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Kampioenen!
WK-finales dreigden ook voor de 
dribbelende robotjes van Tech United 
een nationaal trauma te worden. Maar 
afgelopen weekend was het toch raak. 
De Iraanse tegenstrever MRL -wat het 
acroniem is van de fantasierijke 
teamnaam Mechatronic Research 
Labaratory- kreeg met 4-1 vette klop.  
De champagne kon los, de bloemen uit 

de emmer en de helden van vlees en 
bloed en die van bouten en schroefjes 
mochten op de schouders naar het 
Eindhovense stadhuis. Leverde flink 
wat publiciteit op; onze voorlichter 
van dienst berekende op de 
achterkant van een sigarendoosje dat 
bij elkaar zo’n 4,2 miljoen tv-kijkers 
wel op de een of andere manier  
iets hebben meegekregen van dit 
evenement in Mexico-City. Dat doet 
ook goed met het oog op alle free 
publicity die dat vermaledijde 
zonnekarretje uit Delft elk jaar 
binnensleept, wanneer ze dwars  
door Australië kachelen.
Toch ook even de verslagen ploeg 
gegoogled. Opmerkelijk om er dan 
achter te komen dat MRL de resultaten 
van hun onderzoek gebruikt voor het 
bouwen van reddingsrobots, die 
onder meer kunnen worden ingezet 
bij aardbevingen. Daar hebben we  
in de polder geen behoefte aan.  
Hier moeten robots op termijn 
meehelpen onze gezondheidszorg 
betaalbaar houden. Tijd voor 
voetballen hebben ze dan niet meer.

Vakantiekriebels
Daar is ‘ie dan, de laatste Cursor voor 
de zomervakantie. Onze vakantieplannen 
liggen al vast: hier en daar een paar 
weekjes zon, verder hard doorwerken 
aan de nieuwe website die we aan  
het begin van het nieuwe collegejaar 
lanceren. Tot die tijd blijven we jullie 
natuurlijk van het laatste nieuws 
voorzien op www.cursor.nl.  
De zomerstop betekent voor mij  
het einde van mijn tijdelijke Cursor- 
redacteurschap. Met veel plezier heb  
ik de afgelopen maanden de campus 
afgestruind op zoek naar mooie verhalen; 
in september neemt Judith van Gaal  
het stokje weer van me over. 
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Warm eten op de TU/e konden studenten 
tot tien jaar geleden nog in de Mensa  
( Latijn voor tafel), die gehuisvest was in 
de Bunker. Zelfs een stevige opknapbeurt 
in 1998 -een makeover zouden we nu 
zeggen- kon deze typische studenten-
faciliteit echter niet redden. Begin 2002 
trok het College van Bestuur de stekker 
eruit en daarmee sneuvelde een 
gebruiker van het eerste uur van  
dit karakteristieke gebouw aan de 
Kennedylaan. De drie gezelligheids-
verenigingen -ESC, SSRE en Demos-  
zitten er nog altijd in en in 2007 werden 
ook de cultuurvereni gingen er in 
ondergebracht. Het ESC verlaat de Bunker 
in 2013 en gaat richting binnenstad  
naar een historisch pand aan de  
Ten Hagestraat. Ook SSRE is op zoek 
naar een geschikt onderkomen in het 
centrum. Voor een warme hap moet de 
student tegenwoordig in het Auditorium 
zijn, waar ’s middags en ’s avonds uit 
een aantal schotels gekozen kan worden. 
Vooral buitenlandse studenten en 
promovendi maken er gebruik van en 
die moeten op z’n zachts gezegd vaak 
wennen aan de Hollandse pot. (HK) 

Warme hap 1984 versus 2012

Flashback

25 juni 2012 - De voetballende TURTLEs 
van TU/e-team Tech United zijn zater-
dag 23 juni in Mexico wereldkampioen 
robotvoetbal geworden. De Eindhovense 

robots waren daar in de finale met 4-1 
te sterk voor het Iraanse team MRL.  
(Zie ook de foto op de cover en de  
foto op pagina 3.)

22 juni 2012 - De Eindhovense 
SmartGoals, een spin-off van de TU/e, 
lanceert deze week het innovatieve 
voetbaltrainingssysteem SmartGoals. 
Het bestaat uit intelligente pylonen, die 
draadloos communiceren en met lichten 

aangeven door welk poortje de bal of 
speler moet gaan. In de SmartGoals 
zit slimme hightech, maar ze zijn door 
iedereen gemakkelijk te gebruiken  
voor het trainen van onder meer  
reactiesnelheid, overzicht en techniek. 

21 juni 2012 - De sloop van het gebouw 
van Technische Natuurkunde is aan-
staande en Wiskunde & Informatica 
trekt binnenkort van het Hoofdgebouw 
naar MetaForum. Veel documenten,  
foto’s, onderzoeksopstellingen en 
andere objecten blijven daarbij achter. 
Wat is het waard om behouden te 
blijven? De TU/e wil in de toekomst 

gerichter omgaan met haar academisch 
erfgoed, bleek ook uit een in april 
verschenen notitie. Volgens beleids-
medewerker Joep Huiskamp moet 
eerst een goede inventarisatie worden 
gemaakt; dit gebeurt onder meer al bij 
Technische Natuurkunde, Wiskunde & 
Informatica en Electrical Engineering. 

21 juni 2012 - Omdat de vijftien jaar 
oude telefooncentrale van de TU/e toe 
is aan vervanging zocht Dienst ICT al 
enige tijd naar een goed alternatief. 
Dat lijkt me nu gevonden te zijn in Lync 

van Microsoft. Dit zogeheten Unified 
Communications-systeem biedt veel 
mogelijkheden en bespaart kosten  
bij verhuizingen. 

15 juni 2012 - Harry Roumen, universi-
teitssecretaris van de TU/e sinds 1988, 
heeft vrijdag 15 juni bij zijn afscheid  
de Penning van de stad Eindhoven  
ontvangen. Burgemeester Rob van 

Gijzel reikte in de Blauwe Zaal de 
onderscheiding uit vanwege de  
‘bijzondere verdiensten van Roumen 
voor Eindhoven’. (Zie ook pagina 10.)

Voetbalrobots TU/e winnen WK in Mexico 

Spin-off TU/e lanceert SmartGoals

TU/e let nadrukkelijker op academisch erfgoed

Microsoft Lync gaat telefooncentrale TU/e vervangen

Penning van de stad Eindhoven voor Harry Roumen

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 | Archief IEC

Foto | Bart van Overbeeke

Burgemeester Rob van Gijzel, Irene Roumen en Harry Roumen. Foto | Bart van Overbeeke
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Moet de TU/e ook overstappen  
op GoogleApps?

Kampioenuh op het bordes

De helft van de Nederlandse universi-
teiten heeft vorige week de overstap 
gemaakt van Microsoft naar Google-
Apps. De TU/e heeft besloten niet mee 
te gaan en houdt e-mail, agenda’s en 
tekstverwerking voorlopig nog op  
lokale servers in plaats van in de cloud. 
Als groot punt van zorg wordt de 
veiligheidsgarantie genoemd: want hoe 
weten we of er vanuit Amerika niet in 
onze data gesnuffeld gaat worden? 
Maar weegt dit wel op tegen de 
voordelen die het Google-systeem 
biedt? En hoe druk maakt de TU/e’er 
zich eigenlijk om de veiligheid van  
zijn dataverkeer?

“Ik vind het heel verstandig dat we niet 
meteen overstappen op GoogleApps,  
we moeten eerst weten waar we precies 
voor tekenen”, zegt Jan Smits, hoogleraar 
Recht en Techniek, resoluut. Als expert 
op het gebied van grensoverschrijdend 
dataverkeer houdt hij deze zaak 
nauwlettend in de gaten. Bovendien 

maakt Smits deel uit van een werkgroep 
die zich bezighoudt met de digitale 
zichtbaarheid van de TU/e. “De huidige 
mailserver slaat zijn data lokaal op, daar 
zijn we eigen baas over. Maar Google 
slaat data op waar er plaats is en daar 
hebben we veel minder over te zeggen. 
Maar de wortel van het probleem ligt bij 
de Amerikaanse overheid. Ze hebben 
het recht ook over de landsgrenzen heen 
data in te zien. Als een instantie als de 
CIA een verzoek tot inzage bij Google 
neerlegt, moeten ze direct toegang 
geven. En denk maar niet dat ze je  
dat achteraf melden…”
“Natuurlijk zitten er ook veel voordelen 
aan het gebruik van GoogleApps. Het is 
financieel heel aantrekkelijk; dat heeft 
bij veel universiteiten waarschijnlijk  
een grote rol gespeeld bij de overstap. 
Daarnaast kunt je overal inloggen en 
hebt altijd alles bij de hand; het wordt 
allemaal gesynchroniseerd. Inderdaad 
heel handig, maar dat gaat juist allemaal 
zo soepeltjes omdat we niets over het 

systeem te zeggen 
hebben. Dus als ze de 
stekker eruit trekken, 
zijn we echt offline én 
alles kwijt. Maar de 
veiligheid blijft mijn 
grootste zorg.  
Er wordt meer van  
ons bewaard dan we denken. Stel: een 
in Irak geboren TU/e-wetenschapper die 
zijn studenten een werkstuk laat maken 
over de sharia -de islamitische wet- en 
dat per mail van iedereen ontvangt, die 
komt daarna waarschijnlijk niet meer 
zonder slag of stoot Amerika binnen.  
Maar ook de gewone student, die via 
Dropbox data deelt of via Hotmail mailt, 
laat ongemerkt  zijn digitale sporen 
achter - het zijn doodenge ontwikkelingen. 
En vaak zitten die mailboxen ook nog vol 
met juridische rommel. Studenten doen 
veel dingen die eigenlijk niet horen: 
hacken, via torrents downloaden, waarbij 
je dus tegelijkertijd illegaal uploadt.  
En dat wordt dus allemaal opgeslagen 

en denk eraan: IT vergeet niet.”
“Ik heb niet het gevoel dat deze 
discussie erg leeft binnen de TU/e-
gemeenschap. Het is een zeer complexe 
materie, die individueel lastig te 
beïnvloeden is. Vaak worden de effecten 
van technologische ontwikkelingen op 
korte termijn overschat, maar op langere 
termijn juist onderschat. Met deze 
paradox hebben we nu ook te maken. 
GoogleApps lijkt nu wel zo geweldig, 
maar we moeten ook in de toekomst 
kijken: willen we afhankelijk zijn en  
de exclusieve zeggenschap over onze 
data kwijtraken? Voor Google maakt  
het echt niet uit of we als TU/e nu wel of 
niet meedoen. Pas alle West-Europese 

universiteiten weigeren, moeten ze  
aan hun reputatie gaan denken:  
‘De academische vrijheid bij Google  
is blijkbaar niet in goede handen?’  
Een goed punt dat we dus eerst 
uitzoeken hoe GoogleApps precies 
werkt. Natuurlijk kunnen we als TU/e  
het nooit opnemen tegen een reus als 
Google. Maar als we dan toch tegenover 
elkaar komen te staan, is het wel fijn  
dat we ons verstand op de goede plek 
houden .” (NT)

Vox Academici

Prof.mr.dr. Jan Smits, hoogleraar Recht en Techniek, faculteit IE&IS

Jan Smits. Archieffoto | Bart van Overbeeke

Tech United reisde voor het WK RoboCup met 35 mensen af naar Mexico, waar  

in totaal 45 landen in diverse leagues de strijd aangingen. 3 TURTLEs reisden 

met het team mee in de handbagage; de andere voetbalrobots, zorgrobot AMIGO 

en humanoid TUlip arriveerden al iets eerder, na een ongeveer 30 dagen 

durende bootreis. 

Tech United werd de voorbije jaren 4 keer tweede bij het wereld kampioenschap.  

In Mexico bereikten de TURTLEs eindelijk de 1e plaats door met 4-1 te winnen 

van Iran. In totaal speelden de voetbal robots tijdens het WK 10 wedstrijden en 

maakten ze opgeteld 36 doelpunten.  

Zorgrobot AMIGO behaalde in Mexico de 7e plek in de @Home-competitie,  

TUlip werd 4e in de Humanoid League. (MvdV)

Foto | Bart van Overbeeke
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‘Een formele methode is een op wiskunde 
en formele logica gebaseerde methode 
om software- en hardwaresystemen te 
specificeren en te verifiëren’, leert 
Wikipedia. Er wordt al decennialang 
onderzoek in gedaan en “er zijn bijzonder 
weinig studies die laten zien dat formele 
methoden niet goed werken. Maar je 
moet vrij veel theorie door voordat je 
een gevoel krijgt van wat je ermee kán”, 
weet Sjoerd Cranen. 
Frank Stappers, net als Cranen werkzaam 
in de groep Model Driven Software 
Engineering (Wiskunde & Informatica), 
bladert door het lijvige ‘Principles of 
Model Checking’. “Ik kan me goed 
voorstellen dat software engineers  
bij bedrijven snel afhaken als ze al  
die formules en Griekse letters zien.  
Ze willen zélf iets bouwen, begrijpen  
en kunnen aanpassen.” En pikken het 
niet als een buitenstaander jarenlang 
bestaande routines en procedures ‘even’ 
op hun kop komt zetten, beseft hij. 
Met hun net opgerichte bedrijf Form 
willen ze organisaties dan ook “geen 
kant-en-klaar tooltje” aanpraten 
waarvoor bestaande werkprocessen op 

de schop moeten, maar maatwerk bieden. 
Maatwerk in het analyseren, doorrekenen 
en verifiëren van softwaresystemen, 
waarmee eventuele fouten vlotter 
kunnen worden opgespoord en volgens 
Stappers en Cranen uiteindelijk veel  
tijd en geld kan worden bespaard.  
“Nu calculeren organisaties dat  
gewoon in. Ze ontwerpen een product, 
zetten het in de markt en als het stuk is, 
wordt er iemand op af gestuurd om  
het te maken. Terwijl je met het goed 
doorrekenen van een ontwerp al vroeg 
in het ontwikkelproces veel winst kunt 
boeken”, aldus Stappers. Hij benadrukt: 
“Er komt alleen de nodige specialistische 
kennis en ook wel wat creativiteit bij 
kijken. Om die reden wagen veel 
bedrijven zich er liever niet aan”. 

Hoewel bedrijven volgens de kersverse 
ondernemers enthousiast zijn over hun 
verhaal, laten ze zich niet makkelijk 
over de streep trekken. Klanten heeft 
Form nog niet, maar het duo is wel in 
gesprek met enkele grote bedrijven. 
Cranen: “Er is op het moment weinig 
geld voor innovatie. Bovendien zijn 
bedrijven vaak logge organisaties;  
er is een heel leger voor nodig om het 
roer te kunnen omgooien. Daar komt  
bij dat er vaak al wel iets is geprobeerd, 
wat niet heeft gewerkt omdat men 
simpelweg niet alle verstand van zaken 
had. En daarmee is intern waarschijnlijk 
al wat weerstand opgewekt. Daar 
moeten wij ‘doorheen’ zien te praten.”
De twee, beiden afgestudeerd bij 
Technische Informatica, zijn er echter 
van overtuigd binnenkort de eerste 

Een bedrijf cadeau 
voor je verjaardag

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

“Zonder naïviteit kom je nergens”

Hoe bevlogen ze er ook over kunnen vertellen - in de kroeg of op feestjes hangen 
mensen doorgaans niet aan hun lippen als promovendi Frank Stappers (links) en 
Sjoerd Cranen over formele methoden verhalen. “Na twee zinnen gaan de meesten 
al wat glazig kijken”, zegt Stappers lachend. Zelf worden ze al jaren gegrepen  
door de mogelijkheden van het onderzoeksgebied - ieder voor zich en sinds twee 
maanden ook nadrukkelijk sámen, binnen hun bureau dat bedrijven met model-
gebaseerde verificatietechnieken helpt hun softwaresystemen, processen en 
producten te verbeteren.
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klant binnen te halen. Daarnaast hopen 
Stappers en Cranen een STW Valorisation 
Grant binnen te hengelen, om te kunnen 
investeren in “een paar degelijke 
use-cases uit de praktijk waarmee  
we onszelf kunnen bewijzen”,  
zegt Stappers. 

Het bedrijf is nu zo’n twee maanden  
in de lucht. De uitvoering van het idee 
waarmee Stappers al langer rondliep, 
kwam in een stroomversnelling toen 
groepsleider Jan Friso Groote en Pieter 
de Bock van het TU/e Innovation Lab er 
lucht van kregen. “Pieter stond op een 
donderdagmiddag op de stoep met de 
mededeling dat de maandag erop alle 
voorstellen voor de STW-grant binnen 
moesten zijn. Wij hadden op dat 
moment nog niet eens een bedrijfsplan; 
dat was dus een weekend flink stressen”, 
blikt Stappers terug. 
Op 24 april, de dag waarop Stappers 
dertig werd, was de registratie bij  
de Kamer van Koophandel een feit. 
Lachend: “Het leek me wel leuk om 
mezelf een bedrijf cadeau te doen voor 
mijn verjaardag”. Hij liet ganggenoot 
Cranen dankbaar aan boord stappen: 
alle specialistische kennis was voor 
Stappers meer dan welkom en ook qua 
persoonlijkheden vullen de twee elkaar 
volgens hem goed aan. “In mijn hoofd  
is het eigenlijk altijd chaos. Míj geeft  
dat rust, maar het lukt me niet altijd om 
mijn gedachtekronkels to the point om 
te zetten in woorden. Sjoerd is juist heel 
gestructureerd én weet wat ik bedoel.  

