleek. In 
2008 werd het omgedoopt tot Jong&Out 
Limburg. Elke tweede zondag van de 
maand organiseert Oosterwijk een 
meeting met activiteiten als bowlen, 
schaatsen, barbecueën of karten. 

Oosterwijk: “Het kost me circa één uur 
per dag, met name de organisatie kost 
veel tijd. Ik houd ook Facebook, Hyves, 
Twitter en de nationale site van 
Jong&Out bij. Ook geef ik voorlichting 
op middelbare scholen. En we organi-
seren jaarlijks een groot feest en een 

uitje naar een attractiepark.” 
Zijn studie lijdt daar niet onder: “Vakken 
die ik wil doen, haal ik ook. Ik plan het 
om mijn studie heen; het gaat vooral  
ten koste van mijn vrijetijd. Ik zou het 
niet kunnen missen. Ik ben ermee 
begonnen omdat er in Limburg niets 
was waar jonge homo’s elkaar konden 
ontmoeten. Nu ik zie hoeveel het voor  
ze betekent, mag dat niet wegvallen.  
Er zijn genoeg jongeren die eerst 
schuchter binnenschuifelen en in een 
paar maanden echt groeien. Dat geeft 
veel voldoening. Het heeft zeker 
bijgedragen aan mijn persoonlijke 
ontwikkeling, ik sta er steviger door  
in mijn schoenen. Er komen genoeg 
jongeren op de meetings die een portie 
ellende over zich heen hebben gehad. 
Daardoor besef ik dat ik het eigenlijk 
best goed heb in mijn leven, ook met 
mijn coming out.” 

Rudy van Beurden | “Een voedingsbodem voor je persoonlijke ontwikkeling”

Tim Oosterwijk | “Ik sta er steviger door in mijn schoenen”
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Pauline Martens (1988) zit sinds 2011 
bij  Rotaract Eindhoven, een serviceclub 
voor jong volwassenen. Ze organiseren 
activiteiten voor andere jongeren die 
het minder goed hebben. 

Over drie weken studeert ze af bij 
Bouwkunde. Martens: “Bij Rotaract leer 
je organiseren, plannen, samenwerken, 
presenteren. Het is ook leuk omdat het 
losstaat van je studie, daardoor leer je 
hoe het buiten het studentenleventje is. 
Afgelopen oktober gaven we een feest 
op Stratumseind, een percentage van 
de opbrengst ging naar de Stichting 
Heppie. Die bouwt een vakantiehuis 
voor kinderen die niet op vakantie 
kunnen.” 
Tijdens activiteiten kost het veel tijd, 
gemiddeld is ze er twee uur per aan 
week kwijt; één keer per twee weken  

is er algemeen overleg. Martens:  
“Ik kan zelf zeggen ‘ik wil dit mee 
organiseren’. Zo regel je je eigen 
planning. Het is dus geen bedreiging 
voor de studie, de combinatie was 
steeds goed te doen.” 
Belangrijk vindt ze dat het dicht bij 
haarzelf staat. Martens: “Je kiest zelf de 
activiteit en doelgroep en het is fijn dat 
je snel resultaat ziet. Vorig jaar deden 
we mee aan NLdoet, toen hebben we de 
woning van een mevrouw geschilderd, 
dan ga je zelf aan de slag en dat is 
gewoon lekker om te doen.” 
Ze ziet Rotaract als een plezierige, extra 
activiteit, die niet meteen nuttig hoeft  
te zijn voor de studie: “Je leert wel met 
een grote groep iets neer te zetten, dat 
is misschien een aanvulling. En je merkt 
dat anderen het soms op een heel 
andere manier aanpakken.” 

Zevendejaars Werktuigbouwkunde 
Jeroen Eggermont (1987) en zeven (oud-)
medestudenten doen in november mee 
aan de Amsterdam Dakar Challenge. 
Met vier auto’s rijden ze de 7000 km naar 
Dakar, daarna rijden ze verder naar 
Gambia om de auto’s te veilen en de 
opbrengst te schenken aan de Foundation 
Adult Education the Gambia (FAEG). 

Deze organisatie draait op drie 
Nederlandse vrijwilligers en zeven man 
personeel ter plekke die daar onderwijs 
geven en groentetuinen verzorgen voor 
de lokale bevolking. Eggermont: “Wij 
hebben om meerdere redenen gekozen 
voor FAEG. Ten eerste is de stichting qua 
financiën en organisatie erg transparant. 
Ten tweede is het een duurzaam doel:  
Je kunt overal een waterput slaan, geld 
of voedsel geven, maar met onderwijs 
steun je mensen op lange termijn. We 
willen nog extra geld aantrekken met 
sponsoren, dus we zijn hard op zoek. 

Een notaris was alvast zo vriendelijk  
om gratis een stichting voor ons op  
te richten, maar los van dit kost de 
challenge best veel geld, al mogen  
de auto’s maar 500 euro kosten.”
Eggermont steekt er gemiddeld zo’n 
drie á vier uur per week in, maar dat 
wordt meer, want ze willen ook 
evenementen organiseren en de 
foundation extra helpen. Hij is één  
van de zes die nog moet afstuderen,  
en dat is oppassen geblazen. 
Eggermont: “Als ik na 1 september 
afstudeer, krijg ik drieduizend euro 
boete. En als ik iets leuk vind, dan stop 
ik er gemakkelijk (te) veel tijd in.  
Maar behalve dat is het ook een extra 
motivatie om af te studeren. Zin hebben 
we er in ieder geval in: de woestijn, 
verschillende culturen en vooral het 
avontuur lonken al behoorlijk.” 

