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Totelos kampioen!

Sportkaart
voor HBO-
studenten
iets duurder

Dit collegejaar heeft het
sportcentrum 6750 sport-
kaarten verkocht.
Ongeveer 3800 kaarten
waren voor TUE-stu-
denten. Ruim 2750
kaarten werden aange-
schaft door studenten van
Fontys. Vanwege bezuini-
gingen bij de hogeschool
wil het bestuur de fi-
nanciële bijdrage aan hun
sportende studenten fors
terugschroeven. De af-
gelopen vijf jaar was de
bijdrage van Fontys aan het
sportcentrum 1,3 miljoen
gulden. Die bijdrage komt
te vervallen. In plaats

daarvan wil het bestuur 275
gulden per sportende
student betalen. Dat zou
een tekort van ongeveer
vier ton opleveren. 
Een sportkaart kost ne-
gentig gulden. In de
toekomst zal dat 110
gulden worden. Volgens
Harry Roumen, secretaris
van het College van
Bestuur, is dat een heel re-
delijke prijsstijging gezien
de prijs van een sportkaart
bij andere universiteiten.
Die prijsstijging vult een
deel van het gat dat door de
bezuinigingen bij Fontys
ontstaat. 
Om niet in de problemen
te komen zijn er twee mo-
gelijkheden: Fontys-stu-
denten moeten meer gaan
betalen dan TUE-stu-
denten en de hogeschool
moet 310 gulden per jaar
per student gaan bij-
dragen. Wanneer aan die
voorwaarden voldaan
wordt, zo liet het college
maandag weten, zal de uni-
versiteit de eventuele gaten
die dan nog overblijven,
aanvullen. De u-raad
stemde hier mee in en
pleitte ervoor om de af-
spraken voor een aantal
jaren vast te leggen om te
voorkomen dat dit

Fontysstudenten zullen,
als het aan het CvB van
de TUE ligt, in de
toekomst iets meer
moeten gaan betalen
voor hun sportkaart dan
TUE-studenten. De u-
raad heeft maandag in-
gestemd met dit
voornemen. Het bestuur
van Fontys en het College
van Bestuur van de TUE
zijn al enige tijd in debat
over de financiële
bijdrage die de hoge-
school in de toekomst
gaat leveren aan het
sportcentrum. 
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Fundamenteel
onderzoek
neemt af
Steeds minder weten-
schappers doen funda-
menteel onderzoek. Dat
maakte de VSNU dinsdag
21 maart bekend naar aan-
leiding van de jongste
uitgave ‘Kengetallen uni-
versitair onderzoek’, die
volgende week gepu-
bliceerd wordt. De afname
van fundamenteel on-
derzoek hangt samen met
de afnemende eerste geld-
stroom, een gevolg van
overheidsbezuinigingen.
De eerste geldstroom is de
basisfinanciering die de
universiteiten in staat stelt
wetenschappelijk on-

derzoek te doen en on-
derwijs te geven. 
De bezuinigingen worden
vooral opgevangen door
onderzoek in opdracht van
derden te doen, de zoge-
noemde derde geldstroom.
Daardoor is de totale perso-
neelsinzet slechts ligt
gedaald, zo meldt VSNU.

Leuke speeltjes
op symposium
De best bezochte stand
tijdens het symposium
Fysica 2000, dat afgelopen
vrijdag werd gehouden in
het Auditorium van de
TUE, was ongetwijfeld die
van Arabesk. Deze
Rotterdamse zaak verkoopt
‘speeltjes’ die zijn ge-

baseerd op natuurkunde,
wiskunde en logica. Veel
hebbedingetjes zijn ge-
baseerd op het aantrekken
en afstoten door middel
van magneten. Zo ook het
Levitron, zoals te zien op
de foto. De tol moet eerst
op een plastic deksel rond

worden gedraaid, daarna
kan het deksel voorzichtig
worden verwijderd. Het re-
sultaat lijkt op een ruim-
teschip dat in het niks
zweeft. Het zwarte blok,
een magneet, zorgt ervoor
dat de tol in de lucht blijft
hangen. Foto: Bram Saeys

HHeett  eeeerrssttee  tteeaamm  vvaann  ssttuuddeenntteenn  zzaaaallvvooeettbbaallvveerreenniiggiinngg
TTootteellooss  iiss  kkaammppiiooeenn  ggeewwoorrddeenn  iinn  ddee    hhooooffddkkllaassssee  eenn  pprroo--
mmoovveeeerrtt  ddaaaarrmmeeee  aallss  eeeerrssttee  ssttuuddeenntteenntteeaamm  nnaaaarr  ddee  oopp  eeeenn
nnaa  hhooooggssttee  kkllaassssee  iinn  hheett  NNeeddeerrllaannddss  zzaaaallvvooeettbbaall..  MMeett  44--11
oovveerrkkllaasstteenn  ddee  ssttuuddeenntteenn  tteeggeennssttaannddeerr  TTrrooyyccooaacchh
SSppoorrttsswweeaarr..  IInn  ddee  eeeerrssttee  hheellfftt  oovveerrhheeeerrssttee  TTootteellooss  eenn
ssccoooorrddee  ddrriiee  ppuunntteenn..  NNaa  eellkk  ddooeellppuunntt  kklloonnkk  ddee  ccaarrnnaavvaallss--
kkrraakkeerr  ‘‘AAnnttoonn  aauuss  TTiirrooll’’,,  bbeeggeelleeiidd  ddoooorr  rraatteellss  eenn  ggeejjooeell  vvaann

hheett  ppuubblliieekk..  DDee  ttwweeeeddee  hheellfftt  wwaass  wwaatt  mmooeeiilliijjkkeerr..  IInn  ddee  llaaaattssttee
mmiinnuuuutt  wwiisstteenn  ddee  EEiinnddhhoovveennssee  vvooeettbbaalllleerrss  eerr  44--11  vvaann  ttee
mmaakkeenn,,  wwaaaarrnnaa  hheett  ffeeeesstt  lloossbbaarrssttttee..  CChhaammppaaggnnee  eenn  bbiieerr
vvllooeeiiddeenn  rriijjkkeelliijjkk..  IInn  ddee  kkaannttiinnee  ggiinngg  ddee  aallccoohhooll  iinn  hheett  ffeeeesstt--
ggeeddrruuiiss  oovveerr  ddee  vvllooeerr  eenn  tteeggeenn  ddee  wwaanndd..  ““DDaaaarr  zzaall  JJaaccqquueess
nniieett  bblliijj  mmeeee  zziijjnn””,,  kklloonnkk  hheett  nnoogg  eevveenn,,  ddooeelleenndd  oopp  ddee  ddii--
rreecctteeuurr  vvaann  hheett  ssppoorrttcceennttrruumm..  
FFoottoo::  BBrraamm  SSaaeeyyss
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Tweede Kamer
wil aanvullende
beurs schenken
Een meerderheid van de
Tweede Kamer wil de
aanvullende studiebeurs
voor studenten omzetten
in een gift, ook als ze niet
binnen de gestelde
termijn afstuderen. Zo
kunnen ook studenten
profiteren van de fi-
nanciële meevallers van
het kabinet.
De aanvullende stu-
diebeurs is voor studenten
wiens ouders niet veel ver-
dienen. Vorig jaar ont-
vingen 114.000 studenten
in Nederland deze aan-
vulling. Studenten die op
tijd afstuderen, hoeven
hiervan niets terug te
betalen. 
PvdA, CDA en D66 zijn
voorstander van het plan.
Regeringspartij VVD is
tegen. De partij verbaast
zich erover dat er 900

miljoen wordt besteed aan
studenten in plaats van aan
onderwijs. Het gaat om
een bedrag van maximaal
450 gulden per maand, per
student. De voorstanders
van deze maatregel denken
dat dit de toegankelijkheid
van het onderwijs be-
vordert.
Dit is een van de voor-
stellen in de Wet
Studiefinanciering 2000,
die de Tweede Kamer deze
week behandelt. Een ander
plan is om de termijn
waarbinnen het diploma
moet worden gehaald te
verruimen naar tien jaar.
Daarnaast wordt de leef-
tijdsgrens om in aan-
merking te komen voor
studiefinanciering ver-
schoven van 27 naar 30
jaar./.

probleem zich volgend jaar
opnieuw voordoet. 

Feitelijk is er weinig onder-
handelingsruimte voor de
universiteit. Als de
sportkaart zo duur wordt
dat Fontys-studenten
massaal afhaken, betekent
dat het einde van een groot
aantal Eindhovense stu-

dentensportverenigingen.
Collegevoorzitter dr.ir.
Henk de Wilt liet er
maandag geen onduide-
lijkheid over bestaan dat
hij niet blij was met de op-
stelling van het Fontys-
bestuur. “Ik vind het een
onelegante oplossing, ei-
genlijk hebben we nau-
welijks keus.”/.  
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Christian Kieckens
Een architect die alle prijzen al gewonnen heeft

Zelf is hij er heel bescheiden
onder. “Men geeft opdrachten en
ik heb die aanvaard. Na afloop is
er dan sprake van wederzijdse
tevredenheid. Ik vind het
grandioos dat mensen lezen wat
je in je werk gestoken hebt, maar
ik heb niet om deze prijzen ge-
vraagd.”
Kieckens is pas korte tijd
werkzaam op de TUE. Dit jaar
bereidt hij zijn colleges als hoog-
leraar Architectonisch
Ontwerpen bij de faculteit
Bouwkunde voor, de twee jaar

die daarop volgen zal hij zijn
plannen uitvoeren.
“Ondertussen begeleid ik al wel
een aantal studenten bij hun af-
studeeropdracht”, vertelt
Kieckens, die op dit moment één
dag per week aanwezig is op de
TUE. De rest van zijn tijd be-
steedt hij voornamelijk aan zijn
Architectenbureau, dat hij sinds
1974 runt. “Verder houd ik me
bezig met een aantal culturele
verenigingen en tijdschriften.
Als het maar met architectuur
en hedendaagse beeldende
kunst te maken heeft.” Haast
fluisterend doet hij nog de be-
kentenis dat eten koken één van
zijn grootste hobby’s is, maar
voor het geval de hele TUE dan
bij hem op de stoep staat, zullen
we maar net doen of we dat niet
gehoord hebben. 
Waar de hoogleraar zich in
Nederland over verbaast, is de
duur van de opleiding tot ar-
chitect. “Hier moeten de stu-
denten naar mijn mening te snel
afstuderen. Ik wil iemand niet
alleen beoordelen op zijn re-

sultaten, maar ook op wat
diegene in zijn hoofd heeft. En
de twee jaar die je daar in
Nederland voor krijgt, zijn naar
mijn mening veel te kort.”
De Award voor het
Bedrijfsgebouw van het jaar
2000 ontving Kieckens voor het
gebouw van drukkerij Sanderus.
Dat is volgens hem niet zo maar
een drukkerij. “Ik heb een
gebouw bedacht dat over tien,
twintig of vijftig jaar nog steeds
gebruikt kan worden. Misschien
nog steeds als drukkerij, maar
het kan net zo goed een groot
warenhuis of een kathedraal
zijn.” Kieckens is blij met deze
prijs, maar is ook een beetje te-
leurgesteld: “mijn naam is zelfs
op de Award verkeerd gespeld”.
De waardevolste prijs die je in
België als architect kunt krijgen,
is de Vlaamse Cultuurprijs
Architectuur. Dat Kieckens ook
deze prijs zal ontvangen, werd
hem kort geleden medegedeeld
door de Vlaamse minister van
Cultuur. De prijs is eigenlijk die
van 1999, maar wordt wegens

uitstel van de regering, later dit
jaar pas officieel uitgereikt. Met
de toekenning van deze prijs
heeft Christian Kieckens alle
Belgische architectuurprijzen
gewonnen. “Ik denk niet dat ik
nog internationale prijzen in de
wacht zal slepen, al zeggen mijn
collega’s dat ik het buitenland op
moet zoeken.“ Een groot mis-
verstand is dat hij ook de
Vlaamse Cultuurprijs
Architectuur zal ontvangen voor
het ontwerp van de drukkerij.
“Die prijs krijg ik voor een groot
deel van mijn werk, onder
andere voor mijn lesgeven,  het
stimuleren van de jongere ge-
neratie, mijn bijdrage aan een
architectuurmuseum en mijn
gebouwen. Eigenlijk is het te
veel om op te noemen”, vertelt
de man die nog steeds lichtelijk
verbaasd is dat hij deze be-
langrijke Belgische Cultuurprijs
gewonnen heeft. “Ik realiseer
me dat ik al oud word, als ze me
prijzen beginnen te geven voor
alles wat ik gedaan heb.”/.

Chantal Louwers
Foto: Bram Saeys

De Belgische architect
Christian Kieckens ontving op

1 maart de ‘Award van de
Belgische Architectuur-

Bedrijfsgebouw van het jaar
2000’ voor het ontwerp van

drukkerij Sanderus in
Oudenaarde (B). Ook werd hij
bekroond voor een groot deel
van zijn werk met de Vlaamse

Cultuurprijs Architectuur 1999. 

/Afscheid
HHaannss  HHeeiijjlliiggeerrss, docent bij de ca-
paciteitsgroep SVM van de Faculteit
Scheikundige Technologie, zal op
30 april de VUT-gerechtigde leeftijd
bereiken en dan met pensioen
gaan. Ter gelegenheid daarvan
wordt hem op 29 maart een receptie
aangeboden in het FORT.
Belangstellenden zijn vanaf 16.00
uur van harte welkom.

Op donderdag 30 maart neemt ddrrss..
MMaarriiaannnnee  WWaaggeemmaannss afscheid van
het SamenwerkingsOrgaan
Brabantse Universiteiten (SOBU),
waar zij gedurende negen jaar de
functie van secretaris/hoofd staf-
bureau heeft vervuld.  U bent van
harte uitgenodigd voor de af-
scheidsreceptie op de Katholieke
Universiteit Brabant te Tilburg, op
donderdag 30 maart om 16.30 uur
in de foyer van gebouw Y.

/Vacature
SSeeccrreettaarreessssee, 0,7 fte bij EURANDOM
(Europees instituut op het gebied
van de statistiek, besliskunde,
waarschijnlijkheidsleer en hun toe-
passingen). Het betreft een vaste
plaats in schaal 5. Meer informatie:
tel. 8103. Sluitingsdatum: 3 april.
(http://www.academictransfer.nl/
tue/)

/IPO colloquia
Vrijdag 24 maart, 11.00 uur, dr.
KKeevviinn  OOttttoo (Center for Innovation in
Product Development, MIT (USA))
‘Product Portfolio Development’. 
Vrijdag 31 maart, 11.00 uur, FFlloorriiaann
NN..  EEggggeerr, MSc (IPO Center for User-
System Interaction) ‘Towards a
Model of Trust for E-Commerce
System Design’.
Vrijdag 7 april, 11.00 uur, prof.
PhDr. PPeettrr  SSggaallll, DrSc. (Institute of
Formal and Applied Linguistic
Charles University , Prague)
‘Discourse semantics and the sa-
lience of referents’.
Vrijdag 14 april, 11.00 uur, dr.
MMaarrcciinn  SSiikkoorrsskkii  (Technical
University of Gdansk, Poland)
‘Beyond Product Usability:
Measuring User Satisfaction’.

/Rechtgezet
Niet in de AOR zoals in Cursor 27
stond vermeld,  maar in de Bunker
werd de Diesreceptie van studen-
tenvereniging Demos op vrijdag 17
maart gehouden.  
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De week van/Moniek
Moniek van Dun is vijfdejaars

Bouwkunde. Daarnaast is ze student-as-
sistent op het secretariaat van de

Universiteitsraad.