Ik kan tien minuten lang een verhaal 
houden en afdwalen en dan zegt hij: 
‘Oké, je bedoelt dus dít?’.”
Cranen: “We zijn alle twee echte 
teamplayers, terwijl veel theoretische 
informatici wat meer einzelgängers zijn. 
Die kunnen zich hele dagen opsluiten 
om een oplossing te bedenken en 
vervolgens dolblij zijn met een 
theoretisch resultaat. Wij halen er meer 
uit als we elkaar kunnen inspireren en 
samen tot iets praktisch en bruikbaars 
kunnen komen.”

Het TU/e Innovation Lab helpt de twee 
promovendi hun bedrijf verder op te 
tuigen en zichzelf te ontwikkelen als 
ondernemers. Want geen van beiden 
had echt ambities in die richting. 
Cranen: “Ik ben wel altijd een beetje 
onrustig, heb altijd het idee dat ik iets 
moet dóen, liefst iets wat er een beetje 
toe doet”. Hij beseft goed dat dat hem 
nog geen ondernemer maakt: “Hoezeer 
het me ook tegenstaat; als ondernemer 
moet je soms bijvoorbeeld een beetje 
een asshole zijn, anders lopen anderen 
over je heen. Dat zijn dingen die we  
nog moeten leren”. 

Stappers is momenteel zowat fulltime 
met Form in touw; zijn proefschrift dat 
hij in november verdedigt, is nagenoeg 
af. Cranen is ongeveer één dag per week 
in de weer voor het bedrijf; de overige 
tijd heeft hij naar eigen zeggen hard 

genoeg nodig voor zijn promotieonder-
zoek, waarmee hij nog zeker een jaar 
doende is. “Maar als Frank zijn eigen 
gedachten niet meer snapt, roept hij mij.”
Hoe soepel en vrolijk ze elkaar tijdens 
het interview ook aanvullen, in de rede 
vallen en met humor van repliek te 
dienen; ze zien elkaar niet als vrienden. 

“Zeker als je samen in een bedrijf stapt, 
is een zekere afstand niet slecht.  
Maar bovenal hebben we alle twee een 
enorme drive om dit te gaan doen; we 
willen de wereld verbeteren. Misschien 
wat naïef - maar zonder naïviteit kom je 
nergens. Belangrijkste is dat we weten 
wat we aan elkaar hebben, genoeg om 

deze sprong in het diepe samen te durven 
maken.” Stappers: “We zijn nu, zonder 
klanten, nog even aan het watertrappelen, 
maar weten waar we naartoe moeten 
zwemmen.” 

Interview | Monique van de Ven
Foto | Bart van Overbeeke

“Soms moet je 
een beetje een 
asshole zijn”

“Als Frank zijn 
eigen gedachten 
niet meer snapt, 
roept hij mij”

“Zonder naïviteit kom je nergens”
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Roxana Silvia Tipa met de kINPen. Foto | Bart van Overbeeke
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De heilzame werking 
van plasma’s

In een plasma ontstaan door botsingen 
allerlei geladen deeltjes, reactieve 
moleculen en ultraviolet licht. Deze 
plasmaproducten kunnen worden  
benut voor bijvoorbeeld het aanbrengen 
van dunne lagen, als lichtbron voor 
lithografie en voor oppervlaktereiniging. 
Maar dat is niet alles: de afgelopen jaren 
is aangetoond dat plasma’s ook van 
toegevoegde waarde kunnen zijn in  
de geneeskunde: bacteriën die worden 
blootgesteld aan een plasma leggen 
binnen een minuut het loodje.  
Daarnaast zijn er sterke aanwijzingen 
dat plasmabehandeling het genezings-
proces van wonden bevordert. 
Dat betekent echter niet dat we deze 
processen ook begrijpen, vertelt 
promovenda Roxana Silvia Tipa:  
“De grote vraag binnen de plasma-
geneeskunde is vooralsnog: hoe werkt 
het? Welk ingrediënt uit de cocktail van 
deeltjes waaruit het plasma bestaat  
is verantwoordelijk voor welk effect?  
En waarom reageert het ene type cel 
anders dan het andere wanneer je  
het blootstelt aan een plasma?”
Met diverse experimenten heeft de 
Roemeense de afgelopen jaren een paar 
tipjes van de sluier weten op te lichten. 
Ze gebruikte daarvoor twee apparaten 
waarmee zogenaamde koude, atmos-
ferische plasma’s kunnen worden 
opgewekt. Terwijl plasma’s voor 
hightechtoepassingen meestal worden 
gecreëerd onder vacuümomstandigheden 
en bij zeer hoge temperaturen, is dat 
voor medische toepassingen uiteraard 
niet zo handig. “Als je de wond van  
een patiënt wilt behandelen, moet de 
temperatuur van het plasma onder de 
veertig graden Celsius zijn, anders 
beschadig je het omliggende weefsel.  
En het moet ook in de open lucht  
kunnen in plaats van in een vacuüm.”
Tipa testte twee verschillende plasma-

bronnen: een Plasmanaald die door het 
Equipment & Prototype Center (EPC)  
van de TU/e werd gemaakt en een 
commerciële variant, de kINPen. Beide 
genereren een koud microplasma met 
een doorsnede van enkele millimeters, 
waarmee Tipa bacteriën, levende cellen 
en stukjes huid behandelde.  
De commerciële kINPen kan worden 
gevoed met helium, argon of perslucht, 
terwijl de Plasmanaald alleen op helium 
werkt. 
De promovenda deed onder meer tests 
op stukjes menselijke huid, die ze via 
het Brandwondencentrum in Beverwijk 
wist te bemachtigen. Ze bracht op deze 
huid zelf een brandwond aan, waarna  
ze het genezingsproces van met plasma 

behandelde huid bestudeerde. Het bleek 
dat blootstelling aan de Plasmanaald leidt 
tot een snellere vorming van nieuwe 
huidcellen dan de kINPen, terwijl de 
behandelde huid in beide gevallen 
sneller genas dan onbehandelde huid. 
“De Plasmanaald maakt gebruik van  
een veel groter elektrisch veld dan de 
kINPen”, vertelt Tipa. “Ik vermoedde dat 
dit misschien de oorzaak was van het 
verschil in effectiviteit tussen de beide 
apparaten.” Ze liet daarom bij het EPC 
een apparaatje bouwen waarmee ze 
haar samples kon blootstellen aan een 
willekeurig elektrisch veld. Het bleek  
dat een bepaald type cellen, zogeheten 
fibroblasten, bij een elektrisch veld 
boven een drempelwaarde van 2 kilovolt 
per meter inderdaad ongeveer tweemaal 

sneller gaan groeien.
Een groot deel van het effect van de 
plasma’s op de wondgenezing kan 
volgens Tipa worden verklaard door het 
elektrische veld dat door de Plasma-
naald wordt opgewekt. “Fibroblasten 
spelen een belangrijke rol bij wond-
herstel, dus dat is een mooi resultaat. 
Andere cellijnen lijken daarentegen 
helemaal niet te reageren op een 
elektrisch veld, en ook bacteriën lijken 
er niet sneller van te gaan delen. Maar 
de elektrische velden zijn in ieder geval 
niet schadelijk voor levende cellen.”
Ook de mogelijke schadelijke gevolgen 
van plasma’s op levend weefsel werden 
door Tipa onderzocht. In samenwerking 
met het UMC Maastricht keek ze daarvoor 
naar DNA-schade bij in petrischaaltjes 
gekweekte en met plasma behandelde 
cellijnen. Het bleek dat met edelgassen 
(zoals helium en argon) opgewekte 
plasma’s onschadelijk zijn voor de 
cellen. Ook is het ongemak voor de 
patiënt te verwaarlozen, aldus Tipa:  
“Je voelt alleen het gas langs de huid 
stromen, meer niet.”
Plasma’s gecreëerd in edelgassen zijn 
dan ook relatief ‘schoon’: schadelijke 
moleculen zoals reactieve zuurstof- en 
stikstofverbindingen ontstaan namelijk 
slechts als bijproducten uit de 
omgevingslucht. In plasma’s gemaakt 
met perslucht (een mengsel van stikstof 
en zuurstof) is de concentratie van deze 
‘moordmoleculen’ uiteraard veel hoger. 
Het was daarom geen verrassing voor 
Tipa dat persluchtplasma’s voor de 
bestrijding van bacteriën veruit het 
effectiefst bleken. “De elektrische 
velden en de ionenbombardementen 
zijn in perslucht hetzelfde als in argon 
en helium. Het grote verschil is de 
aanwezigheid van met name ozon  
en stikstofmonoxide. Die zijn echt  
heel schadelijk voor bacteriën.” 
Bacteriële infecties vormen een groot 
risico voor patiënten met open wonden, 
benadrukt de Roemeense. “Om te 
voorkomen dat bijvoorbeeld open 
brandwonden geïnfecteerd raken,  
moet men nu heel regelmatig het 
verband verversen en wordt de wond 
ingesmeerd met antibiotische zalf.  
Dat is een tijdrovend en pijnlijk proces 
en bovendien raken steeds meer 

bacteriestammen resistent tegen 
antibiotica. Behandeling met plasma’s  
is dan mogelijk een uitkomst.” 
Tipa deed tests op culturen van 
Pseudomonas aeruginosa en Staphylo-
coccus aureus, twee soorten bacteriën 
die in ziekenhuizen voor veel problemen 
zorgen. Het bleek dat S. aureus, een 
zogeheten Gram-positieve bacterie  
met een relatief dun celmembraan, 
gevoeliger is dan de Gram-negatieve  
P. aeruginos, dat over een veel 
robuustere afscherming van de 
buitenwereld beschikt. “Blijkbaar houdt 
de dikkere celwand van Gram-negatieve 
bacteriën de reactieve plasmadeeltjes 
beter tegen.” 

De resultaten suggereren dat het 
celmembraan het sleutelelement vormt 
in de interactie van plasma’s met  
cellen en weefsels, gelooft Tipa.  
Dat kan volgens haar ook de effecten 
van elektrische velden verklaren: 
“Elektrische velden beïnvloeden het 

ionentransport door het celmembraan 
en daarmee de celdeling. Bacteriën 
hebben een dikkere celwand dan 
menselijke cellen, ze zijn daardoor 
mogelijk minder gevoelig voor 
elektrische velden.” Dat cellen van 
mensen en dieren minder snel schade 
oplopen door plasma’s dan bacteriën, 
hangt waarschijnlijk weer samen met 
het feit dat het DNA van bacteriën 
relatief slecht beschermd is tegen 
reactieve moleculen: in bacteriën  
is het DNA niet in een veilige celkern 
opgeslagen.
Plasmageneeskunde is een interdisci-
plinair vakgebied: Tipa promoveerde  
bij Technische Natuurkunde, maar 
voerde een deel van haar onderzoek uit 
bij Biomedische Technologie. Voor haar 
was dat geen probleem: ze studeerde  
in Roemenië zowel biomedische 
technologie als natuurkunde.  
De onderzoekster is nog niet klaar  
met dit onderwerp en wil een voorstel 
schrijven voor een Veni-subsidie.  
“Ik wil vooral nog beter begrijpen  
hoe elektrische velden bijdragen aan 
wondherstel.” Ze is optimistisch over  
de toekomst van plasmageneeskunde: 
“Het moet mogelijk zijn om met één 
apparaat zowel bacteriën te doden  
als wondheling te bevorderen.” (TJ)

Plasma’s spelen een belangrijke rol de hightechindustrie en 
kernfusie-experimenten. Minder bekend is dat plasma’s ook  

een ontsmettende werking hebben en dat blootstelling aan een 
plasma de genezing van wonden kan bevorderen. De Roemeense 

promovenda Roxana Silvia Tipa behandelde bacteriën, celkweekjes 
en stukjes mensenhuid met plasma’s. Afgelopen vrijdag,  

22 juni, verdedigde ze het proefschrift met haar bevindingen.

“De grote vraag 
binnen de plasma-
geneeskunde is: 
hoe werkt het?”

Met plasma’s 
kunnen mogelijk 
bacteriële infecties 
worden voorkomen

De Plasmanaald in actie.
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In de rubriek Sluitstuk 

vertellen afstudeerders 

over hun afstudeeronderzoek. Hoe warmer LED-verlichting wordt,  
des te slechter zijn de prestaties. 
Daarom is het beter om de warmte-
productie van zo’n lamp al tijdens de 
ontwerpfase te kunnen voorspellen. 
Electrical Engineering-student Michel 
Habets werkt samen met Philips aan 
een programma dat dit mogelijk maakt.

Dat LED-lampen niet warm zouden 
worden, is een fabeltje: ze worden 
weliswaar niet zo heet als gloeilampen, 
maar verliezen toch snel zo’n zeventig 
procent van hun energie in de vorm  
van warmte. Als ze te warm worden, 
drukt dat bovendien hun levensduur  
en hun lichtopbrengst. 
Het is dus zaak LED-verlichting zo min 
mogelijk te laten opwarmen. Dat kan 
door er weinig stroom doorheen te 
sturen, maar daar lijdt de lichtopbrengst 
weer onder. Habets werkt aan een 
programma dat optimalisering van  
de lamp mogelijk maakt. 

“Momenteel is de opwarming van een 
LED-lamp in een vroeg stadium van  
het ontwerp giswerk”, zegt Habets. 
“Gedetailleerde simulaties zijn duur en 
tijdrovend en worden meestal pas in een 
later stadium van het ontwerp gedaan. 
Het model dat ik ga ontwikkelen,  
maakt een snelle analyse mogelijk.”
Een LED-lamp straalt zijn warmte niet  
uit zoals een gloeilamp, maar verliest  
de warmte aan de achterkant, via de 
printplaat waarop de LED wordt 
gemonteerd. Het materiaal waarvan  
de printplaat is gemaakt, beïnvloedt  
de warmte-afvoer. En als er meerdere 
LED’s op één printplaat zijn gemonteerd, 
beïnvloedt de afstand tussen de 
afzonderlijke LED’s de temperatuur-
ontwikkeling. Habets: “We willen al  
in een vroeg stadium bepalen welke 
keuzes welke consequenties hebben.”

Habets’ wiskundige model dat zulke 
voorspellingen moet doen, is gebaseerd 

op de thermische weerstand van de LED 
(hoe warm wordt hij), de thermische 
capaciteit (hoe lang duurt het voordat 
hij opwarmt), de lichtopbrengst en  
de verminderde lichtopbrengst bij 
opwarming. Aan de hand van optische 
en thermische metingen aan LED’s 
toetst de student of het model klopt. 

“Ik heb het model eerst ontwikkeld  
voor afzonderlijke LED’s en nu werk ik 
aan een model voor een LED die op de 
printplaat zit”, zegt hij. “Daarna maak 
ik een model dat betrekking heeft op 
een printplaat met een veelheid aan 
LED’s. Dat complexe model moet ik 
vervolgens terugbrengen tot een 
compact model dat niet al te veel 
rekenkracht van de computer vergt.  
Het doel is een eenvoudig programma 
waarin je variabelen kunt invullen, 
waarna met een druk op de knop  
de temperatuurvoorspelling en 
lichtopbrengst verschijnt.” (EV)

Sluitstuk
Voorspellen hoe warm de LED-lamp wordt

Michel Habets. Fotomontage | Rien Meulman

In drie dimensies door een materiaal

Het gele goud zoals we het kennen, 
wordt op nanoschaal rood. Om een 
monolaag grafeen te maken, is een 
oxidatieproces nodig en verliest het 
grafeen daardoor zijn uitstekende 
geleiding. Het zijn slechts enkele 
voorbeelden van materialen die zich 
ineens anders gedragen, enkel door  
de geringe afmeting. En dat die geringe 
afmeting steeds belangrijker wordt,  
is goed te zien in de computerchip-
industrie. Was de eerste computerchip 
plat en zo groot als een flinke punten-
slijper, nu hebben we al 3D-nanochips. 
Heiner Friedrich, UD bij de afdeling 
Materiaal- en Grensvlakchemie van  
de faculteit Scheikundige Technologie, 
noemt het daarom essentieel dat goed 
in beeld gebracht wordt hoe materialen 
zich op nanoschaal gedragen. 

