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Formaldehyde-waardes in grondwater rondom L-en M-gang Pav

ITEM-medewerkers tijdelijk terug naar o
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Het Paviljoen, wat kun je daar als je
het over het gebouw hebt, nu in
positieve zin over opmerken? Okee,
de kantine, uitgevoerd in trendy
steigerhout, ziet er best leuk uit.
Toen ik er jaren terug in een van de
sombere collegezalen een lezing
bijwoonde, zei een oud-student die
er al jaren niet meer was geweest:
“Het ruikt hier nog altijd hetzelfde”.
Die opmerking komt voor mij opeens
in een heel ander licht te staan naar
aanleiding van de ontdekking van
teveel formaldehyde in het grondwater rondom twee vleugels. Dat stinkt
schijnbaar ook ontzettend. Maar het
zal ongetwijfeld de beroerde
ventilatie van de ruimtes zijn, die
destijds zorgde voor de geurherinnering van die alumnus.
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Al anderhalf jaar ondervinden bewoners
van de L- en M-gang fysieke klachten.
Volgens secretaresse Bianca van
Broeckhoven gaan die verder dan een
loopneus of een schorre keel. “Er is ook
sprake van hoofdpijn, neusbloedingen
en in mijn geval van vermoeidheid. Dat
laatste kan samenhangen met het feit
dat ik na de verhuizing uit het TeMagebouw een kind heb gekregen, maar
mijn collega heeft er ook last van. Die
wijt het aan het feit dat ze weer een
jaartje ouder is geworden en zo vindt
iedereen wel een excuus.”
Capaciteitsgroepvoorzitter prof.dr. Fred
Langerak, die niet wil ingaan op de aard
van zijn klachten, zit inmiddels al ruim
een jaar in het IPO-gebouw. Hij kreeg al
snel na de verhuizing naar het Paviljoen
klachten, die het noodzakelijk maakten
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Het grondwater in de buurt van de L- en
M-gang in het Paviljoen is vervuild met
formaldehyde. De gemeten waardes van
die stof komen uit boven de toegestane
norm. Voor de gezondheid bestaat geen
direct gevaar, want in de kantoorruimtes
zitten de waardes ruim onder de norm,
aldus directeur bedrijfsvoering Jos
Hermus. Medewerkers van de capaci
teitsgroep ITEM (Innovation Technology
Entepreneurship & Marketing), die
gehuisvest is op beide gangen,
verhuizen zo snel mogelijk naar een
tijdelijk onderkomen.

Een wereldreis, ja - die ging ik
maken. Een jaar in het buitenland
studeren. En ooit emigreren
natuurlijk, naar ‘een huis in Toscane’.
Maar puntje kwam bij paaltje en ik
kwam nergens. Home sweet home.
Lang verlof, dat nam ik wel. Drie
keer, ter ere van de geboortes van
evenzoveel kinderen, van wie de
derde momenteel nog wordt
verwacht (terwijl Sjoukje Kastelein
mij vervangt bij Cursor). Voor mij
het allermooiste excuus - net als
dat van de out-of-officemedewerkers
op pagina 8 en 9.

De M-gang in het Paviljoen. Foto | Bart van Overbeeke

dat hij vertrok uit de L-gang. Ook drie
andere medewerkers zijn vorig jaar op
andere plekken in het Paviljoen
geplaatst. Het bestuur van de faculteit
Industrial Engineering & Innovation
Sciences (IE & IS), waar ITEM onder valt,
heeft tijdelijke huisvesting gevonden op
de plek waar ITEM vandaan kwam: het
oude TeMa-gebouw. Dat is nu bedrijvenverzamelgebouw Connector en wordt
gebruikt door het Innovation Lab.
Volgens directeur bedrijfsvoering Jos
Hermus heeft adviesbureau Tauw in
november grondwatermetingen

Vervangende tentamenmogelijkheden v
De TU/e wil studenten de mogelijkheid
bieden om vrijdag 21 januari bij de
demonstratie tegen de kabinetsplannen
te zijn en biedt daarom vervangende
tentamengelegenheden. De rector gaf
in het Bestuurlijk Overleg van maandag
17 januari aan dat individuele studenten
de mogelijkheid moeten krijgen om met
de betrokken docent tot een alternatief
te komen.
Het is nog niet bekend wanneer de
vervangende tentamens zijn. Studenten

die van de mogelijkheid gebruik willen
maken, moeten uiterlijk 20 januari
een mail sturen naar STU@tue.nl.
Het alternatieve tentamen is overigens
geen extra tentamenkans.
Voor vrijdag staan veertig tentamens
gepland, meldt het Onderwijs en
Studenten Service Centrum (STU).
Die zullen wel gewoon doorgaan. STU
heeft 1.521 studenten gemaild over het
besluit.
Vanaf het TU/e-terrein vertrekken vrijdag

Geen cijferlijst in
diplomaregister
14 januari 2011 - Het landelijke
diplomaregister zal straks alleen
uitgereikte diploma’s bevatten en
geen cijferlijsten, gevolgde vakken
of diplomasupplementen. Maar wat
niet is kan nog komen, schrijft
staatssecretaris Zijlstra.

De minister weet het nog niet
14 januari 2011 - Hoeveel geld kan
het hoger onderwijs tegemoet zien
zodra masterstudenten hun basisbeurs
inleveren? Hoe kan Nederland weer
in de top 5 van kenniseconomieën
terechtkomen? Minister Van Bijsterveldt
kan het nog niet zeggen.

om 11.00 uur bussen naar Den Haag om
te demonstreren tegen de bezuinigingen
in het onderwijs, waaronder de
langstudeerregeling.
Voor meer informatie en aanmelding,
kun je terecht op www.eindhoven21jan.
nl. Studenten die niet naar Den Haag
gaan, kunnen nu ook op afstand
‘meedoen’. De website www.pixel
protest.org is een online platform
waar mensen via een animatie virtueel
kunnen meelopen in een steeds langer
wordende mars.

[E]

Rutte: “Kwaliteit hoger
onderwijs onvoldoende”

Maximaal 187.340 euro salaris
voor onderwijsbestuurders

Weinig steun voor ‘spontane
actie’ Amsterdamse studenten

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

14 januari 2011 - Nederlandse studenten
worden niet goed genoeg bediend,
vindt premier Mark Rutte, en dat zint
hem niet. Hij belooft beter hoger
onderwijs als studenten zelf bereid
zijn om financieel meer bij te dragen.

17 januari 2011- Topfunctionarissen van
hogescholen en universiteiten mogen
straks niet meer dan 187.340 euro per
jaar verdienen. Doen ze dat toch, dan
kan de minister het te veel verdiende
geld bij hen terugvorderen. Dat staat
in het wetsvoorstel ‘normering
bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector’ dat
minister Donner van binnenlandse
zaken vrijdag naar de Tweede Kamer
heeft gestuurd. Hoogleraren vallen
niet onder de regeling.

17 januari 2011 - Een groep “bezorgde
studenten” heeft het “heft in eigen
handen” genomen en het service- &
informatiecentrum van de UvA en HvA
bezet. Ze willen vrijdag tentamenvrij
en busvervoer naar de demonstratie
in Den Haag.

Grades not included in diploma database
14 January 2011 - The nation’s diploma
database will only come to include the
actual degrees, no grades, courses taken,
or diploma supplements. Still, anything
can happen, says State Secretary Zijlstra.

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

uitgevoerd en zijn de uitslagen daarvan
aan het begin van 2011 besproken. De
metingen wijzen uit dat de formaldehyde-vervuiling de zogenaamde
interventiewaarde overschrijdt. Dat leidt
ertoe dat het grondwater gereinigd moet
worden, aldus Hermus. In samenspraak
met het College van Bestuur wordt nu
gekeken hoe dit aangepakt moet
worden. Het is overigens de gemeente
die als het ‘bevoegd gezag’ een
beslissing moet nemen over een
mogelijke grondwatersanering.
Hermus: “Tauw heeft ook direct

Studiemarathon
17 januari 2011 - Om 9.00 uur afgelopen
maandag is in Utrecht een studie
marathon begonnen. Als protest tegen
de bezuinigingen op het hoger
onderwijs volgen studenten in Utrecht,
Groningen en Amsterdam 72 uur lang
uiteenlopende colleges. Allerlei grote
namen steunen de marathon.

Stufi loopt niet uit de hand
17 januari 2011 - Ondanks de enorme
toename van het aantal studenten
wist de overheid de kosten van
studiefinanciering de afgelopen jaren
in toom te houden: studenten moesten
een steeds groter deel lenen.

Hbo betaalt extra uitloopjaar
universiteit
17 januari 2011 - Een vriendelijk gebaar,
dat extra uitloopjaar voor masterstudenten. Maar het kan het hbo tientallen
miljoenen euro’s gaan kosten, vreest
Fontys-voorzitter Marcel Wintels.

Minister still unsure
14 January 2011 - How much money
will higher education receive if Master
students give up their basic grant?
How will the Netherlands get back into
the top 5 of knowledge economies?
Minister Van Bijsterveldt does not yet
have the answers.
Rutte: “Quality of higher education still
subpar”
14 Jnauary 2011 - Dutch students are not
tended upon the way they should be,
according to PM Mark Rutte, and he’s
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viljoen te hoog

oude stek
aangegeven dat er geen gevaar voor de
gezondheid is, omdat er geen direct
contact mogelijk is tussen het grond
water en de mensen. De klachten
zouden volgens Hermus kunnen zijn
ontstaan doordat grondwater is
opgezogen door de spouwmuren en
daarna uitgewasemd in de kantoorruimtes. In die ruimtes zijn wel
verhoogde formaldehyde-waardes
aangetroffen, maar nooit waardes die de
interventiewaarde overschreden.
Onderzoek vindt al plaats sinds het
voorjaar van 2010 door de arbodienst
van de TU/e, Arbo Unie, en daarbij is
volgens Hermus steeds in nauw overleg
met de bedrijfsarts bepaald of er een
gevaar zou zijn voor medewerkers. Een
tweede rapport van de arbodienst zal
maandag 24 januari besproken worden
met de betrokken medewerkers. Hermus
laat weten dat zij op aanvraag ook
vertrouwelijk inzicht kunnen krijgen in
het 88 pagina’s dikke rapport over de
grondwatermetingen van Tauw.

Onrust onhoudbaar
Volgens Fred Langerak is de onrust
onder de medewerkers in de L- en
M-gang inmiddels onhoudbaar
geworden: “Het beheerst teveel de
dagelijkse gang van zaken, waardoor
het ook een negatief effect gaat hebben
op ons werk.”
In samenwerking met Dienst Huisves
ting is de afgelopen dagen gezocht naar

tijdelijke huisvesting voor de veertig
ITEM-medewerkers. Naar alle waar
schijnlijkheid gaat het grootste deel van
de groep zo snel mogelijk naar
vrijstaande ruimtes in Connector en een
klein deel kan geplaatst worden in de
U-vleugel van het Paviljoen. (HK)

[E]

Groundwater near the
Paviljoen’s L and M
hallway is contaminated
with formaldehyde.
Measurements showed that values
exceeded the allowable standard.
There are no health risks, since values
of the water in the office spaces are far
below the standard, says managing
Director Jos Hermus. Those working
at the ITEM capacity group, which is
located in both hallways, will be moving to a temporary accommodation as
soon as possible.

vanwege demonstratie
Ook hoogleraren komen 21 januari naar
Den Haag om te demonstreren tegen
de kabinetsplannen. In vol ornaat zullen
ze langs het Torentje van premier Rutte
trekken. Aan de TU/e hebben zich
inmiddels 58 hoogleraren aangemeld,
onder wie twee emeriti. Op woensdag
hadden zich 175 studenten aangemeld
om mee te gaan. (JvG)

bothered by that. He promises to
improve higher education if students
are willing to contribute financially.
Study marathon
17 January 2011 - At 9AM, Utrecht started
its study marathon. By means of protest
against the cutbacks in higher education,
students in Utrecht, Groningen and
Amsterdam attended various classes for
72 hours straight. A large number of big
names expressed their support for the
marathon.
Maximum salary for educational
board set at 187,340 euro
17 January 2011 - In time, senior
executives at colleges and universities
will only be allowed to earn a maximum
of 187,340 euro a year. Should their
salary exceed the maximum, the
government can reclaim any excess pay.
This can be found in the billl ‘standar
dization of remuneration for senior
executives in public and semipublic
sector’, which minister Donner sent to
the House of Representatives last Friday.
Professors are exempt from the rule.