Zie ook www.wijgaannaardakar.nl 

Vanaf het begin van haar studie was 
Liza Reizevoort (1989, vierdejaars 
studente Natuurkunde) vrijwilligster.  
Ze flyert voor de Effenaar en het 
Muziekcentrum; was onder meer 
medewerkercoördinator bij het Strijp 
Festival, bij het TAC is ze floormanager 
en verzorgt het licht, bij de Dutch 
Design Week zit ze onder andere in  
de opbouwploeg. En dat zijn nog  
niet alle activiteiten.   

Het aantal uur per week varieert. 
Reizevoort: “Omdat het allemaal  
losse dingen zijn, kan ik het redelijk 
inplannen. Met een festival ben ik  
elke avond bezig en is het ruim 10 uur, 
anders zo’n vier uur gemiddeld per 
week. Er zijn ook weken dat ik niets 
heb. Het is dus erg planbaar.  

Ik vind het leuk om iets te doen buiten 
de studie, in de echte wereld. Het maakt 
mijn leven diverser, wat betreft mensen, 
plekken en activiteiten.” 
Als voorbeeld noemt ze de beveiligers bij 
de Effenaar: “Vaak hebben ze bijbaantjes, 
bijvoorbeeld in de gevangenis of het 
leerlingenvervoer. Die zitten echt in  
een heel andere wereld.” 
“Als deze activiteiten wegvallen, zou  
ik niet weten wat ik dan zou doen.”  
(na een lange stilte) “Ik weet het echt 
niet, waarschijnlijk ga ik me vervelen en 
moet ik een hobby zoeken of meer gaan 
wandelen; al klinkt dat heel suf. Door het 
vrijwilligerswerk ontwikkel ik me als een 
breder mens. Niet dat ik natuurkundige 
vraagstukken beter oplos, maar ik word 
er wel een betere natuurkundige van.” 

Pauline Martens | “Leren hoe het buiten het studentenleventje is”

Jeroen Eggermont | “Als het leuk is, stop ik er gemakkelijk (te) veel tijd in”

Lisa Reizevoort | “Ik word er een betere natuurkundige van”
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Texas van Leeuwenstein |  “Een oldtimer is een nooit  
eindigend project”

Texas van Leeuwenstein (20) had als 
kind al ‘iets’ met vervoermiddelen. 
Vooral treinen vindt hij erg interessant. 
Maar omdat er geen studie is op dat 
gebied, ging Texas een andere richting 
in: Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan 
de TU Delft. Die studie lag hem niet en 
de hij besloot anderhalf jaar te gaan 
werken. Van het geld dat hij verdiende, 
haalde hij zijn rijbewijs en kocht hij  
zijn eerste auto: een ‘oldtime’ Mercedes 
die hij zelf opknapte. Die ervaring 
beïnvloedde zijn studiekeuze  
behoorlijk; het werd de nieuwe  
bachelor Automotive.

Texas vindt zowel het rijden in als het 
sleutelen aan auto’s leuk. “Als er een 
kapot is, je de oorzaak daarvan vindt  
en hem vervolgens zelf repareert; dat 
vind ik een mooi moment.” Zijn eigen 
Mercedes moet ook vaak opgeknapt 
worden. “Omdat hij zo oud is, heeft de 
auto veel buiten gestaan en is hij erger 
verroest dan nieuwe auto’s. Ook heeft 
het ijzer geen gegalvaniseerd bescherm-
laagje zoals veel andere auto’s; dat  
zou helpen tegen de roest. Een nooit 
eindigend project is het.” Elk half jaar 
moet Texas de verroeste plekken 

weglassen. “Dat doe ik sowieso vlak 
voordat hij naar de APK moet. Anders 
wordt hij niet goedgekeurd”, zegt hij 
lachend. Ook moet hij zijn auto nog 
overspuiten. “Nieuwe modellen auto’s 
hebben niet zo’n last van roest en 
bieden meer comfort, maar oldtimers 
vind ik veel mooier.” Texas heeft voor 
een Mercedes gekozen omdat het  
een degelijke auto is waarvan er veel 
gemaakt zijn; er zijn dus veel tweede-
hands onderdelen verkrijgbaar. 
De student komt uit Arnhem en spreekt 
volgens eigen zeggen keurig ABN. Toen 
hij in Brabant terechtkwam, schrok hij 
wel een beetje. “Al dat Limburgs en 
Brabants dat hier gesproken wordt!  
Ik ben echt in de minderheid.” Inmiddels 
woont hij op kamers in Eindhoven;  
hij deelt een huis met een student 
Industrial Design. Wel gaat hij elk 
weekend met de auto terug naar 
Arnhem. “Ik vind het gezellig om af en 
toe bij mijn ouders te zijn. Dat mijn 
moeder mijn was doet, is ook mooi 
meegenomen natuurlijk”, zegt hij 
lachend. “Het is een stuk makkelijker om 
alle kleren achterin de auto te gooien 
dan om ze mee te slepen in de trein. Op 
maandag en vrijdag kom ik met de auto 

naar de TU/e. Heerlijk is dat, vooral als het 
koud is. Dan hoor ik andere studenten 
klagen over de kou, terwijl ik lekker de 
verwarming aan had in de auto.” 
Inmiddels is ook Texas’ tweede auto  
een feit. Die heeft hij samen met zijn 
vader en een van zijn broers gekocht. 
Het is een nieuwer model Mercedes  
dan zijn eerste auto en zuiniger doordat 
hij een dieselmotor heeft in plaats van 
een benzinemotor. Ook zijn andere broer 
is inmiddels enthousiast geworden. 
Texas is samen met hem op zoek naar 
een nog zuinigere Mercedes. 
Texas heeft twee middagen in de week 
vrij. “Ik ben tijdens mijn studie al zoveel 
met auto’s bezig dat ik weinig zin heb 
om er thuis nog iets mee te doen buiten 
aan mijn Mercedessen werken. Ik kijk 
wel naar Top Gear bijvoorbeeld, maar 
dat is puur amusement; het heeft niet 
veel met auto’s te maken. Verder kijk  
ik geen autosport en lees ik geen 
autobladen ofzo.” 
In het eerste jaar van hun studie krijgen 
Texas en zijn collega-studenten veel 
Electrical Engineering (EE) en Werktuig-
bouwkundevakken om een basis te 
leggen. Ze hebben tot nu toe twee  
echte Automotivevakken gehad.  