“Binnen onze groep doen we veel 
onderzoek naar coatings, waarbij we  
ook naar de geleiding hiervan kijken. 
Door bepaalde polymeren toe te voegen, 
kunnen we de geleiding beïnvloeden. 
Dat kunnen we in een macro-opstelling 
meten. Maar we willen ook graag zien 
wat er met het materiaal zelf gebeurt, 
met de structuur van het materiaal. 
Daarom maken we gebruik van 
3D-elektronentomografie. Door 
opeenvolgende nanoplakjes van  
een materiaal te maken, deze in een 
elektronenmicroscoop te analyseren  

en vervolgens de beelden met software 
‘op elkaar te plakken’ krijg je een 
3D-beeld van het te onderzoeken 
materiaal. En dat kan heel informatief 
zijn: zo zie je soms ineens netwerken 
ontstaan als je een polymeer toevoegt. 
We kunnen zien waar ze gelokaliseerd 
zijn, hoe groot ze zijn, hoe de formatie 
verloopt; dat kan allemaal van belang 
zijn voor de eigenschappen van een 
materiaal.”
Sinds 2006 herbergt de faculteit 
Scheikundige Technologie de Soft 
Matter CryoTEM Research Unit, volgens 
Friedrich hét centrum voor materiaal-
onderzoek op nanoschaal. “We hebben 
deze unit opgezet in samenwerking  
met FEI Company en de Universiteit 
Maastricht. Uniek, we hebben hier  
qua apparatuur het neusje van de zalm 
staan, en bij een technisch probleem 
staan de mensen van FEI meteen op de 
stoep; een voordeel als je zo dicht bij 
elkaar zit. We kunnen hier dus heel 
mooie beelden maken, maar aan de 
beeldverwerking kunnen we nog heel 
wat verbeteren.” Friedrich toont een 
3D-filmpje van een koolstofnanobuisje. 
“Je wilt dus een 3D-model maken van 
een bepaald object, de elektronen-
microscopie-projecties resulteren in  
een filmpje dat je wel veel inzicht geeft, 
maar je ziet dat nog steeds maar in  
twee dimensies. En juist binnen het 
materiaalonderzoek is extra 3D-infor-
matie belangrijk, zeker om dingen te 
kunnen kwantificeren, zoals de grootte 
van een particle. Daarom wil ik nu gaan 
kijken of we 3D-vision technologie vanuit 
de entertainmentindustrie -voornamelijk 
games en televisie- kunnen combineren 

met de huidige visualisatietechnieken, 
die vooral veel binnen de life sciences 
gebruikt worden.”
Met een fancy 3D-bril in je materiaal 
kunnen kijken dus. Qua technologie iets 
wat je eerder in een slaapkamer van een 
zestienjarige aantreft dan in een lab, 
maar Friedrich denkt dat het uitermate 
geschikt is voor diverse wetenschappe-
lijke toepassingen én in het onderwijs. 
“We zijn als mensen zeer goed getraind 
in het driedimensionaal kijken, waarom 
maken we daar dan niet meer gebruik 
van? Als studenten op de TU/e komen, 
hebben ze al zo’n achttien jaar ervaring 
met 3D en dan moeten ze ineens gaan 
denken in 2D-beelden. Ik vind dat een 
serieuze tekortkoming van het huidige 
onderwijs, en hoop daar snel verandering 
in te kunnen brengen. Een 3D-experience 
zorgt voor een dieper begrip. Want de 
relatie tussen vorm en functie komt zo 
veel duidelijker naar voren en dus 
kunnen we ook beter begrijpen wat  
we zien. In dat licht is het ook goed  

om 3D-printing te noemen. Want ook 
tactiele input leidt tot een beter begrip. 
In het woord ‘begrijpen’ is ten slotte  
niet voor niets ‘grijpen’ verwerkt.  
Maar zelf wil ik me voornamelijk richten 
op het integreren van 3D-analyse 
software met een 3D-display.”

Friedrich is zelf helemaal niet van de 
computerspellen. “Mijn laatste echte 
computerspel heb ik zo rond mijn 
veertiende gespeeld. Ik zie computers 
vooral als tools. Door mijn brede 
achtergrond -Friedrich heeft roots in  
de natuurkunde, life sciences, geologie 
en scheikunde- ben ik in aanraking 
gekomen met heel diverse technolo-
gieën. Het is mooi om overal een 
bouwsteentje vandaan te halen en 

vervolgens zelf iets nieuws te bouwen.  
Ik ben dan ook van mening dat je niet  
te snel de gebaande paden moet volgen. 
Soms is het heel goed daarvan af te 
wijken, dat leidt alleen maar tot extra 
ervaringen. En denk vooral niet te 
specialistisch. Een expert zijn op  
een bepaald gebied is goed, maar op 
meerdere gebieden is zeker beter.”
“Dankzij betere 3D beeldverwerking 
hebben we in de nabije toekomst de 
beschikking over veel meer informatie 
over een bepaald materiaal. En deze 
gedetailleerde informatie, van micro-
meter tot nanometer, leidt tot een beter 
functioneel model. Dat kan belangrijk 
zijn voor het opvangen van het tekort 
aan bepaalde elementen, waar we  
zeker tegenaan gaan lopen. We kunnen 
mogelijk materialen opsporen die 
identieke eigenschappen hebben en 
toch van structuur verschillen. Want het 
draait straks niet meer om het materiaal 
zelf: matter doesn’t matter, structure is 
everything.” (NT)

Nu nanotechnologie in opmars is, worden structuren steeds kleiner 
en kleiner. En daarmee vaak ook complexer. Sommige materialen 
blijken zich op nanoschaal echter anders te gedragen, en daarom  

is onderzoek hiernaar noodzakelijk. Met een gecombineerde 
3D-vision technologie, afkomstig uit de gameindustrie, wil  

dr. Heiner Friedrich (ST) complexe nanostructuren in 3D visuali-
seren en vooral ook kwantificeren. Vorige maand ontving hij 

hiervoor het Pieter Langerhuizen Stipendium van de Koninklijke 
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Hoe gedragen 
materialen zich 
op nanoschaal? “3D-experience 

zorgt voor een 
dieper begrip”

Heiner Friedrich. Foto | Bart van Overbeeke
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Simon Ravensbergen (W) | Vervormbare spiegels voor röntgenlithografie

1 | cover

Op de cover staan drie experimentele vervormbare spiegels die ik tijdens 
mijn promotietraject heb ontwikkeld. Deze maken gebruik van thermo-
mechanische actuatoren om het spiegeloppervlak zeer nauwkeurig en lang-
zaam te vervormen, denk aan verschillende nanometers per minuut. De 
eerste spiegel links bovenin heeft één actuator en op het oppervlak staat 
een meting geprojecteerd.
Daarnaast staat de uitbreiding daarvan: een spiegel met vier actuatoren. In 
beide worden de spiegels vervormd met een buigend moment. Onderin 
staat een spiegel met negentien loodrecht geplaatste actuatoren. Deze 
wordt nu door een andere promovendus bij de TU Delft gebruikt in zijn 
onderzoek.

Voor de productie van (computer)chips wordt meestal lithografie gebruikt. 
In dit proces wordt het origineel (de ‘reticle’) vier keer verkleind afgebeeld 
op een wafer. Huidige machines gebruiken hiervoor laserlicht met een golf-
lengte van 193 nm en lenzen om het origineel te verkleinen. In een nieuwe 

generatie wordt licht van 13.5 nm gebruikt, vergelijkbaar met de röntgen-
foto’s in ziekenhuizen. Voor het verkleinen van het origineel worden nu spiegels 
gebruikt met een speciale coating. De beste coating kan maar tweederde  
van het licht reflecteren, de rest wordt lokaal in warmte omgezet. Doordat  
de spiegels warm worden, vervormen ze. In mijn onderzoek heb ik twee  
verschillende technieken onderzocht om deze vervormingen tegen te gaan. 

Onmisbaar voor mijn onderzoek was de thermisch geconditioneerde meet-
ruimte bij TNO Delft, met daarin een geijkte interferometer.

Mijn onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van betere, snellere en goed-
kopere elektronica, zoals computers, laptops, tablets en mobieltjes.

2 | feestjes

3 | onmisbaar

4 | samenleving

Robert Vrancken (ST) | Wat een druppel op een oppervlak doet
1 | cover
We zien een close-up van kunstwerk States of Nature, gelegen naast De 
Zwarte Doos. Deze foto verbeeldt op associatieve wijze een aantal van de 
onderwerpen in het proefschrift, zoals gestructureerde oppervlakken en de 
interactie tussen ronde deeltjes en een vloeistof, in dit geval water. Omdat 
ik heb meegewerkt aan de realisatie van dit kunstwerk wilde ik graag dit  
verstilde winterbeeld, schitterend gefotografeerd door Paul Verbunt, hiervoor 
gebruiken. 

Het controleren op welke manier een druppel op een gestructureerd opper-
vlak uitvloeit lijkt op het eerste gezicht wellicht niet erg spectaculair. Maar 
zeker voor anisotrope oppervlakken is hier nog veel van onbekend. Het was 
uitdagend dat er altijd een combinatie van experimenteel-, theoretisch- en 
simulatieonderzoek nodig is. Met beter begrip van een enkele druppel kan 
dan eenvoudig de stap worden gezet naar bijvoorbeeld gepatroneerde vloei-
stofstructuren, zoals geprinte elektronica.

Mijn contacten met professor Julia Yeomans van de University of Oxford en 
haar promovendi waren zeer waardevol vanwege hun speciaal ontwikkelde 
Lattice Boltzmann-simulaties. Deze zeer gedetailleerde simulaties van drup-
pelvormen en hun ontwikkeling in de tijd waren soms het laatste stukje in de 
puzzel, maar ook vaak juist voorspellend en sturend in mijn experimenten.

Het werk in mijn proefschrift is redelijk fundamenteel van aard. De resultaten 
zijn gelukkig van direct belang bij toepassingen zoals het inkjetprinten van 
elektronica en OLEDs of bijvoorbeeld veiligheidskenmerken (om namaak 
te voorkomen). Daarnaast is er nu meer inzicht in de werking van coatings 
met oppervlaktestructuren die de zelfreinigende eigenschappen van lotus-
bladeren nabootsen. Deze coatings worden op dit moment in het lab verder 
verbeterd.

2 | feestjes

3 | onmisbaar

4 | samenleving

1 | cover
Op de omslag is een glazen rondbodemkolf te zien met hierin een oplossing 
van de moleculen die het onderwerp van mijn proefschrift vormen. Om de 
bijzondere fluorescente eigenschappen van deze moleculen tot uitdrukking 
te brengen, is de foto van de kolf gemaakt onder UV-belichting, wat leidt tot 
het uitzenden van groen licht. Op de achterkant geven een paar afbeelding-
en de drie voornaamste onderdelen van het onderzoeksproject weer: de 
synthese, karakterisatie en biologische evaluatie van mijn moleculen. We 
zien respectievelijk een fragment van mijn labboek, een cryoTEM-afbeelding 
van de vezelachtige structuren die deze moleculen in water vormen, en de 
kleurverandering die plaatsvindt als ze binden aan een eiwit.

Mijn project draait om het ontwikkelen van nieuwe gereedschappen om 
ziekten zichtbaar te maken. Ik heb gewerkt met platte, schrijfvormige mole-
culen (discotics) met niet in water oplosbare kernen, die in water lange 
kolomvormige structuren vormen. Deze schijfvormige moleculen kunnen 
voorzien worden van liganden, zodat ze bijvoorbeeld aan bacteriën of 
bepaalde typen kankercellen binden. De kolomstructuren komen tot stand 
door reversibele interacties, waardoor er een continue uitwisseling plaats-

vindt van discotics binnen en tussen de kolommen. Hierdoor kunnen we, 
door diverse discotics te mengen, eenvoudig allerlei kolommen creëren met 
verschillende functionele groepen. 

Voor de karakterisatie van mijn moleculen was MALDI-TOF (Matrix Assisted 
Laser Desorption Ionization - Time-Of-Flight) massaspectrometrie absoluut 
essentieel. En dankzij een unieke opstelling bestaande uit een confocale  
microscoop, een akoestische bundelsplitser en een multifotonlaser konden 
we de moleculen in levende cellen bestuderen.

Mijn werk heeft kennis opgeleverd over het creëren van multifunctionele  
supramoleculaire kolommen of nanodeeltjes. Deze kennis kan bijdragen aan 
het ontwikkelen van nieuwe responsieve diagnostische gereedschappen.

2 | feestjes

3 | onmisbaar

4 | samenleving

Katja Petkau-Milroy (BMT) | Ziekten op het spoor dankzij fluorescerende moleculen

(Onder redactie van Tom Jeltes)



En ik vind

Pecunia

Geachte heer Lemmens,
 
Onlangs ontving ik van het Bachelor College een pot met een petunia.  
Ik vermoed echter dat er sprake is van een storend misverstand.  
We hadden namelijk gevraagd om een pot met pecunia.
Ik hoop en verwacht dat u deze vergissing snel weet te corrigeren.

Met vriendelijke groeten,
Maarten Willems, docent Architectuur, faculteit Bouwkunde

Op 15 juni heb ik afscheid mogen nemen van de TU/e. Het was voor mij en mijn gezin een  
fantastische dag. We zijn nog steeds diep onder de indruk van alles wat gebeurde. Ik dank: 
• iedereen die een bijdrage aan de organisatie van mijn afscheid heeft geleverd.
• iedereen voor de grote belangstelling
• iedereen voor de vele cadeaus, kaarten, e-mails …etc.

Ik denk met veel genoegen terug aan die mooie jaren bij de universiteit.  
Ik wens u allen en de TU/e voor de toekomst alle goeds toe.

Harry Roumen

Foto’s | Bart van Overbeeke

Op http://ow.ly/bNXBV is een verslag te lezen van het afscheid van Harry Roumen. 
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In memoriam

Peter Bongers

Op 17 juni 2012 is overleden prof.dr.ir. Peter Bongers (51), hoogleraar in deeltijd van de faculteit Scheikundige Technologie.

Peter Bongers was sinds 2008 verbonden aan de faculteit Scheikundige Technologie. Hij bekleedde vol inspiratie en met 
gedrevenheid de leerstoel Productgestuurde Procestechnologie. Deze deeltijdleerstoel was ingesteld met steun van de 
Stichting Hoogewerff-Fonds. Daarnaast was Peter werkzaam als Platform Director Systems Engineering aan het Unilever 
Research Laboratorium in Vlaardingen.

Peter was een warme persoonlijkheid, optimistisch, behulpzaam en stimulerend voor zijn studenten en medewerkers.
Wij zullen ons de toewijding en inzet van Peter met veel respect herinneren.

Bestuur faculteit Scheikundige Technologie

LIKE OUR FACEBOOK PAGE AND  
FIND OUT HOW TO WIN 2 TICKETS  

TO LOWLANDS

facebook.com/nedapatlowlands

Nedap Adv MMMM_Cursor 266x200.indd   1 6/14/12   4:08 PM

Advertentie

Harry zegt bedankt
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Ach en Wee

Van voetbal heb ik geen verstand. Toch 
is het zelfs mij niet ontgaan dat het EK 
voor het Nederlands elftal én voor het 
overgrote deel van de Nederlandse 
bevolking op een deceptie is uitgelo-
pen. De diverse deskundigen -al dan 
niet zelfbenoemd- buitelen weer over 
elkaar heen met allerlei verklaringen. 
Hoewel de meningen uiteenlopen, 
is de essentie van alle oordelen 
dezelfde: ‘ze’ hebben verzuimd om 
op het juiste moment te scoren. Zo 
blijkt maar weer uit de voetbalwereld: 
scoren op het juiste moment is van 
wezenlijk belang.
Hoe zit het met de universiteits raad? 
Lukt het de raad om op het juiste 
moment te scoren? En dan bedoel ik 
niet ‘scoren’ in negatieve zin, in de 
betekenis van elkaar vliegen afvangen 
of resultaten behalen ten koste van 
een ander. Wat ik bedoel gaat over de 
vraag: lukt het de universiteitsraad om 
haar standpunten voor het voetlicht 
te krijgen, heeft de raad voldoende 
ruimte om -indien zij dit nodig acht- 
voldoende kritische kanttekeningen  
te plaatsen en leiden de opmerkingen 
en suggesties tot resultaat?
Hoewel ik na bijna drie maanden 
voorzitterschap van de universiteits-
raad niet wil pretenderen alle wijsheid 
in pacht te hebben, ben ik geneigd 
deze vraag met een volmondig ja te 
beantwoorden. In de afgelopen drie 
maanden zijn er inmiddels -naast vele 
andere onderwerpen- het Instellings-

plan, de model Onderwijs- en Examen-
regeling (OER) en de Prestatieafspraken 
met OCW voorbijgekomen. Toch geen 
onbelangrijke onderwerpen voor deze 
instelling.
Ik heb kunnen zien hoe de raadsleden 
zich met veel inzet, enthousiasme 
en zorgvuldigheid door alle stapels 
papier heen hebben gewerkt en daar 
waar zij dat nodig achtten vragen, 
opmerkingen en kanttekeningen  
hebben geplaatst. Soms zijn er stevige 
discussies gevoerd, maar altijd met 
het belang van de instelling en van  
de studenten en medewerkers in  
het achterhoofd. Uiteindelijk is een 
belangrijk deel van de suggesties  
van de raadsleden overgenomen.  
Zo profiteren alle TU/e’ers van de  
inzet van een (relatief) klein aantal 
enthousiaste en betrokken mensen.
De inspanningen van de raadsleden 
zijn niet altijd direct zichtbaar, omdat 
in sommige gevallen de vragen aan 
het CvB voorafgaand aan vergade-
ringen schriftelijk worden gesteld en 
beantwoord. En als het nodig is, wordt 
ook wel eens een informeel overleg 
gehouden. Maar ook als de zichtbaar-
heid even wat minder is, zijn de inzet 
en de resultaten er zeker wel!
Kortom: de universiteitsraad scoort -in 
positieve zin- en dat met enige regel-
maat. Ik heb er alle vertrouwen in dat 
dit in de toekomst niet anders zal zijn.

Trees Klaver |  voorzitter U-raad

UR-podium

Scoren met de universiteitsraad

@abruekers 18 juni 

@M_Steinbuch @TUeindhoven @

TechUnited “it giet aon!” Veel 

success. We gooien de oranje 

gadgets en merchandise nog 

even niet weg!