[E]

TU/e wants to give students a chance to attend
Friday’s demonstration
against government
plans, and decided to offer an alternative exam schedule. Exact dates for the
alternative exams are not yet available.
Students that want to take TU/e up on
their offer should send an e-mail to
STU@tue.nl no later than January 20.
The rescheduled exams are not meant
as second chances, because the regular exams will be held as planned.

Little support for ‘impulsive action’
Amsterdam students
17 January 2011 - A group of “concerned
students” decided to “take matters into
their own hands” and occupy UvA and
HvA’s service & information center.
They want all exams to be cancelled on
Friday as well as free bus transport to
the demonstration in The Hague.
Hbo pays extra year at university
17 January 2011 - It’s a sympathetic
gesture, an extra year for Master
students. Unfortunately, it could cost
hbo’s tens of millions of euros, fears
Marcel Wintels, Chairman of the Board
at Fontys.
Student grant is not getting out of hand
17 January 2011 - Notwithstanding the
enormous increase of students in the
past years, the government managed
to control the costs of student grants.
Students had to loan an ever larger
part of their money.

TomTom-topman wordt
kwartiermaker ‘Smart Mobility’
TU/e-alumnus dr.ir. Carlo van de Weijer,
vice-president Traffic Solutions van
TomTom, gaat op 1 maart aan de slag als
kwartiermaker voor de derde strategic
area van de TU/e: ‘Smart Mobility’. Bij
dit speciale aandachtsgebied zijn
universiteitsbreed ruim 230 onderzoe
kers betrokken: 80 mensen uit de
wetenschappelijke staf en 150
promovendi en postdocs.
Van de Weijer zegt veel zin te hebben in
zijn nieuwe functie die hij gaat combineren met zijn werk voor TomTom. “De
verdeling van mijn werkweek zal half
TomTom half TU/e zijn”, zo laat hij
weten. Volgens hem zet de TU/e een
goede stap door ‘Smart Mobility’ aan te
wijzen als speciaal aandachtsgebied.
“Dit initiatief wordt ook vanuit de
industrie in de regio van harte ondersteund. Er gebeurt in de regio heel veel
op dit gebied en het is goed dat de TU/e
er nu bijvoorbeeld ook met haar opleidingen extra aandacht aan besteedt.”
TomTom staat zeer positief tegenover
zijn nieuwe functie. “Ze vonden het
fantastisch dat de TU/e hier zo snel actie
op ondernomen heeft. De spreekwoor
delijke universitaire traagheid is aan de
TU/e blijkbaar verleden tijd. Ik zal me de
komende tijd eerst eens goed ingraven
in de universiteit en de materie en veel
spreken met de betrokken hoogleraren
en direct betrokkenen van buiten de
universiteit. Met hoogleraren als
Maarten Steinbuch en Jan Fransoo had
ik overigens al regelmatig contact.”
Op het gebied van ‘Smart Mobility’ ziet
hij voor de TU/e kansen om op wereldniveau mee te kunnen draaien. “Je ziet
dat de ontwikkeling van de auto de
laatste jaren steeds dichter is toegegroeid naar de competenties van de
TU/e op het gebied van automotive,
elektrotechniek, embedded software en

Carlo van de Weijer. Archieffoto | Marieke Duijsters

logistiek. Je mag de auto van vandaag
de dag qua complexiteit gerust
vergelijken met een waferstepper of een
MRI-scanner.”
De kartrekkende hoogleraren van dit
aandachtsgebied zijn afkomstig van vijf
verschillende faculteiten: Werktuigbouw
kunde, Industrial Engineering & Innovation Sciences, Electrical Engineering,
Wiskunde & Informatica en Bouwkunde.
Zoals het er nu uitziet zal het aandachtsgebied vier deelterreinen omvatten:
‘Automotive Technology’, ‘Intelligent
Transport Systems’, ‘Freight Transport
and Logistics’, ‘Mobility and Traffic’.
‘Smart Mobility’ is de derde strategic
area van de TU/e, naast de al bestaande
voor ‘Energy’ en ‘Health’. Van die twee
zijn respectievelijk drs. Rick Harwig
(voormalig CTO van Philips) en drs. Roel
Fonville (voormalig senior vice-president
Philips Healthcare Nederland) de

Ach en Wee

kwartiermakers. Zij zijn vorig jaar al
begonnen. (HK)

[E]

Starting March 1, TU/e
alumnus dr.ir. Carlo van
de Weijer, Vice President at TomTom’s Traffic
Solutions, will take up the position of
trailblazer for TU/e’s third strategic area:
Smart Mobility. Over 230 researchers
from all over university are involved in
this specific area of interest: 80 people
from the scientific staff, and 150 PhD
students and postdoctoral researchers. According to Van de Weijer, TU/e
is taking an important step forward by
making Smart Mobility a specific point
of interest. “This initiative is applauded
by regional industries as well. A lot is
happening in this field regionally, so
it’s a good thing TU/e is drawing extra
attention to the subject by highlighting
it in their curriculum.”
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Aftrap FuTUre
De helft van de 55 leden van de nieuwe
vereniging FuTUre was donderdag 13
januari aanwezig bij de kick-off van dit
Young Professional Network van de TU/e.
In de openingstoespraak koppelde
CvB-lid Jo van Ham FuTUre aan de
TU/e-strategie 2020 waarin een
belangrijk aspect is gelegen in het
‘ruimte geven aan talent’. Vervolgens
gingen de 17 mannen en 9 vrouwen
speeddaten met elkaar.
Hanneke van Leur, communicatiemede
werkster bij de faculteit Biomedische
Technologie, was een van de deelnemers.
“De reden van mijn lidmaatschap is de
mogelijkheid om ambitieuze jonge
mensen buiten mijn faculteit te leren
kennen. Dat lukt hier. Ook merk je dat
de TU/e een kleine organisatie is; met
iedereen die ik date had ik op een of
andere manier wel een link, door mijn
functie of door mijn persoonlijke leven.
Ik sprak bijvoorbeeld met een associated
professor uit Duitsland. Ik heb zelf
een half jaar in dat land gewerkt.”
Onder de 55 young professionals zijn
volgens mede-oprichtster Heidi Prevoo

Ook Valorisation Grant
voor isolerend baksteen
Vorige week berichtte Cursor over
drie subsidies voor de TU/e in de
najaarsronde van de Valorisation
Grants van Technologiestichting STW.
Maar er blijkt nog een vierde subsidie
toegekend aan de TU/e. Doordat in de
overzichtlijst van STW deze subsidie,
voor ir. Bert van Schaijk van Bouwkunde,
per abuis werd toegekend aan de TU
Delft, werd deze door Cursor over het
hoofd gezien.

Bij de speeddate konden dertien nationaliteiten elkaar ontmoeten. Foto | Bart van Overbeeke

13 nationaliteiten vertegenwoordigd.
Er zijn ongeveer evenveel mannen als
vrouwen en evenveel wetenschappers
als niet-wetenschappers, allen jonger
dan 35 jaar.
Van Leur is positief over de doelgroep.
“We zitten veelal in dezelfde fase. We
denken na over stappen in onze carrière
of hebben die net gezet. Verder ben ik
nieuwsgierig wat FuTUre gaat brengen.”

De vereniging heeft nog geen volgende
activiteit gepland, en staat nog open
voor ideeën. (NS)

[E]

Half of FuTUre’s 55
members attended the
kickoff of TU/e’s Young
Professional Network on
Thursday, January 13.

Met een 1e fase Valorisation Grant van
25.000 euro gaat Van Schaijk, universitair docent in de unit Building Physics
and Systems, bekijken of het haalbaar is
om poreus baksteen te gebruiken voor
een isolerende gebouwschil in plaats
van de bekende, apart geïsoleerde en
arbeidsintensieve spouwmuur.
Keramiek (baksteen) heeft veel nuttige
eigenschappen. Het is hard, druksterk,
brandwerend en geluidsisolerend.
Door de steen in de kern extra poreus
te maken, wordt het ook nog eens

thermisch isolerend. Inmiddels is
aangetoond hoe zulke poreuze,
isolerende bakstenen gemaakt
kunnen worden.
Met hulp van de TU/e-faculteit
Scheikundige Technologie en de
Universiteit Twente wil Van Schaijk
nu onderzoeken of de beoogde
procestechnologie voor de productie
van de extra poreuze bakstenen
ook economisch haalbaar is. (TJ)

[E]

Ir. Bert van Schaijk,
assistant professor at the
Department of Architecture, Building & Planning,
was awarded a 1st Phase
Valorization Grant worth 25,000 euro
from Technology Foundation STW. Van
Schaijk will use the money to research
the possibility of using porous bricks to
create isolating building shells, instead
of using the common, separately isolated and labor-intensive hollow walls.

Anti bacteriële coating
TU/e-alumnus in finale Shell Award

Inschrijving Van Dammebeurs nog open

Hossein Mahmoud, die tijdens zijn
studie aan de TU/e een antibacteriële
coating ontwikkelde, heeft met zijn
bedrijf AM Coatings de finale gehaald
van de LiveWire Young Business Award
van Shell. Deze prijs werd woensdag
12 januari uitgereikt aan de ‘beste
innovatieve jonge ondernemer’ van
2010. Winnaar was de Delftse
onderneming Salusion, met een
incontinentie-notificatiesysteem.

De inschrijfperiode van de Marina van
Damme-beurs is tot 28 januari verlengd.
De beurs is bedoeld voor aan de TU/e
afgestudeerde vrouwen, bij voorkeur
jong en geboren uit ouders zonder
academische opleiding. De beurs
-negenduizend euro groot- wordt op
3 maart voor de tweede keer door de
TU/e toegekend.

Hossein Mahmoud kwam op het idee
voor zijn coating toen hij stage liep bij
het Dutch Polymer Institute, tijdens
zijn studie Scheikundige Technologie.
“Het principe was al bekend (het bestaan
van een polymeer met antibacteriële
werking, red.), maar ik heb vervolgens
die wetenschappelijke kennis omgezet
in een commercieel product”, aldus
Mahmoud. Hij ontwikkelde een
halffabricaat dat verwerkt kan worden
in verf. Een antibacteriële muurverf
bijvoorbeeld is interessant voor

ziekenhuizen, sauna’s of sportscholen,
en als coating kan het nuttig zijn in
implantaten of in de scheepvaart.
Mahmoud studeerde eind 2007 af aan
de TU/e.
Het voordeel ten opzichte van bestaande
antibacteriële coatings is dat Mahmoud
geen gebruik maakt van gifstoffen
(biociden). Daardoor is de coating
breder inzetbaar en is er geen kans
op resistentie. De bacteriedodende
werking van de coating van Mahmoud
is mechanisch. Daardoor is de werking
tevens permanent. Het polymeer is
gebaseerd op een polyacrylaat dat
gemodificeerd is met zogenaamde
quaternaire ammoniumgroepen.
Dit fungeert als een soort prikkeldraad:
bacteriën worden hierdoor als het ware
lek geprikt.
Mahmoud laat weten dat al diverse
verfproducenten belangstelling hebben
getoond voor zijn halffabricaat. Het is
de bedoeling dat het binnenkort op de
markt komt. Verder wil Mahmoud zijn

bedrijf AM Coatings uitbreiden. Hij is
nog op zoek naar een chemicus met
ervaring in polymeerchemie. (SK)

[E]

TU/e alumnus Hossein
Mahmoud, who
developed an antibacterial coating during his
time at the Department of Chemical
Engineering and Chemistry, reached
the finals of Shell’s LiveWire Young
Business Award with his company AM
Coatings. Although he didn’t win, his
coating, which can be used for paint, for
example, will soon be marketed anyway.
The coating’s advantage lies in the fact
that it works mechanically, instead of by
means of toxins. Because of that, it can
be used for various applications, and
it’s permanent.