Maandag: Maandag is de dag voor de
Universiteitsraad. Alle fracties vergaderen,
dus iedereen is aanwezig. Vandaag is het
vergeleken met andere weken redelijk
rustig, zodat ik tijd heb om de notulen van
de laatste UR-vergadering uit te werken.
De vergadering is op band opgenomen en
nu verwerk ik zin voor zin alles wat gezegd
is tot een leesbaar geheel. De raadsleden
stellen vandaag twee commissies samen
waar nog vergaderzaaltjes voor geregeld
moeten worden en voor de afwisseling
werk ik nog een paar archieflijsten bij. 

Dinsdag: Morgen heb ik tentamen, dus
vandaag moet er gestudeerd worden. Ik
ben blijkbaar niet de enige in huis met
studie-ontwijkend gedrag, want elke keer
als ik met mijn wasmand voor de was-

machine sta, is die net weer bezet. De stof-
zuiger is ook nergens te vinden, dus ik
moet echt aan de slag. De hele dag besteed
ik aan het oefenen van tentamens.
Vanwege de regen maar niet gaan trainen
vandaag. Schaatsen op bevroren water is
geweldig, maar als er water uit de lucht
komt vallen, hoeft het voor mij niet zo
nodig.

Woensdag: Na drie keer de computer
opnieuw opgestart te hebben, kan ik be-
ginnen met werken. De
Presidiumvergadering van vanmiddag
moet voorbereid worden. Tijdens deze ver-
gadering overleggen alle vier de fractie-
voorzitters, de voorzitter en secretaris we-
kelijks met elkaar. Normaal maak ik van
deze vergadering de notulen, maar ik ga
vanmiddag een tentamen maken en
daarom zorg ik ervoor dat er al zoveel mo-
gelijk gedaan is. Het tentamen blijkt bijna
hetzelfde te zijn als het tentamen dat ik 
gisteren geoefend heb.

Donderdag:
Eigenlijk moet ik
vandaag
studeren,
maar een
hobby is ook
belangrijk.
Dus op naar
Utrecht, naar
de Motor 2000
beurs. Eigenwijs als
we zijn, gaan we met de auto en dat wordt
afgestraft met een file op de terugweg van
Utrecht tot Den Bosch. 

Vrijdag: Vanochtend mag ik mijn nieuw
verworven motorjas testen. Nou wa-
terdicht is hij! In de stromende regen heb
ik mijn bijzondere verrichtingen ge-
oefend. Na een uur houden we het voor
gezien en kan ik thuis de rest van de dag
besteden aan het volgende tentamen. 
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Te Beest in
kunstcommissie
Collegelid drs. Willem te
Beest is benoemd in de
commissie
Herstructurering
Kunstonderwijs. Rick van
der Ploeg, staatssecretaris
van Cultuur, heeft op 15
maart de commissie geïn-
stalleerd. Tot 17 maart
konden hogescholen hun
plannen voor een transpa-
ranter en kwalitatief beter
kunstonderwijs indienen
bij het ministerie. Nu is
het de taak van de com-
missie de plannen te
toetsen en de staatsse-
cretaris van Cultuur
hierover te adviseren. Aan
de hand van het advies, dat
in mei verwacht wordt, zal
Van der Ploeg beslissen
over de subsidieverlening
aan hogescholen.

Afstudeerders
vinden snel
een baan 
Vrijwel alle studenten die
in 1997 afstudeerden aan
Nederlandse universi-
teiten hebben een baan.
Van de afstudeerders uit
die periode is 95 procent
beschikbaar voor de ar-
beidsmarkt. Van die groep
heeft 97 procent betaald
werk voor tenminste
twaalf uur per week. Dat
blijkt uit de WO-Monitor
1999 die deze week ver-
schenen is. De WO-
monitor wordt opgesteld
in opdracht van de
Vereniging voor
Nederlandse
Universiteiten en geeft
een beeld van de arbeids-
marktpositie van afgestu-
deerde academici. Van de
afgestudeerde techniek-
studenten heeft 65
procent een baan op WO-
niveau. Uit het ondezoek
blijkt ook dat driekwart
van de afstudeerders een
baan vindt bij een grote or-
ganisatie. Bijna een kwart
van de afgestudeerde tech-
niekstudenten 
geeft leiding.   

Lezingenreeks
over duurzame
producten
Het Vormgevingsinstituut
uit Amsterdam houdt in
de maand mei een lezin-
genreeks over duurzame
producten en ideeën. De
serie is onderverdeeld in
drie thema-avonden.
Ontwerpers laten aan de
hand van hun ontwerpen
en visies zien dat onze
toekomst ‘duurzamer’ kan
worden vormgegeven.  Op
9 mei wordt gesproken
over slimme energie.
Bijvoorbeeld je laptop
opladen door simpelweg
te typen. Slim koken staat
16 mei op het programma
en 23 mei gaat het over
slim vervoeren. De le-
zingen hebben plaats in
Amsterdam. Meer info:
Saskia ’t Hart 020-
5516500.

Technici en IT’ers
hebben grootste
carrièrekansen 
Afgestudeerde technici
en IT’ers doen het een
stuk beter op de ar-
beidsmarkt dan afgestu-
deerden van andere rich-
tingen. Studenten van de
Hogeschool van Utrecht
peilden in opdracht van
Mikro Gids de behoefte
aan afgestudeerde
HBO’ers en academici bij
grote ondernemingen. 

Mikro Gids’ bevindingen
staan in de nieuwe studen-
tenspecial ‘Student en
carrière’. Er blijkt vooral
behoefte aan afgestu-
deerden met een tech-
nische achtergrond (33
procent), ICT-ers (27
procent) en economen (25
procent). Ook blijkt dat
HBO’ers iets beter in de
markt liggen dan aca-
demici.
Pascal de Leeuw, coör-
dinator van het onderzoek,
is van mening dat niet
alleen het bedrijfsleven
iets aan de resultaten heeft.

Ook studenten kunnen het
onderzoek gebruiken om
een studie te kiezen
waarmee ze later kans
maken op een baan.
Volgens De Leeuw is het
opvallend dat vrijwel alle
bedrijven bijna al hun IT-
stagiaires in dienst nemen.
“Het duidt op een
schreeuwend gebrek aan
gekwalificeerd personeel
bij dit soort bedrijven”,
aldus De Leeuw.
Een onderzoek als dit is on-
gewoon voor een om-
roepblad. Mikro Gids wil
hiermee extra service
bieden aan de lezer. De om-
roepgegevens zijn kort-
geleden vrijgegeven,
waardoor de grens tussen
opinieblad en omroepgids
zal gaan vervagen. Mikro
Gids wil deze ontwikkeling
voor zijn door zich inhou-
delijk te verbreden. Eerder
heeft het KRO-blad al een
studentenspecial uit-
gegeven: ‘Studenten en
wonen’./.

De afgelopen maanden
hebben drie internationaal
erkende ontwerpers en ar-
chitecten zich gebogen
over de toekomstige in-
richting van Eindhoven:
Alessandro Mendini,
Andrea Branzi en Peter
Eisenman. Ze waren hier
in het kader van het project
‘Eindhoven 2000 Plus’,
waarin allerlei projecten
voor de toekomst worden
ontwikkeld. Ook de TUE
was daarbij betrokken. Zo
deden studenten van de
universiteit mee aan de
workshops. 
Mendini en Branzi konden
hun concepten in de
workshops concreet uit-
werken; Eisenman kwam
niet zo ver, hetgeen hij zeer
betreurde. Zijn probleem-
stelling, het stationsgebied
met de aansluiting van de

TUE en de stad, wordt nu
verder uitgewerkt in een
nieuwe workshop. Die
wordt ingepland in het stu-
dieprogramma en stu-
denten krijgen er dus ook
studiepunten voor. De
workshop begint in april
en duurt drie maanden.
Begeleiders zijn ir. Tom
Franzen, voormalig
student van de TUE, en ir.
Bernard Kormos, mede-
werker van Eisenman.
Eisenman zelf komt drie
keer over uit Amerika om
studenten van de TUE en
de TU Delft te begeleiden.
Als alles mee zit, zijn de
uitgewerkte ontwerpen te
zien op de tentoonstelling
in juni, waar de resultaten
van alle workshops worden
gepresenteerd.  /.

Brand in Van Trierzaal
Een brand heeft op
woensdag 15 maart een
vroegtijdig einde
gemaakt aan een lunch in
de Van Trierzaal. Een kan-
tinetafel vatte vlam
doordat een warmhoud-
brander zo heet werd dat
het tafelkleed in brand
vloog. Er raakte niemand
gewond.

“Die branders zijn koperen
bakjes met een soort gel
erin”, aldus een kantine-
medewerkster. “Het is al
eens eerder gebeurd dat
zo’n bakje te heet werd en
een tafel in de fik vloog.
Belachelijk dat ze die
dingen nog steeds ge-
bruiken.”

Ton Lamers, verantwoor-
delijk voor de kantine, zegt
dat er een onderzettertje
onder dit soort warmhoud-
branders hoort. “Blijkbaar
is dat deze keer niet
gebeurd. Normaal ge-
sproken wordt er een pla-
teautje bij elke brander ge-
leverd, maar dat zit er niet
altijd bij. Waarom dat zo is,
weet ik niet.”
De opvang van gasten was
een groot probleem, zegt
het kantinepersoneel. “We
hebben ze alle zeventig op
moeten vangen in de kan-
toortjes boven de kantine.
In plaats van de dure lunch
die ze besteld hadden,
moesten wij ze afschepen
met kroketten.”/.

Nijenrode

Het WK Programmeren
dat afgelopen zaterdag in
het Amerikaanse Orlando
plaatsvond, heeft voor
een Iraans team niet het
gewenste resultaat opge-
leverd. Vanwege visa-
problemen deden ze op
de TUE-campus mee aan
de wedstrijd. 

Het drietal ging minimaal
voor zilver, maar moest
met lege handen naar huis.
Dankzij ir. Erik Scheffers
konden ze beschikken over
perfecte technische facili-
teiten. Maar het team van

de Sharif University of
Technology uit Teheran
slaagde er niet in één van
de acht opgaven correct te
maken. De deelnemers
Bashir Sadjad, Seyed
Vahab Mirroknibanadaki
en Eshan Chiniforooshan
Esfehani ervoeren hun te-
leurstellende prestatie als
een grote deceptie. Om
alsnog visa voor Nederland
te kunnen bemachtigen
had delegatieleider
Mohammad Ghodsi alles
op alles gezet en sterk ge-
lobbyd, tot en met de
Iraanse minister van

Buitenlandse Zaken toe.
Volgens hem verdiende dit
team dat in Iran met kop en
schouders boven de re-
gionale deelnemers
uitstak, een finaleplaats. 
In Orlanda ging de St.
Petersburg State
University met de hoogste
eer strijken. De tweede
plaats was voor de winnaar
van vorig jaar, University of
Waterloo. Van de TUE,
waar vorig het WK werd ge-
houden, was geen team
aanwezig./.

Het Iraanse team: Bashir Sadjad, Seyed Vahab Mirroknibanadaki en Eshan Chiniforooshan Esfehani. Foto:
Bart van Overbeeke 

Iraanse studenten niet succesvol
op WK Programmeren

Workshop met Peter Eisenman
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Studium
Speciale

Sommige mensen leren
het nooit. Al weer een
paar jaar geleden, maar ik
heb geen zin om het nog
echt op te zoeken, organi-
seerde SG een drietal avonden over
religie. Nu hebben wij van de ESK door
de jaren erg veel samengewerkt met SG-
programma’s die ons aanspraken en ie-
dereen weet of zou moeten weten dat wat
we ook doen wij geen zieltjes winnen.
Wel willen we graag dat studenten meer
doen dan alleen hun minimum
quantum studiepunten halen en ook tijd
uittrekken om na te denken over hun
leven, de aarde en haar bewoners, de
godsdienstige, maatschappelijke en cul-

turele im-
plicaties
van hun

eventuele
tech-

neutschap, of nog erger, het
ontbreken daarvan. Dat was
ook de reden voor de sa-
menwerking met SG. Ik
bracht dus mijn gevoelens
dienaangaande onder
woorden en vroeg Maarten
Pieterson, waarom wij
hierbij niet betrokken

waren. Ach het was te druk geweest, bla
bla, maar ik was van harte welkom om
mij in de discussie te mengen. Dat heb
ik ook gedaan op een avond, dat de pri-
mitiefste (natuurlijk ex-RK, want Belg)
godloochenaar optrad, die ons haarfijn
wist uit te leggen hoe je de bijbel vooral
niet moest lezen, daarbij voornamelijk
inleidingsvragen behandelend, die elke
eerstejaars student theologie al tientallen
jaren te horen krijgt. Hij bracht dat als
ware het wereldnieuws. Dat krijg je als je

zonder kennis van zaken mensen vraagt.
Maar enfin. Vergissing, zand erover.
Korte tijd later had SG echter opnieuw
een programma over godsdienst, want
dat scoorde toen lekker en we werden er
weer niet in betrokken. Toen hebben we
het een beetje opgegeven. Immers als je
achter je rug de vinger krijgt, dan schud
je het stof van je voeten en gaat verder.
Maar nu moet ik helaas toch weer wat
laten horen. Want er zijn  nu de zondag-
lezingen, de perfecte geseculariseerde
samenkomsten in het Auditorium,
opnieuw georganiseerd door SG en ui-
teraard opnieuw zonder onze expertise.
En op 2 april is er een debat tussen
bisschop Hurkmans en onze gelauwerde
Van Santen over geloof en wetenschap.
Ik raad iedereen sterk af er heen te gaan.
Want het gaat over schepping en evolutie
blijkens de aankondiging. Mijn God, de
discussie op deze manier weer aan-
zwengelen, een gesprek dat in mijn kerk
(de Nederlandse Hervormde) voor het
laatst en toen zinnig werd gevoerd in
1965! De neerslag van die discussies
staat nog in mijn boekenkast in de vorm

van twee bundels Geloof en Wetenschap,
als curiosum, omdat de discussie toen
nog werd aangezwengeld door Dippel
(Nat. Lab.). Natuurlijk kan het nu niet
meer zo, tenzij je alle clichés en voor-
oordelen weer bevestigd wil zien. Van
Santen zal wel veel van scheikunde
weten, maar zijn kennis van theologie
heeft hem niet bekend gemaakt en  zal
helaas  de gemeenplaats wel niet te
boven gaan. Dit is des te  erger als aan de
andere kant iemand zit die zowel over
het een als het ander niet veel anders te
berde te brengen zal. Immers uit niets is
gebleken, dat onze regionale eminentie
verstand van zaken heeft dienaangaande.
Hij is dus slechts op grond van zijn
functie uitgenodigd. Een en ander be-
tekent dat de discussie zich niet boven
AP zal blijken te verheffen. Als dat de be-
doeling is, dan is het beneden de maat

van een instelling van wetenschap,
immers getuigend van minachting voor
het publiek. Als het op grond is van on-
derschatte onkunde is er geen maat voor. 
Normaal gesproken was ik dit die zondag
wel komen melden, maar  ik moet
voorgaan in de Studentenkerk. Vandaar.

Wim de Leeuw, studentenpredikant.   

En ik vind...

ASML



Nieuws /5
Cursor 23 maart 2000

In ‘t kort

SMILE-
programma
Bedrijfskunde-studenten
die willen afstuderen in
januari of april 2001
kunnen participeren in
een afstudeerprogramma.
De capaciteitsgroep
Organisatiekunde is voor
het SMILE-programma op
zoek naar studenten die
willen afstuderen op het
gebied van innovatie-
management. Bij mid-
delgrote hightech be-
drijven zullen
verbeterprojecten worden
uitgevoerd om op basis
van een ontwikkeld meet-
instrument en assessment
tool het innovatie-
vermogen te verhogen. Op
donderdag 30 maart om
13.00 uur wordt er in Pav.
J17 een informatiebij-
eenkomst gehouden. Voor
meer informatie:
W.v.Vuuren tel: 247 2569,
smile@tm.tue.nl of kijk
op www.tue.nl/smile.  