@gkroesen 18 juni  

@abruekers @m_steinbuch @

tueindhoven @techunited En nu 

godnondeju WEL winnen! 2 of 

minder is goed voor een pak 

slaag. Ik heb harde handen…

@joosthelmsVVD 23 juni

Gefeliciteerd aan @TechUnited 

@TUeindhoven en nr.1-fan 

@M_Steinbuch. Ik zie jullie 

volgende week op bordes van 

stadhuis! #wereldkampioen

@abruekers  24 juni

Captain Hoekstra van vlucht 

KL686 feliciteert via de intercom 

@TechUnited @TUeindhoven 

met overwinning in Mexico. 

Applaus in vliegtuig

@maartmeester 23 juni

@TechUnited Gefeliciteerd, mannen! 

Goed verdedigd, vooral. Kunnen 

de ‘echte’ Oranje jongens nog 

een puntje aan zuigen! :-D

@matthijs1980 23 juni

@TechUnited Proficiat! Dat zal 

vanavond wel gevierd worden 

met liters kruipolie…

@PeterRecruit 23 juni

@TechUnited Gefeliciteerd! 

Ik ben blij dat dit team geen 

ego’s in het veld heeft! :)

@hroumen 23 juni

@techunited Ik ben apetrots. 

Van harte gefeliciteerd. 

En nu naar het bordes. 

Vier ze, Harry

@abruekers 23 juni  

@M_Steinbuch @techunited 

#robotvoetbal surrealistisch 

bijna, zoals het nieuws over de 

wereld gaat als een #tsunami 

@TechUnited 23 juni  

Na 4x tweede plaats met het WK nu 

eindelijk de wereldtitel binnen!!

In de tijd van ‘job hopping’ mag een universiteit zich rijk rekenen met een honkvaste wetenschappelijke staf die zich met 
enthousiasme en maximale energie inzet voor onderwijs en onderzoek. Maar let op de voetangels en klemmen voor een 
werknemer met zo’n (soms levenslange) aanstelling. Hoe houd je hen fris, levendig en gemotiveerd? Wat zijn de valkuilen?

Natuurlijk is een wetenschapper hier zelf voor verantwoordelijk. Een universiteit moet stimuleren om de juiste keuzes te 
maken, maar dit proces ook bewaken. Iedere wetenschapper doorloopt in zijn/haar leven een cyclus met herkenbare fases. 
De start als bevlogen jonge onderzoeker maken wij allemaal mee: de liefde voor het vak wordt geboren. Als UD en UHD 
verbreedt hij/zij zich in een rol van het aansturen van onderzoek als ‘hands on’ onderwijs en het initiëren van nieuwe 
richtingen. Een elite wordt HL en stuurt een grote groep van jong talent aan, samen met zijn/haar staf.

Met de 20 procent die hoogleraar wordt gaat het meestal (heel) goed. Zij hebben bereikt wat zij ambieerden! Maar hoe zit  
het met de 80 procent van de staf die deze stap niet maakt? Niet iedereen kent zichzelf goed genoeg om in te zien dat deze 
laatste stap niet voor hen is weggelegd. Niet alleen wetenschap telt, ook contactuele vaardigheden en charisma spelen een 
belangrijke rol bij de keuze.

De universiteit moet openstaan voor de impact die het ‘niet hoogleraar worden’ kan hebben op de stafleden. Zorg ervoor  
dat alle UD en UHD’s elke zeven jaar minstens een half jaar elders werken. Universiteit, instituut, industrie of ministerie, 
onbelangrijk waar. Nieuwe impulsen, nieuwe ideeën, zelfkennis, 
dat is het leerresultaat. Zeur niet over het sparen van dagen, 
betaal hun salaris door, help met de extra kosten. De 7 procent 
verlies aan werktijd wordt ruimschoots gecompenseerd door 
herwonnen energie en nieuw elan!

Een omgeving die het werk van de ‘sabbatical vierende’ collega 
(deels) overneemt, leert hier vaak veel van. Collegialiteit en 
groepsvorming worden hierdoor bevorderd, meer dan door een 
heisessie. Zo wordt het een feest voor iedereen. Bewaak als 
faculteit dit proces. Houd een lijstje bij van wie waar, wanneer  
en hoe lang is weggeweest. Staflid, maak deze zomer je 
(langetermijn)plan, bespreek dit in de groep. Stap op de  
directeur bedrijfsvoering af. Goedkoop is duurkoop, nog altijd, 
hoe een faculteit er ook voorstaat.

Goedkoop = duurkoop

Clmn

Prof. Herman Beijerinck |  emeritus-hoogleraar  
Technische Natuurkunde
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Hans van Duijn (links) en Lex Lemmens. Foto | Bart van Overbeeke
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“Ons onderwijs krijgt hiermee de 
waardering die het verdient”

Rector Hans van Duijn over de start van het Bachelor College:

De grootste revolutie op onderwijsgebied 
die de TU/e in haar historie heeft 
meegemaakt. Met die zwaarwegende 
woorden gaf rector Hans van Duijn vorig 
jaar te kennen hoe cruciaal het slagen is 
van het Bachelor College. Het betekent 
een totaal nieuwe aanpak en inrichting 
van het bacheloronderwijs en dat was 
nodig. De TU/e verloor marktaandeel 
voor wat betreft de instroom van 
studenten, wat miljoenen kostte,  
en men wilde naast de intrinsiek 
geïnteresseerde techniekstudent ook 
andersoortige studenten aantrekken.  
Zij die er een carrière in willen maken  
en de generalisten, die niet de diepte 
zoeken. En natuurlijk ook meer meisjes. 
In juni 2011 was de kick-off, maar hoe 
staan we er nu voor, net voor het 
aanbreken van de zomervakantie?

Is de TU/e in grote lijnen klaar om  
in september van start te gaan? 
Hans van Duijn: “In grote lijnen?  
Niks grote lijnen, we zijn er klaar voor!  
Er vinden nu nog enkele overleggen 
plaats, onder meer met de universiteits-
raad over de Onderwijs- en Examen-
regeling (OER) van Industrial Design,  
de zogeheten competentiegerichte OER, 
die in de toekomst moet gaan samen-
vallen met de algemene OER. Met de 
opleidingsdirecteuren praten we nog 
over de doorstroommogelijkheden  
van studenten, dat betreft dan de 
flexibiliteit binnen het systeem,  
die we heel belangrijk vinden.”
Lex Lemmens vult aan: “De basisvakken 
staan er allemaal. De majoren zijn 
gedefinieerd en worden door de 
docententeams ingevuld. Die zijn daar 
nu en in de vakantie nog druk mee.  
Er zijn voldoende keuzevakken voor  
het eerste jaar, elke student kan  
straks kiezen uit twee keuzevakken.  
De roosters zijn gereed en de admini-
stratie is op orde. Voor noodgevallen 
staat het zogeheten A-team klaar, 
bestaande uit medewerkers van STU  
en Dienst ICT. Die maken telkens een 
afweging hoe urgent een probleem is  
en of het direct moet worden aangepakt 
of nog even kan wachten.” 
Van Duijn lachend: “Nu maar hopen  
dat OASE het houdt!”

Er is flink druk op de ketel gezet om de 
start op september 2012 te zetten. Hoe 
heeft de organisatie dat verwerkt?
Van Duijn: “Klopt, dat is een bewuste 
keuze van het bestuur geweest. Alles  

zal dadelijk nog niet helemaal honderd 
procent zijn, maar we wilden niet net  
als Twente het uitstellen tot 2013. Dan 
verlies je toch weer een kostbaar jaar.”
Lemmens: “Die druk is vervelend, zeker 
in een tijd waarin ook het onderzoek 
hoge druk zet op de wetenschappelijke 
staf. Maar het heeft er wel voor gezorgd 
dat iedereen snel moest schakelen  
en aan de slag moest. Binnen de 
organisatie zijn op allerlei gebieden  
veel enthousiaste teams aan de slag 
gegaan, die ook opmerkten dat het 
weleens tijd werd dat het onderwijs  
aan de TU/e goed werd afgestoft.” 
Van Duijn: “Ons onderwijs gaat hiermee 
de waardering krijgen die het verdient. 
Op de faculteiten moet je een aantal 
kartrekkers hebben, die de rest met hun 
enthousiasme meekrijgen. Dat zag ik 
bijvoorbeeld bij Technische Natuurkunde 
en bij Wiskunde & Informatica.”
Lemmens: “Gelukkig zijn dat soort 
personen bij elke faculteit te vinden.  
Het is ook goed om te zien dat we in de 
vooraanmeldingen nu al weer een groei 
zien in ons marktaandeel met enkele 
tienden van procenten. Als dat in 
september zo blijft, betekent dat weer 
meer financiële middelen uit de eerste 
geldstroom.” 

Belangrijk wordt dadelijk het coachen 
van de studenten. Iets totaal nieuws 
voor de TU/e. Wie gaan dat doen en 
hebben we er voldoende mensen voor? 
Lemmens: “Dat is coachen is eigenlijk  
nu al begonnen bij de intakegesprekken 
met scholieren. De coaches zijn docenten 
en geen studenten. Zij coachen op basis 
van de beroepsideeën van de student, 
wat aansluit bij de grote keuzeruimte  
die er binnen het Bachelor College is.  
De basis is je major, maar verder kan 
een student zich door heel de universi-
teit heen bewegen. Ik heb me nooit 
zorgen gemaakt of we ze zouden vinden. 
Jonge docenten blijken het graag te 
willen doen. Ze zien er de lol wel van  
in om als een rolmodel te fungeren. 
Daarvoor zit je uiteindelijk toch op een 
universiteit. In eerste instantie was er 
wat weerstand en verwarring over wat 

het precies inhield en of docenten dat 
wel konden. Een coach is geen 
studieadviseur of studiementor.  
Elke student, ook de excellente, krijgt 
een coach. Het is iemand die vraagt 
welke kant je op wil, wat je uitdagend 
vindt, of je al bij een andere opleiding 
hebt gekeken.”

Hoeveel studenten krijgt een coach 
onder zijn hoede?
Lemmens: “Dat kunnen per coach  
enkele groepjes van vijf studenten zijn. 
Dat varieert. Op bepaalde keuze-
momenten spreekt de coach met de hele 
groep, maar er vinden ook individuele 
gesprekken plaats. Wie twijfelt tussen 
Bouwkunde of Industrial Design kan 
bijvoorbeeld het advies krijgen om eens 
bij ID te gaan kijken. In de tweede helft 
van het eerste jaar ga je met je coach  
de grote lijnen van je verdere bachelor-
opleiding uitzetten. In intervisiegroepen 
zullen coaches onderling ervaringen 
uitwisselen en kunnen studenten ook 
worden doorverwezen. Wie als coach 
heeft aangegeven behoefte te hebben 
aan extra training, zal dat in september 
ontvangen.”
Van Duijn: “Het werken met coaches  
is echt iets heel nieuws voor ons.  
Ook voor de student zal het een ware 
cultuurverandering betekenen.”
Lemmens: “We verwachten ook dat zo’n 
coach als rolmodel een positief effect  
zal hebben op het studiegedrag van de 
student. Maar hij is er niet voor om  
de student aan te spreken op slecht 
studiegedrag, dat is een taak voor  
de studieadviseur.”

Is het inmiddels gelukt om ook de 
buitenwacht te overtuigen van de 
voordelen van het Bachelor College?
Lemmens: “Het blijft moeilijk om uit  
te leggen dat je door het vergroten van 
de keuzemogelijkheden straks betere 
bachelorstudenten aflevert. Vaak wordt 
gedacht dat studenten dan de moeilijke 
vakken laten vallen en kiezen voor de 
gemakkelijk weg. Elke student moet  
een goed afgewogen vakkenpakket 
samenstellen, maar wel een pakket dat 
past bij zijn profiel. Daarmee brengen 
we het niveau niet omlaag, maar zo 

wordt het al wel snel uitgelegd.”
Van Duijn: “Dat we daarbij ook nog het 
aantal contacturen terugbrengen, helpt 
niet echt mee. Dan is men er helemaal 
van overtuigd dat het fout gaat. Maar wij 
willen juist dat de student zelf aan de 
slag gaat. Zelfwerkzaamheid, daar is  
dit hele nieuwe systeem op gebouwd. 
Tegen die vooroordelen moeten we  
ons wapenen. Toen staatssecretaris 
Zijlstra hier was, waarschuwde hij ons 
dat we in onze uitingen vooral niet 
moesten zeggen dat het géén niveau-
verlaging is. Want uiteindelijk blijft 
alleen het woord niveauverlaging 
hangen.”

Op dit moment vinden voor het eerst 
intakegesprekken plaats met toekomstige 
studenten. Hoe verloopt dat? 
Lemmens: “De scholieren vinden het 
leuk en een grote eer om al direct na hun 
examen opgeroepen te worden door  
de universiteit waar ze naartoe gaan.  
Ze willen graag weten: wat gaan we hier 
nu precies doen? Ze zouden het liefst al 
boeken willen inkijken. Het is ook geen 
verspilde dag, want ze verkennen 
daarnaast de stad en gaan bijvoorbeeld 
op zoek naar een kamer. Bij de staf was 
in eerste instantie wat aarzeling, maar 
daar is men nu ook positief over de 
gesprekken. We laten de scholieren 
vooraf een vragenlijst invullen die 
betrekking heeft op de succesfactoren 
voor een studie. Aan de hand daarvan 
krijgen ze advies: let op je planning, 
realiseer je dat je direct aan de bak 
moet. Maar we willen er nog wel meer 
een echte intake van maken. Er komt 
overigens een wet aan die het houden 
van intakegesprekken verplicht stelt.”

Wie komend collegejaar slecht 
voorbereid aan een toets begint en te 
laag scoort, verliest het recht op een 
herkansing. Wat is daar de reden voor? 
Van Duijn: “Op dit vlak moet echt een 
andere mentaliteit komen. Daar heb  
ik veel over gediscussieerd met de 
studentenfracties in de U-raad. Vaak 
denkt men dat veel herkansingen goed 
zijn voor de student, maar dat is niet zo. 

Onderzoek heeft dat ook uitgewezen. 
Wie vakken volgt, moet daar goed aan 
meedoen en zich goed voorbereiden op 
de toets. We geven ook tussentoetsen 
om ze bij de les te houden. Dat is niet 
alleen beter voor onze rendementen, 
maar zeker ook beter voor de student 
zelf.”
Lemmens: “Er zijn ook activerende 
onderwijsmiddelen bedacht, zoals 
quizzen en stemkastjes, waarmee 
tussentijds getoetst kan worden hoe 
goed stof is overgekomen bij studenten. 
Tijdens een college kan de docent een 
vraag stellen over de behandelde stof. 
Als vijftig procent de vraag goed 
beantwoordt, kun je als docent zelf 
beslissen of je het nogmaals uitlegt.  
Bij vakken waar het wordt toegepast, 
zijn de rendementen enorm opgelopen.” 

Afgelopen jaar is ook de positie van de 
Dean een punt van discussie geweest. 
Hoe machtig is die nu eigenlijk?
Lemmens: “De bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden blijven liggen 
waar ze nu zijn. Die heeft het College van 
Bestuur ook. Ik zal de komende jaren in 
opdracht van College kijken wat er moet 
gebeuren om het onderwijs te verbeteren. 
Dat geef ik dan door aan het College.”
Van Duijn: “Dat betekent dat er als er 
een probleem ontstaat, de Dean eerst 
kijkt of hij het kan oplossen. Is het een 
serieus probleem, dat niet een-twee-drie 
is op te lossen, dan trekt hij bij mij aan 
de bel. Dan zal ik, net als nu gebeurt, 
contact opnemen met de betreffende 
decaan.” 
Lemmens: “Voor die stap genomen moet 
worden, zitten er natuurlijk nog wel wat 
mogelijkheden tussen. Met veel 
enthousiasme zijn we nu al een heel 
eind gekomen en zullen we nog veel 
verder komen. Wie uiteindelijk iets 
anders gaat doen dan is afgesproken, 
zal tot de orde worden geroepen.”
Van Duijn: “Lex heeft het afgelopen jaar 
de meeste problemen zelf kunnen 
oplossen en slechts zelden was 
ingrijpen van mijn kant nodig. Maar 
dadelijk, in de uitwerking van de 
plannen, zullen we er echt bovenop 
zitten dat mensen niet terugvallen in het 
oude stramien.” 

Interview | Han Konings
Foto | Bart van Overbeeke

Vele TU/e’ers hebben het afgelopen jaar keihard gewerkt om het mogelijk 
te maken dat in september het Bachelor College start. Een ware megaklus, 

zo benadrukken rector Hans van Duijn en Lex Lemmens, de eerste Dean van het College. 
Beiden bezweren dat de organisatie er klaar voor is. “Er is veel enthousiasme door losgekomen”, 

aldus Lemmens. “Knelpunten zijn er niet echt, nog wel enkele aandachtsgebieden.” 

“Het werd tijd 
dat het onderwijs 
aan de TU/e goed 
werd afgestoft”

“Jonge docenten 
zien er de lol van 
in rolmodel te zijn”

“Het hele 
systeem is op 
zelfwerkzaamheid 
gebouwd”
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De vrouwelijke variant van Harry 
Nieuwe universiteitssecretaris Nicole Ummelen: “Mijn rol is niet in beton gegoten”

Nicole Ummelen loopt nu een maand  
op de TU/e rond. Wanneer het over de 
universiteit gaat, praat ze al enthousiast 
over ‘we’. Dan fonkelen, geloof het of 
niet, haar ogen bijna net als bij haar 
fameuze voorganger. En zoals Roumen 
komt ze uit Limburg. Maar daar houdt 
een verdere vergelijking zo’n beetje op. 
Hoewel, qua hartelijkheid zit het met  
‘de nieuwe sik’ ook wel goed. En ze  
is attent. Als de trein van Delft naar 
Eindhoven vastloopt bij Breda wegens 
een vermeende oorlogsgranaat in de 
spoorberm, belt ze uit voorzorg keurig 
haar afspraak. Ze redt het uiteindelijk 
net op tijd in De Zwarte Doos voor een 
gesprek. Het afscheidsfeest van Harry 
Roumen staat die dag op springen. 
Uitgerekend op haar 44ste verjaardag. 
Lachend: “Vlaggetjes op mijn kantoor, 
aanschuiven bij het afscheidsdiner van 
Harry. Dat is toch geen straf? En morgen 
vieren we het nog een keer met mijn gezin.”