De specialisatie komt pas in het tweede 
en derde studiejaar. “Dat vind ik 
persoonlijk fijner. Hoe dat precies in zijn 
werk gaat, is nog niet helemaal duidelijk 
omdat dit het eerste jaar is dat de studie 
bestaat. Maar ik heb zin om me alleen 
met Automotive bezig te houden.”  
Dat het een nieuwe opleiding is, vindt hij 
juist wel leuk. “We hebben veel contact 
met docenten en studiebegeleiders; we 
krijgen bijvoorbeeld veel mogelijkheden 
om feedback te geven over de studie.  
Er wordt echt naar je geluisterd.”  
In totaal zijn er zes faculteiten bij de 
studie betrokken, maar officieel valt  
de studie onder EE. Volgens Texas klopt 
die onderverdeling omdat de toekomstige 
ontwikkeling van de auto met EE te 
maken zal hebben. Ook krijgen 
studenten Automotive veel Werktuig-
bouwkundevakken. “Doordat die vakken 
meer over krachten en dergelijke gaan, 
kan ik het me makkelijker voorstellen. 
Het lijkt realistischer dan bijvoorbeeld 
de stroomkringen van EE”, legt Texas uit.
Texas is een actieve student. Een paar 
weken geleden heeft hij samen met een 
studiegenoot een Activiteitencommissie 
opgestart speciaal voor studenten 
Automotive. Ze regelen studiegerelateerde 

uitjes voor Automotive-studenten.  
“Op dit moment proberen we een 
excursie te regelen naar het Louwman 
museum, het nationaal automobiel 
museum. Dat is typisch iets voor 
Automotive.” Ook maakt hij deel uit  
van de Eerstejaarraad van Electrical 
Engineering. Daarin bespreken 
eerstejaars studenten elke week kort 
problemen die ze zijn tegengekomen 
met een studiebegeleider, een 
bestuurslid van Thor (studievereniging 
van EE) en iemand van de overkoepelende 
organisatie van de jaarraden.  
“We bespreken vooral hoe onze studies 
verbeterd kunnen worden. Maar ook als 
bijvoorbeeld cijfers te laat teruggegeven 
worden, of als een professor onverstaan-
bare colleges geeft. Die problemen 
worden meestal snel opgelost.”
De studie gaat Texas tot nu toe goed af. 
“Ik zit goed op schema; de 29 studie-
punten die we tot nu toe konden halen 
heb ik binnen. Ik mag dus sowieso door 
naar het volgend jaar. Het BSA (bindend 
studieadvies, red.) kan me niks meer 
maken!”

Interview | Esmee de Gooyer
Foto | Rien Meulman



IN & UIT | 19 

Tijdens de TU/e-cultuurdag in december 
konden we in de Nederlandse sectie 
kennismaken met curvebal, het spel dat 
Ad van Iersel herontdekte. Van Iersel , 
apparatenbouwer bij EE, is al decennia-
lang gefascineerd door de ‘magistraal 
interessante beweging’ van de bal. 

Het is al meer dan dertig jaar geleden 
dat Van Iersel voor het eerst een 
curvebal zag. “In Zeeuws-Vlaanderen 
fietste een man met een halve houten 
bal op zijn bagagedrager. Ik sprak hem 
aan en hij vertelde iets over het spel dat 
hij pierbollen of vloerbollen noemde.  
Je moet de bal rollen en dan komt hij  
in een kring terug. Onderweg moet hij 
staken omgooien.” Een soort kegelspel, 
concludeerde de instrumentenmaker  
en hij vertelde er zijn broer over die in 
Arnhem ‘Sport en Spel’ studeerde.  
Die broer kwam later met een boekje 
over spelen uit Vlaanderen van de 
universiteit van Leuven op de proppen. 
“Het spel werd daarin op verschillende 
manieren beschreven. Grotere bol, 
kleinere, zwaardere, andere kegels, 
andere regels. Waarschijnlijk zijn die 
spelen ontstaan rond 1900 in agrarische 
gemeenschappen. Waar boeren, burgers 
en buitenlui in een kroeg of een andere 
kleine ruimte met elkaar een spel met 
halve bollen speelden. Daarom zijn er 
ook zoveel versies.” Van Iersel ontdekte 
dat het spel in de jaren tachtig eigenlijk 
totaal uitgestorven was.  
Hij maakte een bol voor zijn broer als 
cadeau voor diens afstuderen. 
Met vriend Piere van der Oort sprak hij  
af enkele uren per maand te besteden 
aan het perfectioneren van de attributen 
en de regels.  