TU/e draait de thermostaat naar
beneden op ‘Warme Truiendag’
De TU/e doet op vrijdag 4 februari mee
aan de landelijke Warme Truiendag. De
verwarming gaat op de nachtstand, dus
een dikke trui is noodzakelijk. De actie
is bedoeld om de aandacht te vestigen
op energiebesparing.
Tijdens de landelijke actie wordt iedereen opgeroepen om een warme trui aan
te trekken zodat de verwarming wat
lager kan. Volgens de Vereniging
Klimaatverbond Nederland, organisator
van de actie, levert elke graad tempera
tuursverlaging een energiebesparing op
van 7 procent. Deelnemers wordt ook
gevraagd na te denken over permanente
energiezuinige maatregelen in huis of
op het werk.
Hoeveel besparing de actie op de TU/e
gaat opleveren, is nog niet berekend.
“Het hangt heel erg af van de buiten

temperatuur”, aldus Thijs Meulen van
Dienst Huisvesting. Hij verwacht dat de
temperatuur in de meeste gebouwen
rond de middag niet verder daalt dan tot
18°C. “En dat zou al veel zijn; die
afkoeling gaat heel langzaam.”
Studenten en medewerkers van de TU/e
zullen via een mailing, uitdeelacties en
een Youtubefilmpje van de Energy Man
geattendeerd worden op de Warme
Truiendag. Het is de eerste keer dat de
TU/e meedoet aan het initiatief. (SK)

[E]

On Friday, February 4,
TU/e will participate
in the national Warm
Sweater Day. Heating will
be set to night mode, so a sweater will
be a bare necessity. The campaign is
meant to focus on energy saving. On the
day of the campaign, people are asked
to wear warm sweaters, so everyone can
lower the heating. According to the campaign’s organization, the Dutch Climate
Alliance (Klimaatverbond), lowering
your heating by a mere degree reduces
energy consumption by seven percent.
Participants are also asked to consider
more permanent steps against waste of
energy, either at home or at work.

Deelneemsters maken kans op een
bedrag van negenduizend euro, te
steken in een studie, stage of project.
Ook zijn er twee troostprijzen van
duizend euro te vergeven. De kandidaten hoeven niet in de wetenschap
werkzaam te zijn: ambitieuze vrouwen
in het bedrijfsleven of de overheid
komen ook in aanmerking.
Vorig jaar won dr.ir. Jannie Wijnen de
beurs. De alumna van Biomedische
Technologie gebruikte het bedrag om
een half jaar als postdoc onderzoek
te doen naar borstkanker aan het
Universitair Medisch Centrum te Utrecht.

De Marina van Damme Beurs wordt
beschikbaar gesteld door dr.ir. Marina
van Damme. Zij was de eerste vrouw die
(in 1953) in Delft promoveerde. Ook voor
alumni van Delft en Twente is jaarlijks
een beurs beschikbaar. In Eindhoven
wordt de beurs uitgereikt door het
Universiteitsfonds Eindhoven (UfE). (TJ)
De inschrijving sluit op 28 januari 2011.
Voor meer informatie:
http://tinyurl.com/marinavandamme

[E]

The registration period
for the marina van
Damme grant has been
extended until January
28. The grant is meant
for women who graduated from TU/e,
and whose parents are preferably not
academics. On March 3, the nine thousand euro grant will be awarded for the
second time.
For more information, check
http://tinyurl.com/marinavandamme.

Nieuw loonstrookje
voor personeel TU/e
Medewerkers van de TU/e hoeven zich
volgende week niet ongerust te maken
wanneer hun loonstrookje in de
brievenbus valt. Behalve de opmaak van
het maandelijkse salarisoverzicht
verandert er voor het personeel niets.
Betaaldata, frequentie, bedragen en
percentages blijven zoals vanouds,
alleen is de verwerking van alle
gegevens met ingang van deze maand
overgegaan van Randstad Payroll naar
Raet Gemal.
“Randstad stopt per 2012 met zijn
dienstverlening. Uit voorzorg stappen
we echter een jaar eerder over naar een
andere organisatie, zodat de overgang
probleemloos verloopt”, vertelt Jurgen
Weisfelt van de Dienst Personeel en
Organisatie (DPO).
De afgelopen maanden is hard gewerkt
aan de invoering van het nieuwe
salarisverwerkingssysteem. Om alle

medewerkers goed te informeren, stuurt
DPO vrijdag 21 januari iedereen een
e-mail. In dat bericht staat een korte
toelichting en een verwijzing naar de
website van de TU/e, waar uitleg wordt
gegeven over de gewijzigde opmaak van
het loonstrookje. (FvO)

[E]

TU/e employees
shouldn’t panic when
they check their pay slip
next week. Apart from the new layout,
nothing changed for staff. Pay dates,
frequency, amounts and percentages
will all stay the same, it’s just that,
starting this month, data handling is
taken care of by Raet
Gemal instead of Randstad Payroll.
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Studentenfractie PF wil basiskwalificatie studieadviseurs
Studentenfractie PF heeft in een brief
aan het College van Bestuur gevraagd
om minimale eisen op te stellen voor
studieadviseurs. Vergelijkbaar met een
basiskwalificatie die nu al geldt voor
universitaire docenten. Volgens de PF
zou het wenselijk zijn om een algemene
norm in te stellen voor een dergelijk
belangrijke functie.
Christopher Gits, tot vorige maand
PF-fractievoorzitter: “We hebben
afgelopen jaar tijdens het Landelijk
Overleg van Fracties (LOF) begrepen dat
er op de meeste universiteiten geen

eisen zijn verbonden aan de aanstelling
als studieadviseur. Iedere instelling is
vrij om te bepalen aan welke kwalifica
ties ze moeten voldoen.”
De PF heeft daarop de Dienst Personeel
en Organisatie (DPO) en het Onderwijsen Studenten Service Centrum (STU) om
een toelichting gevraagd. Daaruit bleek
dat de TU/e onder meer de volgende
eisen stelt aan studieadviseurs:
academisch werk- en denkniveau,
kennis en inzicht in studievaardigheden
en het betreffende curriculum,
communicatieve vaardigheden, affiniteit
met de doelgroep, empatisch- en

analytisch vermogen.
In hun antwoord benadrukken DPO en
STU dat de studieadviseur een
zogeheten eerstelijnstaak vervult. Voor
specifieke problemen wordt de
studieadviseur geacht om door te
verwijzen naar de studentenadviseurs
binnen STU. Het STU houdt verder een
vinger aan de pols om te kijken of er bij
studieadviseurs behoefte is aan
bijscholing. Het kan dan gaan om onder
meer gesprekstechnieken, het
herkennen van psychische klachten of
het omgaan met cultuurverschillen.
De PF bracht het onderwerp daarna in

Universiteitsraad zoekt
nieuwe voorzitter
U-raadsvoorzitter Monique Segers legt
per 1 februari om persoonlijke redenen
haar functie neer en verlaat de TU/e.
Een zoektocht naar een opvolger is
inmiddels gestart. Nog niet duidelijk is
wie haar functie tijdelijk gaat invullen.
Half december maakte Segers haar
voortijdige vertrek kenbaar aan de leden
van de U-raad. Ze heeft besloten om de
komende twee jaar meer tijd in te
ruimen voor haar familie. Eind juni zou
haar eerste termijn van twee jaar
aflopen. Segers zegt de functie met veel
plezier vervuld te hebben en zou over
twee jaar ook graag weer willen
terugkeren naar de TU/e. Daar zijn
overigens geen afspraken over gemaakt.
Rinus van Weert, U-raadslid voor de
personeelsfractie PUR, zegt het vertrek
van Segers te betreuren. “Het kwam
voor ons toch wel als een bliksemslag
bij heldere hemel. Toen ze medio vorig
jaar na haar een zwangerschapsverlof
terug was, ging ze voortvarend aan de
slag. Ik kan echter begrijpen dat ze met
vier kinderen besluit een tijd voor haar
gezin te kiezen.”
Van Weert is lovend over haar functioneren tot op heden. “Ze heeft veel
nieuwe initiatieven opgestart, meegeholpen de U-raad in de goede richting te

Ook buiten de universiteit zouden de
bezuinigingen doorwerken. Daar gaan
volgens universiteitenvereniging VSNU
nog eens duizend banen van onderzoe
kers verdwijnen.
Maar staatssecretaris Halbe Zijlstra
wuift de kritiek weg. “Mensen ontslaan
is een eigen keuze”, zei hij afgelopen
woensdag in dagblad Spits. “Ze hebben
voldoende eigen vermogen om de twee
magere jaren te overbruggen. Al die
glossy folders en opleidingsdirecties,
daar kun je een leuke slag maken.”
Tot 2015 bezuinigt Zijlstra, daarna komt
het budget volgens hem weer terug op
het oude niveau. Hij zegt uiteindelijk
maar tien miljoen te korten. De
universiteiten, die in de tussentijd toch

voor het opstellen van normen die
ervoor zorgen dat een sudieadviseur zijn
werk professioneel en correct uitvoert.
Tot slot adviseert de PF om studieadviseurs elkaar te laten coachen zodat ze
altijd op iemand terug kunnen vallen
met vragen of bij problemen.
Gits geeft aan dat het verzoek aan het
CvB niet wil zeggen dat er iets mis is met
de huidige situatie. “Maar naar de
buitenwacht maak je met een basis
kwalificatie voor studieadviseurs wel
duidelijk dat je je zaakjes op orde hebt.”
(FvO)

[E]

In a letter to the Execu
tive Board, student
party PF suggested that
university counselors
must meet certain minimum requirements, comparable to the current basic
qualifications for assistant professors.
According to PF, a general norm for a
position that important is desirable.
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Monique Segers. Archieffoto | Bart van Overbeeke

krijgen en ze was een goede partij ten
opzichte van het College van Bestuur.
Een tweede termijn zou in juli stilzwijgend zijn aanvaard.”
Op dit moment zoekt de vertrouwens
commissie binnen de raad naar een
opvolger. Als die niet gevonden wordt,
gaat men op zoek binnen de instelling.
Van Weert durft er nog geen datum aan
te verbinden. Ook kan hij nog niet
zeggen of hij tijdelijk het voorzitterschap
overneemt van Segers. Tijdens haar
zwangerschapsverlof in 2010 heeft hij
dat wel gedaan. Van Weert: “Daar

hebben we het nog niet over gehad en ik
moet ook kijken of het kan met mijn
huidige werkzaamheden.” (HK)

[E]

U-council’s chairwoman
Monique Segers will
resign as per February 1.
She will leave TU/e and
wants to spend the next two years with
her family. The search for a successor has already begun, but there is no
temporary replacement yet.

“Universiteiten moeten 5000
banen schrappen”
Door de bezuinigingen zullen universiteiten minstens vijfduizend banen
moeten schrappen, waarvan 1100 onderwijsbanen. Dat zeggen ze in een
‘factsheet’ over de plannen van het
kabinet.

december 2010 ter sprake in de
universiteitsraad. Volgens Gits heeft
rector prof.dr.ir. Hans van Duijn beloofd
er serieus naar te kijken. “We hebben
hem vervolgens nog een brief gestuurd
met daarin een onderbouwing van ons
verzoek en enkele suggesties gedaan.”
Volgens de PF moet er bij de aanstelling
van studieadviseurs op worden gelet dat
zij aantoonbaar een aantal relevante
vaardigheden bezitten zoals de
beheersing van gesprekstechnieken en
adviestechnieken. Mocht dat niet het
geval zijn, dan moet er een mogelijkheid
komen om ze daarin te scholen.
Verder zou er een standaard informatie
pakket of scholingsprogramma
opgesteld moeten worden voor
studieadviseurs voordat ze studenten
gaan begeleiden. Zo zijn ze op de
hoogte van procedures en regelgeving
bij hun opleiding binnen hun faculteit of
op universitair niveau.
De PF denkt dat de gedragscode van de
Landelijke Vereniging van Studieadviseurs (LSVA) een goede richtlijn kan zijn

ergens het geld vandaan moeten halen
om het gat te dichten, spreken van “de
grootste bezuinigingen op wetenschappelijk onderwijs en onderzoek sinds de
Tweede Wereldoorlog”.
Voor hun schattingen rekenen de
universiteiten één ontslag per bezuiniging van 100.000 euro. Dus als er 110
miljoen euro wordt bezuinigd op
onderwijs, kost dat ongeveer 1.100
banen.
Daar komen nog andere kosten
bovenop, denken de universiteiten.
Staatssecretaris Zijlstra wil dat de
universiteiten gaan reorganiseren, maar
dat kost ook tijd en geld. Bovendien
zullen studenten ook rekening houden
met het verhoogde collegegeld voor
langstudeerders en ‘creatief inschrijfgedrag’ gaan vertonen. Misschien kiezen
ze minder zware en kortere opleidingen,
of ze schrijven zich in bij het hbo, in de
hoop dan langer te mogen studeren,
terwijl ze als dubbelstudent wel een
universitaire opleiding gaan volgen.