Vervaardiging
‘Flying Pins’
ligt op schema
De vervaardiging van het
enorme kunstwerk ‘Flying
Pins’ ligt op schema. De
tien reusachtige kegels die
vanaf eind mei de entree
naar de TUE zullen
markeren, worden mo-
menteel in Amerika gefa-
briceerd. Binnenkort
worden ze naar Nederland
getransporteerd. Het
vervoer naar Nederland
neemt ruim een maand in
beslag. Flying Pins wordt
neergezet op de kop van
de Kennedylaan. Het
Amerikaanse kunste-
naarsechtpaar Claes
Oldenburg en Koosje van
Bruggen ontwierp het
kunstwerk in opdracht van
de gemeente Eindhoven.
Flying Pins kost naar
schatting twee miljoen
gulden. Het grootste deel
wordt betaald door het
Eindhovense be-
drijfsleven.  

Stratego
Toernooi
Ben je altijd al een uit-
blinker geweest in het
bordspel Stratego? Dan
krijg je nu de kans mee te
doen aan het Open Noord-
Brabants Stratego
Toernooi. Dat wordt op
zondag 26 maart ge-
houden bij Laserquest in
Eindhoven, Oude
Stadsgracht/hoek
Stratumseind. Junioren en
senioren spelen apart zes
ronden van vijftig
minuten waarmee uitein-
delijk bekers, spellen en fi-
naleplaatsen voor het
Nederlands
Kampioenschap te winnen
zijn. Inschrijven kan op de
dag zelf tussen 10.00 en
10.30 uur. De prijsuit-
reiking is om 17.00 uur.
Info: Marcel Loomans
(Stratego Bond
Nederland) 040-2424540.

Nobelprijswinnaars Natuurkunde
op TUE-symposium

Het waren niet de minste
fysici die vrijdag tijdens
het symposium ‘Fysica,
chemie en bedrijf, de ken-
nisketen’ aanwezig
waren op de TUE. De no-
belprijswinnaars prof. dr.

Martin Veltman (links) en
prof. dr. Gerard ’t Hooft
gaven allebei een lezing.
Veltman sprak over ‘pro-
blemen in de deeltjes-
fysica’ en ’t Hooft over ‘de
kleinste structuren’. De

organisatie van het sym-
posium was in handen
van TUE hoogleraar prof.
dr. Martien de Voigt.

Foto: Bram Saeys

Groep-één: Cursor is een
saai ambtenarenblad
Cursor is te saai. Meer
dan de helft van de on-
dervraagde studenten
leest Cursor minder dan
eens per week.
Studenten en mede-
werkers zijn het blad
sinds de invoering van de
nieuwe bladformule
minder aandachtig gaan
lezen. 

Dat blijkt volgens Groep-
één uit de resultaten van de
enquête die de vereniging
heeft gehouden onder 112
studenten en 24 perso-
neelsleden.
Maandagmiddag werd de
uitkomst van de enquête
behandeld in de
Universiteitsraad.  

Groep-één concludeert dat
de afstand tussen het blad
en zijn lezers groter is ge-
worden sinds de recente re-
styling. Uit het onderzoek
komt naar voren dat stu-
denten het Eindhovens
studentengezellig-
heidsleven en informatie
over sport onderbelicht
vinden. Hierdoor voelen de
studenten zich minder be-
trokken bij het blad. Dat uit
zich onder meer in het feit
dat Cursor veel minder
gelezen wordt door de
TUE-populatie sinds de
nieuwe bladformule in-

gevoerd is. “De ooit bij stu-
denten zo geliefde, ludieke
en spontane achterpagina
vindt men tegenwoordig
‘gemaakt ludiek’,” aldus de
onderzoekers. Het blad
wordt matig gewaardeerd.
In het algemeen kan
volgens de onderzoekers
gesteld worden dat de wij-
ziging van de bladformule
eerder een negatieve dan
een positieve uitwerking
gehad heeft. Volgens de re-
spondenten is het blad te
veel gericht op de buiten-
wereld en te weinig
kritisch over het TUE-
beleid. Ook hadden de on-
dervraagde studenten en
medewerkers een
probleem met het ver-
dwijnen van de faculteits-
berichten uit het blad.   

Kinderziektes
Volgens College-voorzitter
dr.ir. Henk de Wilt is het
geen probleem als Cursor
zich in haar berichtgeving
meer op de buitenwereld
richt. “Dat is zelfs een
gunstige ontwikkeling”,
aldus De Wilt. “We hebben
afgesproken dat de nieuwe
bladformule na een jaar
geëvalueerd wordt om
eventuele kinderziektes te
kunnen verhelpen. Daarbij
zal vooral gelet worden op
kwaliteit en functiona-

liteit.” 
Drs. Fred Gaasendam,
hoofdredacteur van
Cursor: “Dat studenten
een enquête houden over
Cursor is een signaal dat er
iets niet goed zit. In dat
opzicht neem ik de
enquête dan ook serieus.
We hadden zelf al gecon-
stateerd dat er een gat
bestaat tussen de vereni-
gingen en het blad. Dat is
ontstaan doordat er
enerzijds veel personeels-
wisselingen zijn geweest
bij de redactie, anderzijds
doordat we niet langer met
studenten werken bij de re-
dactie. Daardoor zijn er
ook minder contacten met
de studentenverenigingen.
We waren al van plan om
intensiever met studenten-
verenigingen te gaan
praten om dat gat wat
kleiner te maken. Nu
voegen we ook de daad bij
het woord.” Overigens
zullen de faculteitsbe-
richten binnenkort weer
op papier beschikbaar zijn.
Ze worden losbladig, naast
Cursor, verspreid.
“Studenten en vereni-
gingen”, zei De Wilt
maandag, “moeten er zelf
natuurlijk ook aan bij-
dragen dat ze nieuws zijn
voor de redactie.”/.

TUE werkt mee aan
milieuvriendelijke
flowbatterij
De TUE werkt samen met
KEMA en het bedrijf Logic
Electronics aan een
nieuw soort flowbatterij.
In plaats van de tradi-
tionele combinatie
lood/zwavel, moet de
batterij gaan werken op
ijzer en water. Dat is een
stuk milieuvriendelijker.

De TUE besteedt 18.000
gulden aan dit project. Het
onderzoek is in handen
van dr. J. Janssen van
Scheikundige
Technologie.
Volgens Janssen heeft het
project weinig kans van
slagen. Er zijn vanuit
praktisch oogpunt grote
bezwaren. Om de reactie
met ijzer en water rendabel
te laten verlopen, moet de
temperatuur erg hoog zijn,
zo’n 250 graden Celsius bij
een druk van 3,4 bar. Deze

getallen zijn theoretisch,
omdat water bij zo’n hoge
temperatuur niet vloeibaar
is. “Onder normale om-
standigheden blijft de cel-
spanning bijzonder laag”,
aldus Janssen.
KEMA, initiatiefnemer
van het onderzoek, zegt dat
het ook niet de bedoeling
om een hoog rendement te
halen. Interessant is juist
dat elektrische energie
lang in vloeibare vorm op-
geslagen kan worden. De
lage celspanning die in het
verleden problemen ver-
oorzaakte, kan volgens
KEMA met de huidige ver-
mogenselectronica goed
ondervangen
worden.Hierdoor ziet
KEMA, ondanks Janssens
bedenkingen, voldoende
toepassingen voor de
nieuwe batterij./.

Instrument voor
performance-
indicatoren is af
Bij het halfjaarlijks
overleg tussen het
College van Bestuur en
de universiteitsraad
kwam afgelopen
maandag in de u-raads-
vergadering het project
‘performance-indi-
catoren’ aan bod. Doel
van dit project is het ver-
beteren van de kwaliteit
van het functioneren van
hoogleraren, UHD’ers en
UD’ers. 

Aanleiding voor de start
van het project in 1998 was
de constatering van de staf-
afdeling Personeel en
Organisatie dat er nogal
wat onduidelijkheden en
inconsistenties waren bij
de beloning van mede-
werkers. Al snel ging het
om de vraag wat een fa-
culteit, gelet op haar taak-
stelling, van een mede-
werker mag en moet
verwachten. Om dit helder
te krijgen is een goed meet-
instrument nodig. In de af-
gelopen maanden is dat
‘meetinstrument’ -een
lange inventarisatielijst-
ontwikkeld en getoetst bij
vier faculteiten:
Bouwkunde.
Elektrotechniek,
Werktuigbouwkunde en
Technische Natuurkunde. 
Degenen die met de toets
gewerkt hebben zijn er,
blijkens een in de u-raad
besproken notitie, te-
vreden over. Het in-
strument heeft een toege-
voegde waarde in het
voeren van functionerings-

gesprekken. Het gesprek
dat naar aanleiding van de
invuloefening plaatsvindt,
leidt op een natuurlijke
wijze tot een bespreking
van de competenties van
de medewerkers, de lei-
dinggevende, de orga-
nisatie en de wijze waarop
deze verbeterd kunnen
worden.
“Dit instrument heeft nu
zijn testfase gehad”, stelde
drs. Willem te Beest van
het CvB in de vergadering
van de u-raad vast. “Het
Bestuurlijk Overleg gaat
zich nu buigen over de
vraag of we het gaan ge-
bruiken.” Raadslid Cor
Naninck vroeg zich af of
het instrument ook kan
worden gebruikt voor belo-
ningsdifferentiatie,
waarop een bevestigend
antwoord van Te Beest
kwam. “Wie krijgt deze ge-
gevens allemaal te lezen?”,
vroeg Naninck tevens. Dat
was voor Te Beest aan-
leiding om te benadrukken
dat al te veel geheim-
houding van gegevens
zoals de performance-indi-
catoren niet effectief is,
omdat er dan op TUE-
niveau ook geen zicht is op
zaken als loopbaanbeleid.
“Bovendien”, voegde de
voorzitter van het CvB, dr.
Henk de Wilt daar nog aan
toe, “gaat het ook om de af-
spraken die tijdens zo’n
gesprek gemaakt worden.
Anderen zullen moeten
checken of die afspraken
worden nagekomen.” /.
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/Komedie
DDee  MMaattcchhmmaakkeerr  iiss  eeeenn  vviirrttuuoozzee
kkoommeeddiiee  vvaann  ddee  hhaanndd  vvaann  ttoonneeeell--
sscchhrriijjvveerr  TThhoorrttoonn  WWiillddeerr  eenn  ggee--
ssppeeeelldd  ddoooorr  ttoonneeeellggrrooeepp  LLaammddaa..
EEeenn  mmeeiissjjee  mmaagg  vvaann  hhaaaarr  vvooooggdd
nniieett  ttrroouuwweenn  mmeett  ddee  jjoonnggeenn  vvaann  wwiiee
zziijj  hhoouuddtt..  AAllss  ddee  vvooooggdd  zzeellff  oopp  vvrriijj--
eerrssvvooeetteenn  nnaaaarr  NNeeww  YYoorrkk  vveerrttrreekktt,,
bbeesslluuiitteenn  zziijjnn  bbeeddiieennddeenn  hheemm  nnaa  ttee
rreeiizzeenn..  IIeeddeerreeeenn  kkoommtt  eellkkaaaarr  tteeggeenn
oopp  pplleekkkkeenn  wwaaaarr  mmeenn  eellkkaaaarr  zzeekkeerr
nniieett  wwiillddee  ttrreeffffeenn..  DDaatt  bbeetteekkeenntt  vveerr--
ssttooppppeerrttjjee  ssppeelleenn  iinn  kkaasstteenn,,  oonnddeerr
ttaaffeellss  eenn  aacchhtteerr  kkaammeerrsscchheerrmmeenn..
UUiitteeiinnddeelliijjkk  kkoommtt  nnaattuuuurrlliijjkk  aalllleess
ggooeedd..  DDee  vvoooorrsstteelllliinngg  iiss  vvaannaavvoonndd,,
ddoonnddeerrddaagg  2233  mmaaaarrtt,,  ttee  zziieenn  iinn  ddee
SSttaaddsssscchhoouuwwbbuurrgg..  AAaannvvaanngg  2200..1155
uuuurr..    

/Super Sounds
VVrriijjddaagg  2244  mmaaaarrtt  iinn  ddee  EEffffeennaaaarr::
SSuuppeerrssoouunnddss  ooff  tthhee  6600’’ss..  LLeekkkkeerr
eeeenn  aavvoonnddjjee  sswwiinnggeenn  oopp  ppssyycchhee--
ddeelliiccaa,,  ffuunnkk,,  ssuurrff  eenn  rroocckk  &&  rroollll  uuiitt
ddee  6600’’ss..  SSuuppeerrssoouunnddss  bbaarrsstt  llooss  mmeett
eeeenn  ooppttrreeddeenn  vvaann  ddee  ssuurrff--rroocckkeerrss
TThhee  MMiigghhttyy  GGoorrddiinnii’’ss..  DDaaaarrnnaa
nneeeemmtt  ddee  BBrruusssseellssee  6600’’ss  ddjj  JJooee
CCaarrrreezz  hheett  rrooeerr  oovveerr..  DDee  MMiigghhttyy
GGoorrddiinnii’’ss  bbeeggiinnnneenn  oomm  2233..0000  uuuurr..
EEnnttrreeee  ggrraattiiss  ttoott  mmiiddddeerrnnaacchhtt,,
ddaaaarrnnaa  vviijjff  gguullddeenn..  

/Thomas Crown
Affair
LLeeuukkee  ffiillmm  wwaaaarriinn  eeeenn  rriijjkkee  zzaa--
kkeennmmaann  eeeenn  sscchhiillddeerriijj  uuiitt  eeeenn
mmuusseeuumm  sstteeeelltt..  EEeenn  vveerrzzeekkeerriinnggss--
aaggeennttee  mmooeett  hheett  sscchhiillddeerriijj  oopp--
ssppoorreenn..  MMeett  PPiieerrccee  BBrroossnnaann  eenn
RReennéé  RRuussssoo..  TTee  zziieenn  bbiijj  ddee  AAOORR  oopp
2288  mmaaaarrtt  oomm  2200..3300  uuuurr..  

/Jackie Brown
JJaacckkiiee  BBrroowwnn  mmooeett  jjee  ggeezziieenn
hheebbbbeenn..  DDee  ffiillmm  iiss  vvaann  ddee  hhaanndd  vvaann
mmeeeesstteerrvveerrtteelllleerr  QQuueennttiinn  TTaarraattiinnoo
nnaaaarr  hheett  bbooeekk  ‘‘RRuumm  PPuunncchh’’  vvaann
EEllmmoorree  LLeeoonnaarrdd..  SStteewwaarrddeessss  ((PPaamm
GGrriieerr))  wwoorrddtt  ggeeppaakktt  tteerrwwiijjll  zzee  ggeelldd
ssmmookkkkeelltt  vvoooorr  eeeenn  dduuiisstteerree  wwaappeenn--
hhaannddeellaaaarr..  DDee  FFBBII  wwiill  hhaaaarr  iinn--
sscchhaakkeelleenn  oomm  ddee  wwaappeennhhaannddeellaaaarr
ttee  ppaakkkkeenn..  ZZee  ssppeeeelltt  iieeddeerreeeenn
tteeggeenn  eellkkaaaarr  uuiitt  eenn  wwiinntt  hhaaaarr
vvrriijjhheeiidd  tteerruugg..  ZZoonnddaagg  2266  mmaaaarrtt  bbiijj
PPllaazzaa  FFuuttuurraa..  AAaannvvaanngg::  1122..1155  uuuurr..      