Kijktips

De Canvasconnectie: KETNET/
Canvas, zondag 20:15-20:50u

R.E.L. : Nederland 2, zondag 
19:50-20:20u 

Curvebal 

http://bbvs.hopto.org/  
12 maart, Boxtelse Bolvereniging 
Sinecure, Baroniestraat 33, 
Boxtel, tel 0411-675271

Groei in beeld

“Na een curvebal-avond doe ik een weeklang lichtvoetig mijn werk”

Het begrip ‘Groei’ en vooral het gebrek 
daaraan, is door de economische crisis 
niet uit de media te slaan. Toch was dat 
niet de aanleiding voor Prix Pictet om 
‘Growth’ als centraal thema te kiezen. 
Prix Pictet organiseert voor de derde 
keer een internationale fotowedstrijd 
over duurzaamheid, vaak de keerzijde 
van economische groei. De resultaten 
daarvan zijn vanaf 13 maart te zien  
aan de TU/e.

Groei kan zowel een zegen als een vloek 
zijn: de massale miljoenensteden, 
groeiende wereldbevolking en 
-consumptie bij een steeds schaarser 
wordende voedsel- en energievoorraad 
en een dreigende ecologische ramp. 
Maar groei betekent bijvoorbeeld ook 
toenemende (technologische) welvaart 
en gezondheidszorg en veiligheid.
Het thema blijkt een rijke inspiratiebron 
voor fotografen. Uit meer dan 450 
deelnemers werden twaalf fotografen 
geselecteerd. De tentoonstelling  
die Studium Generale organiseert  
(en het prachtige fotoboek) geeft een 
indrukwekkend totaalbeeld. Dat is  
niet onbelangrijk, want ook met tv  
en internet binnen handbereik,  

is dat zelden te zien. 
De foto(series)’s vertellen elk een  
eigen verhaal. Indrukwekkend grote 
bouwwerken, zoals de ongebreidelde 
hoogbouw in Hongkong, boezemen 
alleen op de foto al ontzag in. Enorme 
laboratoria geven een idee wat er nodig 
is voor de (westerse) economie en 
welvaart. Maar dat doet ook de arbeider 
aan de kant van de weg in niemandsland 
die een asfaltweg repareert. 
Groei is ook het uitstel van de dood, 
verbeeld in de installatie waarin 
diepgevroren lichamen wachten op de 
wederopstanding. En de verzamelde 
granaten in een bos, achtergebleven  
na een oorlog? En de gigantische 
supermarkten en vuilnisbelten met 
waarin mensen iets nuttigs lopen te 
zoeken of de verdronken (?) man  
tussen tientallen dode vissen.

De winnaar van 2012 is Mitch Epstein 
met zijn confronterende fotoserie 
‘American Power’. Volgens de jury weet 
hij een essentiële boodschap over te 
brengen aan een mondiaal publiek. 
Naast de prijs (100.000 Zwitserse Frank) 
werd hij uitgenodigd een serie foto’s te 
maken in een gebied waar de Prix Pictet 

een duurzaamheidsproject ondersteunt. 
Andere deelnemende fotografen zijn: 
Christian Als, Edward Burtynksy, 
Stéphane Couturier, Chris Jordan, 
Yeondoo Jung, Nyaba Leon Ouedraogo, 

Taryn Simon, Thomas Struth, Guy Tillim 
en Michael Wolf. (GV)

De expositie is te zien van 13 maart tot 
13 april in de hal van het Hoofdgebouw. 

Daar ligt ook het boek ter inzage en  
er draaien twee video’s: een met  
werk van alle deelnemers en een  
rondetafelgesprek met juryleden. 
Zie ook www.prixpictet.com 

Ad van Iersel. Foto | Rien Meulman

AD’S 
     CULTURELE       
                 KEUZES

Alle gedachten en prestaties zijn 
genoteerd vanaf 1989 en verzameld in 
een vuistdik dossier. In dat jaar werd 
ook de Boxtelse Bolvereniging Sinecure 
opgericht. Negenmaal per jaar is er een 
clubavond. “Dat is echt prettig.  
Een week lang daarna doe ik lichtvoetig 
mijn dagelijks werk.” Tweemaal per jaar 
showt de bolclub haar spel op externe 
locaties. Dat kan dankzij een oprolbare 
vloer. “In 2009 begon ik te prakkiseren 
over een perfecte mobiele vloer.  
Dat piekeren past mij goed, dat is  
mijn vak hier aan de TU/e. Non-stop  
ben ik er dan mee bezig. Ik zit rond al 

mijn schetsen en krabbels, kartonnen 
en houten frutsels en kijk wat eruit 
springt. Nu heb ik een verbindings-
systeem bedacht om blokjes oprolbaar 
te maken. Je kunt daarmee contour-
volgende vlakken leggen zo groot als  
je wilt. 16 m2 heb je nodig voor een 
curvevloer. Het systeem is zo grandioos 
dat ik er met behulp van het Innovatielab 
octrooi voor aanvraag.”
Van Iersel is altijd bezig met dingen 
maken. De instrumentenmaker,  
die in zijn vrije tijd de kunstacademie  
in Tilburg deed, heeft geen tijd om 
voorstellingen te bezoeken.  

“Wat ik wel probeer, is het bekijken  
van kunstprogramma’s op tv. Heel  
goed vind ik de Canvasconnectie op de 
Belgische tv. Daar zie je portretten van 
beeldend kunstenaars. Geen tumult, 
maar diepgang tot de inhoud. Ook kijk  
ik graag naar R.E.L. van Romeyn en 
Lamoree. Zij lopen als quasi onnozele 
kunstbeschouwers rond. Ze staan ervoor 
open en raken de essenties van de 
kunst. Die programma’s zijn beide op 
zondagavond. En ik wil ook nog Studio 
Sport zien.” Altijd tijd te kort. (NS)

Hoogbouw in Hongkong. Foto | Michael Wolf
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Better view of water in coatings