Eerder sprak VSNU-voorzitter Sijbolt
Noorda nog van 2.500 banen die de
universiteiten zouden moeten schrappen. Dat aantal is nu naar boven
bijgesteld. (HOP)

[E]

Because of cutbacks,
universities will have to
shed at least five
thousand jobs, 1100 of
which will be positions in education.
The news was presented by VSNU in a
fact sheet on the government’s plans.
Still, State Secretary Halbe Zijlstra
discards all criticism. “Firing people
is a personal choice,” he told Spits
newspaper last Wednesday. “These
people have sufficient private property
to bridge two poor years. Al those
glossy leaflets and educational boards
can easily be cut.”

Bob Walrave. Foto | Bart van Overbeeke

“Gelukkig kan ik veel thuiswerken”
De werkkamer van Bob Walrave,
aio bij Industrial Engineering &
Innovation Sciences, ligt in de L-gang
van het Paviljoen. Samen met de
M-gang is deze in opspraak geraakt
vanwege de gezondheidsklachten
van haar bewoners vanwege een
verhoogde concentratie van
formaldehyde.
Wat zijn je klachten?
“Ik heb last van een verstopte neus,
ik ben moe en ik heb tranende ogen
die prikken. Die klachten begonnen
toen ik nog in de M-gang werkte.
Omdat ik ook diabetespatiënt ben,
kom ik veel in het ziekenhuis en heb
daar in overleg met mijn artsen de
nodige allergietesten gedaan. Daar
kwam niets uit. Ik ben ook naar de
TU/e-bedrijfsarts geweest. Maar het
zijn van die klachten waarbij je niet
sterk staat. Mijn collega’s en ik
twijfelden aan onszelf. We werken
allemaal hard, zijn we daarom moe?”
Hoe ga je ermee om?
Op eigen initiatief, maar met
medewerking van mensen van het
secretariaat die inzicht hebben in de
bezetting van kamers, konden mijn
kamergenoot en ik tijdelijk verhuizen
naar het IPO-gebouw. Dat was in de
maanden oktober en november.

De klachten verminderden wel, maar
erg langzaam. Toen die kamer ingezet
werd om studenten werkruimte te
geven, gingen we weer terug naar het
Paviljoen en kwamen in de L-gang.
Mijn collega kreeg onmiddellijk weer
dezelfde klachten. Inmiddels is zij
naar de C-gang verhuisd. Ik werk nu
zoveel mogelijk thuis. Twee of drie
dagen in de week ben ik op mijn
kamer. Het is misschien niet zo
collegiaal, maar momenteel de
gezondste oplossing.”
Hoe zie je de toekomst?
“Ik hoorde dat er plannen zijn om mijn
groep ITEM te verhuizen. Maandag
is er een bespreking waarbij ook de
bedrijfsarts, de grondwateronder
zoekers en directeur bedrijfsvoering
Jos Hermus aanwezig zijn. Dan horen
we wel hoe het verder moet.” (NS)

[E]

The office of Bob
Walrave, research
assistant at Industrial
Engineering, is located
in the L corridor of the Paviljoen. Along
with the M corridor, it was the talk of
the campus because of its residents’
health issues caused by an increased
value of formaldehyde.
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Algemeen

for the course by Internet at
Studyweb.tue.nl

ICMS | ICMS lecture ‘Aan de Dommel’
by Prof.dr. Hans Clevers, Hubrecht
Institute
Title: ‘Lgr5 Stem Cells in Health and
Disease’
Date: Wednesday January 26
Time: 16.00 hrs
Location: Filmzaal Zwarte Doos
TEACH: teaching support of TU/e Staff |
Workshop TRD16 ‘Voice training’
(Dutch)
Do you have a sore throat or a hoarse
voice after giving a lecture or presen
tation? Would you like to improve your
audibility in the lecture hall? In that
case you might want to participate in
the workshop ‘Voice training’.
The workshop aims at improving the
use of your voice in lectures, presen
tations and instructions, and at the
prevention of a strained voice. During
the workshop a teacher of speech
therapy will give you information.
Your performance is recorded on
camera. You will be given advice
based on that recording.
The workshop consists of two sessions
that will take place on Tuesday 8
February from 13.30 - 16.00 hours and
on Tuesday 1 March 2011 from 13.30
- 16.30 hours. This course is also a part
of the TU/e BKO training program.
More information can be obtained
from Esther Vinken (phone 3117; email
e.vinken@tue.nl). You can register

DPO | Nieuw salarissysteem in 2011
In de maand januari ontvangt u uw
salarisstrook. Deze maand ziet die er
anders uit dan u gewend bent. In plaats
van een salarisstrook van Randstad
Payroll, ontvangt u een salarisstrook
van Raet Gemal. Reden is dat de TU/e
per 1 januari 2011 is overgestapt op
een nieuw salarisverwerkingssysteem.
De oude aanbieder, Randstad Payroll,
heeft aangegeven volgend jaar te
stoppen met de dienstverlening.
Om een kwalitatief hoogwaardige
salarisverwerking te kunnen borgen,
is de dienst Personeel en Organisatie
van de TU/e op zoek gegaan naar een
andere dienstverlener op dit gebied.
Na een aanbestedingstraject is Raet
Gemal als beste aanbieder uit de bus
gekomen. De afgelopen maanden is
hard gewerkt aan de invoering van het
nieuwe salarisverwerkingssysteem,
dat vanaf 1 januari 2011 operationeel is.
Naar alle medewerkers wordt een
e-mail verstuurd met daarin een korte
toelichting van de veranderingen en
een link voor aanvullende informatie.

FACULTEITEN
Alle faculteiten | Keuzevak ‘Filosofie
en causaliteit’ (0FC11)
Docent: prof.dr. Palmyre Oomen,
bijzonder hoogleraar wijsbegeerte.

20 januari 2011

Periode: Semester B (kwartielen 3 en 4)
Tijd: dinsdags 13.45 - 15.30 uur
Aanvang: 1 februari
Plaats: IPO, zaal 0.98
Studiepunten: 4 ECST
Toegankelijk voor: studenten van alle
opleidingen, geen voorkennis vereist
Inschrijving: via Studyweb
Indien gewenst kan dit vak ook
meetellen voor het ‘Certificaat Filosofie’
van de TU/e.
Voor meer informatie: zie OWINFO,
of neem contact op met de docent:
024 - 3566545, p.m.f.oomen@tue.nl.

E.J. Busselaar MSc verdedigt op
maandag 24 januari zijn proefschrift
tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Design of an
Optical Sensor to Improve the
Detectability of Pores in Fingerprints’.
Busselaar promoveert aan de faculteit
Technische Natuurkunde. De promo
toren zijn prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen
en prof.dr.ir. P.H.J. Schellekens.

MENSEN

Ir. M. Breurken verdedigt op dinsdag
25 januari haar proefschrift tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van
het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Molecular probes
for imaging tissue remodeling’.
Breurken promoveert aan de faculteit
Biomedische Technologie. De promotor
is prof.dr. E.W. Meijer.

Bureau Promoties en Plechtigheden |
Promoties
P. Schwabe MSc verdedigt op maandag
24 januari zijn proefschrift tegen de
bedenkingen van een commissie.
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘High-speed Crypto
graphy and Cryptanalysis’. Schwabe
promoveert aan de faculteit Wiskunde
& Informatica. De promotoren zijn

F.M.Y. Guillaume MSc verdedigt op
dinsdag 25 januari haar proefschrift
tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Applications of
Lévy processes in credit and volatility
modelling’. Guillaume promoveert aan
de faculteit Wiskunde & Informatica. De
promotoren zijn prof.dr. W. Schoutens
en prof.dr.ir. O.J. Boxma
J. Li MSc verdedigt op woensdag
26 januari haar proefschrift tegen de
bedenkingen van een commissie.
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Analysis of the
Perception of Graphical Encodings
for Information Visualization’.
Li promoveert aan de faculteit
Wiskunde & Informatica. De promo
toren zijn prof.dr.ir. J.J. van Wijk en
prof.dr.ir. J.-B.O.S. Martens

Advertenties

Keuzevak filosofie (0FC11)

Filosofie en
causaliteit

Ir. R. Lavrijsen verdedigt op donderdag
27 januari zijn proefschrift tegen de
bedenkingen van een commissie.
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Another spin in
the wall Domain wall dynamics in
perpendicularly magnetized devices’.
Lavrijsen promoveert aan de faculteit
Technische Natuurkunde. De promo
toren zijn prof.dr.ir. H.J.M. Swagten
en prof.dr. B. Koopmans.

Docent: prof. dr. Palmyre Oomen, bijzonder hoogleraar wijsbegeerte
In dit college verkennen we het denken over ‘causaliteit’ vanuit zeer
verschillende invalshoeken: Spelen redenen een causale rol? Kunnen
natuurwetten oorzaken zijn? Is binnen een complex van oorzaken dé ene
‘verantwoordelijke’ oorzaak aan te wijzen? Daarbij komen al doende vele
grote thema’s uit de filosofiegeschiedenis aan bod.
Werkvorm: inleiding en het samen lezen en bespreken van teksten van
klassieke filosofen (Aristoteles, Thomas van Aquino, David Hume,
Immanuel Kant) én van denkers uit het moderne causaliteitsdebat.
De impact van de zeer verschillende filosofische posities wordt
geïllustreerd met voorbeelden zoals o.m. de mind-body problematiek
en het technisch handelen.

Wanneer

: Semester B (kwartielen 3 en 4)
dinsdags 13.45-15.30 uur, vanaf 1 februari 2011
Waar
: IPO-gebouw zaal 0.98
Studiepunten : 4 ECTS
Voor wie
: voor studenten van álle faculteiten
geen voorkennis vereist
Inschrijving
: via Studyweb
Indien gewenst kan dit vak ook meetellen voor het Certificaat Filosofie
van de TU/e, zie: http://onderwijs.ieis.tue.nl/nl/certificaten/prst

Meer informatie op http://owinfo.tue.nl bij vakcode 0FC11,
of via de docent: prof.dr. Palmyre Oomen, T: 024 –3566545, E: p.m.f.oomen@tue.nl.
cursor-thomas more 110114.indd 1

prof.dr. T. Lange en prof.dr.
D.J. Bernstein.

17-01-2011 13:21:45

Intreerede
Prof.dr. A.J.H. Donné houdt op vrijdag
28 januari zijn intreerede aan de
faculteit Technische Natuurkunde.
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in de
Blauwe Zaal van het Auditorium.
De titel van zijn intreerede is
‘A diagnostic dilemma’.

DIVERSEN
Association of Chinese Students
and Scholars Eindhoven | Expositie
ontwerpwedstrijd - 21 januari tot
4 februari
Een expositie van de winnende
inzendingen van de door de Association
of Chinese Students and Scholars
Eindhoven (ACSSE) uitgeschreven
ontwerpwedstrijd is te zien van 21
januari tot 4 februari op vloer 1 van
het Hoofdgebouw. Het thema van de
ontwerpwedstrijd, uitgeschreven onder
de achterban van ACSSE was: hoe kijk
je tegen studeren, wonen en leven in
Eindhoven aan? De inzendingen
mochten allerlei vormen hebben, van
foto’s, films, tekeningen tot ontwerpen.
TU/e-alumnus Loek Daemen van
Stadvis Creative Concepts ontwierp
vervolgens in afstemmming met ACSSE
een tentoonstelling rond de wedstrijd.
Deze is te zien van 21 januari tot 4
februari op vloer 1 in het Hoofdgebouw.