/Manic Monday
DDoooorrlleeeeffddee  bblluueess  uuiitt  ddee  UUSSAA  ddoooorr
GGaarrrreetthh  &&  BBiisshh..  TTee  zziieenn  eenn  ttee  bbeelluuii--
sstteerreenn  oopp  mmaaaannddaagg  2277  mmaaaarrtt  bbiijj
ggrraanndd  ccaafféé  BBeerrllaaggee..  AAaannvvaanngg  2222..3300
uuuurr..

/Gary en Taff
MMuuzziikkaanntteenn  GGaarryy  eenn  TTaaffff  ssppeelleenn
aalllleess  vvaann  rroocckk  ttoott  jjaazzzz  eenn  ffoollkk  ttoott
jjaazzzz--rroocckk  iinn  ccaafféé  DDee  GGrroooott  oopp
zzoonnddaagg  2266  mmaaaarrtt..  AAaannvvaanngg  1177..0000
uuuurr..  

/Azilut
IInnvveennttiieevvee  ooppwwiinnddeennddee  ddrruumm--
rriittmmeess,,  oonnggeesslleeppeenn  iimmpprroovviissaattiieess
oopp  ssaaxx  eenn  kklleeuurrrriijjkk  ppiiaannoossppeell
ssmmeelltteenn  ssaammeenn  ttoott  eeeenn  uunniieekk
ggeelluuiidd..  MMeett  JJuulliiee  SSaassssoooonn  ((ppiiaannoo)),,
LLootthhaarr  OOhhllmmeeiieerr
((tteennoorr//ssoopprraaaannssaaxx//bbaasskkllaarriinneett))  eenn
BBaarrtt  vvaann  HHeellssddiinnggeenn  ((ddrruummss))..
GGeeoorrggaanniisseeeerrdd  ddoooorr  ssttiicchhttiinngg
AAXXEESS,,  cceennttrruumm  vvoooorr  ddee  NNiieeuuwwee
MMuuzziieekk..  HHeett  ooppttrreeddeenn  vviinnddtt  ppllaaaattss
iinn  PPllaazzaa  FFuuttuurraa  oopp  2277  mmaaaarrtt..
AAaannvvaanngg  2211..3300  uuuurr..  

Een nieuwe SG-lente
Film
Rennen en hartezeer

Vier films deze lente bij SG.
Naast MMiiffuunnee’’ss  llaasstt  ssoonngg en
FFoolllloowwiinngg zijn deze lente ook
het spetterend bizarre LLoollaa
rreennnntt en het van bier en har-
tezeer doortrokken ZZiijj  ggeelloooofftt  iinn
mmiijj te zien. Lola rennt van re-
gisseur Tom Tykwer is het
bizarre verhaal van het meisje
Lola dat twintig minuten heeft
om 100.000 mark bij elkaar te
scharrelen om haar vriend
Manni uit een wel heel penibele
situatie te halen. Het maffe en
tegelijk bijzondere aan Lola
rennt is het feit dat de film drie
keer opnieuw begint en telkens
anders verloopt. Iedere be-
slissing die Lola neemt, beïn-
vloedt het verloop van haar dag.
Een andere beslissing betekent

een nieuw verhaal. Behalve het
verhaal is ook de upbeat-
soundtrack erg de moeite waard. 
Meer muziek, maar van een heel
ander soort, is te horen in John
Appels schitterende docu-
mentaire over volkszanger
André Hazes. Appel volgde de
Amsterdamse held een half jaar
van dichtbij en legde genadeloos
Hazes’ diepte- en hoogtepunten
vast. Appel zet Hazes, Dré voor
intimi, neer als een over-emo-
tioneel mannetje dat eigenlijk
niets liever wil dan waardering
voor zijn werk en gelukkig zijn
met vrouw en kinderen. Gaat dat
zien. En neem zakdoekjes mee.

Lola Rennt: 30 maart, 20.30 uur
Zij gelooft in mij: 20 april, 20.30 uur

Je kan het je bijna niet meer
voorstellen, maar er was een tijd
dat er geen televisie bestond.
Sterker nog, er was ooit een tijd
dat er niet eens boeken be-
stonden. In die tijd werden er
verhalen verteld. Een goed
verhaal vertellen is een kunst die
maar weinig mensen verstaan.
VVeerrhhaalleennvveerrtteelllleerr  PPaauull
MMiiddddeelllliijjnn  is geboren in
Suriname. Hij stamt af van een
familie van verhalenvertellers en

kreeg deze oeroude traditie dus
met de paplepel ingegoten.
Middellijn vertelt over de oude
wereld, magie, onzichtbare
steden en de slimme spin
Anansi. Hij heeft het genre
nieuw leven ingeblazen en
behoort tot de top van West-
Europa. Laat die televisie nou
eens een avondje met rust en
laat je meevoeren. Middellijn
wordt begeleid door meestergi-
tarist Robbie Alberga. 

Paul Middellijn: Senaatszaal, 23 maart,
aanvang 20.20 uur. 
Foto: Equator Productions

Het belooft een muzikale lente
te worden. De SG-pro-
grammeurs bestuiven hun
publiek de komende maanden
met de nodige muzikaliteit. Wat
te denken van LLeett’’ss  QQuuiitt bij-
voorbeeld. Een avondje Ska met
pit. Let’s Quit bestaat al bijna
tien jaar en weet nog steeds met
gitaren, trompet, fluit, sax en
drums het stof uit je hoofd te
vegen. DDee  FFllaammiinnggoo’’ss kunnen
dat ook, alleen gebruiken zij
geen ska maar smartlappen.
Gestoken in het roze trakteren
Henk Heijlema, Peter de Koning
en Jan Smit het publiek op een

portie onvervalst sentiment.
(Voorafgegaan door een docu-
mentaire over André Hazes.)
Het leuke van SG is natuurlijk
dat het programma elk seizoen
opnieuw bol staat van de tegen-
stellingen. Vandaar dat er dit
sezoen ook ruimte is voor
klassieke muziek van het
NNeeddeerrllaannddss  SSttuuddeenntteenn  KKaammeerr
OOrrkkeesstt. Het is voor het eerst dat
deze getalenteerde musici op-
treden in de Blauwe Zaal van de
TUE. Op het programma staat
onder meer een stuk van Felix
Mendessohn-Bartoldy.  

Let’s Quit: 6 april, 22.00 uur. 
Nesko: woensdag 26 april, 20.30 uur. 
De Flamingo’s: 20 april, 22.15 uur.

Een nieuwe lente, een nieuw SG-seizoen. Vorige week ging het
voorjaarsprogramma van Studium Generale van start. Het belooft
een warme lente te worden met veel muziek, toneel, film en activi-
teiten. Cursor bladerde door het programma en maakte een se-
lectie van de meest spraakmakende en veelbelovende voorstel-
lingen. 

Workshops
Gamelan en draaitafel

De workshops van SG zijn ieder
seizoen absolute toppers wat be-
langstelling betreft. Het af-
gelopen seizoen waren
Photoshop en songwriting grote
hits. Ook de djembé workshop
werd goed bezocht. Deze lente
biedt SG de mogelijkheid om
kennis te maken de ggaammeellaann,
een ander exotisch instrument.
Of liever een heel instrumen-
tarium bestaande uit gongs, xy-
lofoonachtige instrumenten en
kleine slaginstrumenten.
Workshop-leider Henrice Vonck
is gamelan-expert. Ze is profes-
sioneel docent Gamelan en pro-
moveerde op het onderwerp. De

workshop vindt plaats in het
Tropenmuseum in Amsterdam. 
De afgelopen tien jaar is ook de
ddrraaaaiittaaffeell geëvolueerd tot mu-
ziekinstrument. Zelf oefenen
met scratchen was echter altijd
een heikele bezigheid waarbij
menig pick-upnaald het on-
derspit moest delven. Wie het
toch eens wil proberen kan dat
doen bij SG onder leiding van
dj-Dopa. SG zorgt voor de appa-
ratuur, de deelnemers moeten
platen meenemen. 
Workshop DJ-en: 27 maart en 3 april,
19.30-21.30 uur. 
Workshop Gamelan: zaterdag 8 april,
vertrek per trein 10.35 uur.

De eerste inline-skates werden
in de 18de eeuw ontwikkeld door
een Nederlander die houten
spoeltjes tegen een plankje
timmerde en aan zijn schoenen
bevestigde omdat hij ook in de
zomer wilde schaatsen. In 1760
verscheen de Londense instru-
mentenmaker Joseph Merlin op
een gemaskerd bal op laarzen
voorzien van metalen wielen.
Hij wilde een spectaculaire
entree maken maar belandde
tegen een spiegel achter in de de
zaal, omdat hij nooit geleerd had
hoe hij moest sturen of
remmen. In de tussentijd is er
natuurlijk wel het een en ander
veranderd. De afgelopen jaren is
skaten uitgegroeid tot een

razend populair tijdverdrijf. Bij
de herinrichting van het TUE-
terrein wordt zelfs overwogen
om skate-vriendelijke paden aan
te leggen. Dat het Auditorium
ook een skateparadijs kan zijn,
zal het FFrreeeessttyyllee  SSkkaattee  DDeemmoo
TTeeaamm laten zien. De drie beste
inlineskaters van Nederland
geven een fantastische pre-
sentatie van hun kunnen.  De
verschillende demo’s omvatten
onder meer complexe slaloms,
metershoge sprongen, bar-
reljumps en vette slides. De
skaters worden begeleid door
pompende beats en human
beatboxer Thor Vandenbossche.
Eén waarschuwing: ga dit onder
geen beding thuis proberen. 

Freestyle Skate Demo Team: 30 maart
om 22.00 uur.  

Symposium
Percepties van de werkelijkheid

Uit onderzoek is gebleken dat
Telegraaflezers zich gemiddeld
onveiliger op straat voelen dan
mensen die bijvoorbeeld iedere
dag NRC of de Volkskrant lezen.
De vaste kijkers van Peter R. de
Vries zullen eveneens anders
tegen de wereld aankijken dan
de fans van Michael Zeeman. De
media bepalen voor een groot
deel hoe iemand kijkt naar de
wereld om zich heen. SG heeft
in samenwerking met het
Academisch Genootschap een
symposium georganiseerd dat
de perceptie van de werke-
lijkheid als thema heeft. Voor

het symposium zijn een aantal
sprekers uitgenodigd zoals Jaap
van Ginneken en Herman Pleij.
Verder worden er door docenten
van de Utrechtse School voor
Journalistiek vier workshops
gegeven over de beleving van ge-
schreven pers, televisie, foto-
grafie en radio. De inleiding van
de workshops wordt verzorgd
door Nico Kussendrager, docent
journalistiek en co-auteur van
het Basisboek Journalistiek. 

Zaterdag 15 april, 9.30-17.00 uur.
Inschrijven bij het congresbureau.

Muziek
Klassiek, ska en smart

Skate
Slides en barreljumps

Verhalen
Anansi en magie



Studentenleven /7
Cursor 23 maart 2000

In ‘t kort

Icehawks derde
op NSK
De Eindhovense
Studenten IJshockeyclub
Icehawks is als derde
geëindigd op het onlangs
gehouden NSK in
Eindhoven. De Icehawks,
organisator van het jaar-
lijkse studentenkam-
pioenschap, speelden
volgens voorzitter Ward
Oud boven verwachting.
“Dat kwam mede doordat
we thuis speelden en
doordat iedereen goed fit
was. We zijn er voor
gegaan. En dat doen we
volgend jaar weer.” De
derde plek was ver-
rassend. Van andere
ploegen kregen de
Eindhovenaren dan ook de
nodige complimenten.
Het team verloor met 2-0
van Amsterdam, de uitein-
delijke kampioen. Tweede
werden de Slapping Studs
2 uit Enschede.

TUE-coureur
wordt zevende
TUE-student Sepp Koster,
coureur in de Barber
Dodge Pro Series 2000,
heeft tijdens de eerste race
van het seizoen in Sebring
(Florida) een zevende plek
behaald, ondanks mo-
torpech van zijn bolide. Na
de start van de 113 ki-
lometer lange wedstrijd,
behield Koster de vijfde
plek, waarop hij ook was
gestart. Halverwege de
eerste ronde werd hij
echter fluitend voorbij
gereden door een andere
wagen. Later bleek dat er
een defect was aan zijn
motor. Na terug te zijn ge-
vallen op de negende
plaats, wist hij toch nog
als zevende te eindigen. 

Studentenkerk
Zondag 26 maart om
11.00 uur een oecu-
menische viering in de
Studenten kapel,
Kanaalstraat 6. Maandag
27 maart van 19.00 tot
20.00 uur in ESKafé huis-
kamergesprekken met
Bert Jan van Haarlem.
Maandag 27 maart in de
dojo van het sport-
centrum: Kundalini
‘Power’ yoga, van 20.00
tot 21.30 uur. Maandag 27
maart van 20.15 tot 22.00
uur in ESKafé de 2e bij-
eenkomst van de cursus
Contact & Communicatie.
Begeleiding: Wim de
Leeuw. Dinsdag 28 maart
van 17.00 tot 18.00 in het
studenten-sportcentrum
Zen-meditatie, met Martin
van Moorsel. Dinsdag 28
maart vanaf 20.00 uur
praten over de Mattheus
Passion. Begeleiding: Bert
Jan van Haarlem.
Donderdag 30 maart van
12.30 tot 13.30 uur in
Traverse 0.13, onder
leiding van Wim de
Leeuw: ‘Van
Stoommachine tot cyborg’
Artificial intelligence,
cyborgs en de mense-
lijkheid van computers
zijn een paar van de on-
derwerpen. 

Studentensites rukken op
Vacatures, stage-
plaatsen, sollicitatietips,
gratis artikelen, uitgaan,
zo’n beetje elke eerste
levensbehoefte van stu-
denten wordt bevredigd
op het internet. Het
aantal studentensites
blijft stevig groeien, zo
lijkt het. Met name het
aantal vacaturesites en
de netplekken waar je
een stage kunt vinden
stijgen flink.

Studenten waren altijd al
een gewilde doelgroep
voor reclamemakers.
Tegelijkertijd is het een
moeilijk bereikbare
doelgroep omdat ‘de
student’ niet bestaat. Veel
studenten hebben tegen-
woordig de beschikking
over een eigen computer
met toegang tot het in-
ternet. Dat geeft de recla-
memakers een nieuw
handvat om deze – in de
toekomst bovengemiddeld
vermogende – doelgroep te
bereiken. De carrière-
student logt in op zijn fa-
voriete thuispagina met
sollicitatietips, de arme
student kijkt bij de sites
met gratis artikelen en
voordeeltjes. En wie op
zoek is naar een onderwerp
voor een scriptie, kijkt nog
even bij de scriptieservice
van de FNV en een kamer
vind je natuurlijk bij
www.studentenkamers.nl. 
Wie zich een beetje
oriënteert op het aanbod
van studentensites merkt
al snel dat de keus enorm
is. Goede startpunten zijn
studenten.pagina.nl en
stage.pagina.nl Deze goed
gesorteerde selecties van

links zijn beide dochters
van www.startpagina.nl en
kent dezelfde heldere
aanpak. De startpagina’s
zijn reclamevrij, ver-
schijnen snel op het
scherm en bevatten links
naar talloze interessante
sites.

Geen zorgen
Studenten die een baan
zoeken hoeven zich geen
zorgen te maken. Het net
puilt uit van de sites die een
leuke (bij)baan aanbieden.
Studentenbaan.nl heeft
een vacaturebank om stu-
denten aan een bijbaan te
helpen. Er is genoeg po-
tentieel denken de makers
van deze site want van de
475.000 studenten die mo-
menteel ingeschreven
staan, hebben 380.000
studenten een bijbaan.
www.studentJob.nl doet
hetzelfde. Wie geen
bijbaan zoekt maar een
stage heeft ook volop
keuze. Stageplaza,
Jobzone, Carrièrecontact,
Stagelink, allemaal sites
die stagiairs aan geïnteres-
seerde bedrijven koppelen.
Ook bladen voor al dan niet
afgestudeerden zoals Carp,
ON en Intermediair doen
heel veel op internet voor
hun doelgroep. Carp heeft
een uitgebreide, mooie site
waar ook weer die onver-
mijdelijke database met
leuke banen te vinden is.
Intermediair, banenblad
bij uitstek, biedt die service
ook. Een leuke site voor
technische studenten
bieden de makers van
Memory Magazine aan.
Hun Memory Webzine is
helder en herbergt veel in-

formatie voor carrière-
bewuste afstudeerders.
Wil je een bedrijf starten na
je studie, surf dan zeker
even naar deze site voor
alle ins en outs. 