Het huis in Delft is na haar benoeming 
binnen vier weken verkocht. Een nieuw 
onderkomen in Weert staat al klaar. Half 
juli gaat ze verhuizen met man Lars en 
hun twee zoontjes (10 en 7 jaar). “Ik ga 
erg op in mijn werk, maar probeer de 
juiste balans te houden. Ik ga nu van  
vier naar vijf werkdagen per week.  
De kinderen zijn nu wat groter, dan gaat 
het. En als het even kan, zal ik tijd voor 
ze afbakenen.”

In amper een maand tijd is een enorme 
stoet aan gezichten en namen aan haar 
voorbij getrokken. Duizelingen? Ho, maar.  
De turbo staat helemaal open. “Ik vind 
het een voorrecht om een paar weken  
te hebben dat je voor spek en bonen 
meedraait. Vrij de campus op kunt 
trekken en met iedereen kennismaakt  
en ziet hoe de procedures verlopen.  
Wat zich opdringt, is de vergelijking met 
mijn eerdere werkervaringen. Eindhoven 
is, zeker als je het vergelijkt met de 
Universiteit van Amsterdam, klein-
schaliger, informeler, een heel andere 
cultuur. Tegelijkertijd zie je ook een 
heleboel dingen die niet afhankelijk  
zijn van schaal of cultuur. Wat mensen  
in het onderwijs en onderzoek drijft, 
welke behoeften ze hebben, dat is  

overal hetzelfde.”
Ummelen zou je een exponent van 3TU 
kunnen noemen. Gepromoveerd in 
Twente, werkzaam geweest in Delft en 
zojuist geland in Eindhoven. Haar man 
noemde het gekscherend een ‘hattrick’. 
“Maar dat was niet vooraf de bedoeling. 
Ik heb wel een voorliefde ontwikkeld 
voor technische opleidingen sinds 
Twente. Je loopt geregeld door die  
hallen waar mensen bezig zijn met hun 
ontwerpen, maquettes, met machines. 
Alle universiteiten houden zich bezig 
met wetenschap, maar op een technische 
universiteit is de sfeer anders. Het gaat 
om een ander type mens, de techneut. 
Op het gevaar af dat ik vreselijk ga 
generaliseren, zou ik die omschrijven  
als nuchter, op de feiten gericht, geen 
gezeur, vertel maar hoe het zit. Daar 
houd ik wel van. Ik heb ook de neiging 
om vrij recht op het doel af te gaan.  
Ik ben iemand van beslissingen die 
gebaseerd zijn op goede argumenten  
en niet op gekonkel en gedraai.”

Natuurlijk heeft ze van het verleden 
geleerd, zegt ze. Geleerd om af en toe 
wat stapjes terug te zetten. Goed om 
zich heen te kijken, het oor te luister te 
leggen. “Ik ben gericht op consensus. 
Niet vanuit de onderbuik, maar door te 
praten. Dat houd ik vrij lang vol. Ik hecht 
er enorm aan om te weten waarom 
bepaalde dingen zo moeten en daar dan 
voor te gaan staan. Als de stemmen 
staken, hak ik de knoop door. Niet met 
de vuist op tafel, maar ik doe het wel.” 

De daadkracht van Ummelen zal voor het 
grootste deel achter de schermen 
worden vertoond. De representatieve 
taken, eerder in vertrouwde handen van 
Roumen, zijn nu verdeeld onder het 
College van Bestuur. “Het college wil 
zich op gezette tijden wat meer zelf  
laten zien, maar mijn rol is niet in beton 
gegoten. Iedere universiteit heeft een 
secretaris met een eigen profiel. De een 
is wat meer directeur, de ander zorgt 
meer voor een beleidsmatige invulling, 
zoals ik nu ga doen. Maar we hebben 
allemaal de taak om besluiten van een 
college voor te bereiden en deze te 
communiceren en borgen binnen de 
organisatie. Dat loopt nooit volgens  
een vast stramien. Je moet een beetje 

aanvoelen of je beter ergens even  
langs kunt gaan voor een gesprek.”
De nieuwe rolverdeling wordt duidelijk 
tijdens de eerste zitting van de 
universiteitsraad die Ummelen bijwoont. 
Waar normaal Roumen aan tafel zit met 
het College, neemt Ummelen genoegen 
met een bescheiden plaats op de publieke 
tribune. “Dat is hooguit een kwestie van 
presentatie. Inhoudelijk verandert het 
werk niet”, bezweert ze later.

Want juist die inhoud van het werk  
is voor haar enorm belangrijk.  
De allereerste reden om over te stappen 
van de grote Universiteit van Amsterdam 
naar de relatief kleine TU/e. Op een 
avond in januari hing een headhunter 

aan de telefoon. ‘Moet je niet eens  
terug naar Brabant’? De vraag bleef  
twee weken doorgalmen. “We hadden  
al langer de latente wens om een keer 
uit de Randstad weg te trekken. Maar 
dat zou pas aan de orde komen als de 
kinderen klaar waren met de middelbare 
school. Maar ja, je kunt natuurlijk altijd 
gaan praten in Eindhoven, toch?”
De gesprekken lopen voorspoedig,  
het enthousiasme groeit, een perfect 
sprookjeshuwelijk dient zich aan.  
“De grootste plus van deze baan is  
dat je middenin de organisatie zit  
en inhoudelijk kunt meepraten.  
Dat je rechtstreeks contact hebt met  
alle partijen en kunt helpen zonder  
dat je zelf aan het stuur zit. Het is een 

combinatie van taken die je niet zo  
vaak ziet. Alles komt bij elkaar om  
deze stap vooruit te zetten.”

De eerste schreden in de Eindhovense 
beleidsruimte zijn wat aarzelend. 
Ummelen moet wennen aan de losse, 
informele sfeer. “De eerste weken liep  
ik zeer voorzichtig de kamers van de 
bestuursleden binnen. Je wilt ze niet 
storen tijdens hun werk. Zeker niet als 
ze bezoek hebben. Dat vinden ze gek, 

“Wat mensen in 
het onderwijs en 
onderzoek drijft, is 
overal hetzelfde”

Interview | Frits van Otterdijk
Foto | Bart van Overbeeke 

Er is even een dipje op de TU/e. Harry Roumen just left the  
building. De universiteitssecretaris voor wie bij zijn afscheid  

nog net geen standbeeld is opgericht. Het gat dat Mister TU/e  
na een kwart eeuw achterlaat, valt niet op te vullen. Dat is op 

voorhand te voorspellen. Nicole Ummelen is zo wijs om dat ook  
niet te proberen. De nieuwe universiteitssecretaris zal de harten  

en zielen proberen te veroveren met haar eigen stijl.  
“Je moet een beetje aanvoelen of je beter ergens even langs  

kunt gaan voor een gesprek.”

Ummelen is 
dé exponent 
van 3TU 

“Ik ben gericht 
op consensus 
door te praten”
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De vrouwelijke variant van Harry 
Nieuwe universiteitssecretaris Nicole Ummelen: “Mijn rol is niet in beton gegoten”

want ze zijn juist heel open en  
toegankelijk. Het leverde komische 
momenten op.”
Over haar mix met drie mannen in 
pakken? Nee, daar heeft ze nog geen 
enkele gedachte aan gewijd. “Ik heb 
rokjes en colbertjes zat, maar daar 
hangt het volgens mij niet vanaf.  
Ik voel dat stijlverschil niet. Als je  
naar die drie mannen kijkt; ieder  
heeft zijn eigen kleur en accenten.  
In dat opzicht zijn we allemaal heel 
verschillend en hopelijk complementair. 
Op de UvA zijn de vrouwen in het bestuur 
en de kernstaf in de meerderheid.  
Dit is hier echt anders, maar ik voel  
dat verschil niet.”
Het was de nadrukkelijke wens van het 

collegebestuur om een vrouw binnen te 
halen als universiteitssecretaris. Geheel 
volgens de richtlijnen die de TU/e zich 
heeft opgelegd om meer vrouwen op 
topposities te plaatsen. Maar Ummelen 
is meer dan een zinnebeeld van die 
wens. “Ik denk dat ik wel iets kan 
bijdragen door topposities voor vrouwen 
hoog op de agenda te houden.  
Door continu mensen bewust te maken 
van bepaalde mechanismes waardoor 
het niet lukt. Diversiteit is enorm 
stimulerend voor een teamprestatie, 
maar je moet realistisch zijn. Ik hoor 
links en rechts dat het zo al moeilijk 
genoeg is om goede mensen te vinden.”
Roumen zat bijna een kwart eeuw  
aan het roer. In minder tijd wisselde 

Ummelen zes keer van baan. Ze zal het 
record van haar voorganger niet breken. 
“Haha, die vraag krijg ik niet voor het 
eerst. Geduld is niet mijn sterkste kant. 

Het is een karaktertrek die zich in heel 
veel dingen uit. Als het gaat over mijn 
loopbaan, zie ik dat anders. Ik heb op 
een gegeven moment een omslag 
gemaakt van een wetenschappelijke 
loopbaan naar een beleidsmatige 
carrière. En de wisselingen verlopen 

daarna sneller dan voor iemand die 
twintig jaar is en pas begint met werken. 
Je krijgt daardoor wel een vervelend 
gemiddelde, maar het is mijn intentie  
is om me hier te settelen. Ik verkas  
niet zomaar met mijn hele gezin naar 
Eindhoven. De stap die we nu zetten,  
is voor langere tijd. Dat was, eerlijk 
gezegd, ook mijn bedoeling bij de UvA. 
Maar ja, dit is zo’n veelomvattende en 
uitdagende job. Als het een rol zou zijn 
waarin ik me op de achtergrond moest 
houden, dan was ik niet gekomen.”

“Het is mijn 
intentie om me 
hier te settelen”

Over Ummelen
Nicole Ummelen is sinds 16 juni  
de nieuwe universiteitssecretaris.  
Voor ze naar Eindhoven kwam, was 
ze beleidsdirecteur Academische 
Zaken bij de Universiteit van 
Amsterdam. Daarvoor stond ze aan 
het hoofd van de afdeling Studenten- 
en Docentenvoorzieningen bij de TU 
Delft en was ze opleidingsdirecteur 
van de faculteit Communicatie en 
Cultuur van de Universiteit van 
Tilburg. Ze startte haar loopbaan  
als universitair docent in de 
communicatie (Delft en Tilburg)  
na haar promotie in toegepaste 
communicatiewetenschappen.



Hoewel ze normaal gesproken om de 
zes tot acht weken heen en weer naar 
thuisland Duitsland reist, zit dat er 
deze zomer voor Sissy Böttcher (26) 
niet in. Want het wordt schrijven, 
schrijven, schrijven. De masterstudente 
Operations Management & Logistics 
(IE&IS) moet hard aan de slag met  
haar afstudeerscriptie.

“Schrijven en werken, dat is kort samen-
gevat mijn zomervakantie. Ik loop al 
wat achter met mijn scriptieplanning  

en wil niet verder uitlopen, vandaar  
dat ik er nu hard aan ga trekken.  
En natuurlijk moet er ook geld in het 
laatje komen, vandaar dat ik een 
tot twee dagen in de week werk bij 
StudyPortals. Dat is het Europese  
Studiekeuze Platform; we helpen  
studenten in heel Europa met hun 
(internationale) studiekeuze en  
stimuleren ze over de landsgrenzen 
heen te kijken.”
Toch hoopt ze nog een beetje vrije tijd 
over te houden. Om te fietsen, in de 

omgeving van Eindhoven. Of al die 
Nederlandse steden te bekijken die 
nog op haar lijstje staan: Den Haag, 
Utrecht, Rotterdam, Leiden. “In Eind-
hoven zelf vind ik in de zomer minder 
te beleven dan de rest van het jaar, 
maar een uurtje met de trein en je kunt 
overal komen.” Ook staan er nog twee 
weekendjes weg in de agenda: naar 
Luxemburg om te gaan klimmen, één 
van haar grootste hobby’s. En naar het 
MELT!-festival, in de buurt van Leipzig. 
Toch nog even in Duitsland dus.
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In the summertime
Zomerplannen | Norbine Schalij en Nicole Testerink

De periode tussen twee collegejaren, vrij te besteden naar eigen 
inzicht. Hoe kan een mens daarnaar verlangen. Je vliegt, fietst,  

rijdt of lift naar verre oorden op zoek naar avontuur. Of je gebruikt 
de vrije tijd om ongestoord door te werken. Cursor vroeg TU/e’ers 
naar hun bijzondere voornemens. En hoorde over plannen die niet 

in de gewone reisbrochures staan.

Verhuisdozen voor de 
laatste bewoners van N-laag

Dienst ICT vervangt een onmisbaar fundament 

Een zomer vol schrijfwerk

Voor de groep Fysica van Nanostructuren 
(TN) staat komende zomer in het teken 
van de ‘grote verhuizing’. Ze zijn één 
van de laatste bewoners van N-laag  
en midden juli moeten ook zij eraan 
geloven: ze gaan de overstap maken 
naar de nieuwe laboratoria in het 
Cascade-gebouw. Steinar Wouters (25), 
net afgestudeerd bij deze vakgroep,  
is druk bezig met inpakken.

“Een doos polaroids met uiterste houd-
baarheidsdatum 1988, oude zwart-wit 
foto’s van de huidige professoren  
-compleet met baarden en de geweldigste 
snorren- maar vooral veel zooi.” Steinar 
heeft zich na zijn afstuderen gemeld als 
verhuishulp en zorgt nu dat alles wat 
mee moet netjes ingepakt wordt, maar 
vooral: wat níet. “We zitten hier al meer 
dan 25 jaar, er komen heel wat museum-
stukken boven. Historisch gezien is het 
een interessante klus. Je komt opstellingen 

tegen met een oude camera ertegen 
geplakt, apparatuur met van die grote 
draaiknoppen. Nu lachen we erom, maar 
toen was het vast erg handig. En als je 
bedenkt hoeveel tijd en geld er in zulke 
apparatuur zit, is het soms best moeilijk 
om ze op de schroothoop te leggen.”
Half juli wordt alle apparatuur verhuisd, 
in augustus zou alles weer moeten 
draaien. Prof.dr.ir. Henk Swagten, die 
even komt kijken naar het inpakken 
van enkele flowkasten, is er nog niet 
helemaal gerust op. “We liggen als lab 
toch zeker twee maanden stil en het is 
maar de vraag of we alles direct weer 
aan de praat krijgen. Zeker voor onze 
aio’s is zoiets heel vervelend; het is dan 
ook een punt van zorg hoe dit voor hen 
gecompenseerd gaat worden. Maar van 
de andere kant, het is ook een unieke 
kans om het onderzoek een nieuwe 
boost te geven, schitterende labs met  
de allernieuwste nano-apparatuur!” 

Niet alleen hectische werkdagen  
bij Dienst ICT begin augustus, ook  
’s nachts alert blijven en zelfs de  
wekker om 4.00 u zetten. Willie  
Verberne zal zorgen dat de software 
voor het financiële en personele  
systeem waar de TU/e op draait  
geüpgraded wordt naar versie 12.  
“Dat zijn we al een jaar aan het  
voorbereiden.”

ORCA, het programma waar de TU/e 
onder andere haar salaris en HR-
administratie mee verwerkt, is toe aan 

een nieuwe versie. Technisch  
beheerder Willie Verberne kent het 
belang van ORCA als geen ander.  
Volgens hem is het een understate-
ment om het een van de ruggengraten 
van de universiteit te noemen: “Het is 
een onmisbaar fundament. Als er een 
probleempje is, weet ik dat binnen 
twee minuten.” Het vervangen van 
versie 11 kost waarschijnlijk vier dagen. 
Daarna moeten acht collega’s van 
functioneel beheer nog twee dagen 
aan de slag. 
Er is voor gekozen om dat in de eerste 

week van augustus te doen. Het hele 
projectteam ‘release 12’ heeft zijn 
vakantie erop aangepast. “Het zou  
ook tussen kerst en nieuwjaar kunnen, 
dan is de TU/e officieel gesloten, maar 
dan krijgen we veel last van de jaar-
afsluiting. We denken dat we van 1 tot 
en met 7 augustus redelijk straffeloos 
uit de lucht kunnen zijn. En dan zijn  
we mooi op tijd klaar voor het salaris-
proces van augustus.” Verberne is zeer 
tevreden over de laatste proef-upgrade. 
“Ik zie de actie met vertrouwen tegemoet, 
maar het blijft spannend.”

Steinar Wouters. Foto | Bart van Overbeeke

Willie Verberne. Foto | Bart van Overbeeke

Sissy Böttcher. Foto | Bart van Overbeeke
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‘Janken! Janken! 
Kom op!’

Veronica; janken. RTL5; janken. 
SBS6, Net5 en RTL8; ontiegelijk  
veel janken. Janken, janken, janken.