VACATURES
Bestuursvoorlichter / communicatie
adviseur CEC, V89.1298, 1,0 fte,
tijdelijke aanstelling met uitzicht op
vast dienstverband.Schaal 11 CAO
Nederlandse Universiteiten.
PhD position Biomass valorization,
Faculteit ST, V37.1296, 1,0 fte, 4 jaar,
Schaal 27 CAO Nederlandse Universiteiten Promovendus.
Postdoc position Catalyst characteri
zation by TEM, Faculteit ST, V37.1297,
1,0 fte, 1 jaar, Schaal 10 CAO
Nederlandse Universiteiten.
Bedrijfskundig projectleider, STU,
V28.1299, 0,8 fte, Periode van 1 jaar
met uitzicht op vast dienstverband,
Schaal 10 CAO Nederlandse
Universiteiten.

Voor meer informatie ga naar:
http://jobs.tue.nl.

Snel veel geld verdienen in EINDHOVEN?!
Modern bedrijf zoekt 50 fulltime/ parttime callcentermedewerkers
Holland Financials
Korte beschrijving
Zoek jij een (bij)baan waarbij je jouw eigen werktijden bepaalt, zeer riant verdient en samenwerkt met gezellige collega’s?
Dat kan bij ons! Wij bieden je al snel doorgroeimogelijkheden, een unieke werklocatie t/o Centraal Station Eindhoven,
in de groene toren, plus een salarisindicatie tussen 10 en 15 euro per uur!
Beschrijving
Holland Financials in Eindhoven zoekt vanwege haar sterke groei enthousiaste collega’s om ons gezellige inhouse callcenterteam te komen versterken. Je benadert mensen die hebben aangegeven interesse te hebben, om een afspraak te maken voor
onze financieel adviseurs. Wij onderscheiden ons door een prettige bedrijfscultuur en uitstekende doorgroeimogelijkheden.
Bovenop het uitstekende basissalaris bieden wij buitengewone bonusregelingen, waardoor jouw verdiensten flink oplopen:
€ 15 per uur is geen uitzondering!
Je kunt jezelf inroosteren van maandag t/m donderdag in de middag of avond (12.30-17.00u of 17.00-21.30u).
Op vrijdag zijn de werktijden van 10.30-17u en op zaterdag van 10-14u.
Functie eisen
Beheersing van Nederlandse taal, wil om te scoren en beschikbaarheid van wekelijks minimaal 12 uur.
De minimum leeftijd is 17 jaar.
Contactgegevens:
Holland Financials
Dhr. Robert Reynhout
Robert@holfin.nl
040-2121111
www.holfin.nl
Reacties graag doorsturen naar vacatures@holfin.nl
cursor-holland fin. 100927.indd 1

HOLLAND
FINANCIALS BV
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Vox Academica
Prof.dr. Tanja Lange, hoogleraar Coding en
Crypto, faculteit Wiskunde & Informatica

“Ook bij het nieuwe
pinnen geldt: steek niet
overal je bankpas in”
Recent is een consumentencampagne
van start gegaan om ‘het nieuwe pinnen’
te introduceren. De belangrijkste
verandering: niet meer doorhalen, maar
insteken. De vertrouwde magneetstrip
wordt namelijk vervangen door een
EMV-chip. Deze nieuwe bankpas zou
minder makkelijk te skimmen zijn, en
dus veiliger betaalverkeer opleveren.
Maar is de EMV-chip wel zo veilig?
“Dat we de overstap gaan maken naar
een ander betaalsysteem staat voor mij
buiten discussie”, zegt Tanja Lange,
hoogleraar Coding en Crypto aan TU/efaculteit Wiskunde & Informatica. “Laatst
werd er een groot bedrag van mijn rekening afgeschreven, zonder dat ik er weet
van had. Bleek dat tijdens een congres in
Canada mijn bankpas geskimd was bij
het huren van een auto. Bankpasfraude
is tegenwoordig zo eenvoudig: de apparatuur is goedkoop en zo in de winkel te
krijgen, en het enige wat je hoeft te doen
is een originele pas door een aangepaste
reader te halen. Daar hoef je echt geen
wiskundige voor te zijn.”

“Sommige buitenlandse betaalkaarten
bevatten naast een magneetstrip nog
een RFID-chip. Een dergelijke chip zit ook
in bijvoorbeeld je OV-chip of paspoort,
maar is eveneens relatief gemakkelijk én
op afstand uit te lezen. Risicovol,
alhoewel een simpel aluminiumfolietje
in je portemonnee heel effectief kan zijn
in het voorkomen van ellende.”
“De nieuwe EMV-chip is zeker veiliger
dan de magneetstrip of RFID-chip. Een
EMV-chipkaart moet gedurende de
gehele betaaltransactie in de kaartlezer
aanwezig zijn. Ook voert de kaart
calculaties uit en vindt er authenticatie
plaats. Van de reader naar de kaart toe,
maar ook met behulp van een pincode
vanuit de gebruiker naar de kaart. Er zit
een heel protocol achter: wie doet wat in
welke volgorde. Door al deze verschillende interacties is het chip-systeem
veel lastiger te kraken. Toch is het een
onderzoeksgroep uit Cambridge al
gelukt een belangrijke error in deze
chiptechnologie bloot te leggen. Met wat
rekenwerk wisten ze de pin-cryptologie

Effe zeuren
“We gaan naar Rome!”, zong het
Nederlandse volk in 1934, toen ons
voetbalteam zich voor het wereld
kampioenschap had geplaatst.
Het duurde maar één wedstrijd, maar
toch. Nu zingen de universiteiten:
Elke welgeaarde prof
in toga naar het Binnenhof
Van onze decaan kreeg ik een dringende
oproep om morgen, 21 januari, met
mijn collegae-emeriti naar Den Haag te
gaan -vervoer wordt geregeld- om te
protesteren tegen de maatregelen van
Van Bijsterveldt en Zijlstra. Ik reageerde
nogal kregel; ik denk dat een samenscholing van hoogleraren in toga meer
lachlust dan respect zal opwekken.
We hebben een stagnatiekabinet. Er
gebeurt niets aan de hypotheekrente
aftrek en niets aan de AOW-leeftijd.
Maar, volgens bankier Willem Buiter
zijn die maatregelen onvermijdelijk en
zullen ze nog in deze kabinetsperiode
worden genomen. “Want”, zegt hij,
“de beloften van een kabinet zijn het
papier niet waard waarop ze geschreven
zijn.”
Rutte heeft zich overgeleverd aan Wilders,
die wel houdt van hypotheekrenteaftrek
en AOW’ers, maar niet van hoger
onderwijs. Een verhoging van de
belastingen met een paar procent had
alle problemen opgelost. Dan waren
de lasten eerlijker verdeeld en waren
de kortingen op de bejaardenzorg, de

gehandicaptenzorg en het onderwijs
overbodig geweest. Hoeveel proteste
rende hooggeleerden zouden op een
regerings- of gedoogpartij hebben
gestemd?
Wat zou het volk vinden van een optocht
van hoogleraren? Als die allemaal komen,
zo’n 3000, is het een cortège van het
Malieveld tot Rooms Koning Willem II
op het Binnenhof. Zou het volk geloven
dat er zoveel hooggeleerden zijn in dit
land? Waarom gaat het dan niet beter
met ons, en wat kost dat allemaal?
Iedere prof tweederde van de
Balkenendenorm, samen ongeveer
300 miljoen. De universitaire wereld is
nog altijd een elitewereld. Het ontslaan
van hoogleraren is waarschijnlijk niet
zo eenvoudig. Veel makkelijker zal het
zijn om te bezuinigen op vacatures en
tijdelijke plaatsen: promovendi en
postdocs. Ik denk niet dat we de wedstrijd
gaan winnen; ik blijf morgen thuis.

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

Prof.dr. Tanja Lange. Foto | Bart van Overbeeke

te omzeilen. De UK Card Association was
niet blij met deze publiciteit en heeft
zelfs dringend verzocht de gepubli
ceerde stukken over dit lek offline te
halen. Maar bij een echt goed beveiligd
systeem mogen dergelijke fouten
gewoon niet gebeuren. Waarmee ik niet

meteen wil suggereren dat de EMVchipkaart een onveilige betaalmanier is,
maar wel dat er meer onderzoek gedaan
moet worden naar het totale plaatje. Een
systeem is zo sterk als zijn zwakste
schakel. En natuurlijk geldt nog steeds
een stukje persoonlijke alertheid.

Wanneer een kaartreader ergens onder
de toonbank staat weggestopt, vertrouw
ik het niet en gaat mijn bankpas daar
niet in.” (NT)

It all starts with U
De universiteit heeft een koers uitgezet
voor de komende tien jaar. Maar hoe
staan we er nu voor? Waar zijn studenten
en medewerkers trots op en wat hebben
ze daar zelf aan bijgedragen?

Heidi Prevoo | beleidsmedewerker
Wie ben je en wat doe je?
“Mijn naam is Heidi Prevoo en ik werk
sinds augustus 2009 als beleidsmedewerker Instellingsbeleid voor de
TU/e. In deze veelzijdige baan krijg ik de
kans om een groot aantal faculteiten,
diensten en instituten van de TU/e te
leren kennen. Zo ben ik bijvoorbeeld
verantwoordelijk voor het schrijven
van het Jaarverslag van de TU/e en
ondersteun ik de directie van het
Stan Ackermans Instituut.”
Waar ben je trots op, kijkend naar
de TU/e?
“Aan de TU/e werken veel jonge en
ambitieuze mensen. Zij zetten zich in
door het verrichten van hoogstaand
onderzoek, het geven van uitdagend
onderwijs, het vervullen van managementtaken en het aandragen van
verfrissende en nieuwe ideeën. Al met al
wordt er hard gewerkt voor de TU/e en
aan de eigen carrière. Die gedrevenheid
en creativiteit om mij heen maakt de
TU/e een inspirerende werkomgeving.”
Hoe draag je hier zelf aan bij?
“Samen met mijn collega’s Sagitta

Peters, Theo Hofman en Peter Pasmans
heb ik me het afgelopen jaar ingezet
om FuTUre op te zetten, het Young
Professional Network van de TU/e.
Een van de belangrijkste doelen van
het netwerk is het leren (kennen) van en
het geïnspireerd raken door collega’s.
Binnen het netwerk leer je ook collega’s
kennen met wie je in je dagelijkse werk
niet zo snel in aanraking zou komen.
Dit zijn vaak mensen met andere
achtergronden, ambities en inzichten.
Dit geeft je de kans om je horizon te
verbreden en de TU/e beter te leren
kennen.”

ook pas het begin. Onze volgende
uitdaging is het organiseren van
inspirerende en leuke bijeenkomsten,
waarmee we de leden boeien en
uitnodigen om het beste uit zichzelf
en de TU/e te halen.”
Waar zou je aan de TU/e graag je tanden
in zetten?
“In mijn eigen werk als beleidsmede
werker. Mijn huidige functie biedt me de
mogelijkheid om heel veel kanten van
de TU/e te leren kennen. Deze kans wil
ik volledig benutten. Daarnaast blijf ik
me de komende tijd natuurlijk inzetten

Heidi Prevoo.

Wat is je volgende mijlpaal hier?
“Afgelopen donderdag was de officiële
kick-off van het netwerk. Dat was
natuurlijk al een mijlpaal op zich, maar

voor FuTUre. Ons team gaat zijn uiterste
best doen om ervoor te zorgen dat het
netwerk echt van de grond komt.” (NS)

8 | Achtergrond

20 januari 2011

Out of office

“Schrijven lukt mij aan de TU/

Tekst | Monique van de Ven
Beeld | iStockphoto en privéfoto’s
Werken aan biomaterialen in een Amerikaanse toponderzoeksgroep, backpacken
in Nepal, schrijven aan boeken in Wassenaar of duizenden kilometers rond de
Noordzee fietsen: een langere periode van verlof kan uiteenlopende redenen
hebben. Mails aan het adres van medewerkers ‘off-campus’ mogen dan met een
automatisch ‘out of office’ worden beantwoord, maar echt los van hun TU/e-werk
komen ze lang niet altijd. Cursor sprak een aantal TU/e’ers over hun sabbatical of
andersoortig langdurig verlof.

[E]

They’re either working on biomaterials in a US top research team,
backpacking in Nepal, writing a book in Wassenaar, or cycling
thousands of miles around the North Sea: long-term leave can have
all kinds of reasons. And although e-mails addressed to any of these
off-campus staff members may return with an automated out-of-office reply, many
of them can’t really let go of their TU/e jobs. Cursor interviewed several TU/e people
about their sabbatical or other type of long-term leave.