Studenten Online
Veruit de leukste studen-
tenpagina op internet is
Studenten Online. Deze
site heeft als motto: ‘studie,
stage en stappen’ en is ei-
genlijk een ‘community’.
Wie zich inschrijft bij
Studenten Online krijgt
een eigen pagina met een
gastenboekje. Op een-
voudige wijze kun je adver-
tenties plaatsen of een sta-
geplaats vinden. Ook
aardig is de multimailer
waarmee je even snel,
zonder mailprogramma,
een berichtje kunt sturen
naar maximaal zes
mensen. Maar je kunt ook
een kroegrecensie
schrijven. In die recensie
mag je behalve criteria als
‘happen’, ‘muziek’, ‘sfeer’
en ‘prijs’ ook aangeven hoe
hoog de ‘scoringskans’ is.
Die is volgens ‘Appie
Arnhem’ voor café Altstad
vijf sterren en volgens
‘Swingeboo’ drie sterren.
Die laatste vindt het toilet
van de Altstad overigens
maar twee sterren waard.
De makers van Studenten
Online hebben een prima
combinatie gevonden van
zelfgeschreven materiaal
en bijdragen die door de
‘leden’ aangeleverd wordt
in de vorm van onder meer
homepages en oproepjes.
Studenten Online is een
gezamenlijk project van
Surf en KPN.  
Wie een dagje gaat surfen

Symposium GEWIS over AI en virtual reality
Kilometers in de omtrek
van het platform niets
dan ijskoud zeewater. De
wateren net onder de
poolcirkel zijn leeg, op
een enkele ijsschots na.
Het bedrijf heeft je vorige
week overgeplaatst naar
dit platform om praktijk-
ervaring op te doen.
Onwennig trotseer je de
gure oceaanwind om je
nieuwe omgeving te ver-
kennen. Tot het scherpe
geluid van het alarm de
monotone rust door-
snijdt. “Brand!!!” 

Voordat de ernst van de si-
tuatie tot je is doorge-
drongen, zet het geluid van
een enorme explosie en de
daarop volgende schokgolf
je weer met beide benen op
de grond. Versuft zie je een
brok zwart geblakerd beton
naast je liggen. “Dit is geen
oefening!”, denk je nog.
Een paar meter verder zie
je nog net het gezicht van je
collega, voordat hij door de
vlammen gegrepen wordt.

In blinde paniek zet je het
op een lopen.. De wereld
om je heen wordt vaag, en
dan...niets meer.
“Kijk, zo moet het dus
niet.” Het is de stem van
Ron, je instructeur. Ron
geeft les op het trainings-
centrum van een grote
oliemaatschappij. Hier be-
reiden ze nieuw personeel
voor op calamiteiten die
zich op open zee kunnen
voordoen.
Computersimulaties zoals
die waaraan je zojuist hebt
deelgenomen, vormen de
hoofdmoot van je lespro-
gramma. Aan de hand van
je gedrag in de simulator
word je persoonlijk bijge-
stuurd en er wordt gewerkt
aan je vaardigheid kalm en
rationeel te blijven in
rampscenario’s. 
Voorlopig is dit soort realis-
tische simulatie nog toe-
komstmuziek, maar be-
drijven als Shell investeren
flink in de ontwikkeling
van dergelijke trainings-
systemen. Ook andere toe-

passingen zijn mogelijk.
Zo kunnen architecten al
virtuele gebruikers in hun
gebouwen laten rondlopen
voordat het gebouwd is. De
efficiëntie van openbare
gebouwen kan zo van
tevoren worden bepaald.
Hierdoor kan de ontwerper
in een vroeg stadium in-
grijpen en oplossingen be-
denken.

Hulpmiddelen
Studievereniging GEWIS
van de faculteit Wiskunde
en Informatica organiseert
op dinsdag 28 maart een
symposium over dit on-
derwerp. Diverse sprekers
laten tijdens ‘AI&VR,
Autonoom gedrag in een
virtuele wereld’ hun licht
schijnen over de moge-
lijkheden en onmoge-
lijkheden van de kunst-
matige intelligentie en
virtual reality. De lijn
tussen de virtuele en de
echte wereld moet
vervagen, en uiteindelijk
volledig kunnen ver-

dwijnen.
Verschillende hulp-
middelen staan de we-
tenschap hierbij ter be-
schikking. Virtuele
omgevingen worden cel-
lulair opgebouwd. Dat wil
zeggen dat de wereld in
vakjes is verdeeld die op
elkaar reageren via een
vooraf bepaalde set regels.
In deze wereld worden
agents losgelaten. Agents
zijn te vergelijken met
virtuele wezens die op
elkaar en op hun omgeving
kunnen reageren, ook weer
via geprogrammeerde ge-
dragsregels. De gebruiker
kan interactief met deze
agents en de rest van de
wereld omgaan.
Visueel komt dit alles tot
leven in 3D-omgevingen.
Bedrijven zoals Shell
kijken de kunst af van spel-
letjesmakers. De makers
van moderne computer-
spelletjes werken vrijwel
uitsluitend in 3D en
moeten dezelfde pro-
blemen overwinnen als si-

mulatiemakers. Door
samen te werken op het
gebied van kunstmatige in-
telligentie en 3D-tech-
nologie kunnen beiden van
elkaar leren.

Op het symposium van
GEWIS komen diverse
zwaargewichten op dit
gebied aan het woord. Tot
de sprekers behoren onder
meer prof. dr. Matthias
Rauterberg, verbonden aan
het Center for User-system
Interaction (IPO), ing. Jan
Dijkstra en dr. ir. Bauke de
Vries van de faculteit
Bouwkunde. Jun
Nakamura van Lost Boys
Games vertelt over AI in
computerspelletjes, Pjotr
van Schothorst (Shell) be-
handelt een prototype VR-
training voor offshore
training en simulatie, en
dr. Hans Spoelder van de
Vrije Universiteit
Amsterdam bespreekt
Robot Soccer, een voetbal-
simulatie./.

kan niet anders dan con-
cluderen dat er voor stu-
denten héél véél te vinden
is op het net. Variërend van
vacatures tot tips voor
starters en van café-re-

censies tot gratis te be-
stellen stickervellen. Laat
die supersnelle internet-
verbinding voor elk
Eindhovens studen-
tenhuis maar komen./.

New York montage
IInn  hheett  kkaaddeerr  vvaann  eeeenn  ooppssttaarrttpprroojjeecctt  vvoooorr  hheett  aaffssttuuddeerreenn,,
hheebbbbeenn  ttiieenn  aarrcchhiitteeccttuuuurr--ssttuuddeenntteenn  iinn  ddeecceemmbbeerr  vvoorriigg  jjaaaarr
eeeenn  bbeezzooeekk  ggeebbrraacchhtt  aaaann  NNeeww  YYoorrkk..  DDee  iinnddrruukkkkeenn  ddiiee  zzee
ddaaaarr  ooppggeeddaaaann  hheebbbbeenn,,  vveerrwweerrkktteenn  zzee  iinn  hheett  ddooeekk  ddaatt  nnuu
bboovveenn  ddee  zzuuiidd--iinnggaanngg  vvaann  hheett  HHooooffddggeebboouuww  ttee  bbeewwoonnddeerreenn
iiss..  HHeett  ddooeekk  ttoooonntt  EEuurrooppeessee  aarrcchhiitteeccttuuuurr  uuiitt  ddee  jjaarreenn  zzeessttiigg
ddiiee  ggeezziieenn  iiss  iinn  MMaannhhaattttaann..  OOnnddeerr  bbeeggeelleeiiddiinngg  vvaann  JJooss
BBoossmmaann  eenn  ddee  EEiinnddhhoovveennssee  kkuunnsstteennaarreess  WWeennddii  BBaakkkkeerr,,
ccrreeëëeerrddeenn  ddee  ssttuuddeenntteenn  ddiitt  ooppvvaalllleennddee  ddooeekk..  HHeett  bbiijj--
zzoonnddeerree  iiss  ddaatt  hheett  nneeggeenn  mmeetteerr  bbrreeddee  ddooeekk  oopp  ddee  ccoommppuutteerr
ggeemmaaaakktt  iiss  eenn  vveerrvvoollggeennss  mmeett  ddee  hhaanndd  bbeewweerrkktt..

FFoottoo::  BBrraamm  SSaaeeyyss
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Biomassa: stroom uit hout

Wat is biomassa? Van Dale om-
schrijft het als ‘een totale hoe-
veelheid of gewicht van een verza-
meling organismen in een
bepaalde biotoop’. Biomassa is
plantaardig materiaal, bij-
voorbeeld snoeiafval, dun-
ningshout uit bossen, rest- en af-
valhout uit de industrie, 
groente-, fruit- en tuinafval, zuive-
ringsslib, agrarische restpro-
ducten zoals stro en mest of
speciaal voor deze opzet geteelde
gewassen. Hierbij kan worden
gedacht aan wilgen, populieren,
hennep of olifantsgras.
Bio-energie, energie opgewekt uit
biomassa, is sterk in ontwikkeling.
Het is een vorm van hernieuwbare
energie, van een onuitputtelijke
bron. Het wordt in Nederland be-
schouwd als een belangrijke bron
van duurzame energie voor de
komende vijftig jaar. De doel-
stelling van de overheid is om in
het jaar 2020 tien procent van de

energie uit duurzame bronnen te
halen. 
De toename van CO2 in de at-
mosfeer wordt gezien als het be-
langrijkste milieuprobleem van
deze tijd. Energieproductie uit
fossiele brandstof leidt tot een
toename van dit probleem. Het is
zaak duurzame energie te vinden
die minder kooldioxide uitstoot en
zo de opwarming van de aarde
(broeikaseffect) binnen de perken
houdt. Duurzame soorten energie,
zoals zonne-energie, wind, water
en biomassa zullen op termijn
fossiele brandstoffen zoals kolen
en olie vervangen. Momenteel
zitten we in een overgangsfase
waarin het energie winnen uit
biomassa langzaam op gang komt.
Het wordt vaak bijgestookt in be-
staande centrales, maar op lange

termijn moet biomas
staan.

De voordelen van bio
☞ De fossiele brands
worden gebruikt voor
wekking raken op. Ve
dat het energieverbru
wereld in het jaar 202
nimaal vijftig procen
schien zelfs met hon
zal zijn toegenomen 
van 1990. Hierdoor d
voorraden olie en gas
enkele decennia uitg
De voorraad kolen is 
doende voor ongevee
honderd jaar. Biomas
puttelijk.
☞ Bij het verbranden
van biomassa wordt v
CO2 uitgestoten, dat 

Het belang van b

Drie onderzoeksvragen liggen er waar ant-
woorden op moeten komen. Bij
Elektrotechniek houden ze zich bezig met de
vraag hoe teerdeeltjes kunnen worden ver-
wijderd uit het gas dat vrijkomt bij de
winning van energie uit biomassa. Dit
gebeurt bij Elektro door gepulste corona; een
reeks intense ontladingen die tot stand
worden gebracht in een reactor. Door die
ontlading door biogas te laten gaan, kunnen
de vrijgekomen teerdeeltjes worden ver-
nietigd. De faculteit Scheikundige
Technologie onderzoekt de chemische moge-
lijkheden om het teer te verwijderen.
Een tweede vraag is hoe consumenten re-
ageren op energie gewonnen uit biomassa.
Professor dr. Cees Midden van TeMa houdt
zich hiermee bezig. De laatste vraag is hoe
energie uit biomassa het beste kan worden
geïntroduceerd op de energiemarkt en of (en
indien ja: hoe?) het kan concurreren met
andere vormen van stroom. Dit onderzoek
wordt uitgevoerd door TeMa met steun van
de provincie Noord-Brabant en energie-
bedrijf Essent (voorheen Pnem). Hiernaast
lopen nog verschillende onderzoeken, bij-
voorbeeld bij Werktuigbouwkunde en
Natuurkunde.
Al deze projecten worden deels gefinancierd
door NWO/Novem (Nederlandse organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek en
Nederlandse Onderneming voor Energie en
Milieu). In totaal kost het programma 4,5
miljoen gulden, NWO/Novem draagt bijna
een miljoen gulden bij.

Acceptatie biomassa
De hoogste prioriteit bij NWO heeft het
project van professor dr. Cees Midden ge-
kregen. Hij buigt zich met een AIO en een
postdoc over de maatschappelijke acceptatie
van biomassa als energiebron. Het gaat
hierbij om een combinatie van bèta- en
gamma-onderzoek; technisch onderzoek op
de faculteiten Natuurkunde, Scheikundige
Technologie, Werktuigbouwkunde en
Elektrotechniek, en onderzoek naar consu-
mentengedrag zoals dat plaats heeft bij de fa-
culteit Technologie Management.
Het doel van het onderzoek van Midden is
het vergroten van inzicht in de reacties van
het publiek op energie uit biomassa. De
nadruk ligt op denkbeelden van mensen
hierover, hun gevoelens hierover en het
verband tussen deze twee zaken. 
Cees Midden: “Biomassa is een nieuwe ener-
giebron die maatschappelijk niet onom-
streden is. Het verbranden hiervan roept
maatschappelijke conflicten op. Zo heeft het

bouwen van een biomassa-installatie in een
wijk al heftige en emotionele reacties opge-
leverd. Biomassa wordt geassocieerd met het
verbranden van afval en dat heeft een ne-
gatieve connotatie. Dat heb je bij het ver-
branden van snoeihout niet. Daarom con-
centreert Essent zich vooral hierop.
Snoeihout is een natuurlijke voedingsbron
waar niets mee is gebeurd en daarbij denken
mensen niet aan afval.”
Behalve hout wordt er ook kippenmest en
huishoudelijk afval verbrand. “Ik kan me
voorstellen dat dat andere reacties geeft,
want er zijn waarneembare verschillen, zoals
geur en visuele effecten.“
Overigens verwacht Midden meer weerstand
bij het verbranden van huishoudelijk afval
dan bij kippenpoep. “Dat is een homogeen
geheel. Huishoudelijk afval echter is hete-
rogeen. Ik denk dat mensen daar eerder
tegen te hoop lopen.”
De taak van Midden en de AIO en postdoc
die het onderzoek doen, ligt in het ana-
lyseren van de stereotype reactie die mensen
vaak geven op iets nieuws. “Een ander beeld
van bijvoorbeeld kippenmest kan negatieve
reacties voorkomen. Dat kun je doen door er
een andere vorm aan te geven, zoals het ver-
werken tot korrels, maar ook door met com-
municatie een ander beeld geven.
Communicatie speelt hier een heel be-
langrijke rol in.”
Volgens Midden moet er een onderscheid
worden gemaakt tussen reacties gebaseerd
op emoties en op het inhoudelijke vlak. “De
vraag is hoe stabiel een oordeel van iemand
is die wordt geconfronteerd met een nieuwe
technologie, zoals biomassa. Het is be-
langrijk dat na te gaan. Mensen hebben vaak
nog geen mening gevormd en komen met
vrij zwakke oordelen, vaak op directe
emoties gebaseerd. Zulke oordelen komen
vaak via associatie tot stand. Afhankelijk van
dat associatieproces kunnen oordelen po-
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Dat elk huis straks een eigen mini b
stroom en warmtevoorziening is te v
–zoals snoeihout, mest en afval- ee

wordt in de toekomst, is wel duide
schillende faculteiten intensief bez
start aan de TUE een programma o

onder meer gesubsidieerd

De Amercentrale in Geertruidenberg waar hout wordt bijgestookt. Foto: Extern
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ten opzichte
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 binnen
eput te raken.
nog vol-
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sa is onuit-

 of vergassen
veel minder
het broeikas-

effect veroorzaakt. Het heeft een
zogenoemde korte CO2-kringloop.
Er komt wel CO2 vrij, maar dat is
eerder door het organisch ma-
teriaal uit de lucht gehaald om te
groeien. Per saldo komt er geen
extra koolstofdioxide in de at-
mosfeer terecht.
☞ Reststoffen die er toch al zijn,
worden nuttig gebruikt als
energie.
☞ Bio-energie is relatief gemak-
kelijk in te passen in de bestaande
energievoorziening, omdat het in
vaste of vloeibare vorm kan
worden opgeslagen en er deels
gebruik kan worden gemaakt van
bestaande installaties die voor
fossiele bronnen zijn ontwikkeld.