Hoewel de kwaliteit van veel series 
en films tegenwoordig inderdaad  
om te janken is, valt het op hoe 
vervelend veel er gehuild en 
gejammerd wordt op tv.  
Waar komt deze over-dramatisering 
en over-socialisering van onze 
asociale samenleving vandaan? 

Blijkbaar zijn we er erg ontvankelijk 
voor en voeden we ons graag met de 
misère van een ander. Persoonlijk 
heb ik de neiging met twee handen  
in de lucht voor de tv te gaan staan 
en te roepen “Janken! Janken!  
Kom op!”, maar zoals je je wel kunt 
voorstellen, heeft dat erg weinig 
effect.

Eigenlijk is het heel simpel. Verdriet 
is een afgeleide van teleurstelling, 
wat op haar beurt gestoeld is op 
hoop. De hoop dat het een beetje  
het leventje wordt wat we verwáchten 
dat het wordt; dat we hier zijn om 
een leuke tijd te hebben. 

Zonde juist -van je tijd- want als je  
er een beetje helder naar kijkt,  
is er niets dat bewijst dat wij hier  
zijn om wel of niet gelukkig te 
worden. Er is ook niets dat bewijst 
dat wij hier aan iets bijzonders 
bijdragen.

Het maakt dus niet uit. Je wordt 
geboren en je gaat dood, en in  
de tussentijd dien je jezelf maar  
een beetje bezig te houden.  
Dat relativeert wel lekker weg.  
Je mag van mij overigens best 
geloven dat je hier wél bent om  
iets groters te dienen; dit kwalificeert 
zich prima als een manier om jezelf 
bezig te houden. 

Fijne zomervakantie. En vergeet  
niet te lachen. Het maakt niet uit  
of je het wel of niet doet, dus  
kun je het net zo goed wél doen. 
En stel je verwachtingen eens naar 
beneden bij, haal je lat eens flink 
omlaag. Het maakt toch niet uit en 
alles wordt zo een stuk makkelijker. 
Met zo’n mooi bijgeschaafde 
mentaliteit stroom je bovendien,  
na de zomer, moeiteloos de brede 
bachelor in.

Laurence Bolhaar, Student Bouwkunde

ClmnIn the summertime
Fulltime aan de slag, dat heeft Joost 
Greunsven zich voorgenomen voor 
deze zomer. Hij wil op 17 september 
afstuderen in de groep Electrical Energy 
Systems. Om er toch even helemaal 
tussenuit te gaan, doet hij twee weken 
vrijwilligerswerk.

De zevendejaars Electrical Enginee-
ringstudent is er geen type voor om op 
het strand te liggen, en hij wordt gillend 
gek bij de gedachte aan een tiendaags 
verblijf in een all-inclusive hotel. Joost 
Greunsven haalt zijn energie uit het 
doen van vrijwilligerswerk met kinderen. 
De eerste week van de basisschool-
vakantie gaat hij met scouting Oisterwijk 
op pad, voor de vijfde week organi-
seerde hij met stichting Wonderland 
de Oisterwijkse kindervakantieweek. 
Tussendoor, en daarvoor en daarna, 
verdiept hij zich in smart grid-onderzoek 
aan de TU/e en bij Enexis.

“Het geeft me voldoening om kinderen 
een fijne vakantieweek te bezorgen, 
Bovendien heb ik vrienden die ik alleen 
in die vrijwilligersweken zie. Ik ben even 
helemaal buiten de TU/e, dat is fijn.” 
Greunsven verliet als eerstejaars zijn  
geboortedorp Oisterwijk. Iedere 
vrijdagavond komt hij terug voor de 
scouts. “Dat zijn kinderen van tien  
tot veertien jaar. Ze beginnen net te  
puberen. Denken geen hulp nodig te 
hebben, maar kunnen ook nog niet 
zonder. Deze zomer gaan we een  
week naar het labelterrein (scouting 
camping, red.) in Baarn met een  
kleine twintig scouts.”
De vierhonderd kinderen die meedoen 
aan de kindervakantieweek slapen 
thuis. Honderdveertig vrijwilligers 
zorgen dat ze pret hebben met speur-
tochten, zwembad, bosspelen, theater 
et cetera. En daar trekken ze soms een 
opvallend pak voor aan (zie foto).

Joost in Asterixpak, in 2009. Thema dat jaar: Superhelden. 

Spinning, Zumba, 
een half uurtje 

buikspieren en meer. 
Het Studenten Sportcentrum 

heeft deze zomer voor 
het eerst een zomerprogramma. 
Het lesrooster is te vinden op de 
SSC-website http://ow.ly/bPcGU

Studium Generale 
heeft een zomerstop; 

op woensdag 5 september wordt 
gestart met een lezing van 

Willem Vermeend over de toekomst 
van de economie in Nederland.

De Zwarte Doos heeft van 
9 juli tot en met 17 augustus 
aangepaste openingstijden; 
je kunt er op maandag tot en 

met vrijdag terecht van 
11.00 tot 22.30 uur.

Ook Cursor geniet in 
juli en augustus van een 
welverdiende vakantie; 

donderdag 6 september ligt de 
eerste papieren Cursor van het nieuwe 

collegejaar weer vers in de bakken. 

In de tussentijd kun je via 
www.cursor.nl op de hoogte blijven 

van het laatste TU/e-nieuws. 
En tijdens de Intro doet 

Cursor ook verslag.

Alle kantines hebben in de zomerperiode van 
2 juli tot en met 24 augustus verkorte openingstijden en 

sluiten op werkdagen om 14.00 uur. 

De kantines van Vertigo, Traverse, Wiskunde en de Faculty 
Club zijn daarnaast van 16 juli tot en met 10 augustus 

gesloten. Zie http://ow.ly/bPcLS voor meer informatie.

“Toch even helemaal 
buiten de TU/e”
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Netwerken bij de 
Olympische Spelen

Hopen op legendarische herinneringen
“Wie het eerst in München is.” Dat  
bedachten zes studenten van Super-
huize de Baronie voor deze zomer.  
De voorbereidingen wisselen nogal  
per student.

“Ik neem helemaal niks mee”, zegt Tom 
Bouman (vijfdejaars TB), maar Jeroen 
Coelen (derdejaars ID) denkt toch  
minstens aan een slaapzak. De lift-
wedstrijd is de eerste gezamenlijke 
vakantie van dit dispuutshuis. En dat 
is best vreemd want WASSADAMO -de 
dispuutsnaam staat voor ‘We are such  
stuff as dreams are made on’- ziet  

zichzelf als een heel knusse groep.  
“We komen veel bij elkaar op de kamer, 
we eten samen, kijken voetbal, we 
zijn echt goeie vrienden”, zegt Marijn 
Abrahamse (derdejaars B). Naast veel 
studentikoze grappen en grollen, denk 
aan fietsen op het dak, paneermeel  
balancerend boven de deur en volle  
lepels kaneel in eerstejaarsmondjes, 
delen de jongens ook hun leed.  
Er is altijd wel een luisterend oor.
Deze vakantie gaan ze dus intern  
een wedstrijd aan. Eigenlijk wilden  
ze naar een strand. Marijn Abrahamse  
en Maarten Klont zouden naar Marseille  

fietsen en de rest zou drie dagen later  
liftend volgen. Ze wilden ook wel  
allemaal een brommer kopen en daarop 
de vrijheid vieren. Maar uiteindelijk werd 
het plan dan toch dat ze in groepjes van 
twee zo snel mogelijk naar München 
liften. Die bestemming is gekozen 
vanwege de mogelijkheid makkelijk en 
goedkoop terug te kunnen met de trein. 
Ze hopen op legendarische verhalen, die 
nog veel reünies mee kunnen. Mocht dat 
tegenvallen: “Op zo’n vakantie leer je 
elkaar in ieder geval beter kennen.”

De heren van Superhuize de Baronie: Joost van der Doelen, Han Raaijmakers, Marijn Abrahamse, Tom Bouman, Jeroen Coelen en Luc Dirven. 
Foto | Bart van OverbeekeSolo naar Spanje

2.500 kilometer afleggen per fiets, 
onderweg slapen in een tentje, net  
waar het uitkomt. Begin juli start  
Bram Berkien (26), masterstudent  
Operations Management & Logistics,  
zijn fietstocht naar Santiago de  
Compostella. In z’n eentje gaat  
hij op zoek naar uitdaging, avontuur  
en vrijheid. 

Een religieuze achtergrond heeft zijn 
tocht naar bedevaartsoord Santiago de 
Compostella niet. “Ik vind het gewoon 
een mooi doel, zo vlakbij de Spaanse 
westkust. Het is een prachtige route, 

mijn reis is mijn vakantie. Ik weet trou-
wens nog niet of ik het helemaal ga doen 
zoals het hoort: bij elke halteplaats  
een stempel halen en uiteindelijk in  
zee mijn sokken verbranden.” 
Al sinds zijn jeugd gaat Bram met de 
fiets op vakantie. Eerst met zijn ouders, 
twee jaar geleden voor het eerst alleen 
naar Zuid-Frankrijk. “Mensen denken 
dat het eenzaam is, maar juist in je 
eentje leg je veel sneller contact.  
Je bent gewend om alles samen te doen, 
op jezelf aangewezen zijn is een hele  
ervaring.” Een tentje, slaapzak,  
wat kleren en natuurlijk zijn camera; 

totaal zo’n vijftien kilo bagage gaat er  
op Brams fiets mee. “Back to basic,  
ik heb een telefoon mee voor nood-
gevallen, maar verder gaat alles offline. 
Heel rustgevend, je houdt je bezig met 
dingen die er op dat moment toe doen: 
fietsen, eten, een slaapplek vinden.” 
Vier weken heeft hij uitgetrokken voor 
zijn reis. “Elke dag honderd kilometer, 
om de vier dagen een rustdag. Een 
uitdaging om al die kilometers op eigen 
kracht af te leggen. Maar als man ben je 
midden twintig op de top van je fysieke 
kunnen, dus dat moet goedkomen…” 

Bram Berkien. Foto | Bart van Overbeeke

Prof.dr.ir. Jan Fransoo (IE&IS) heeft  
wel een heel bijzondere uitnodiging 
gekregen voor deze zomer. Hij mag  
de Olympische Spelen in Londen  
bijwonen. Het stelt de voorzitter van  
de internationale korfbalfederatie  
in staat te zien hoe andere sporten  
zich presenteren.

Sportliefhebber Fransoo zal de tweede 
week bij de Spelen zijn. Dan mist hij de 
openingsceremonie en het slot, maar 
dat deert hem niet, want zijn missie 
ligt in het netwerken. “Het is een goed 
moment om iedereen te ontmoeten die 
iets kan betekenen voor het korfbal. 
Nu wordt het spel gespeeld in zestig 
landen, we willen het verder ontwikkelen 
en in nieuwe landen introduceren.  
Momenteel is er veel groei in Azië, 
maar in Latijns-Amerika zijn we nog 
minder sterk.”  
Bij de vorige Spelen, in Beijing,  
is Fransoo ook aanwezig geweest.
Hij gaat in Londen atletiekwedstrijden 
en de finales van teamsporten bekijken. 
Korfbal zit daar niet bij.  
“De Olympische Spelen missen een 
fantastische sport, maar we zijn inter-
nationaal nog niet genoeg ontwikkeld 

om deelname te rechtvaardigen”,  
zegt de man met de Olympische ambitie.
Hoewel Fransoo met zijn geblesseerde 
knie zelf niet meer korfbalt, besteedt 
hij toch tien tot vijftien uur in de 
week aan vrijwilligerswerk voor deze 
sport. “Dat is mijn hobby en ik geniet 
daarvan.”

Geweldige kans om 
China ‘van binnen’ 
te leren kennen
Tussen twee collegejaren door zes 
weken naar China om er de vakken 
Engineering and Technology 
Management en een taalcursus 
Mandarijn te doen. Goed uitrusten  
is anders. Maar Axel Zeijen,  
vierdejaars Technische Innovatie 
Wetenschappen, ziet de Netherlands-
Asia Honours Summer School als  
een geweldige kans.

Op dit moment is Axel Zeijen in  
Hong Kong. Zondag 24 juni vloog hij 
samen met Kim Steffers (TB), Dorien 
Verschuren (BMT) en 27 studenten van 
andere Nederlandse universiteiten 
richting de Chinese University of  
Hong Kong. De bèta, gamma- en 
alfastudenten zijn geselecteerd uit 
honderdveertig aanmeldingen.  
Na vijf weken zelfgekozen vakken 
volgen, vliegen ze door naar Sjanghai 
voor een businessweek met bedrijfs-
bezoeken.
De studenten hebben elkaar al 
tweemaal ontmoet bij voorbereidings-
bijeenkomsten. “Ook werkten we daar 
aan de case met als hoofdvraag: ‘Hoe 
kunnen we meer studenten geïnteres-
seerd krijgen voor China? Waar lopen 
ze nog tegenaan, hoe ziet het ideale 
programma eruit en hoe krijg je alles 
georganiseerd en gefinancierd?”
Axel had nog geen vakantieplannen. 
“Ik hoef er helemaal niet veel voor op 

te geven. Ik kan me weinig leukere 
manieren voorstellen om de zomer te 
besteden. Het enige waar ik mee zit,  
is dat ik vrij weinig rust zal krijgen 
tussen twee collegejaren. En ik mis  
de tentamenweek, maar ik kan mijn 
laatste bachelortentamen in Hongkong 
maken met een surveillant erbij.”
Het wordt geen echte vakantie, maar 
Axel zal zich zeker niet vervelen.  
“Ik ga ervan uit dat we genoeg tijd 
hebben het land te verkennen en we 
hebben al plannen gemaakt voor 
uitstapjes in de weekenden, naar 
bijvoorbeeld de Filippijnen.”

Axel Zeijen.

Jan Fransoo.
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Slapeloze nachten in India
Twee maanden lang Indiaas eten, familie, 
vrienden en het regenseizoen. Rajiv 
Hemani (25), nu een jaar in Nederland 
voor zijn master Sustainable Energy 
Technology, keert tijdelijk terug naar 
zijn thuisbasis. Stroopwafels en kaas 
gaan mee in zijn bagage.

Hij verheugt zich nu al op de verbaasde 
gezichten. “Ik stap eind deze week al op 
het vliegtuig, een week eerder dan ze 
me verwachten. Een goede vriend van 

mij gaat trouwen en nu ben ik nog net op 
tijd voor het feest. Dat wordt een grote 
verrassing.” Naast de trouwerij staat er 
nog een andere belangrijke gebeurtenis 
te wachten. “Mijn zus krijgt begin  
augustus een kindje. Heel bijzonder  
dat ik er nu bij kan zijn, anders had 
ik een jaar moeten wachten om mijn 
nieuwe neefje of nichtje te zien.” 
Verder staat er een reis naar Noord-
India op de planning, een paar weken 
écht vakantie als afwisseling op het 

studeren. Want ook de boeken gaan mee 
in de koffer. “Er moet zeker nog wel wat 
gewerkt worden, maar mijn reis staat 
vooral in het teken van weerzien met 
familie en vrienden. Ik weet zeker dat ik 
de eerste vierentwintig uur niet slaap;  
in Mombay is het dag en nacht een 
drukte van jewelste. Die heerlijke  
levendigheid mis ik erg in Nederland. 
Maar dat ga ik komende tijd zeker 
goedmaken.”

Rajiv Hemani. Foto | Bart van Overbeeke

Studievereniging Japie (ST) 
gaat van 7 juli tot 4 augustus 

op studiereis naar de 
Verenigde Staten en Canada. 

Naast steden als Detroit, 
Boston, New York en Montreal 
staan ook een nationaal park 

en de Niagara Falls 
op de planning.

Studievereniging LUCID (ID) 
houdt van 1 juli tot 10 juli 
een roadtrip door Europa, 

waarbij ze zeven landen aandoet.

Studievereniging GEWIS (W&I) 
heeft voor haar studiereis 

van 10 juli tot en met 24 juli 
Moskou en St. Petersburg 

als bestemmingen gekozen.

Wat te doen in Eindhoven?
JULI
Iedere dinsdag- en vrijdagavond toont Plaza Futura een Buitenfilm. 
www.plazafutura.nl

5-8 juli | theaterfestival Straffe Madammen en Makke Mannen
In het Stadswandelpark Eindhoven. 
www.straffemadammenenmakkemannen.nl

8 juli | straatfestival Via Ventosa 
Op de straat voor het TAC, dit jaar in het teken van de ‘piraterij’.
www.tac.nu

8 juli | Doe de Dommel
Tussen 10.00 uur en 17.00 uur vinden diverse activiteiten plaats op  
en rond de Dommel. De Stichting Kleurrijke Stad houdt tevens bij het  
Van Maerlantplantsoen tot 20.00 uur een multicultureel feest met muziek,  
hapjes en drankjes. www.doededommel.nl

21 juli | Rock-’n-Roll Meeting op het Wilhelminaplein.
Classic American Cars, Rock ‘n Roll market, de KuivenKapster en een  
uitgebreid muziekprogramma. 
www.cafewilhelmina.nl

AUGUSTUS
Iedere dinsdag- en vrijdagavond toont Plaza Futura een Buitenfilm. 
www.plazafutura.nl 

10-12 aug | Folkwoods
Drie daags folkfestival met meer dan 45 (inter)nationale muziekacts,  
workshops, dans en duurzaamheid in het Philips de Jongh wandelpark. 
www.folkwoods.nl

19 aug | De Feelgood Market 
Een bruisende markt met daarbij live- muziek, workshops en theater, op Strijp-S. 
www.feelgoodmarket.nl

24-25 aug | Brabant Open Air
Popfestival op Strijp-S met o.a Rowwen Hèze, Kaiserchiefs, The Kyteman Orchestra  
en de Simple Minds; beide avonden een afterparty in het Klokgebouw. 
www.brabantopenair.nl
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Informatie Expertise Centrum/ 
Bibliotheek | De bibliotheek verhuist

Van 30 juli tot 3 september zijn alle 
bibliotheeklocaties dicht. De dienst-
verlening wordt in die periode gecon-
tinueerd vanuit het IEC Servicepunt 
(Hal 0.18). Dit is geopend van maandag 
tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur.
De boeken en tijdschriften uit de 
collecties in open opstelling zijn dan 
niet beschikbaar, maar kunnen zo 
nodig worden aangevraagd bij andere 
bibliotheken. 
Studieplaatsen in de aanbouw van 
De Hal blijven beschikbaar tijdens 
openingsuren van het IEC-servicepunt. 
Ook in de Aula (Y) van het  Auditorium 
zijn studieplaatsen; voor openingstijden 
zie website. 