Johan Schot aan het werk op zijn kantoor in Wassenaar.

Prof.dr. Johan Schot (49) is hoogleraar
techniekgeschiedenis en transitie
studies, tevens wetenschappelijk
directeur van de Stichting Historie
der Techniek op het TU/e-terrein.
Momenteel werkt hij een jaar op het
NIAS, het Netherlands Institute for
Advanced Studies in Wassenaar.
Schot vindt het een eer om op het NIAS
te werken: “Op het NIAS kom je pas
door een aanvraag te schrijven die
moet concurreren met die van anderen”.
In Wassenaar werkt hij, samen met
collega’s uit heel Europa, aan een groot

project: het schrijven van zes boeken
(en het, in samenwerking met diverse
grote musea, opzetten van een virtuele
tentoonstelling) over “de geschiedenis
van Europa vanuit de lens van de
techniek”.
Schots verblijf in Wassenaar is geen
officieel sabbatical; hij heeft geen
verlof en doet evenmin een beroep op
bepaalde regelingen van de universiteit.
“Ik werk gewoon op een andere plek
samen met collega’s aan een groot
project.” Het NIAS betaalt de TU/e een
vervangsubsidie voor het deel van zijn
Eindhovense werkzaamheden dat Schot

“Het gaat in Amerika soms ha
Patricia Dankers (32) is universitair
docent, verbonden aan de faculteit
Biomedische Technologie en het
Instituut voor Complexe Moleculaire
Systemen. Van april tot december
werkte ze in de onderzoeksgroep van
prof. Sam Stupp aan de Northwestern
University in Chicago.

met moleculen en metingen aanloopt
als wij in Eindhoven.”
Amerikaanse onderzoekers zijn bovendien, zonder uitzondering, maximaal
gedreven, constateert Dankers:
“De meesten willen professor worden,
terwijl veel Nederlandse onderzoekers
uiteindelijk een andere baan ambiëren

Het maken van peptide amfifielen
(oftewel een bepaald soort moleculen)
die als biomateriaal gebruikt kunnen
worden in tissue engineering en
drug-deliverytoepassingen, is waarmee
Dankers zich in Chicago vooral heeft
beziggehouden. Een ander doel van
haar verblijf daar was het opzetten van
een samenwerking tussen de groepen
van Stupp en die van haarzelf en Bert
Meijer in Eindhoven, om de uitwisseling
van aio’s en studenten te vergemakke
lijken.
Na haar tweede promotie aan de
Universiteit Groningen, die ze in 2011
overigens nog moet verdedigen, was
haar uitstapje naar het buitenland
“eigenlijk niet meer dan logisch”.
Het onderwerp was aan de TU/e dan
ook al besproken voordat Dankers er
in oktober 2008 als UD begon. “Ik ben
voornamelijk naar de VS gegaan om
buitenlandervaring op te doen en eens
een kijkje in de keuken te nemen van
een Amerikaanse toponderzoeksgroep.
Het is mooi om te zien dat men hier
bijvoorbeeld tegen dezelfde problemen
Patricia Dankers in Chicago, met op de
achtergrond de beroemde Willis Tower
(voorheen Sears Tower).
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/e slecht”
in die tijd niet kan uitvoeren. “Voor
het grootste deel van mijn onderwijs
is iemand ingehuurd, terwijl collega’s,
voor zover nodig, de rest opvangen.”
Maar sommige andere Eindhovense
taken lopen gewoon door, aldus Schot:
“Ik ben zo nu en dan ook gewoon op de
TU/e en heb verder dagelijks telefonisch
en per mail contact met de universiteit”.
Volgens de hoogleraar reageerden
collega’s positief op zijn uitstapje
naar Wassenaar. “Ik ben enkele jaren
geleden dan ook al begonnen met de
voorbereidingen voor dit bezoek.” Het
is overigens niet de eerste keer dat
Schot voor wat langere tijd off-campus
is: in 2007 en 2008 deed hij, mede
dankzij een hiervoor gewonnen beurs,
een tijdlang onderzoek aan het European University Institute in Italië.
Schot is bovenal positief over zijn wat
langere zakelijke uitstapjes, “vooral
vanwege de continue contacten en
samenwerking met onderzoekers uit
verschillende landen. Daarnaast kan
ik me hier in Wassenaar meer concentreren op mijn onderzoek. Historici
schrijven boeken, daarvoor is veel rust
en concentratie nodig. Aan de TU/e
lukt mij dat slecht; daarvoor moet ik
elders zijn”.
Voor meer informatie over het project
waaraan Schot in Wassenaar werkt:
www.inventingeurope.eu.

ard tegen hard”
en vaak niet in de academische wereld
blijven. Daarbij gaat het in Amerika
soms hard tegen hard, dat heeft wel
mijn ogen geopend. Niet iedereen is
aardig tegen elkaar”.
Afgezien van haar onderwijstaak liep
Dankers’ TU/e-werk gedurende de
maanden in Chicago feitelijk gewoon
door, zoals de besprekingen (via mail
en Skype) met aio’s, postdocs en
studenten en het schrijven van
rapporten, artikelen en subsidie
aanvragen. “Soms had ik het idee dat
ik eigenlijk twee banen had. Ik had er
experimenteel méér uit kunnen halen
als ik, voordat ik UD werd aan de TU/e,
als postdoc in de groep van Stupp was
begonnen.”
Hoewel ze terugblikt op “een leerzame
en fantastische ervaring”, ook als
tijdelijk inwoner van het bedrijvige
Chicago, kijkt ze ernaar uit om weer
in Eindhoven aan de slag te gaan.
“In onze groep is een aantal nieuwe
aio’s begonnen en ons biomaterialen
onderzoek begint erg goed te lopen.
We zijn volop bezig met de ontwikkeling
van supramoleculaire polymeren voor
nierregeneratie, met als doel om een
deel van een bioartificiële kunstnier te
maken.” Ze is ervan overtuigd dat ze
snel weer op haar plek is aan de TU/e:
“Mijn agenda begint in elk geval alweer
aardig vol te stromen, net alsof ik niet
weg ben geweest.”

“Nooit eerder zolang op alleen mezelf aangewezen”
Wieb Kingma (57) is coördinator interne
zaken van de faculteit Scheikundige
Technologie. Afgelopen jaar nam hij
vier maanden verlof, waarvan hij
twee maanden solo fietsend rond
de Noordzee doorbracht.
Er eens voor langere tijd tussenuit gaan,
bijvoorbeeld voor een langere reis:
toen de TU/e een paar jaar terug de
mogelijkheid van verlofsparen startte,
was Kingma direct geïnteresseerd.
In vijf jaar hamsterde hij zo vijftig dagen
bij elkaar, aangevuld met nog wat
reguliere verlofdagen. Afgelopen april
ging hij eerst op vakantie naar
Andalusië, waar zijn vrouw op dat
moment al een paar weken Spaanse
les volgde: “Zij had, deels met mij
overlappend, een ‘sabbatical’ van
drieënhalve maand en gaf daar haar
eigen invulling aan. Zo was het ook
niet moeilijk om ‘thuis’ los te laten”.
Dat loslaten begon op 6 mei, toen hij
op de fiets stapte om de North Sea
Cycle Route te gaan rijden: een circa
zesduizend kilometer lange route die
grotendeels de kustroutes van de
landen rond de Noordzee volgt.
Onderweg overnachtte hij onder meer
in jeugdherbergen en op campings.
Kingma reed de route bewust alleen:
“Bij zo’n lange tocht is het niet zo
praktisch voor vrienden om delen
ervan mee te fietsen. Bovendien was
ik nooit eerder zolang op alleen mezelf

aangewezen; het trok mij wel om dat
eens te doen, om die kant van mezelf
een keer te ontmoeten. Om zelf mijn
dagindeling te bepalen, met niemand
te hoeven -en kunnen- overleggen of je
nu links- of rechtsaf gaat, hoe vroeg of
laat je opstaat…”.
Grote moeite had hij niet met het
alleen-zijn, maar de aanspraak miste
hij zo nu en dan wel. Het echte terug
verlangen naar huis kwam na de vlucht
van Noorwegen naar Schotland:
“Het was prachtig fietsen op Shetland
en Orkney (Schotland, red.), maar die
tochten gaven me ook het gevoel:
‘ik leg wel kilometers af, maar kom
geen stap dichterbij huis’. Ik had geen
rust meer om ergens nog langer te
blijven, had elke dag het gevoel dat ik
naar mijn eindpunt aan het rijden was”.
Contact met het thuisfront was er
gedurende de hele tocht trouwens
wel regelmatig: via zijn weblog,
telefonisch of per sms. “Op een gegeven
moment heb ik zelfs gezegd: ‘Nu wil ik
even alleen maar fietsen; even geen
telefoontjes’.”
Aan het begin van de zomervakantie
kwam hij thuis, waar familie, vrienden
en buren hem feestelijk onthaalden en
aanmoedigden bij zijn laatste meters.
Zijn verlof, de ervaring en herinnering
gaven hem volop energie om daarna
weer aan de slag te gaan aan de TU/e,
zegt Kingma. “Thuis heb ik eerst de
reis nog eens kunnen nalopen en

Wieb Kingma na aankomst vanaf Orkney in John O’Groats, in Noordoost-Schotland.

herbeleven, heb ik foto’s bekeken en
op internet gezet. Terug op de TU/e
was het een rustige periode waarin
ik een maand goed kon acclimatiseren.
Mijn taken waren in de tussentijd
bovendien prima opgevangen; bij
terugkomst lag er geen achterstallig
werk te wachten. Ik had zin om weer
te beginnen.”

“Goed om eens even afstand te nemen”
Anna Houwen (55) is grafisch ontwerper
en programmamaker bij het bureau
Studium Generale. Ze liep negen weken
stage in Londen, was daarna even
terug in Nederland, om half november
voor anderhalve maand naar Nepal te
vertrekken.
Ook in haar vorige banen maakte
Houwen al regelmatig dankbaar gebruik
van de mogelijkheden voor betaald en
onbetaald verlof. “Na een aantal jaren
werken in eenzelfde omgeving is het
goed om even afstand te nemen van je
werk, heel andere dingen te doen en
te kijken hoe ik verder wil. Het levert je
nieuwe inzichten op”, vindt ze.
“Daarbij kan ik na afloop echt denken:
wat hebben we het goed in Nederland,
wat heb ik een fijn huis, een geweldige
baan en een goed leven met vrienden.”
Dit keer wilde ze onder meer graag haar
Engels verbeteren, “omdat het Engels
aan de TU/e steeds meer de voertaal
wordt”. Houwens verblijf in Londen,
vanaf begin augustus, begon dan ook
met twee weken Engelse les aan een
taleninstituut. Daarna liep ze zeven
weken stage bij Candlestar: een
kunstorganisatiebureau waarmee
Studium Generale eerder samenwerkte
voor de tentoonstellingen ‘Water’ en
‘Earth’. “Het was geweldig om negen
weken in Londen door te brengen; om
de stad te verkennen, te genieten van

alle mooie musea en parken, te zien
hoe mensen daar wonen, werken en
leven en daar voor een korte tijd deel
van uit te maken.”
Half november pakte ze haar rugzak voor
een trektocht door Nepal. Daags voor
haar vertrek vertelt ze: “Het reisseizoen
is in oktober/november en in maart/
april; in die tijd kan ik normaliter nooit
weg, maar nu wel. Ik heb zin om, na
negen weken in een stedelijke
omgeving, lekker te lopen naar
ongeveer vijfduizend meter hoogte,
met om me heen al die prachtige bergen
en andere natuur”.
Haar collega’s reageerden volgens
Houwen erg positief op haar internatio
nale ambities. Haar werk werd in de
tussentijd deels opgevangen door
collega’s en deels uitbesteed.
De ontwerpster spaarde voor haar
verlof, van 1 augustus tot eind
december, flink wat vakantiedagen
bij elkaar. Haar salaris werd in de
tussentijd dan ook gewoon doorbetaald.
Voor haar stage in Londen kreeg ze
financiële steun van de Erasmus-toelage
voor staftraining en vanuit het Employabilityfonds van de TU/e. “Ik heb veel
hulp gehad van Marjo van der Valk
(van het regionaal Leonardo Bureau,
red.) bij het aanvragen van een bijdrage
in de onkosten in Londen. Alleen de
huur daar bedroeg al driehonderd pond
per week.”