Op dit moment wordt in
Nederland vooral hout verbrand of

vergast voor het opwekken van bio-
energie. Er zijn plannen om ook
dierlijke mest te gaan verbranden
voor energie.
Enkele lopende initiatieven van
bio-energie in Nederland zijn:
☞ Verbranding van resthout door
Hout Industrie Schijndel; dit
levert 0,9 Megawatt op. 1
Megawatt voorziet een paar
honderd huishoudens van elektri-
citeit.
☞ Verbranding snoeihout door
Essent in Cuijk; 24 MegaWatt.
☞ Verbranding van hout bij
Amercentrale in Geertruidenberg.
Hier wordt hout meegestookt met
kolen; dit levert 30 MegaWatt op.

Er zijn een paar initiatieven om
mest van dieren te gaan ver-
branden, bijvoorbeeld in Moerdijk
of in de centrale op de Maasvlakte
waar het in de planning zit om kip-
penmest te gaan verwerken tot
duurzame energie./.

biomassa

tief of negatief uitpakken. Bijvoorbeeld de
rbinding biomassa met het begrip afval
eëert een negatief beeld, maar bij ver-
nding met duurzaamheid en gebruik van
ststoffen, ligt het anders. Dit onderscheid

aat veel verder dan het gebruik van andere
oorden. Technologieën kunnen floppen
oor de manier waarop ze een context
ijgen. Het is daarom ongelofelijk be-
ngrijk te begrijpen waarop publieks-
ordelen gebaseerd zijn. Als je dit niet doet,
an informatie heel onbedoelde gevolgen
ebben. Ook het ontwerp speelt hierbij een
elangrijke rol.” Midden noemt het multidis-
plinaire onderzoek een ‘noviteit’. “Het gaat
er de technische ontwikkeling en over de
ychologische kant. De resultaten van dit

erceptie-onderzoek leveren specificaties op
or het ontwerp van een technische in-
allatie. Dat is echt een nieuwe ontwik-
eling.”

rots
e combinatie van gamma en bèta die de
UE in haar onderzoeksprogramma heeft, is
lgens dr. ir. Lex Lemmens, hoofd van het
ntrum Technologie Duurzame
ntwikkeling (TDO) aan de TUE, het sterke
unt. “Ik ben er best trots op, dit is een
nieke situatie waar mensen de handen
een hebben geslagen en met groot enthou-
asme aan de slag zijn gegaan.” Het pro-
amma loopt op de faculteiten
atuurkunde, Scheikundige Technologie,
erktuigbouwkunde, Elektrotechniek en

echnologie Management.
Multidisciplinair, maar iedereen heeft z’n
gen expertise”, aldus Lemmens.
en bijzonder aspect aan de projecten die nu
pen, vindt Lemmens dat ze al waren be-

onnen voordat NWO/Novem vroeg onder-
oeksvoorstellen te schrijven op dit gebied.
De verschillende faculteiten waren al bij
kaar gaan zitten en hebben een

Biomassawerkgroep gevormd. Het eerste
halfjaar hebben we elkaar rondleidingen
gegeven en verteld wat we precies doen.
Daaruit bleek dat we samen een aardig
compleet onderzoeksprogramma hadden,
wel met wat gaten. Zo hadden we nog geen
bestuurlijke kant of beleidskant erin zitten.
We hebben een groot programma gemaakt
en toen kwam NWO/Novem. Dat was een
schot in de roos voor ons, want zowel
gamma als bèta was hiermee bezig en dat
was een eis van NWO.”

Muur optrekken
Een ander probleem bij energie uit biomassa
is de introductie op de energiemarkt.
Hiermee is de bestuurlijke, beleidsmatige
kant in het programma gekomen. Lemmens:
“Een nieuwe techniek introduceren betekent
altijd opboksen tegen de gevestigde orde.
Daarom moet je nadenken over een manier
om je kansen te vergroten. Dat kan via niche-
management. Je trekt als het ware een tij-
delijke muur op om de technologie te be-
schermen en probeert het zo rustig op de
markt te laten komen. Dat kan door bij-
voorbeeld tijdelijke subsidie, een tijdelijke
hinderwetvergunning waarin ruimte is voor
experimenten of snellere acceptatie van het
publiek door de omgeving mee te laten pro-
fiteren. Ik denk daarbij aan stroom uit
biomassa voor de wijk waar de installatie
staat. Je kunt de wet een beetje ombuigen
door middel van niche-management om
biomassa te laten wortelen in de maat-
schappij en markt. Ik vind het heel apart om
te zien hoe het publiek hierop gaat reageren
en of deze techniek geaccepteerd wordt. Wij
hopen in ieder geval iets te leveren waar de
maatschappij iets mee kan.”
Dit project is zeker niet het laatste op het
gebied van duurzame energie, voorspelt
Lemmens. “Als deze multidisciplinaire opzet
ons bevalt, gaan we verder met zonne-
energie. Daar zijn al verschillende facul-
teiten mee bezig.”
Biomassa wordt door veel mensen aan-
geduid als de energie van de toekomst. Maar
dat elk huis straks een eigen installatie heeft
om dit te verbranden of vergassen en zo in
zijn eigen stroom voorziet, is te ver gedacht,
zegt ir. Klaas Koppejan, hoofd van het
Informatie Centrum Biomassa in
Apeldoorn. “Het is waarschijnlijker dat dat
op grote schaal blijft gebeuren. Je moet ten-
slotte zicht blijven houden op wat er bij ver-
branding wordt uitgestoten en de atmosfeer
in gaat. Dat gaat moeilijk als iedereen zo’n
installatie in eigen beheer heeft.”/.

igit Span
m Saeys
biomassa-installatie heeft voor
ver doorgedacht. Dat biomassa
n belangrijke bron van energie
lijk. De TUE houdt zich op ver-
zig met dit onderwerp. In april
op drie onderzoeksgebieden,
d door NWO/Novem. 
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Een paar miljard
keer probleemloos
openen en sluiten

In het hart zitten vier kleppen, die elk
sluiten door middel van vliezen. De aor-
taklep, die tussen de linker boezem en de
aorta zit, is het vaakst aan vervanging toe.
Dr.ir. Frank Gijsen, beleidsmedewerker
onderzoek bij de faculteit Biomedische
Technologie: “Dit deel van het hart moet
het hardst werken, omdat vanuit de linker
boezem het hele lichaam van zuurstofrijk
bloed wordt voorzien. Zwaar werk voor
deze boezem, waardoor er eerder pro-
blemen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld
doordat de kleppen als gevolg van ver-
kalking verstijven. Daardoor openen en
sluiten de kleppen niet meer goed. Dat
kan zeer ernstige gevolgen hebben voor
de gezondheid van de patiënt, omdat de
aortaklep voor een groot deel het func-
tioneren van het hele hart bepaalt.” 
In een vergevorderd stadium van de aan-
doening is vervanging van de klep de
enige oplossing. Dan staat de patiënt een
zware operatie te wachten. “Dat is een van
de redenen dat wij onderzoek doen naar
kunstkleppen. Het is ook mogelijk om na
preparatie een klep uit een varkenshart te
gebruiken, deze komt het meest overeen
met een menselijke klep. Ze functioneren
heel goed, maar er zijn een paar nadelen”,
weet Gijsen. “De patiënt moet medicijnen
slikken om een afweerreactie te onder-
drukken en de klep gaat maar zo’n tien
jaar mee. Om de tien jaar zou een patiënt
dus een zware operatie moeten on-
dergaan. Als dat fysiologisch gezien al
mogelijk zou zijn. Dat is echter niet altijd
het geval, omdat er op de plek van de
oude klep littekenweefsel kan ontstaan.
Bovendien is er nauwelijks ruimte om de
klep een beetje naar voren of achteren te
verschuiven.” 

Hinderlijke eigenschap
Een alternatief is de kunstklep. Daarvan
bestaan verschillende soorten. De eerste
dateren van de jaren vijftig , zestig. Niet
dat die kleppen niet goed zijn, maar het
kan beter. Zo heeft een van de bestaande
kunstkleppen de zeer hinderlijke ei-
genschap bij het openen en sluiten een
klikkend geluid te maken, dat voor de
patiënt en mensen die naast hem staan
duidelijk te horen is. De stijve kleppen
van een ander exemplaar beschadigen
tijdens het sluiten het bloed waardoor de
patiënt genoodzaakt is om altijd bloedver-
dunners te slikken. 
Verbeteringen zijn dus van harte welkom
en daar werkt de capaciteitsgroep
Materials Technology van de faculteit
Werktuigbouwkunde aan. “Wij proberen
de voordelen van een biologische klep en
die van de bestaande kunstkleppen te
combineren in een nieuw plastic
exemplaar”, zegt Gijsen. 
In een vitrine liggen enkele voorbeelden

van hartkleppen. Ze zien er zo eenvoudig
uit, dat je bijna het idee krijgt dat je zoiets
zelf ook kunt bedenken. “Zo’n klep kost
qua materiaal misschien enkele tientjes,
maar vergis je niet in de ontwikkelings-
kosten. Er is zo veel onderzoek nodig
voordat een klep aan alle eisen voldoet”,
vertelt Gijsen. “Het begint met het
zoeken van geschikt materiaal. Onze
kunstklep is gemaakt van vezelversterkt
plastic; een plastic waarin vezels van een
andere soort plastic zijn verwerkt voor de
stevigheid. Hoeveel vezels moeten erin,
onder welke hoek moeten ze worden aan-
gebracht, hechten de twee soorten
plastics goed aan elkaar, stoot het lichaam
het ‘vreemde’ materiaal niet af?
Belangrijke vragen, want de vezel layout,
hoe zijn de vezels gerangschikt, luistert
heel nauw. Is de klep te stijf of juist te slap
dan leidt dat tot een onevenwichtige ver-
deling van de belasting op de vaatwand en
vooral op de klep”, legt Gijsen uit.
Een ander probleem vormt het testen van
de klep. Die moet een mensenleven lang
meegaan en dus een paar miljard keer
openen en sluiten. Vooralsnog is ver-
moeiing van het materiaal het grootste
struikelblok. Na verloop van tijd ontstaan
er kleine scheurtjes in het plastic. 
Gijsen: “Als je alle mechanische eigen-
schappen wilt testen en materiaal pa-
rameters wilt optimaliseren ben je jaren
bezig. Door computermodellen te ge-
bruiken kan het allemaal veel sneller.
Toch blijven testen nodig, alleen al om te
controleren of het computermodel klopt.”
Hopelijk zal voor het eind van dit jaar het
eerste varken met een nieuw type aor-

taklep rondlopen.
Vervolgens duurt het nog
jaren voordat de eerste hart-
patiënt aan de beurt is. 

Etalagebenen
Ook bloedvaten behoren tot het on-
derzoeksterrein van de capaciteitsgroep.
Als gevolg van aderverkalking, een proces
dat al bij tieners kan beginnen, slibben
bloedvaten langzaam dicht. Bij grote
fysieke inspanning kunnen de vernauwde
vaten niet voldoende bloed aanvoeren om
alle cellen van zuurstof te voorzien. 
Het gevolg: snelle vermoeidheid of zelfs
afsterving van een stukje orgaan als een
bloedvat helemaal is afgesloten. Een
bekend voorbeeld hiervan zijn de zoge-
noemde etalagebenen. Mensen blijven als
gevolg van aderverkalking in de benen bij
een etalage staan om hun vermoeidheid
te verbergen. Het gevaarlijkst is aderver-
kalking in de vaten rondom het hart.
In dat geval moet een patiënt een bypass
operatie ondergaan. Met een nieuw
bloedvat wordt een omleiding om het ver-
stopte deel heen gelegd. Ook hier bestaat
weer de keuze uit een biologisch of een
kunststoffen vat. De biologische optie be-
tekent wel dat er twee ingrijpende ope-
raties nodig zijn: de eerste om een stukje
van een ader uit bijvoorbeeld het been te
halen en de tweede om de bypass te
maken. Bovendien is de voorraad

bruikbare aders beperkt. “Wij ont-
wikkelen een kunststoffen alternatief dat
zo veel mogelijk lijkt op de eigen
bloedvaten. 
Uit de klinische praktijk is gebleken dat
in synthetische vaten met een kleine
diameter een grote kans bestaat op
tromboses, kleine klonteringen van het
bloed die de bloedvaten (tijdelijk) geheel
of gedeeltelijk kunnen afsluiten.
“Om dit te voorkomen zouden we kunst-
stoffen vaatwanden kunnen laten be-
groeien met cellen die ook in een echt
bloedvat voorkomen. Dit onderzoeken we
in samenwerking met andere onder-
zoeksgroepen”, vertelt Gijsen.

Het dunne slangetje van hydrogel dat
Gijsen laat zien is op twee plaatsen door-
geknipt en met draad aan elkaar genaaid.
“Door alle aandacht voor technische as-
pecten, zoals flexibiliteit en de reacties
van het bloed op het materiaal, zou je
bijna vergeten dat het ook nog handelbaar
moet zijn voor een chirurg. Daarom is dr.
Buth van het Catharinaziekenhuis in
Eindhoven actief betrokken bij het project
en  hebben we hem gevraagd om eens te
komen oefenen met het synthetische
bloedvat.”
De groep zal in samenwerking met de
Universiteit Maastricht gaan onder-
zoeken hoe er in de toekomst een
bijdrage kan worden geleverd aan
Cardiome. In dit wereldwijde project
worden alle beschikbare gegevens over
alle facetten van het hart gekoppeld, zodat
een geïntegreerd computermodel kan
worden gemaakt. Op deze manier werken
technici en medici samen aan het op-
zetten van een gigantische databank.
Dierproeven kunnen in de toekomst
worden beperkt, operaties kunnen beter
worden voorbereid en de invloed van me-
dicijnen is te voorspellen”, aldus
Gijsen./.
Het hartkleppen-project wordt onder meer uit-
gevoerd door dr. Giovanna Cacciola en het vaat-
prothese-project door ir. Chris van Ooijen. 

Hartkleppen/Estella Kuppens
Een technische universiteit is waarschijnlijk niet de eerste plek waar
je aan denkt bij onderzoek naar het hart en vaatstelsel. Toch wordt

er op de TUE al jaren onderzoek gedaan naar onder meer hart-
kleppen en vaatprotheses. Dichtslibbende bloedvaten en lekkende

hartkleppen kunnen grote, zoniet fatale, gevolgen hebben. Ruim één
op de drie Nederlanders overlijdt aan hart- en vaatziekten.