As a result of international regulations 
intended to protect the environment 
more and more water-based coatings 
have come onto the market. As these 
coatings are by definition water-soluble, 
they are also more vulnerable to water 
from the environment. The doctoral 
research conducted by Viktor Baukh in 
the Transport in Permeable Media (TPM) 
research group was intended to reach a 
better understanding of water absorption 
and transport in multilayer coatings, so 
as to be able to say more about the effects 
of water in these paint films. 
Baukh studied a coating that is represen-
tative of the multilayer coatings that are 
used for cars - consisting of a top coat 
on solvent, applied on a water-borne 
priming coat. He conducted this research 
in cooperation with TNO and AkzoNobel, 
one of the world’s largest coating 
manufacturers.
In order to visualize the water in the 
coatings, Baukh used a ‘home-made’ 
MRI scanner. “The scanners that are 

used in the medical world have 
resolutions of a couple of hundred 
micrometers. For our research that is  
not adequate, since each the films of  
the coating are merely several dozens  
of micrometers thick.” That is why a 
special MRI scanner was constructed  
in Baukh’s research group, with a 
resolution of just a few micrometers. 

This has resulted in a unique device,  
as the researcher explains: “Only in 
Surrey do they have a similar MRI scanner. 
Ours is better, though: we can distinguish 

all the four main components of the 
coating - the pigment and three types of 
polymer- and make the water transport 
within them visible. You can see, for 
example, that the absorption of water 
makes the priming coat softer. I’m 
actually quite proud of having been  
able to make that process visible.”
Baukh, who after his PhD will continue 
his research as a postdoc in the TPM 
group, is also proud of the model for 
water transport in multilayer coatings 
that he has managed to draw up as a 
result of the measurements. “My model 
shows that you can predict all relevant 
effects once you know two parameters, 
notably the permeability of the top coat 
and the so-called sorption isotherm of 
the priming layer, which describes the 
water contents of the coating at a certain 
humidity degree.” 
From now on it will be simple for 
manufacturers to measure the effects  
of water on coatings, says Baukh: “By 
means of our model you can determine 
the water resistance of these types of 
coatings by means of simple scales that 
enable you to measure the increase in 
weight resulting from the absorbed 
water.”
Baukh has already used his model to 
scrutinize the procedure for weathering 
tests for coatings. His conclusion: due to 
their relatively short duration the tests 
are not indicative of long-term effects. 

“The influence of water absorption on 
the weathering of coatings works on a 
much longer time scale; the mechanical 
process of expansion and contraction 
requires time. While the tests may give  
a good idea of the influence of 
temperature and UV light, I do have 
some doubts regarding the exposure  
to moisture.”

Although Baukh concentrated mainly  
on coatings for the automotive industry, 
one of the most striking results from  
his dissertation pertains to the aviation 
sector: his measurements show that  
a widely used hydraulic liquid - for the 
brakes and the landing gear - affects  
the top film of coatings on airplanes.  
The result is that the permeability for 
water of these essential coatings is 
increased. “You don’t have to be afraid 
that those liquids will cause the coating 
to flake overnight”, the researcher adds, 
putting this into perspective, “but it will 
definitely have a negative effect on the 

lifetime of the coating.”
Possible adjustments, if any, of coatings 
as a result of his research will not be 
highly visible, Baukh expects, but that 
does not mean that they do not have an 
impact. “I explain this to friends so 
often: if you come up with an idea for 
the automotive industry that would save 
one screw per car, you are in fact talking 
about forty million screws per year that 
cannot corrode or break due to another 
cause. If you add that up, that is an  
enormous economic impact.”
The same is true for minor improvements 
of coatings used in aviation. “If coatings 
on airplanes last six years instead of 
five, that would result in huge savings. 
Even more so if you consider that the 
first new film is often applied on top of 
the old coating. This adds about five 
hundred kilos to the plane’s weight, 
which means that you can take five 
passengers less on board. Therefore  
it is essential to understand properly 
how influences of the weather such as 
temperature fluctuations, UV radiation, 
and, as explained before, the exposure 
to humidity, affect the aging of these 
coatings.” (TJ)

Water that permeates coatings of cars and airplanes may give  
rise to damage as years go by. The expansion and contraction  
of the coatings caused by the alternate wet and dry weather,  
or even frost and thaw, leads to accelerated aging. Dr. Viktor 

Baukh, born in Russia and raised in Ukraine, devoted his  
doctoral research to this subject. He obtained his PhD on March 5.

Environmentally 
friendly water-
based coatings are 
by definition more 
vulnerable to water

From now on  
measuring the  
effects of water  
on coatings  
is simple 

Victor Baukh. Photo | Rien Meulman
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A new perspective on riding within 
inches of the wheel and pacelines

On level ground, road bicycle races  
are mostly about overcoming the air 
resistance; riders wear those tight 
outfits for a reason, after all. It’s a 
well-known fact that following closely  
to the rider in front of you to experience 
the benefit of his slipstream is a clever 
way of making things easier for yourself. 
However, saying a rider actually benefits 
from having someone within inches of 
their back wheel as well may sound 
strange to many a sports enthusiast. 