Actuele praktische informatie in verband 
met de verhuizing:
www.tue.nl/bibliotheekverhuispagina 

Nieuwsrubriek op de homepage van 
de bibliotheek: www.tue.nl/bib
Tip: blijf op de hoogte via instellen 
van RSS feed op deze nieuwsrubriek

Vragen:
T/m 27 juli: Bibliotheekbalies 
Van 30 juli  tot 31 augustus: 
IEC-Servicepunt in De Hal
IEC.helpdesk@tue.nl
040 247 2381

Maandag 3 september opent de 
bibliotheek in het MetaForum!

Information Expertise Centre/ Library | 
The Library is moving 
All Library locations will be closed 
from 30 July to 3 September.
Service during that period will continue 
via the IEC Service Point (De Hal 0.18). 
The IEC Service Point will be open  
Monday-Friday from 8.30-17.00 h.  
Books and journals normally stored  
in open shelves will not be available.  
If necessary requests for loan or 
photocopies may be submitted to  
other libraries.
Study seats in the annex of De Hal 
building may still be used during 
opening hours of the IEC Service Point. 
Study seats will be available as well  
in the Auditorium Aula (Y); see website 
for opening hours. 

Current practical information on  
Library relocation:
www.tue.nl/library/relocation 
Library  homepage news corner: 
www.tue.nl/library
Tip: keep informed by setting RSS feed

Questions:
Until 28 July: Library information and 
lending desks 
30 July - 31 August: IEC Service Point, 
De Hal building
IEC.helpdesk@tue.nl
040 247 2381
New Library in MetaForum open Monday 
3 September

DPO / TEACH: teaching support for 
TU/e staff
For training and courses 2012-2013 see 
OASE: education.tue.nl 
[select Education or training for 
employees at tab Activities] 

For all DPO/ Teach training: participation 
by teaching staff of the TU/e is free of 
charge. Questions? Email DPO Training 
Support: courses.dpo@tue.nl

Cursor | Laatste Cursor voor de vakantie
Deze Cursor is de laatste voor de 
zomervakantie van de redactie.  
Op donderdag 6 september verschijnt 
de eerste papieren Cursor weer, na de 
opening van het academisch jaar. In de 
tussentijd zit de redactie niet stil: op  
www.tue.nl/cursor brengen we de hele 
zomer door nieuws en ook op twitter  
en facebook zijn we actief. Ook zal de 
redactie de introweek online verslaan.
We wensen de hele TU/e-gemeenschap 
een fijne vakantie toe en hopen jullie 
terug te zien in augustus.

Onderwijs en Studenten Service 
Centrum | De TU/e-campuskaart
In juli krijgen alle studenten een nieuwe 
collegekaart, de TU/e campuskaart. 
Deze kaart is meer dan alleen een 
collegekaart, want deze kaart vervangt 
ook de sportkaart en de bibliotheekpas. 
Daarnaast kun je de campuskaart als 
toegangskaart gebruiken voor lockers  
in het MetaForum en Auditorium.
Van dinsdag 3 juli t/m maandag 9 juli 
kun je van 8.30 – 17.00 uur terecht bij 
een speciale balie in de hal van het 
Hoofdgebouw om je kaart op te halen. 
Houd er rekening mee dat je je kaart op 
tijd ophaalt, want vanaf 20 augustus 
geldt je huidige kaart niet meer.  
Neem je identiteitsbewijs mee bij  
het ophalen van de campuskaart!

Parkeerabonnement en toegangspas 
blijven op oude pas.
Studenten die gebruikmaken van  
hun huidige pas voor hun parkeer-
abonnement of deze gebruiken als 
toegangspas voor bepaalde gebouwen 
op de TU/e, houden hun oude pas ook 
nog. De toegangscontrole van de 
gebouwen wordt gefaseerd aangepast  
in 2012 en 2013. Hierover volgt later 
meer informatie. Als laatste worden  
de slagbomen aangepast.
 
Vanaf juli is de nieuwe pas verkrijgbaar. 
Vanwege de overgang van de oude  
naar nieuwe pas geldt dat tijdens  
de tentamens van kwartiel 4 en de 
interimperiode zowel de oude college-
kaart als de nieuwe campuskaart 
geaccepteerd wordt. De oude sportkaart 
en bibliotheekpas vervallen allebei met 
ingang van 20 augustus a.s.. Tot die  
tijd heb je de oude pas nog nodig als 
lenerspas voor de bestaande uitleen-
service van de bibliotheek en als 
sportkaart. Het sportabonnement voor 
2012-2013 wordt automatisch op de 
nieuwe kaart geladen na betaling van je 
sportabonnement voor het nieuwe 
collegejaar. 

Met ingang van 20 augustus a.s. geldt 
alleen nog de nieuwe TU/e-campuskaart 
voor alle TU/e-studenten. 
Kijk voor alle informatie op www.tue.nl/
campuskaart. Bij verlies en diefstal kun 
je via de beveiliging en tegen betaling 
een nieuwe pas laten maken.

Meer info: www.tue.nl/campuskaart of 
het Onderwijs en Studenten Service 
Centrum: (040 247) 4747 of stu@tue.nl  

Education and Student Service Center | 
New campus card
Starting in July, all students will receive 
a new student card: the TU/e campus 
card. This card is more than just a 
student card, because it also replaces 
the sports card and the library card.  
In addition, you can use the campus 
card as an access card for the lockers  
in the MetaForum and Auditorium.
Visit the special desk in the lobby of  
the Main Building to retrieve your card 
from July 3th  – 9th , 8:30am – 5:00pm. 
Please be sure to pick up your new card 
soon, because all old cards will lose 
their validity on August 20. Take your  
ID with you when you go to pick up your 
new campus card!
For full details see www.tue.nl/
campuscard. in case of loss or theft:  
the campus security (basement Main 
Building) will make a new card for you 
for a fee.

Parking pass and access pass will 
remain on current card
Students who use their current ID card 
as a parking pass or access pass for 
TU/e buildings will need to continue 
using it for the time being. The new 
system for building access will be 
gradually phased in later this year  
and in 2013. More information on this 
operation will be made available later. 
The parking barriers will be updated  
to the new system last.
 
The new cards will be available starting 
in July. As part of the transition from the 
old to the new cards, both varieties will 

be accepted as ID during the 4th-quarter 
exams and the interim period. 
The old sports card and library card will 
both expire as of August 20. Until then, 
you will still need your old card for 
library loans and for entry to the sports 
center. Sports memberships for 
2012-2013 will be added to the new 
campus card automatically after 
payment of your sport subscription.  
For more information: see website 
Students Sport Centre http://venus.tue.
nl/sci-cgi/index.opl
As of August 20th, 2012, TU/e students 
will only be able to use the new TU/e 
campus card. 
If you have any other questions, please 
see www.tue.nl/campuscard or contact 
the Education and Student Service 
Center at +31 (0)40 2474747 or  
stu@tue.nl.

Center for Language and Intercultural 
Communication | Registration courses 
open on 1st of August
We would like to advise you that 
registration for courses offered by CLIC 
will open for registration on OASE on 1st 
of August next.

MENSEN

CEC | Afscheid Herman van de Kuit
Op 1 augustus gaat Herman van de Kuit 
met vervroegd pensioen. Deze mijlpaal 
is voor hem zowel een afscheid als een 
nieuw begin. Hij kan hierdoor meer 
invulling gaan geven aan zijn passie:  
de uitbreiding van zijn spirituele winkel 
in het hart van Eindhoven. Met workshop- 
en therapieruimtes en een theehuis 
annex theetuin wordt De Heremiet  
een waar spiritueel centrum.
Zijn afscheid van de TU/e wordt 
gemarkeerd met een receptie in het 
PVOC op dinsdag 14 augustus van 16.00 
tot 19.00 uur. Iedereen wordt bij deze 
van harte uitgenodigd deze mijlpaal  
mee te komen vieren.

Faculteit Technische Natuurkunde | 
Afscheid Margriet van Doorne
Per 1 september 2012 verlaat Margriet 
van Doorne, na een dienstverband van 
ruim dertien jaar, met keuzepensioen  
de faculteit Technische Natuurkunde.
Namens het bestuur van de faculteit 
nodig ik u hierbij uit om, onder het 
genot van een hapje en een drankje, 
afscheid van haar te nemen. 
De receptie wordt gehouden in het 
MultiMediaPaviljoen op vrijdag 31 
augustus van 16.00-18.00 uur. 

Prof.dr.ir. K. Kopinga, decaan faculteit 
Technische Natuurkunde

Bureau voor promoties en 
plechtigheden | Afscheidscollege 
Annelies van Bronswijk
Vrijdag 29 juni 16.00 uur BZ 
Afscheidscollege prof.dr. J.E.M.H. 
van Bronswijk (B) – dhl 
Voorzitter: prof.dr.ir. C.J. van Duijn 
Titel: “Oude vrouwen en haar 
technologie” 

Promoties
Maandag 2 juli 16:00 uur CZ4 Promotie 
M. Villani MSc (ST)
Promotor(en): prof.dr. S. Rastogi en 
prof.dr. P.J. Lemstra
Voorzitter: prof.dr. G. de With
Titel proefschrift: “Aliphatic Hydrogen 
Bonded Oligomers and Polymers from 
Natural Resources”

Maandag 2 juli 16:00 uur CZ5 Promotie 
Y. Yang MSc (EE)
Promotor(en): prof.dr.ir. T. Basten en 
prof.dr. H. Corporaal
Voorzitter: prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx
Titel proefschrift: “Exploring Resource/
Performance Trade-offs for Streaming 
Applications on Embedded Multiproces-
sors”

Dinsdag 3 juli 16:00 uur CZ4 Promotie 
ir. A.C. Bronneberg (TN)
Promotor(en): prof.dr.ir. M.C.M. van 
de Sanden 
Voorzitter: prof.dr.ir. K. Kopinga
Titel proefschrift: “Plasma Processing 
of Microcrystalline Silicon Films: 
Filling in the Gaps”

Dinsdag 3 juli 16:00 uur CZ5 Promotie 
drs. A.J.M. Dehing (ESoE)

Promotor(en): prof.dr. W.M.G. Jochems
Voorzitter: prof.dr. T.C.M. Bergen
Titel proefschrift: “Preparing students 
for workplace learning in higher 
engineering education”

Woensdag 4 juli 16:00 uur CZ4 Promotie 
ir. B. Glumac (B)
Promotor(en): prof.dr.ir. W.F. Schaefer en 
prof.dr.ir. B. de Vries
Voorzitter: prof.dr.ir. B. de Vries
Titel proefschrift: “Strategic Decision 
Modeling in Brownfield Redevelopment”

Donderdag 5 juli 16:00 uur CZ4 Promotie 
ir. T.B. van Erp (W)
Promotor(en): prof.dr.ir. G.W.M. Peters 
en prof.dr.ir. H.E.H. Meijer
Voorzitter: prof.dr. L.P.H. de Goey
Titel proefschrift: “Structure Develop-
ment and Mechanical Performance of 
Polypropylene”

Donderdag 5 juli 16:00 uur CZ5 Promotie 
ir. K.S.C. Beks - Peerenboom (TN)
Promotor(en): prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen 
en prof.dr. W.J. Goedheer
Voorzitter: prof.dr.ir. K. Kopinga
Titel proefschrift: “Modeling of 
Magnetized Expanding Plasmas”

DIVERSEN

VSNU | Student Research Award 2012 
De Student Research Conference is een 
jaarlijkse conferentie waarop Nederlandse 
en Vlaamse bachelorstudenten uit  
het hbo en wo de kans krijgen hun 
onderzoek aan een breed publiek te 
presenteren en ervaring op te doen  
met academische conferenties. Aan de 
conferentie is de Student Research 
Award gekoppeld voor het beste 
bacheloronderzoek van Nederland en 
Vlaanderen. De conferentie vindt op  
21 november plaats in het Academie-
gebouw van de Universiteit Utrecht  
en de dertig beste papers mogen  
daar een workshop verzorgen.  
De deadline voor het insturen van 
papers ligt op 15 juli aanstaande.  
Papers mogen in het Nederlands en  
in het Engels worden ingestuurd. Een 
commissie van ervaren wetenschappers 
gaat de papers beoordelen en  
selecteren. Geselecteerde studenten 
krijgen feedback op hun onderzoek en 
mogen een tweede versie inleveren  
voor 15 oktober. Zie www.vsnu.nl 

VACATURES

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

Ook een bericht plaatsen op 
deze pagina? Mail het bericht 
(maximaal 100 woorden) dan naar 
universiteitsberichten@tue.nl.



Mens | 21 

Michiel van Gorp |  “Eén verkeerde windvlaag en je gaat  
de lucht in”

Instrumentmaker Michiel van Gorp 
levert bij het Equipment & Prototype 
Center van de TU/e -de voormalige 
Gemeenschappelijke Technische  
Dienst- al meer dan twee decennia  
een belang rijke bijdrage aan het  
succes van promovendi. In zijn vrije  
tijd zoekt buitenmens Van Gorp  
rust en ruimte en laat hij zich graag 
langs de vloedlijn voortrekken door  
een van zijn ‘powerkites’.

Voor zijn werk is Michiel van Gorp (47) 
noodzakelijkerwijs veel binnen.  
Als tegenwicht zoekt hij in zijn vrije tijd 
graag de natuur op, om te wandelen  
of mountainbiken. Zijn grote hobby is 
echter minder alledaags: hij is de trotse 
eigenaar van een viertal powerkites, grote, 
rechthoekige vliegers die voldoende 
wind vangen om een kitebuggy te 
versnellen tot meer dan 120 kilometer 
per uur, of om een volwassen man de 
lucht in te trekken. Het internet staat  
vol met de halsbrekende sprongen van 
powerkiters, maar dat is niet Van Gorps 
stijl. Lekker cruisen langs de vloedlijn  
bij IJmuiden op een mountainboard -een 
uit de kluiten gewassen skateboard  
met bindingen- is voor de flegmatieke 
technicus de ideale manier om helemaal 

tot rust te komen. 
De liefde van het spelen met de wind 
stamt uit zijn jeugd, denkt de instrument-
maker. “Mijn vader had vroeger een 
zeiljacht waarmee we veel hebben 
gevaren. Heel vroeger heb ik ook wel 
gevliegerd, maar zo’n vijftien jaar geleden 
belandde ik bij een vliegerfestival in 
Scheveningen. Daar kreeg ik een 
stuntvlieger, met twee lijnen, zodat je 
hem kunt sturen. Dat vond ik geweldig. 
Niet veel later heb ik een paar 2-lijns 
matrasvliegertjes aangeschaft, van zes 
bij drie voet. Die hebben per stuk al een 
trekkracht van vijftig kilo en je kunt ze 
‘stacken’; dan telt de trekkracht op.”
Van Gorp legt uit hoe powerkiten werkt: 
“Je hebt een zogeheten windvenster, dat 
je kunt voorstellen als een soort kegel; 
in het centrum daarvan is de wind het 
sterkst. De bedoeling is dat je de vlieger 
wat boven het centrum van de kegel 
houdt; je kunt dan versnellen door de 
vlieger iets te laten zakken. De grootte 
van de vlieger pas je aan de wind aan.  
Ik heb er nu vier 4-lijns vliegers, 
variërend van anderhalf tot vijf  
vierkante meter. Niet zo groot dus,  
maar ik hoef ook niet zo hard.”
Enige voorzichtigheid is ook wel op zijn 
plaats: powerkiten kan gevaarlijk zijn, 

omdat je nooit precies kunt voorspellen 
wat de wind gaat doen. “Eén verkeerde 
windvlaag en je gaat omhoog en kwakt 
meters verder verderop neer. Als dat 
misgaat, sta je zomaar in de krant. 
Gelukkig heb ik dat zelf nooit van 
dichtbij meegemaakt, maar op 
internetfora lees je daar wel over.”  
Hij draagt dan ook meestal een helm  
en elleboog- en kniebeschermers.
De powerkiters vormen een heel relaxte 
‘scene’ waar Van Gorp zich erg thuis 
voelt. “Je overlegt op internet  en zoekt 
al naar gelang de windrichting en -kracht 
naar een goede plek om heen te gaan. 
Het is handig als er anderen zijn; zeker 
bij een grote vlieger heb je eigenlijk 
assistentie nodig om hem op te laten en 
op te vangen. Iedereen staat altijd voor 
elkaar klaar; er heeft altijd wel iemand 
een reservewiel voor je over en je wordt 
al snel uitgenodigd om iemands vlieger 
eens te proberen. En niemand kijkt raar 
op als je met een klein vliegertje aankomt, 
ook powerkiters die er zelf een van 
twintig vierkante meter gebruiken niet.”