Frank Gijsen bij een twee-dimensionaal model van
het hart. Foto: Bart van Overbeeke

Prototypen van de vezelversterkte kunstof hartklep- prothese. 
Foto: Bart van Overbeeke
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In short

Energy from
Biomass
TUE have obtained sub-
sidies for three different
projects in the  field of bio-
energy. This is energy
from biomass – com-
prised of natural materials
like wood and manure.
The technology is seen as
an environmentally
friendly way to produce
energy in the future. A
number of faculties are in-
volved in these projects.
TeMa is researching how
consumers see bio-energy
and how the new tech-
nology can best be in-
troduced in the market.
Electrical Engineering and
Chemical Engineering are
looking at ways to remove
tar particles from biogas.

Study Day on
Patents
Some forty scientists from
TUE are travelling to
Rijswijk on Tuesday April
4. The ‘Bureau Industriele
Eigendom’ is to inform
them about how best to
request patents. They will
talk about the question of
whether everything that
can be patented by a uni-
versity should be patented.
Dutch universities all
handle this differently.
TUE requests a patent
about twenty times a year,
to make sure new
knowledge at TUE is
properly recorded. The
study day is a follow-up to
the ‘How to Sell
Technology’ course that
tries to improve scientists’
awareness of the com-
mercial worth of their re-
search.

New York
Montage
Ten architecture students
visited New York in
December last year in con-
nection with their
graduate projects. They
put all their impressions
onto the canvas currently
hanging over the south en-
trance of the main
building. The canvas
shows European archi-
tecture from the sixties
they saw in Manhattan.
The students created this
arresting canvas under the
supervision of Jos Bosman
and artist Wendi Bakker.
The nine metre wide
canvas was produced by
computer and then
painted by hand. Photo

Bram Saeys.

The English page in Cursor
is written by journalist
Paula van de Riet. She can
be reached at extension
4441. Email:
engcur@stud.tue.nl

TUE: the Place to Be
“TUE must compete in the
international market
place for graduate
students,” says pro-
fessor Rutger van
Santen, of the TUE
Department of Chemical
Engineering and
Chemistry. “There are no
longer enough people in
the Netherlands studying
technical subjects to
keep up with future
demand for graduates.
We are pleased to be able
to attract excellent gra-
duates and post-gra-
duates from abroad.”

According to Alina
Koriabkina, a catalytical
chemistry Ph.D. student
who arrived in Eindhoven
from Novosibirsk just a few
months ago, professors
like Van Santen are an im-
portant factor in this
process. “I was lucky to
have a choice of positions
in Switzerland, Spain,
France, USA and the
Netherlands. It all went
very smoothly, I wrote
some letters and things
went on from there. I chose
TUE because of the inter-
esting research that’s
going on and the many op-
portunities to attend confe-
rences and present your
work here. I also wanted to
study with professor Van
Santen, who is well-known
internationally. I like the
project I’m working on, it’s
really interesting.”

Fresh Ideas
International exchange of
graduate students is a well-
established tradition. “We
want Dutch graduate
students to go abroad to
gain some of their research
experience,” says Van
Santen. “And we welcome
foreign students for their
fresh ideas, sometimes
unique skills and input in
our research groups. They
are good for the uni-
versity.” 

At the Chemical
Technology and
Engineering department
about 55 per cent of
students leave the uni-
versity for a job elsewhere

after graduation. Some
15% stay on as four-year
graduate students (aio) and
30% go on to do the two-
year post-graduate in-
dustrial design course.
“Our graduates are
welcome everywhere in in-
dustry,” Van Santen
comments. “But not
everybody who accepts a
regular job leaves for good.
I myself left for sixteen
years and came back after a
change of direction in my
subject. I started out in
organic chemistry and
changed to catalytic che-
mistry during my career.”

Unique Knowledge
Dr. Ralf Linke from Jena,
Germany, is a good
example of someone
bringing unique
knowledge to his post-doc
position at TUE. He is in-
volved in a very specialised
area of fundamental re-
search in the physical che-
mistry of surfaces, namely
high-resolution electron
energy loss spectroscopy.
Linke did his post-graduate
studies at the Rheinische
Friedrich-Wilhelm

Universität in Bonn and
gained experience with
new equipment and a par-
ticular method of research
to study absorption pro-
cesses in surfaces. He was
offered a job as a post-doc
in Eindhoven, setting-up
new equipment at TUE and
researching the area he is
especially interested in. 

Linke comments: “I had
always wanted to live
abroad, to study – but also
to experience life in
another country. There
were times when I was
living in former Eastern
Germany when I was sure
this would never be
possible. So I was very keen
to come to the Netherlands.
I’m also very pleased that
I’ve been able to learn
Dutch. At school we were
taught foreign languages,
but we never had the
chance to practise. Finding
that it’s possible for me to
speak Dutch well means a
lot. I’ve even joined a local
archaeological society and
have taken part in digs, one
of the most recent in the
Smalle Haven in down-
town Eindhoven.”
Continuing his studies has
cost Linke more than most.
University studies were
‘earned’ in former Eastern
Germany by spending
double time in the army –
this amounted to a period
of three years after high
school in which it was im-

possible to study or even
keep up in your discipline.
The day after his discharge
from the army he was back
at school. Just before the
fall of the Berlin Wall,
Linke managed to leave via
Hungary, travel to Bonn
and continue his studies
there. 

He is still in his chosen
field, even though research
posts or jobs in this area are
few and far between. “I
always wanted to go into in-
strumental analysis. I want
to continue with funda-
mental research. I hope for
a research post when I
finish, but I could imagine
more applied research with
a commercial company.”
In the past, military service
was also an obstacle for
students in the former
Soviet Unionl `”I  think
many students never con-
tinued their studies after
military service,” says
Alina Koriabkina. “Ralf
must be proud that he was
able to pcik up where he left
off after so long in the
army.”

Academic City
Ms Koriabkina is from a
special academic city near
Novosibirsk, called
Academgorodok, which
was founded forty years
ago and has more than
twenty research institutes.
“My parents work there,
and I was born in

Academgorodok. It has a
special atmosphere, I was
proud to study at the uni-
versity. But like everything
in Russia, it’s changing.
Some aspects are be-
coming more commer-
cialised. My friends have
left for universities all over
the world, and I miss them.
But some of them are near,
in the Netherlands,
Switzerland, England and
France.”

“I’ve just started in my
graduate position. I think
I’ll just wait and see what
happens in four years time,
I don’t like to dream about
the future. I’d like to
continue in fundamental
research, but that means
moving every few years.
I’m not sure if I want that,
it would make it difficult to
keep up with friends. So a
permanent job might be
better.”

Problem Solvers
Van Santen: “We train
people for jobs as re-
searchers with commercial
companies, and we train
them to participate in
project groups. We help
people to develop into re-
searchers who can solve
problems on their own.
Some of our projects are
paid for by industry. It’s
good for researchers to
work intensively with these
companies, you can see
their personal growth.”/.

Cardiac Valve
Research
Arterial blokkage and leaking heart
valves can have serious, if not fatal
consequences. More than one in
three Dutch citizens eventually die
of heart disease. The Materials
Technology capacity group at the
Mechanical Engineering faculty
are working on the improvement

of heart valve prostheses. They are
looking at the advantages of com-
bining biological valves with arti-
ficial ones in a new plastic model.
The capacity group are also
working on the improvement of
synthetic arteries. With the
University of Maastricht they are
researching how a future contri-
bution may be made to Cardiome.
This international project is gat-

hering all the data available on the
various aspects of the heart to in-
tegrate the information in a
computer model.

A new SG Spring
A new spring, a new SG season.
The Studium Generale spring
program started last week. It
promises to be a warm spring with
lots of music, drama, film and acti-

vities. A few high points: a free
style skate-demo to take place on
Thursday next at 10.00 p.m. DJ
workshops will be held on
Thursday March 27 and April 3.
Film and music events may also be
expected. A full summary of all ac-
tivities is to be found in ‘Sgrift’, the
square, green booklet available
everywhere at TUE this week. The
SG office is in room 2.05.

Ralf Linke and Alina Koriabkina, two of the “excellent foreign graduates and post-docs” currently studying at TUE. Photo: Bart van Overbeeke

Amendment

On last week’s English page, graduate and post-
graduate students (aio’s, oio’s, twaio’s) were all mi-
stakenly termed ‘post-docs’, which is something else
again. Our apologies for this error, which was made due
to unfamiliarity with the ‘aio’ system.
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Kath. Lyceum

Over de zin en onzin van octrooieren
Hoe wordt er binnen de
TUE gedacht over het oc-
trooieren van kennis?
Begin april praten
Eindhovense onder-
zoekers erover op een
studiedag in Rijswijk. 

‘Octrooieren? De TUE
moet niks octrooieren. Dat
maakt de kennis minder
toegankelijk. Laat de on-
derzoekers hun werk doen
en alles meteen pu-
bliceren. Wij pikken de
bruikbare dingen eruit en
zorgen wel dat de kennis
wordt toegepast.’ Aldus
sommige geluiden uit het
bedrijfsleven. 
Andere ondernemers
denken er weer anders
over en komen graag tot
zaken met de TUE als de
universiteit een inte-
ressant octrooi in handen
heeft. Soms gaat het om
starters die als spin off van
de universiteit ontstaan.
Octrooien leiden zo heel
gericht tot nieuwe bedrij-
vigheid en leveren de TUE
geld op. Maar octrooien
kunnen omgekeerd soms
ook een duur blok aan het
been zijn, als ze niet goed
te exploiteren blijken. 
Hoe wordt binnen de TUE

over octrooien gedacht?
Dat moet duidelijk worden
op dinsdag 4 april. Dan
reist een gezelschap van
zo’n veertig onderzoekers
van de acht TUE-facul-
teiten naar Rijswijk. Aan
de decanen van de facul-
teiten de keus wie er mee
gaat. In Rijswijk zit de
Octrooiraad en het Bureau
Industriële Eigendom.
Gerard Verschuren van de
stafafdeling Onderzoek en
Ad Bossers van de stafaf-
deling Personeel &
Organisatie hebben op het
verzoek van het College
van Bestuur een pro-
gramma van een dag sa-
mengesteld.
Collegevoorzitter Henk de
Wilt en directeur R. Berger
van het Bureau Industriële
Eigendom vertellen hoe zij
over octrooieren denken.
Verder doet prof.dr. C. van
Blitterswijk de successtory
van zijn bedrijf Isotis BV
in Bilthoven uit de
doeken. Hij begon Isotis
een paar jaar geleden met
een octrooi op het terrein
van biomaterialen. Omdat
TUE’ers tijdens hun litera-
tuurstudie weinig gebruik
lijken te maken van oc-
trooiliteratuur, vertelt D.

van Harte hoe het geauto-
matiseerde octrooilitera-
tuurzoeksysteem van het
Rijswijkse bureau werkt. 

Discussie 
Verschuren en Bossers
zijn vooral ook benieuwd
naar de discussie tijdens
de studiedag. Er wordt aan
alle kanten geroepen dat
universiteiten veel te
weinig doen aan de be-
scherming en eventuele
exploitatie van kennis. Het
onderwerp moet meer op
de agenda komen. “De
vraag is wat je als TUE met
octrooien kan en wil. Het
is de vraag of je als univer-
siteit alle kennis die je kàn
octrooieren ook daadwer-
kelijk moet octrooieren”,
aldus Verschuren. “De
Nederlandse universi-
teiten gaan er in ieder
geval zeer verschillend
mee om. Sommige univer-
siteiten richten BV ’s op
om de octrooien ex-
ploiteren, maar de TUE is
daar op dit moment terug-
houdender in.” Wie iets
interessants vindt in het
kader van contractre-
search, heeft meestal in
dat contract goede af-
spraken gemaakt hoe

ermee om te gaan. Na wat
onderhandelen krijgt het
bedrijf vaak het octrooi en
ontvangt de TUE een extra
vergoeding. Is het een
octrooi op eigen TUE-on-
derzoek, dan probeert de
universiteit snel een geïn-
teresseerde derde te
vinden. Bossers: “Lukt dat
niet, dan moeten we het
octrooi misschien laten
lopen. Dan hebben we
wellicht wat geld uit-
gegeven, maar verder nog
geen enorm hoge kosten
gemaakt.” 
Verschuren haalt het
voorbeeld van de TU Delft
aan. Delft is in het
verleden wat minder
kritisch geweest met het
aanvragen van octrooien
en zit met een grote oc-
trooiportefeuille, die
jaarlijks handen vol geld
kost. “Delft laat nu al die
octrooien onder de loep
nemen om te bepalen
welke ze in stand wil
houden en voor welke ze
een partner wil zoeken.
Dan wordt ook duidelijk
welke beter niet meer
verlengd kunnen worden.”

Twintig per jaar
De TUE heeft overigens

wel een soort norm. Ze
gaat uit van zo’n twintig
octrooi-aanvragen per jaar.
Al zegt zo’n getal ook niet
alles. Bossers:
“Wetenschappers willen
het nogal eens meetellen
als ze een octrooi aan-
vragen, als het verleend
wordt, en als het verlengd
wordt. Er liggen geen
goede definities aan die
telling ten grondslag. Als
je na een aanvraag in
Nederland wellicht ook
aanvragen in andere
landen doet, telt dat dan
steeds opnieuw apart
mee?’
De studiedag in Rijswijk
ligt in het verlengde van
de TUE-cursus ‘How to
sell technology’ die in-
tussen drie keer gegeven
is en in totaal zo’n zestig
deelnemers trok. Het
Utrechtse bedrijf Licentec
verzorgt de cursus, die we-
tenschappers laat kijken
naar de commerciële
waarde van hun on-
derzoek “Als er animo is,
blijven we de cursus
geven. Mensen die zich nu
bij ons melden, hebben in-
spraak in de volgende cur-
susdata.”/.
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Vrijdagavond, rond de klok van half elf.
Boven in een kamer in de Bunker zitten
de zeven bandleden van studentenband
Lijn 7. De tafel staat vol met glazen, een
fles whisky, jus d’orange en zakken Anta
Flu-keelpastilles. Lijn 7 is vernoemd naar
de buslijn waarmee de bandleden altijd
naar de repetitie gingen, maar de naam is
vooral gekozen omdat het ‘lekker klinkt’,
volgens de bandleden.
Drie van de zeven huidige leden be-
gonnen een paar jaar geleden met een
Engelstalig coverbandje. “We werden op
een gegeven moment gevraagd te spelen
in het voorprogramma van de Amazing
Stroopwafels”, vertelt zanger Martin
Kooistra. “Er was echter een voorwaarde,
en dat was dat we een Nederlandstalige
set zouden spelen. Wij vonden dat wel
geinig en hebben dat toen gedaan. Zo
kwamen we erachter dat in het
Nederlands zingen eigenlijk veel gaver is.
We wilden ons als band onderscheiden en
besloten voortaan op de Nederlandstalige

toer te gaan. Dat betekende wel dat we er
blazers bij moesten hebben.” Toen kwam
TUE-student Joris van Kempen om de
hoek kijken en via hem kwam Steven
Henry (TUE-student Natuurkunde) bij de
band. Van Kempen: “Ik kende Steven via
Quadrivium en vroeg hem of hij iemand
kende die saxofoon kan spelen. ‘Dat doe
ik wel’, zei Steven daarop. Dat was twee
weken voor ons eerste optreden in de
nieuwe stijl.” Henry roept nog even in
herinnering dat hij slechts één dag voor
het optreden zijn instrument, hij speelde
voorheen klarinet, kreeg. Inmiddels is
Lijn 7 2,5 jaar en vele optredens verder.