Ze heeft zin om in het nieuwe jaar
weer ‘back in business’ te zijn aan de
TU/e - “om weer met een frisse blik te
kijken naar de dingen die ik doe en de
inspiratie die ik tijdens mijn verlof heb
opgedaan, in te zetten op het werk”.

Houwen wilde zelf liever niet op de foto in Cursor. Deze foto maakte ze tijdens haar verblijf in
Londen: een concert van Van Morrison in de Royal Albert Hall.
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Een sprookjesbos van nanodraden
Prof.dr. Erik Bakkers maakte nog maar een jaar geleden de
overstap van Philips terug naar het academisch onderzoek.
Toch scoorde hij in 2010 al een publicatie in Nature en een
Vici-subsidie. Zijn specialiteit: nanodraden. In zonnecellen en
kwantumcomputers kunnen deze minuscule structuren het
verschil maken.
Rij aan rij steken ze kaarsrecht omhoog,
als een aangeplant naaldbos. De bomen
in dit bos doen denken aan vlaggen
masten, met de kenmerkende bolletjes
bovenop de mast. Alleen zijn ze slechts
enkele micrometers hoog en in de
cleanroom gemaakt door prof.dr.
Erik Bakkers (38). Nanodraden zijn
het, laag voor laag opgebouwd uit
halfgeleidermateriaal.
De typische vorm met de bolle hoedjes
hangt samen met de ontstaansgeschiedenis van de nanodraden. Het klinkt als
een sprookje, maar de draden groeien
vanuit een druppel goud, die uiteindelijk
als een hoedje op de draad blijft zitten.
“De gouddruppel werkt als katalysator”,
legt Bakkers uit. “De druppel absorbeert

Een woud van nanodraden.

de atomaire bouwstenen voor de
nanodraad die we in de gasfase
toevoegen. Als de gouddruppel
verzadigd raakt, scheidt hij deze
halfgeleideratomen aan de onderkant
af.” Daar vormen ze spontaan een
kristalrooster dat de gouddruppel optilt.
Na verloop van tijd ontstaat zo een
pilaar ter dikte van de druppel, enkele
honderden atomen dik. Het groeiproces
voltrekt zich op zeer gecontroleerde
wijze, waardoor het kristalrooster
bijzonder weinig defecten bevat. Dit
verschaft de nanodraden bijzondere
eigenschappen die ze geschikt maken
voor allerlei toepassingen. Bijvoorbeeld
in zonnecellen, als minuscule lichtbronnen
en als kwantumbits.

Het groeiproces: de nanodraad groeit uit
vanuit een gouddruppel met opgeloste
halfgeleider.

Bijna tien jaar werkte de chemicus
Bakkers bij Philips aan nanodraden,
alvorens begin 2010 terug te keren naar
de academische wereld. “Toen Philips
rond 2006 zijn halfgeleiderdivisie
afstootte, heb ik nog een paar jaar aan
een Europees project gewerkt, maar
toen dat afliep, was de tijd rijp om de
stap terug te maken.” Op voorspraak
van prof.dr. Paul Koenraad kon hij
begin 2010 aan de TU/e als universitair
hoofddocent aan de slag. Daarnaast
werkt Bakkers in Delft een dag in de
week als deeltijdhoogleraar samen met
Spinozaprijswinnaar Leo Kouwenhoven.
Een jaar later heeft de hij al mooie
resultaten geboekt. Van NWO kreeg
hij in december een prestigieuze
Vici-subsidie waarmee hij in Eindhoven
een groep kan opbouwen, en de week
voor kerst publiceerde Nature een artikel
waaraan Bakkers meewerkte als Delftse
deeltijdhoogleraar.

De draden
groeien uit een
druppel goud
Nanodraden hebben vele toepassingen,
legt Bakkers uit. “De elektrische
weerstand van de draad verandert als
je er een elektrisch veld over aanlegt.
Dat betekent dat je een transistor kunt
maken door aan een nanodraad
elektrodes toe te voegen.” Bij Philips

werkte de chemicus aan hoogfrequente
transistoren op basis van nanodraden.
Door de juiste halfgeleider te gebruiken,
kun je ook nanodraden maken die als
een led licht uitzenden. Zo maakte
Bakkers bij Philips uit een nanodraad
de kleinste lichtbron ter wereld.
Andersom kunnen nanodraden ook
licht absorberen en omzetten in stroom,
zodat je er een zonnecel mee kunt maken.
De meeste elektronica is gemaakt uit
silicium. Voor veel toepassingen zijn
zogeheten III-V-halfgeleiders, zoals
galliumarsenide, echter superieur.
Deze materialen kunnen in tegenstelling
tot silicium licht uitzenden en je kunt er
zonnecellen mee maken die potentieel
een driemaal hoger (tot wel zestig
procent) rendement hebben dan
siliciumcellen. De III-V-halfgeleiders zijn
alleen veel duurder dan silicium, dat uit
zand gewonnen wordt. Dat nadeel kun
je echter compenseren door met
nanodraden te werken, doordat je veel
minder materiaal nodig hebt dan
wanneer je met ‘bulk’-materiaal werkt.
Dat kan wel een factor duizend schelen,
potentieel het verschil tussen ‘te duur’
en ‘rendabel’.
Bovendien hebben nanodraden
praktische voordelen: zo zou je er
flexibele zonnecellen van kunnen
maken. Dit kan ook van organisch
materiaal, maar deze ‘plastic’ zonne
cellen hebben vooralsnog een laag
rendement en verouderen snel. Dat je
met nanodraden van III-V-halfgeleiders
zo’n hoog rendement kunt halen, komt

doordat je gecontroleerd meerdere
lagen van verschillende materialen
op elkaar kunt aanbrengen zonder
defecten. Dit kan zowel in horizontale
plakjes als in verticale schillen
(als een soort jaarringen om bij de
naaldboomanalogie te blijven).

Bij Philips maakte
Bakkers de
kleinste lichtbron
ter wereld
Hierdoor kun je gelijktijdig verschillende
kleuren licht benutten.
Bakkers richt zich aan de TU/e op het
maken van ensembles van nanodraden,
eventueel geschikt als zonnecel.
Komende zomer moet hiervoor een
faciliteit binnen de COBRA-cleanroom
zijn ingericht, zodat Bakkers en collega’s
niet langer labruimte bij Philips hoeven
te huren. Zijn samenwerking met Delft
is daarentegen toegespitst op slechts
enkele draden. Met zijn Delftse collega’s
slaagde hij erin om een enkel vrij
elektron op te sluiten in een nanodraad
en deze vervolgens met een elektrisch
veld te manipuleren. Tot dusverre was
deze manipulatie alleen met magnetische velden gelukt, voldoende reden
voor het veeleisende Nature om het
onderzoek te publiceren.
Deze doorbraak in de manipulatie van

520 dagen op Mars-missie: hoe voorkom je een
Bij het spelen van een strategisch groepsspel heb je qua
tactiek verschillende opties. Ga je voor persoonlijke winst?
Ga je voor een optimaal groepsresultaat? Of kies je een eerlijke
verdeling van de punten? De Designed Intelligence-groep van
de faculteit Industrial Design gebruikt deze strategiebenadering
om de groepsdynamiek te onderzoeken binnen geïsoleerde
groepen mensen met een missie. Testpanel: de bemanning van
een gesimuleerde Mars-missie in Moskou.
In Moskou zitten sinds juni 2010 zes
‘astronauten’ voor minstens 520 dagen
opgesloten in een namaakruimtestation
voor het project Mars500, een
gesimuleerde Mars-missie. Deze zes
bemanningsleden (ingenieurs, medici
en een astronaut) voeren verschillende
onderzoeksprojecten uit, onder andere
op het gebied van groepspsychologie.
Een van de onderzoeken is dat van de
Designed Intelligence-groep van
TU/e-faculteit Industrial Design. Die is
bezig met de ontwikkeling van een
Automatic Mental Health Assistant
(AMHA); een computersysteem dat de
interpersoonlijke en groepsrelaties
binnen een geïsoleerde groep in kaart
brengt.
Het belangrijkste onderdeel van de
Automatic Mental Health Assistant is het
digitale strategiespel Colored Trails.
Drie spelers moeten zich richting een
doel bewegen over een veld met
gekleurde vlakken. Ze hebben gekleurde

dus: “We analyseren welke voorstellen
iemand doet, en waarom. Vervolgens
kijken we hoe er in de tweede fase op de
voorstellen gereageerd wordt.” Door te
kijken hoe vaak iemand hulp geeft,
krijgt of vraagt, kun je zien of iemand
gaat voor persoonlijk belang of dat van
de groep. “Als je met je partner tot een

chips die ze onderling moeten
uitwisselen om toegang te krijgen tot
een bepaald vlak. Hierover moeten ze in
twee fases onderhandelen met hun
medespelers. In de eerste fase doet
iedereen een onderhandelingsvoorstel,
in de tweede fase reageert iedereen op
de voorstellen die hij of zij heeft

Het computer
systeem brengt
interpersoonlijke
en groepsrelaties
in kaart
gekregen. Degene die het dichtst bij het
doel eindigt en daarnaast nog de
meeste chips over heeft, wint.
Uit de handelingen van de spelers komt
allerlei informatie over hun groepstactiek. Dr. Roman Gorbunov, promoven-

Dr. Roman Gorbunov. Foto | Bart van Overbeeke

score komt van 50/50, is dat fair. Een
score van 10/130 is niet fair, maar
misschien wel beter voor de groep.”
Om een compleet beeld te krijgen,
worden de spelgegevens gekoppeld aan
een persoonlijkheidstest die van
tevoren is gemaakt, en een korte
emotietest op het moment van spelen.

Daarnaast wordt ook gekeken naar
lichaamstaal en gezichtsuitdrukking van
de deelnemers.
De strategische keuzes van de spelers
worden verwerkt in een model. De
uitkomst is een diagram dat per speler
inzicht geeft in de gekozen strategie, en
de efficiëntie daarvan. Gorbunov: “Op

Onderzoek | 11

In de rubriek Sluitstuk

Sluitstuk

vertellen afstudeerders
over hun afstudeeronderzoek.

Ramon van Voornveld. Fotomontage | Rien Meulman

Halfgeleiders die alles kunnen

Prof.dr. Erik Bakkers. Foto | Bart van Overbeeke

Zeker als in de nanodraden ook licht
wordt opgewekt om te communiceren
tussen kwantumbits. “Maar zover zijn
we nog lang niet. Dat is helaas nog ver
weg.” (TJ)

[E]

It was only a year ago that
prof.dr. Erik Bakkers
returned from Philips
to take up academic
research once again. Still, in 2010 he
managed to get published in Nature and
receive a Vici grant. His speciality:
nanowire. These tiny structures can
make all the difference in solar cells and
quantum computers.

verstoorde groepsdynamiek?
dit moment wordt die uitkomst nog niet
teruggekoppeld naar de spelers. We
willen automatische tools ontwikkelen
die corrigerende aanwijzingen geven.
Wat ook zou kunnen, is dat een
psycholoog de uitkomsten gebruikt voor
advies aan de groep.” De AMHA moet
een groep uiteindelijk helpen om de
samenwerking en besluitvorming
efficiënter te maken.
Een van de belangrijkste bevindingen
die de groep onlangs heeft gedaan,
is dat beslissingen van een speler
afhangen van wie de onderhandelings
partner is. “We hebben ontdekt dat de
deelnemers anders interacteren met
verschillende partners. Dit betekent dat
de strategie afhangt van, en dus tevens
iets vertelt over de interpersoonlijke
relaties.”
Het testen van de AMHA in het
Mars500-onderzoekscentrum in Moskou
kent een aantal beperkingen. Er kan
maar eens per twee weken een half
uurtje getest worden, er zijn maar zes
proefpersonen en het duurt erg lang
voordat de resultaten worden doorgegeven. Daarom is er ook een online
game ontwikkeld die drie keer per week
door 27 studenten van de TU/e wordt
gespeeld. “Natuurlijk zijn zij niet
geïsoleerd, dus in die zin is het anders
dan de situatie van de astronauten.
Maar daardoor kunnen we juist het
effect van de isolatie zien. Verder gaan

we er vanuit dat we de resultaten van
het online experiment als bevestiging
van het andere kunnen interpreteren.”
De Automatic Mental Health Assistant is
specifiek ontworpen voor geïsoleerde
groepen, in een kleine ruimte, en met
een complexe taak. Gorbunov: “We
zijn vooral in Mars500 geïnteresseerd
omdat deze mensen absoluut geïso
leerd zijn gedurende 520 dagen.