The topic was still being debated in 
scientific literature, but Bert Blocken 
now has indisputable proof: a rider 
having a ‘limpet’ onto their back wheel 
will experience 2.5 percent less air 
resistance. Simply put, that’s because 
the braking underpressure arising 
behind the rider is partly compensated 
by the overpesssure caused by their 
follower: as a result, the air doesn’t 
‘suck’ at the rider in front. “The existence 
of that overpressure is called subsonic 
upstream disturbance,” says Blocken. 
“It’s a well-known phenomenon in 
physics, but its effects sometimes  
turn out to be counter-intuitive.”
Said 2.5-percent gain occurs when 
there’s a 15-centimeter gap between 
riders at a speed of 54 kilometers an 
hour – a normal speed for team time 
trials or sprints on rising hidden 
gradients. The ‘push effect’ drastically 

decreases if the follower doesn’t literally 
get onto the back wheel: a meter’s 
distance between the wheels yields  
a mere 0.6-percent gain, simulations 
carried out by Blocken have shown. Still, 
it might just be the difference between 
winning and being overtaken by the 
peloton right before crossing the finish 
line. Of course, there’s a much more 
substantial benefit for the follower: they 
experience a reduction of air resistance 
of 33 percent compared to cycling alone.
These striking results were found during 
a project Blocken, who used to be  
an avid road cyclist himself, has been 
involved in for the past few years. With 
colleagues from the Departments of 
Biomedical Kinesiology and Biosystems 
of KU Leuven and ETH Zürich, the 
Flanders-born Blocken researched  
the optimum cycling position for road 
cyclists, a study commissioned by the 
Flanders Cycling Federation. “It involved 
more than mere aerodynamics. You aim 
at finding an optimum, being a good 
aerodynamic position that still allows  
for exerting power. The latter is what  
my Leuven colleagues specialize in.”
In order to determine the cycling 
position’s effect on air resistance, 
Blocken and his colleagues conducted 
elaborate tests at the National 
Aerospace Laboratory’s wind tunnel in 
Marknesse. A trained road cyclist was 
fitted with some thirty sensors (see left 
picture below). While the athlete was  
on a bike in the cycling position on a 
balance platform in the wind tunnel, 
these sensors measured the air pressure 
close to his skin. The total horizontal 
force on the platform carrying the test 
rider – the actual air resistance – was 
measured as well. 
It was then decided to create a plastic 
replica of the rider in order to be able  
to map the airflow around the body  

even more accurately. To this end,  
the researchers scanned the subject’s 
contours, and that information was  
used to create a hollow, polyamide copy. 
This ‘statue of a cyclist’ had 115 holes 
pierced into it that were fitted with 
pressure sensors. The picture shows  
the pressure tubes protrude from the 
replica ‘just above the saddle’. It’s right 
there, in the rider’s wake, that the  
effect on air resistance is the slightest. 
The wind tunnel measurements have 
resulted in a computer model that can 
map the airflows around the cyclist - and 
so the air resistance - to the tiniest detail. 
But the calculations aren’t limited to the 
replica’s specific posture: using a laser 
scanner, researchers can simply record 
someone’s body shape and virtually 
adapt it to their exact position on the 
bike. Blocken: “That means the test 
riders don’t have to travel all the way  
to Eindhoven or Leuven for tests.”
The air resistance is largely determined 
by the fluid dynamics in a several-milli-
meter boundary layer on the subject’s 
skin/clothing. For the simulation, this 
crucial zone is divided into grid points 
that are only 0.014 millimeters apart  
- in total, the model contains anywhere 
between twelve and eighteen million 
points. For the best results, Blocken 
works with 0.3-second intervals.  

A highly-detailed model like that takes  
a while to compute. Even at the special 
computer cluster at Vertigo – boasting 
144 processors – it takes about twelve 
hours to compute a single simulation.
The project described above was meant 
especially to analyze individual riders. 

But since he now had a working 
simulation anyway, Blocken couldn’t 
resist seeing what were to happen if  
he put two riders in a line. “I did that 
because I was curious, it wasn’t part  
of my assignment anymore”, says the 
cycling enthusiast.
Blocken’s private project provides a 
decisive answer on a rider’s benefit of 
another rider getting onto their back 
wheel. Extra measurements done 
several weeks ago, with two riders this 
time, confirmed the simulation results. 
Some of the result could have a 
significant impact on the world of 
cycling, Blocken thinks. “Simulations 
show that in a paceline, during a team 
time trial for example, it’s not the last 
runner who experiences the least air 
resistance, but the second last.” The 
37-year-old full professor thinks teams 
might want to change the order of their 
riders in team time trials when taking 
into account the build of their riders.
In the future, Blocken wants to do 
paceline simulations with riders of 

different builds. Whether or not riders 
will listen to his advice is an entirely 
different matter: “One of the riders 
participating in the study already told 
me he thinks the negative psychological 
effect of someone within inches of your 
wheel is much more powerful than the 
advantage of a reduced air resistance.  
Of course, there’s no way for me to rule 
that out for a regular race, but my research 
results are especially interesting for 
team time trials.”
Blocken’s cycling research has not  
gone unnoticed. Yesterday, March 7,  
TV show Labyrint (VPRO/NTR) discussed 
Blocken’s findings. The program also 
covered the study his group carried out 
at the Rotterdam harbor. Commissioned 
by the Port of Rotterdam Authority, 
Blocken and his PhD student ir. Wendy 
Janssen mapped the complete wind field 
within the harbor area. The results help 
Rotterdam pilots to safely maneuver 
giant containers into the harbor. The 
show can be watched on the Labyrint 
website (www.labyrint.ml). (TJ)

He knows all about airflows in the built environment, but prof.dr.ir. 
Bert Blocken, professor of Building Physics at TU/e, is also a 

cycling enthusiast. His latest research joins his two passions. How 
to take advantage of the rider who’s within inches of your wheel.

A rider having 
someone within 
inches of their 
back wheel 
experiences less 
air resistance

A laser scanner 
determines the 
body shape; the 
cycling position 
can then be 
virtually adjusted

Bert Blocken. Archive photo | Bart van Overbeeke
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Has the Majorana fermion finally 
emerged?