Volumia
Lijn 7 staat garant voor feesten, vinden de
bandleden. Perjan Kuijten: “We spelen
hoofdzakelijk bij studentenverenigingen
door het hele land en in kroegen in Zuid-
Nederland.” Op de vraag waar Lijn 7 heeft
gespeeld, klinkt het antwoord ‘waar
hebben we niet gespeeld, kun je beter
vragen’. Zanger Kooistra licht het
antwoord toe: “Je zou kunnen zeggen dat
we zo’n beetje alles in de driehoek
Leeuwarden, Maastricht en Rotterdam
hebben gehad. We hebben op gala’s ge-
speeld in Delft, Leiden, bij Nijenrode.
Ook hebben we in het voorprogramma
gestaan van Volumia.” De band heeft een
voorkeur voor studentenfeesten. “We
worden wel eens gevraagd voor brui-
loften, maar dat vinden we niet zo leuk.
Optreden moet een bepaalde kick geven
en dat doet het op studentenfeesten.
Negen van de tien keer dat we daar op-
treden, is leuk. Het is echt supergaaf
wanneer wij ophouden met zingen en de
zaal doorgaat”, glundert Kooistra. 
Het belangrijkste voor de zeven
bandleden, waarvan er twee werken en de
rest student is, is plezier maken. “We
doen het echt voor de lol en feesten zelf
net zo hard mee. Toch zijn we heel
serieus bezig met muziek maken.”
Vorig jaar heeft de band een demo
gemaakt van enkele nummers. De eerste
echte cd van de band wordt vanavond op-
genomen tijdens het na-tentamenfeest,
dat het Eindhovense Studenten Corps
heeft georganiseerd in de Bunker. “Deze
live-cd moet het verhaal van Lijn 7 ver-
tellen”, legt drummer Perjan Kuijten uit.
De cd wordt uitgebracht in een oplage van
vijfhonderd stuks. Het schijfje wordt
verkocht tegen kostprijs via de bandleden
en wellicht in enkele cafés, maar waar is
nog niet duidelijk. “Je komt ons nog niet
tegen bij de Free Record Shop”, grapt
Winand Donders. “Maar hou onze
website, www.lijn7.nl, maar in de gaten.”

Eigen nummers heeft de band nog niet
veel. Perjan: “Ik denk dat we op een
gegeven moment covers zingen niet meer
leuk vinden en onze eigen weg in willen
slaan. We hebben wel wat nummers op de
plank liggen waar we tijdens repetities
wat mee experimenteren, maar het is te
druk om die uit te werken.”
In principe repeteert de band elke week.
Voor het optreden in de Bunker is niet
specifiek geoefend. Kooistra: “We hebben
wat puntjes op de ‘i’ gezet, meer niet.”
Om 11.00 uur ’s morgens waren de
meeste bandleden al in de Bunker om
alles op te bouwen. Alleen Steven Henry
was iets later: “Ik had vanmorgen nog
tentamen functietheorie.” 

Vetkuif
Echte zenuwen voor het optreden zijn er
niet, zeggen de bandleden. “We hebben
twee geluidsmannen voor de opname en
het mixen. Zij zijn echt heel goed en
hebben met alle grote namen gewerkt,
zoals Bløf, Boudewijn de Groot en Doe
Maar. Die twee zorgen er wel voor dat
alles goed komt. Wij doen gewoon wat we
al 2,5 jaar doen.” Dat er toch wel enige
nervositeit is, blijkt uit de voorberei-
dingen van de bandleden als het tegen
23.00 uur gaat lopen, het tijdstip waarop
de eerste set staat gepland. Iedereen doet
dat op zijn eigen manier. Er wordt om-
gekleed. Steven Henry haalt een pot wax
tevoorschijn en fixeert een flinke vetkuif.
“Mag ik wat van jouw wax”, vraagt trom-
pettist Joris van Kempen, om vervolgens
zijn haar strak naar achteren te doen.
Steven Henry zet een strakke zonnebril
op zijn neus om het beeld van de stoere
saxofonist compleet te maken. Hij twijfelt
nog even of hij zijn blouse in of over zijn
broek moet dragen. Ondertussen komen
de vragen naar boven: ‘Doen we een
intro? En wie doet dat dan?’, klinkt het.
Niemand antwoordt. Als het haar en de
outfits goed zitten, is het tijd om naar
beneden te gaan. “Waar is Steven”, klinkt
het. “Naar de wc”, antwoordt een ander.
“Er is altijd wel iemand zoek net voordat
we moeten optreden. Heb je de setlist”,
vraagt Martin aan iedereen. “En neem
AA-drink mee”, zegt hij, de flesjes met de
sportdrank uit een plastic tas pakkend.
“Normaal drinken we zelf net zo hard bier
mee, maar nu zijn we wat meer gefocust
op het optreden en houden we het bij AA-
drink.” Winand Donders grijpt naar de
zak Anta Flu’s die op tafel liggen. “Hé,
zijn ze al op?”, vraagt hij. “Nee, er ligt nog
een zak”, luidt het antwoord. Als de heren
compleet zijn en naar beneden lopen,
heeft Martin wel tien keer gevraagd of ie-
dereen de setlist met daarop de te spelen

nummers heeft.
In de Bunker speelt Lijn 7 een thuiswed-
strijd. “We hebben hier wel enige be-
kendheid, omdat we allemaal uit deze
regio komen. Het is altijd fijn bekende ge-
zichten te zien tijdens optredens. Niet dat
het ons iets uitmaakt waar we spelen. Het
is juist een uitdaging om er ook elders
een feest van te maken. Het geeft een kick
om te zien hoe het publiek reageert op
ons.” 

Enthousiast
Dat het publiek goed reageert op de band,
blijkt op het moment dat de leden hun
positie innemen op het podium. De hou-
semuziek wordt teruggedraaid en zo
gauw als de studenten in de gaten krijgen
dat er iets staat te gebeuren, draaien alle
hoofden naar het podium toe, enthousiast
fluitend en joelend. Lijn 7 is er weer; het
feest kan beginnen, klinkt uit deze
reactie. Als het eerste nummer, ‘Mooi’
van De Dijk, wordt ingezet, zingt het
publiek meteen mee. Vanaf het eerste
moment heeft Lijn 7 de zaal compleet
mee: er wordt gezongen, gesprongen en
gedanst in de Bunker. Lijn 7 geniet dui-
delijk. De bandleden lachen naar elkaar
als ze spelen. Als Kooistra het publiek
vertelt dat er opnames worden gemaakt
voor hun live-cd, stijgt het enthousiasme
nog meer. Bij het inzetten van ‘Belle
Helene’ van Doe maar zingt het publiek
uit volle borst mee een springt vooruit
naar het podium. Al springend wordt ‘Op
Fietse’ van Skik gespeeld. En Lijn 7 gaat
door: ‘Aan de kust’ van Bløf, ‘Suzanne’
van VOF de Kunst, ‘Nooduitgang’ van
Het goede doel. En het eigen nummer
‘Burgerlul’. “Dat word je als je afge-
studeerd bent”, houdt Martin de stu-
denten voor, die op hun beurt enthousiast
meezingen: ‘lul, burgerlul’. 

Na de eerste set komen de bandleden
terug naar boven om even bij te komen.
“Het ging best goed”, vindt Martin. Niet
veel later staan ze voor de tweede keer op
het podium in de Bunker. Het dak gaat er
net niet af./.

Lijn 7 staat garant voor feesten
Lijn 7/Brigit Span

Foto’s/ Bram Saeys
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Perjan Kuijten op drums Steven Henry op saxofoon Joris van Kempen op trompet Martin Kooistra, zang

Winand Donders op basgitaar

Ralf van Meer op gitaar

Coen van Rooij op toetsen
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Effe zeuren

/Fred Steutel
Vorige week werd ik verrast met
twee folders van de faculteit TM.
Waarom twee, dacht ik eerst, maar
er zijn twee versies, een
Nederlandstalige en één met nog
meer Engels; “research and deve-
lopment”, “human factors”, “bu-
siness-to- business” en “supply
chain management” staan in beide
folders.  In de  Engelstalige folder
dus nog meer Engels, zoals “13

study engineering  programmes”;
hier heeft het ongeluksgetal toege-
slagen; de spelling “programme”
doet mij altijd denken aan Engelse
toeristenwinkeltjes met het op-
schrift “The Olde Shoppe”. Een op-
merkelijke uitdrukking, en niet
alleen in de Engelse versie, is “To
maintain added value in the eyes of
the customer or buyer ...”; blijkbaar
is Added Value ‘in the eye of the be-
holder’; zou de firma Berenschot
hiervan weten? Er is veel

“aandacht” voor “speerpunt”,
“focus” en “analyse” en voor al-
lerlei soorten “management”, zoals
kennis-, innovatie- , inkoop-, mar-
keting- en risicomanagement.
Toch vraag je je na lezing van de
folders (mede gesponsord door de
beschermheilige van PSV-rivaal
Vitesse) af  “Wat doen ze eigenlijk
bij TM ?” Misschien moet er een
leerstoel Kretologie Management
komen.

Bits
Jongleren, straattheater,
theatersport, ballet, stijl-
dansen... allemaal kunst-
vormen waar de meeste
studenten de neus voor
ophalen. Geen haar op
hun hoofd dat eraan
denkt om te gaan stijl-
dansen. Maar beste
Cursorlezer, er zijn nu
eenmaal WEL mensen
(en zelfs studenten) op
deze wereld die in het
bezit zijn van een extra
kunstchromosoom.
Mensen die ontroerd
kunnen raken van een
mooie film, mensen die
stiekem elke avond voor
het slapengaan aan een
paar balletschoentjes
ruiken of mensen die
met hun ontbijt staan te
jongleren. Voor die stu-
denten worden van 31
mei tot en met 4 juni in
Enschede de ‘Pythische
Spelen 2000’ georga-
niseerd. Deze variant op
de echte Spelen is het
grootste culturele stu-
dentenfestival in
Nederland. Zoals de
Olympische Spelen wed-
strijden zijn in ver-
schillende takken van
sport, zo zijn de
Pythische Spelen wed-
strijden in verschillende
takken van cultuur.
Studenten uit het hele
land krijgen er de kans
het tegen elkaar op te
nemen in competities op
het gebied van beeldende
kunst, letteren, theater,
muziek en nieuwe
media. Eén van de grond-
gedachten achter de
Pythische Spelen is ‘voor

studenten, door stu-
denten’. De organisatie is
daarom in handen van
een commissie be-
staande uit zes stu-
denten. Deze commissie
wordt gesteund door
tientallen subcom-
missies en contact-
personen in alle studen-
tensteden in Nederland
(dus ook Eindhoven).
Voel je je aangesproken
of wil je die studenten in
Enschede bewijzen dat
die stad NIET de univer-
siteitsstad bij uitstek is
(zoals ze beweren op hun
site), schrijf je dan snel
in. De deelnemingsvoor-
waarden: je moet hbo- of
universiteitsstudent zijn
en het lef hebben om je
kunstje te doen voor het
oog van een jury.
Inschrijven kan nog tot
en met 7 april via
www.pytischespelen.nl.
Dus beste Cursorlezers
en trotse TUE’ers, oefen
je stiekem al jaren op je
kamer aan dat ene
danspasje waarvan je
weet dat het de gehele
danswereld zal ver-
anderen of ben je iemand
om wie de mensen al
lachen voordat je je
mond hebt open gedaan
(en niet omdat de
maaltijd van gisteren nog
tussen je tanden hangt)
doe dan mee. Vergeet
niet dat elke kans die je
krijgt om het culturele
erfgoed van de TUE uit te
dragen een gouden kans
is. Ga heen TUE-student
en maak Eindhoven
trots!

Lef en love?
Lef viel deze man in ieder
geval niet te ontzeggen; af-
gelopen vrijdag liep hij met
dit bordje rond in het
Auditorium van de TUE
tijdens het Fysica sym-
posium. Met de leus
‘gezocht: promovendi met
lef en love’ probeerde
Harry van den Akker, di-
recteur van het labora-
torium voor fysische tech-
nologie van de TU in Delft,
promovendi te vinden in
Eindhoven. Vond hij het
zelf wel ‘done’ om bij de

TUE mensen weg te gaan
halen? “Ik ging toch al naar
het symposium toe en
bedacht me de avond van
tevoren dat ik wel een
bordje kon maken om
mensen te zoeken. Niet ge-
schoten is altijd mis,
toch?”, klinkt het laconiek
uit de mond van Van den
Akker. “Vrijheid, blijheid.
Zo werkt de markt toch
gewoon”, zo vindt hij. De
tekst op zijn bord verklaart
hij als volgt: “Je moet lef
hebben om te werken in de
technische natuurkunde,
omdat het moeilijk is. En je
moet liefde voor het vak
hebben, dus love.”
Overigens had hij tegen
het eind van de dag nog
geen serieuze reacties ge-
kregen op zijn bordje. En
dat terwijl de TU Delft
volgens Van den Acker pro-
movendi beter betaalt. “Bij
ons beginnen ze in schaal
8, dat hebben we onlangs
opgeschroefd naar boven.”
Promovendi beginnen bij
hem met 3911 gulden bruto
per maand. Een AIO krijgt
op de TUE 2261 bruto, plus
een toeslag van 692
gulden. “Ach, je weet nooit
hoe een koe een haas
vangt”, lacht Van den
Akker nog./.

Studententurnvereniging
Suca trachtte onlangs TUE-
studenten te enthou-
siasmeren om eens te
komen zwaaien aan de
rekstok of een sprongetje
over het paard te wagen.
Maar hoe wek je de in-
teresse van de gemiddelde
TUE-student? Nou, dat is
vrij simpel, aldus Suca-
voorzitter Niels Wiersma.
Gebruik op je wervings-
posters het studentikoze
smeermiddel bij uitstek:
drank. En zo kwam het dat
twee weken geleden de
prikborden van de univer-
siteit werden opgesierd
met posters waarop een
dame heelhuids over een
evenwichtsbalk tracht te
komen. Daarboven staat
het cryptische zinnetje:

‘Loop eens dronken over
een lijntje’. Onder de foto
staat vermeld waar je deze
duivelstoer kunt uithalen:
‘Kom turnen bij Suca!’.
Wat moeten wij ons hier als
turnleken bij voorstellen?
Is het de bedoeling dat je je
eerst moed indrinkt
voordat je bij Suca met de
turntoestellen aan de slag
gaat? Wat is er in he-
melsnaam gebeurd met
het aloude motto: ‘Een
gezonde geest in een
gezond lichaam’? Vooral de
turnsport doet bij deze ge-
vleugelde uitspraak vaak
dienst als referentiekader.
Maar blijkbaar niet bij
Suca.
Moed indrinken is volgens
Wiersma niet de reden van
het aangeschoten ter

training verschijnen van
leden. Het komt echter wel
voor dat leden op don-
derdag, één van de vaste
trainingsavonden van
Suca, de wekelijkse borrel
van de studievereniging
letterlijk en figuurlijk
achter de kiezen hebben.
Dat maakt ze dan niet altijd
even turnbereid. Het is
volgens Wiersma wel eens
voorgekomen dat er
mensen tijdens het trai-
ningsuur in bezopen
toestand in slaap gevallen
zijn in het toestelhok. Al
haast hij zich om er bij te
vermelden dat zatlappen
niet meetrainen (“De
wereld tolt dan immers al
hard genoeg”). En mocht
het onverhoopt nog eens
nodig zijn om nuchterheid

te bewijzen door over een
lijntje te lopen, hebben
Suca-leden natuurlijk een
niet te onderschatten
voordeel, aldus de voor-
zitter.
De combinatie drank-
turnen ziet Wiersma als
meeliften op het positieve
beeld dat de gemiddelde
student heeft van drank.
Dat kan dan ook mooi af-
stralen op turnen.
Misschien een wat
kromme redenatie, maar
volgens Wiersma bevindt
deze hele promotionele
campagne zich nog in een
experimenteel stadium.
Mocht de campagne suc-
cesvol blijken te zijn, wat
zich zou uiten in een
stijging van het aantal
leden, dan zal Suca dit
direct meedelen aan
Cursor.

Een gezonde geest in een dronken lichaam
Foto: Bram Saeys