Van Gorp groeide op in Oss en koos  
na de havo voor de Leidse Instrument-
makersschool. “Destijds was dat de 
enige plek waar je het vak kon leren;  

die opleiding is nog voortgekomen uit 
het laboratorium van Kamerlingh Onnes. 
Ik had altijd al wel belangstelling voor 
techniek, maar ik had nog nooit iets met 
een draai- of freesbank gedaan toen ik 
aan de opleiding begon. De afstand  
was geen probleem: mijn oudere broers 
waren ook verhuisd om te gaan studeren 
en ik vond het wel tijd om uit te vliegen.”
Na de opleiding moest hij nog in 
militaire dienst, waar hij zijn opgedane 
kennis in de praktijk bracht met het 
onderhouden van kijkers, kompassen en 
richtapparatuur. Aan het einde van zijn 
dienstperiode stuitte Van Gorp op een 
advertentie voor een instrumentmaker 
aan de TU/e. “Ze vroegen precies de 
papieren die ik had. Het werk sloot ook 
perfect aan bij de opleiding in Leiden; 
de ‘match’ was één op één.”  
Dus verhuisde hij terug naar het 
vertrouwde Brabant en begon hier in 
1990 aan zijn eerste en tot dusverre 
enige baan.

Op Van Gorps werkplek, het Equipment 
& Prototype Center, wordt het gros van 
de onderzoeksopstellingen voor 
studenten, promovendi en andere 
onderzoekers (deels) ontworpen en 
gebouwd. “Sla Cursor maar open en  

je ziet opstellingen die wij hebben 
gemaakt”, zegt hij met zichtbare trots. 
Het mooist is het als een ontwerp  
leidt tot een nuttig apparaat, vindt de 
instrumentmaker. “Dat zie je vooral bij 
Werktuigbouwkunde; ik heb bijvoor-
beeld meegewerkt aan de oogchirurgie-
robot van Thijs Meenink, de NANOMEFOS-
meetmachine van Rens Henselmans,  
en bijgedragen aan een andere machine, 
die nu als de F25 bij Zeiss in de catalogus 
staat. Werktuigbouwers zijn vaak toffe 
gasten, waarmee je snel een klik hebt.”
Het is ook heel belangrijk dat studenten 
en promovendi gemakkelijk binnenlopen 
om dingen te overleggen en eventueel 
aan te passen, vindt hij. “Wat dat betreft 
is het jammer dat we niet langer centraal 
op de campus zitten, maar weggestopt 
in het TNO-gebouw. Je hoort mensen  
wel eens roepen dat dit werk uitbesteed 
moet worden, maar dan mis je die 
laagdrempelige interactie en dat is 
essentieel. Ik hoop dat het CvB in deze 
tijden van bezuinigingen begrijpt dat het 
EPC zijn geld dubbel en dwars waard is.” 

Interview | Tom Jeltes
Foto | Bart van Overbeeke
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Komende vakantie neemt Marco van 
Beers alleen tijd voor zijn afstuderen  
bij Industrial Design. Kaartjes voor 
concert, festival of museum heeft hij  
dus niet in huis. “Als ik tijd had voor 
festival Dour, zou ik gaan.”

Vanwege zijn speech op 2 april bij 
TEDxMaastricht heeft Marco van Beers 
uitstel aangevraagd voor zijn afstuderen. 
Wanneer hij zijn bul op zak heeft, 
hopelijk vanaf 16 augustus, stort hij  
zich weer in het culturele leven.  
Hij verheugt zich er nu al op. “Ik ga  
zeker op 12 oktober naar Zico Chain  
in 013. Het is een postrockband, beetje 
grunge. Ik ken de band al lang, want  
ik zag ze voor het eerst in het voor-
programma van een andere band  
toen ik in 5-vwo zat.” De zesdejaars 
Industrial Design wil verder in november 
naar Fink, een singer-songwrtiter.  
“Fink speelt op mijn verjaardag in 
Paradiso. Hij maakt fragiele liedjes, 
maar klinkt vaak ook heel erg bom-
bastisch en zwaar. Heerlijk om op te 
zetten tijdens het werk, maar ook 
heerlijk om even tot rust te komen.  
Live zal het me echt raken.  
Muziek moet je immers voelen.”
Van Beers is een liefhebber van 
muziekfestivals. Sinds zijn eerste maal 
Lowlands in 2006 bezoekt hij één of 
twee maal per jaar een groot festival.  
Al tweemaal was hij bij Dour, het 
Belgische feestje dat vier dagen duurt  
en te vergelijken is met het meer 
bekende Sziget in Hongarije. “Dat is  
wel veel groter. Ik ben er in 2009 iedere 
dag verdwaald. Elke dag stonden er 
andere tentjes en de Hongaarse bordjes 
hielpen ook niet echt.” De sfeer van Sziget 
en Dour is gelijk. “Ik zou bijna zeggen 
dat de sfeer bij Dour gemoedelijk is”, 
zegt Marco, “Je kunt er bij het hoofd-

Slingeren langs en over De Dommel

“Muziek moet je voelen”

De rivier De Dommel staat op zondag  
8 juli centraal tijdens ‘Doe de Dommel’. 
Bijzondere plekken langs de Dommel 
worden onder de aandacht gebracht  
en er zijn diverse activiteiten.  
Op het TU/e-terrein treden de cultuur-
verenigingen op, is een expositie en  
een kinderpuzzeltocht. Ook de 
sportieveligen komen aan bod bij het 
Sportcentrum, waar wordt geklommen, 
getokkeld en gekanood.

Het traject van ‘Doe de Dommel’ loopt 
van de High Tech Campus tot Neder-
wetten. Of omgekeerd. Ook op de  
TU/e is een scala van activiteiten.  
De cultuur verenigingen treden op  
bij De Zwarte Doos. Daar is ook een 
expositie over de Dommel. ‘Groen en 
Water’ is een puzzeltocht voor kinderen, 
met hun ouders kunnen ze opdrachten 
uitvoeren met robots en kratten stapelen. 
Bij het Sportcentrum kan worden 
geklommen, getokkeld en gekanood.

Docent Frans Franssen begeleidde de 
ID-workshop ‘Taal-Ambacht-Beeld’,  
de resultaten hiervan worden tijdens 
Doe de Dommel gepresenteerd. Na een 
analyse van het fenomeen ‘rivier’ (en de 
Dommel specifiek) maakten studenten 

een ontwerp. Diepzeeduiker en fotograaf 
Alex Schepers brengt de oorsprong  
en het eind van de Dommel in beeld.  
Camiel Bilsen bedenkt de oervorm  
van de Waterfiets, Joerie Hahn doet 
verfexperimenten. Bram Smis maakt  
een schilderijcollage met Dommel-
modder en -vegetatie. Zelf aquarelleren 
kunnen bezoekers in de DoTheDommel-
WaterWaterColourContest. 
Jasper Schenk maakt een grote 
waterdruppel van transparant kunststof, 
met daarop Japanse tekens van een  
door hem bewerkt Japans gedicht.  
Een idee om ‘waterschrijvertjes’ om  
te zetten in machientjes die over het 
water schrijden, bleek te ingewikkeld.

Opvallend is het ontwerp van Frank  
van Valkenhoef (1990). Een poëtische 
impressie van de Dommel leverde de 
begrippen ‘traagheid’ en ‘donkere 
stroom’ op. Valkenhoef: “Een rivier 
verdeelt twee stukken land, de mens  
wil die weer verbinden. Dat is het 
spanningsveld. Ik heb er ter inspiratie 
gedichten bij gezocht en een concept 
gemaakt van twee stukken hout die  
bij elkaar hoorden, maar van elkaar  
weg stromen.”
Voor het schaalmodel gebruikt hij 

gewoon hout, voor de echte uitvoering 
zoekt hij oud hout om het een indu striële 
uitstraling te geven. Het geheel krijgt 
een formaat van 3 x 4 meter en wordt 
voortbewogen door een schoep  
in het water. Het hout zelf ligt op een  
rail en drijft, vertraagd door een stelsel 
van tandwielen, van zijn beginpunt weg. 
Na een week is het los en kan het echt 
wegdrijven, zoals de werelddelen zich 
van elkaar verwijderen. 
Valkenhoef: “Het is nog even aanpoten 
voor 8 juli. Het belangrijkste obstakel  
is de vergunning, zeker nu er aan de 
Dommel gewerkt wordt. Ik zou het in  
elk geval erg graag realiseren en 
fotograferen.” (GV)

Doe De Dommel: zondag 8 juli
www.doededommel.nl

Marco van Beers. Foto | Bart van Overbeeke
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podium soms rustig op de grond zitten 
en af en toe is het er heel druk.  
Bij Dour is ook een biertuin, daar  
staan picknicktafels waar je rustig een 
speciaal bier kunt drinken.” Het festival 
draait puur om muziek, dat is anders 
dan bij Lowlands waar dans, theater  
en lezingen ook een podium krijgen.  
Met Pinkpop wil Marco Dour helemaal 
niet vergelijken: “Pinkpop vind ik echt 
een dagjesmensenfestival.”

Behalve festivals bezoekt Van Beers ook 
graag musea. Het Groninger museum  
en Boijmans van Beuningen zijn favoriet, 
tenminste wanneer hij er niet naar oude 
meesters hoeft te kijken. Kunstenaars 
en ontwerpers die hij interessant vindt 
zijn onder anderen Jeff Koons, Dunne & 
Raby en Alex Grey. De tentoonstelling 
die hij als eerste kan zien, is wat dichter 
bij huis: in het Designhuis tonen 
ontwerpers deze zomer oplossingen 

voor veranderingen in onze voedsel-
keten. “Veel voedsel is ontworpen.  
En zal nu ook herontworpen moeten 
worden in verband met obesitas, 
wereldvoedsel tekort etcetera. Mensen 
verwachten vaak niet dat ontwerpers 
zoveel met eten te maken hebben, maar 
niets is minder waar. En daarom vind ik 
deze expositie ook zo interessant.” (NS)

Een eerdere editie van Doe de Dommel. Archieffoto | Bart van Overbeeke

Dour Festival

200 acts op 7 podia, 12/15 juli, 
Saint-Ghislain, Wallonie . 
Entree 100 euro. 
www.dourfestival.be/nl/lineup

Wil jij gratis naar het 
Dour-festival?
Cursor mag 2x2 passepartouts 
voor het Dour-festival weggeven.
Wil jij deze kaartjes hebben,  
stuur voor vrijdag 29 juni  
12.00 uur een mailtje naar 
cursor@tue.nl 
Je kunt ook via ons facebook-  
en twitteraccount kans maken  
op deze passepartouts.

De Etende Mens

30 juni - 30 september, Design-
huis Eindhoven. Entree studenten 
3 euro, volwassenen 5 euro.   
http://designhuis.nl/
de-etende-mens/

Fink

23 november,
Paradiso in Amsterdam. 
Entree 45 euro.  
www.giggotickets.nl/nl/
concert-informatie/4475/wiki
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Bas Haansbergen |  “Ik mocht vroeger al af en toe  
een boutje aandraaien”

Bas Haansbergen gaat deze zomer-
vakantie met vijftig medestudenten van 
de TU/e als University Racing Eindhoven 
naar verschillende racecircuits om deel 
te nemen aan de Formula Student 
Competitie. Hun elektrische raceauto 
gaat de strijd aan met honderd andere 
teams. “Ik verwacht dat we ergens 
eerste worden.”

“Kijk, hier staat ie. We hebben gisteren 
de banden getest en binnenkort krijgen 
we tachtig banden van sponsor 
Vredestein. Dat is een megaproject.” 
Bas Haansbergen loopt trots rond de 
URE07. Dit jaar is hij financial manager 
van University Racing Eindhoven. De 
vijfdejaars Werktuigbouwkundestudent 
zorgt voor de centen en de bestellingen 
om deze raceauto te kunnen bouwen.  
Hij is zoveel mogelijk aanwezig bij URE, 
probeert daarnaast zijn bachelor te 
halen en wat geld te verdienen. Dat knelt 
wel eens. “Begin 2012 had ik te maken 
met drie gigantische stresspunten.  
Ik moest de deadline halen bij  
elektronicabedrijf AME waar ik 16 uur  
in de week werkte, was bezig met mijn 
bachelor eindproject en deed hier 

deeltijdbestuur.” Overspannen worden 
bestaat niet in Bas’ ogen, dus zocht hij 
de oplossing in het nemen van ontslag 
(“met opluchting”), het doorpezen bij 
het eindproject en daarna fulltime door 
te gaan met de bestuursfunctie bij 
University Racing Eindhoven. Nu maakt 
hij makkelijk tachtig uur in de week.  
Het is de leukste hobby die hij zich kan 
voorstellen. “Als jongetje knipte ik al 
plaatjes uit automagazines.” Die waren 
voor handen omdat zijn vader een  
eigen garage heeft in Breda. Hij wilde 
eigenlijk astronaut worden, “vanwege 
het onbereikbare. Fantastisch om de 
ruimte in te gaan”, maar kreeg aan het  
einde van de basisschoolperiode veel 
belangstelling voor racen. Samen met 
zijn vader bekeek hij trainingen van  
de Formule 1 op Spa Francorchamps en 
bezocht hij wedstrijden in de GT4-klasse 
op Zandvoort. In de garage hielp hij  
met schoonmaken en mocht ie af en  
toe een boutje aandraaien. 

De nuchtere Brabantse jongen koos,  
na een kijkdag bij lucht- en ruimtevaart 
in Delft, voor Werktuigbouwkunde in 
Eindhoven. Een jaar lang was hij 

spoorstudent maar aan die “verspilling 
van tijd” maakte hij een eind door op 
kamers te gaan. “De beste beslissing 
van mijn leven.” Er volgde een studiejaar 
waarin hij slechts 19 studiepunten 
vergaarde. Na twee jaar feesten was  
hij als vierdejaars toe aan een substan-
tiëlere tijdsbesteding: in oktober 2010 
werd hij URE-lid.
Nu is leven zonder URE even moeilijk 
voor te stellen voor Bas. Hij telt de 
dagen af tot de Formula Student 
Competitie begint. Op 9 juli, de 
maandag na de tentamens, vertrekken 
ze naar het circuit van Silverstone in 
Groot-Brittannië. De wedstrijd bestaat 
uit een statisch- en een dynamisch 
evenement. Bas is actief bij het eerste. 
“Ik houd me bezig met het businessplan 
en het Cost Report.”
Op de vraag waarom hij niet in het 
vijfkoppig coureursteam zit, slaat hij zijn 
handen op zijn -nauwelijks zichtbare- buik. 
“Nee, we stoppen er lichtgewichten in. 
We hebben bijvoorbeeld een derdejaars 
Werktuigbouwkundestudente van  
50 kilo. Zij mag punten halen bij het 
accelereren.”

Het dynamisch evenement is het echte 
racen. Er zijn punten verkrijgbaar voor 
acceleratie (75 meter), een mooi achtje 
rijden, een sprint van 1 km, de duurproef 
van 22 kilometer en het brandstofverbruik. 
Alles moet zo snel en zuinig mogelijk. 
Een week zitten ze op Silverstone. Zodra 
de motoren tot stilstand zijn gebracht, 
moet URE pas echt gaan racen. “Dan 
begint de grootste logistieke hel van 
mijn leven. We doen de URE07 in de  
bus en moeten dertig uur later 1600  
kilometer verderop zijn, op de Red 
Bullring in Oostenrijk. Slechts één 
concurrent, een team uit Zurich, waagt 
zich ook aan deze uitdaging. URE doet 
het omdat Oostenrijk weliswaar een 
klein evenement is, maar op een heel 
mooie locatie, waar alles fijn op zijn 
Duits geregeld is en waar bovendien de 
URE05e ooit de eerste plaats haalde.
Na vier dagen Oostenrijk gaat URE voor 
een week terug naar Eindhoven.  
Om eerst even bij te slapen,“races zijn 
slopend”, en om opnieuw te testen.  
Dat doen ze op een parkeerplaats aan  
de A67 richting Venlo. “Zelfs daar sta  
ik vol trots te kijken.”
Daarna wordt de bus weer ingepakt  

voor de allergrootste race van Europa. 
Op 31 juli begint de Formula Student 
Competitie op de Hockenheimring in 
Duitsland waar meer dan honderd  
teams aan meedoen. Een team bestaat 
gemiddeld uit dertig studenten, URE 
komt met wel vijftig mensen. Vijftien 
banden worden ingepakt, drie setjes van 
vijf. Op de reis naar Groot-Brittannië en 
Oostenrijk gaan er natuurlijk dertig mee. 
“Een band gaat slechts 30 kilometer 
mee”, zegt Bas. “Als je ze verder wil 
laten rijden, worden ze zwaarder en  
dat is niet de bedoeling. De band is 
toegespitst op de prestaties en de 
langste wedstrijdafstand is 22 
kilometer. Na bewezen diensten gaan  
de banden terug naar Vredestein,  
voor recycling.”

Op 1 september draagt Bas Haansbergen 
zijn bestuursfunctie over aan een ander. 
Dat zal nog afkicken worden. “Grote 
kans dat ik teamlid blijf tot ik afstudeer.”

Interview | Norbine Schalij
Foto | Bart van Overbeeke