A dream of a campaign

At a major physics conference held last 
week, Delft physicist Leo Kouwenhoven 
caused quite a stir. His research group 
seems to have managed to create a new 
particle: the Majorana fermion. It’s been 
searched for ever since the late thirties. 
The exotic particle might be used as a 
data carrier in future quantum computers. 
What kind of particle are we looking at, 
exactly? And are quantum computers 
within reach thanks to this discovery?

“It’s important news for quantum 
physics – the particle appears to have 
been finally found”, says a beaming 
Servaas Kokkelmans, assistant 
professor of Coherence and Quantum 
Technology at the Department of Applied 
Physics. “And it’s not just the particle 
that’s surrounded by mystery, it’s the 
name giver as well.  The brilliant Italian 
physicist Ettore Majorana vanished 
without a trace in 1939, three months 
after he had been appointed as 
professor, leaving behind an entire 
theory on the new fermion. It really  
is a special particle in many respects. 
Theoretical discoveries of particles don’t 
automatically lead to actual findings. 
And the Majorana fermion is two-headed: 

it’s a particle and an antiparticle at  
the same time, and because of its 
characteristics it’s considered the 
perfect building block for quantum 
computers.”

“The researchers in Delft haven’t 
actually seen the Majorana fermion,  
but they were able to prove its presence 
as a quasiparticle. At the tips of 
superconducting nanowires they 
managed to conduct measurements  
in a magnetic field that indicated they 
had created the Majorana particle.  
Some skeptics are still not convinced, 
but you can’t show up with these results 
and stand in front of all these brainiacs 
at a conference of that magnitude if you’re 
not dead sure about your findings.”

“The Kavli Institute of Nanoscience, of 
which Kouwenhovenhoven’s group is a 
part, is conducting a lot of research into 
quantum computers – smart computers 
that are able to quickly calculate complex 
parallel computations. However, standard 
data-carrying bits consisting of zeroes 
and ones aren’t good enough for that. 
What these computers need are qubits, 
consisting of zeroes and ones at the 

same time. The problem is that qubits 
are very unstable and they can easily 
return to being ordinary bits through 
interaction with their surroundings.  
As long as we don’t have stable qubits, 
we won’t have quantum computers on  
a large scale either. The good news is 
that a pair of Majorana fermions can 
also form a qubit, which is quite stable 
because of the pairing.”

“More and more systems allow making 
qubits for quantum computers. Beside 
the Majorana fermion one might also opt 
for Rydberg crystals, which our group is 
currently trying to create. The crystals 
consist of several excited atoms in 
rarefied rubium gas, which can form a 
crystal structure when close together, 
and they too can be used to create 
stable qubits. So in fact, this new 
discovery isn’t great news for us at all. 
Besides, the chip Kouwenhoven is using 
to create his Majorana fermions works a 
lot better at your desk than in our huge 
vacuum room. Then again, there are 
several paths that will eventually lead  
to the same goal, and right now we’re 
not sure which one is the best.
Another potential benefit is that 

quantum computers based on Rydberg-
crystal qubits know no limitations. 
Computers made with Majorana 
particles will be so-called topological 
quantum computers, which cannot  
carry out all necessary operations.”

“Obviously, we won’t be able to start 
working with the quantum computer 
right away. First, we have to use the 
Majorana particles to create numerous 
qubits that can work together, and then 
we have to make that into an operational 
device. Still, I think this find is a giant 
leap forward. And since they’re relatively 
small experiments – a chip is hardly a 
particle accelerator – results come in 
fast and the competition is more serious. 
As soon as the recipe is out, anyone can 

get cooking. Leo Kouwenhoven does 
have the dough, though: a Spinoza 
Prize, an ERC Advanced Grant, and 
Microsoft funded him, too. It allowed  
for more expensive systems; they didn’t 
have to build it all by themselves.  
Add a smart and skilful team, and  
surely something beautiful should  
be the result…” (NT)

Vox Academici

Dr.ir. Servaas Kokkelmans, assistant professor of Coherence and Quantum 
Mechanics, Department of Applied Physics (TN)

Servaas Kokkelmans. Photo | Bart van Overbeeke

Photo | Rien Meulman

Last Monday- and Tuesdayevening, 
some 300 dreams were 
projected on buildings and 
clouds in light of the nationwide 
student recruitment campaign 
Beam your dream. Up until 
Wednesday morning, 530 
dreams had been sent in, but 
dreams won’t be beamed if they 
contain ads 
or offensive language.

This week and the next, the 
dream team will be visiting 30 
to 50 schools in 14 Dutch 
cities to inform secondary-
schoolers about the campaign.

The aim is to project about 
3000 dreams in 2 weeks.
From February 28 through 
last Wednesday morning, 
beamyourdream.nl had 
6000 unique visitors.

Until March 18, the campaign 
commercial will be broadcast 
105 times on MTV, Comedy 
Central, and Teen Nick. The 
commercial lasts 15 seconds. 
(JvG)
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Leg up
‘Behind every strong man is a strong 
woman.’ If I were to translate this 
wisdom to our university, you could say 
our strong - chiefly male - scientists are 
mainly backed by strong women. Five 
women are currently in charge of the 
services responsible for communica-
tion, housing, personnel, and library 
and student affairs. And on June 1,  
a woman might come to do our 
bookkeeping, since that’s when  

our head of Finance Paul Berg will be 
leaving us.

One thing’s for sure: there will be at 
least one woman who’ll be reinforcing 
this elite club. Mid-June, Nicole 
Ummelen, currently working at 
University of Amsterdam, will be 
succeeding university secretary  
Harry Roumen. It’s obvious that in  
the services department people are 
doing a great job putting women in 
top positions. The Executive Board 
even gave our future secretary a leg 
up in the selection procedure.  
The profile stated they preferred 
appointing a woman, although male 
candidates weren’t ruled out per se. 

Even our scientific staff seems to be 
making some progres. Last year, TU/e 
was treated to the first-ever female 
dean, and we managed to appoint the 
youngest female full professor of the 
Netherlands. Makes me wonder if 
deans will now start giving excellent 
females a leg up as well.
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March 2, 2012 - The Executive Board 
and TU/e have appointed prof.dr. 
Emile Aarts as vice-Dean of the 
Department of Mathematics and 
Computer Science (W&I). He is to  
start May 1. Currently, Aarts is  
Chief Scientific Officer and a member 

of the Philips Research Laboratories 
management team. Aarts is also  
a part-time professor at TU/e’s 
Department of Industrial Design.  
He’s expected to succeed Arjen Cohen 
as Dean of the Department of W&I  
in 2013.

February 29, 2012 - Of the 22 proposals 
the European Research Council has 
accepted, five grants are going to  
the Netherlands. Compared to other 
countries, Dutch universities have 

acquired the most Proof-of-Concept 
grants. Of all proposals submitted in 
2011, 52 received a grant, and three  
of those proposals came from TU/e.

February 29, 2012 - After more than  
3.5 years, the online community ‘TU/e  
meeting place’ will be shut down. The 
website for international faculty and 
students has hardly seen any online 
activity recently. According to Willem van 
Hoorn, Advisor of Internationalization  
at DPO and the site’s webmaster, the 
website used to meet certain needs. 
“Back then, there weren’t all that many 

alternatives so a lot was shared. Today, 
international faculty and students are 
found on Facebook and LinkedIn mostly, 
and the HUB Eindhoven community  
for expats is rather popular as well. The 
web’s saturated, we had a good run.” 
www.tuemeetingplace.nl will go down 
in April, but until then users can still 
download pictures and/or documents 
from the site.

Philips top researcher Emile Aarts vice-Dean W&I

Relatively many Proof-of-Concept grants for TU/e

TU/e meeting place website calls it a day

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

Twittersearch
“Considering you never cover politics, 
it’s odd to suddenly retweet all 
#martijnvandam factoids. Alumnus or 
not.” Tweeting away, we’re still trying to 
determine what it is our varied readers 
expect from us. In our quest, it’s nice  
to know readers will keep you on your 
toes, and it certainly helps we’re all so 
close through digital communication.  
It has been a journey of trial and error: 
in June of 2011, Cursor deliberately 
entered the world of Twitter (in the three 
years prior to that, the account quietly 
streamed a news feed from the Cursor 
website via RSS). Today, having eleven 
hundred followers, we’re still searching: 
for news, great stories, the fun side of 
science – but we’re also figuring out 
where we belong in Twitter Town.  
Much like our fellow townspeople, we 

My friend was excited when I told him that I live 
in the smartest region of the world. He’s never 
been to Eindhoven and soon his imagination had 
created a surprisingly crowded, post-industrial 
city with tall skyscrapers lit by neon lights, just 
like  Hong Kong. He had created a concrete jungle 
suffocated by traffic jams and pollution, like 
Moscow, an entire city to be traveled through  
a network of high-speed trains, like Tokyo. In a 
nutshell: Eindhoven is thought to symbolize 
human’s total domination over nature because, 
stereotypically, in a modern society, being smart 
often means being technologically developed  
and therefore environmentally unfriendly.

Let’s go back to real Eindhoven. Strolling around TU/e campus you’ll see rabbits 
hopping on green grass among tall trees. In the Dommel you’ll see ducks swimming 
peacefully, ignoring people walking by. Riding your bike towards the Beukenlaan 
train station you’ll happen upon a beautiful park located nearby. At night, enjoy 
the amazing star-spangled sky seen through clean, transparent air. On Saturday 
morning, have a walk and be surprised by empty roads and streets. Catch a train 
towards Roosendaal and look at the fields, small forests and windmills alongside 
the tracks. Of course, there are plenty of industrial plants in Brabant. However, 
you’ll barely notice them because they’re not spoiling the overall scenery of the 
natural landscape.
I don’t know how the local government managed to develop a knowledge-based 
economy without harming nature. However, this Naturelands experience in the 
Netherlands is especially important now, as environmentalists are alerting everyone 
to the depletion of natural resources and are predicting a gloomy future for us all.

Sultan Imangaliyev, from Kazakhstan, is a student of Systems & Control, 
Department of Mechanical Engineering

Netherlands? No, Naturelands! Clmn

Back in 1962, this mechanical calculator, 
the Facit CI-19, was used at Jos Jansen’s 
Numerical Mathematics lab. A beautiful 
device that unfortunately made your arm 
ache. “A student, who had to solve five 
equations with five unknown numericals 
could do so with the help of this small 
calculator. He would have to punch in  
a number, spin the handle nine times, 
press the next number, turn it five times, 
etcetera.”The TH had a room chockfull 
of these devices that were impossible  
to steal unnoticeably. 

Jansen has worked at TU/e for forty years 
and can still be regularly found at 
Avondrood today. He remembers the 
phase the computing center purchased 
a Burroughs machine. “The floor had  
to be free of vibrations, temperature 
and humidity had to be constant, and 
the thing cost over ten million guilders. 
Today, students have a 400-euro laptop 
they strap onto the backs of their bikes. 
And those things can do a million times 
more than that wall-to-wall Burroughs.” 
(NS)

Computing equipment 
1962 vs. 2012

Flashback

Photo | Erik Geelen via IEC

imagine, including all TU/e folk 
crossing our digital path on a daily 
basis. This week, we talked to three 
of them – in 48 times 140 characters, 
give or take. See page 4/5 in the 
Dutch section.
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