TU/e-studenten
spelen drie keer
per week de
online variant
Dat betekent dat er geen enkele invloed
van buitenaf is om de experimenten te
beïnvloeden. Wel worden er af en toe
bewust stressfactoren toegevoegd.
Bijvoorbeeld dat er minder licht is, of
dat de ventilatie ‘kapot’ gaat. Ik ben
benieuwd wat voor invloed dat heeft
op ons experiment.”
Volgend jaar start de Designed
Intelligence-groep een samenwerking
met het Concordia Research Station
op Antarctica, waar twintig à dertig
wetenschappers afgezonderd van
de buitenwereld onderzoek doen.
Volgens Gorbunov kan de AMHA ook
bruikbaar zijn voor de verbetering van

groepsdynamiek binnen bijvoorbeeld
bedrijven. “Een nadeel is echter wel dat
de groep in Moskou misschien niet
representatief is voor een gemiddelde
groep mensen. We weten niet waarop
zij geselecteerd zijn voor het Mars500project. En een belangrijke factor is
natuurlijk de isolatie, dat is ook niet
representatief. Maar ik ben toch
optimistisch over de mogelijkheid om
onze methode toe te passen in een
dagelijkse situatie. Het lijkt aannemelijk
dat mensen hun vriendschap op
dezelfde manier in het spel uitdrukken,
of ze nu wel of niet geïsoleerd zijn.” (SK)

De verwerking, de opslag en het
versturen van gegevens in de ict
gebeurt met onderdeeltjes van
verschillende materialen. De verwer
king van data op chips vindt elek
tronisch plaats, de opslag in een
harde schijf gebeurt magnetisch en
het versturen van de gegevens verloopt
optisch via glasvezels. Als al deze
stappen konden worden uitgevoerd
met hetzelfde materiaal, zou de
vertaalslag tussen de afzonderlijke
stappen overbodig worden. En dat
scheelt ruimte en energie.
Er is goede hoop dat een halfgeleider
deze klus zou kunnen klaren. Deze
halfgeleider moet dan wel de juiste
magnetische, optische en elektro
nische eigenschappen hebben. Het
nauwkeurig meten van deze eigenschappen vereist geschikte apparatuur. De Eindhovense vakgroep
Photonics & Semiconductor Nanophysics werkt onder meer aan de
ontwikkeling hiervan.
Om de atoomstructuur van materialen
te onderzoeken, is de Scanning
Tunneling Microscoop heel geschikt.
Het ding scant het oppervlak van het
materiaal met een piepkleine naald.
Die naald komt zo dichtbij het
materiaal dat er elektronen gaan

lopen (‘tunnelen’) tussen de naald en
het materiaaloppervlak. De sterkte van
deze stroom varieert met de afstand
tussen beide. De verplaatsing die nodig
is om de stroomsterkte gelijk te houden,
verraadt dus de atomaire oppervlakte
structuur van het materiaal. Ook de
elektrische eigenschappen kunnen
uit de stroom worden afgeleid.
“Als de naald licht magnetisch zou zijn,
kon hij ook wat vertellen over de
magnetische eigenschappen van
het materiaal”, zegt Van Voornveld.
“Daarom gebruiken wij een naald van
het metaal wolfraam, met daarop een
heel dun laagje ijzer. Het ijzer maakt
de naald licht magnetisch. Het
uiteindelijke doel is om daarmee
magnetische halfgeleiders te onder
zoeken. Ik heb de microscoop echter
eerst getest op materiaal waarvan
de magnetische eigenschappen al
bekend zijn, om te kijken of hij werkt.”
De resultaten zijn positief, zegt de
student. “Onze meetresultaten wijzen
op specifieke magnetische effecten.
De volgende stap is om halfgeleidermateriaal te meten. Die stap is groot,
omdat halfgeleiders slechts enkele
magnetische atomen bevatten. De
meting moet dus veel nauwkeuriger
zijn. Maar mijn aandeel van het
onderzoek zit erop.” (EV)
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Applied Physics student
Ramon van Voornveld
is participating in the
realization of a Scanning
Tunneling Microscope that’s able to
measure the magnetic characteristics
of semiconductors. Seimiconductors
with slight magnetic characteristics
can help chip miniaturization.

www.amha.id.tue.nl/ct/
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Playing a group strategy
game, players have
several options. Will
they opt for personal
gain? Do they strive for the best group
result? Or will players make sure
there’s an equal distribution of points?
The Designed Intelligence Group at the
Department of Industrial Design uses
this strategy approach to research
group dynamics within isolated groups
of people assigned with a mission. The
test panel consist of a crew on a
simulated mission to Mars in Moscow.

ONDERZOEK KORT

individuele elektronen biedt mogelijk
heden om elektronen in nanodraden
te gebruiken als bits in kwantum
computers - de toekomstige generatie
supercomputers. Bakkers ziet het ook
al voor zich: op termijn wil hij drie
dimensionale netwerken van nanodraden maken door zijtakken te laten
groeien. Zo’n netwerk kan als basis
dienen voor een kwantumcomputer.

Klein, kleiner, kleinst; daar draait het
om bij de chipindustrie. Hoe meer
onderdeeltjes er passen op een
minuscuul plaatje, des te sneller en
beter worden onze elektronische
gadgets. Student Technische
Natuurkunde Ramon van Voornveld
draagt bij aan de miniaturisatie met
zijn onderzoek naar ‘alles-in-één’halfgeleiders.

Schrijven tegen examenstress
Studenten die voorafgaand aan een belangrijk examen hun faalangst
van zich afschrijven, presteren significant beter. Dat blijkt uit Amerikaans
onderzoek dat afgelopen week verscheen in Science. De studenten
maakten eerst een wiskundetoets om het basisniveau vast te leggen.
In een tweede laboratoriumtest werd de spanning verhoogd door een
beloning uit te loven, de test te filmen en de sociale druk op te voeren.
Een deel van de studenten maakten in tien minuten een creatieve
schrijfopdracht waarin ze hun zorgen over de aanstaande wiskundetest
aan papier toevertrouwden. De testresultaten van deze studenten
werden vergeleken met twee controlegroepen, die respectievelijk
geen opdracht en een andere schrijfopdracht kregen. Waar de overige
studenten onder druk zo’n tien procentpunten minder scoorden dan
tijdens de eerst toets, bleken de studenten die hun zorgen op papier
hadden gezet zich zelfs met vijf procentpunten te hebben verbeterd. (TJ)
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The American | geen doorsnee thriller
De film The American is beslist geen
alledaagse thriller, en George Clooney
is geen doorsnee huurling. In een dorp
in de Italiaanse streek Abruzzo, waar
hij ondergedoken zit sinds hij in
Zweden ternauwernood een aanslag
overleefde, zien de mensen hem als
een vlinderdeskundige. Ze noemen hem
signor Farfalla. Naast het bestuderen
en schilderen van vlinders begint hij
aan een nieuwe opdracht: het maken
van een moordwapen op maat.

Met eindeloos geduld slijpt Edward de
metalen onderdelen bij. Met weinig
dialogen, een traag tempo en weinig
actiescènes is de film vooral een
psychologische studie. Edward laat met
weinig woorden en sterk acteerwerk
zien hoe hij probeert te veranderen.
Voor fotograaf/regisseur Anton Corbijn
is The American zijn tweede speelfilm.
De eerste maakte hij in in 2007.
Dit zwart-witportret van Joy Divisionzanger Ian Curtis staat in groot contrast

[E]

met The American. Een ander tijdperk,
bekende acteurs en fraaie vergezichten
met kleurrijke bergdorpjes maken een
voorstelling met een bijzondere
schoonheid.
De film is gebaseerd op het boek
‘A very private gentleman’ van
Martin Booth. (NS)

‘The American’ is not
what you’d call a runof-the-mill thriller, just
as George Clooney isn’t
your average mercenary. In a village in
the Italian region of Abruzzo where he
has been hiding ever since he survived
an attack in Sweden, people think he’s
a butterfly expert. As he is painting
and studying butterflies, he takes on
a new assignment: designing a one-ofa-kind weapon. Plays January 20, 25,
and 26 at 8PM in De Zwarte Doos.

Te zien op 20, 25 en 26 januari om
20.00 uur in De Zwarte Doos.

Pink Floyd Sound |
Psychedelische rock in de Effenaar

Pink Floyd Sound.

Voor diehards en verse luisteraars;
de nieuwe show van Pink Floyd Sound
heeft verschillende oren -en ogengenoeg te bieden. Met hun Saucerful
of Secrets-tour willen de Limburgse
jongens -onder wie BMT-student Tom
Schreurs- naast bekend en jonger werk
als ‘Dark side of the moon’ en ‘Wish
you were here’, vooral ook nummers uit
de beginjaren van Pink Floyd spelen.
“Door ons te richten op de zogenoemde
psychedelische jaren willen we ons
onderscheiden van andere tributebands.”

Pink Floyd Sound.

Gitarist en BMT-masterstudent Tom
Schreurs kan zich niet voorstellen dat
ze binnenkort aan eigen nummers
moeten beginnen. Pink Floyd Sound
speelt alleen covers en dat verveelt nog
lang niet. Integendeel: de band begint
goed te draaien. “Qua materiaal begint
het zelfs een beetje uit de hand te
lopen”, grinnikt Schreurs. “Bij het
laatste optreden moesten we een busje
en drie auto’s inzetten. Voor een band
van zes personen.”
Het is een heel gesjouw. “We hebben
nu een rond videoscherm van vier

meter doorsnede. Toen we begonnen,
vertoonden we de beelden op een grote
trampoline. Dat was ergens achteraf
in cafeetjes.”
Nu staan er grote zalen op het
programma. De Effenaar op 28 januari
is de eerstvolgende. Paard van Troje in
Den Haag, Metropool in Hengelo en het
Arsenaal theater in Vlissingen hebben
ook al geboekt.
De jongens kennen elkaar van
poppodium Het Sjor in Roggel.
Leadzanger en gitarist Len David,
die enkele jaren Bouwkunde aan de
TU/e studeerde, is met de muziek van
Pink Floyd opgegroeid. In 2007 wilde
hij eenmalig een optreden
met Pink Floyd-nummers verzorgen.
Hij zocht er met Schreurs een bassist,
een drummer en een toetsenist bij.
Die laatste is een broer van Tom. Voor
dit debuut hebben ze een half jaar
gerepeteerd. De drummer, “die doet
een opleiding media en grafische
dingen en zo”, zocht geschikte
videofragmenten. Het optreden was
een groot succes. “Het was volle bak
en het publiek zei na afloop dat we
door moesten gaan. Toen had het
virus ons ook al te pakken gekregen.”
Voor dit optreden kende Schreurs Pink
Floyd nauwelijks. Maar inmiddels is hij

er lyrisch over. Om het fantastische van
Pink Floyd te beschrijven, gebruikt hij
termen als ongepolijst, authentiek en
puur. Zijn bewondering komt voort uit
het besef dat het indertijd pionierswerk
was wat de band deed. “Op meerdere
fronten zijn ze heel sterk. Technisch
heel goed en daarbij hebben ze
geweldige teksten en melodieën.” Wat
Schreurs ook bevalt, is dat de meeste
albums ‘conceptalbums’ zijn. “Ze
hebben een thema dat alle nummers
verbindt. Bijvoorbeeld Animals, mijn
favoriete plaat, heeft vijf nummers die
allemaal over één dier gaan. Maar de
rode draad is heel duidelijk, die is
gebaseerd op het boek Animal farm
van George Orwell. Ik had het al
gelezen op de middelbare school.”
In Nederland zijn minstens tien Pink
Floyd tributebands. Schreurs denkt
dat zijn band zich kan onderscheiden
door terug te gaan naar de roots van
Pink Floyd. “We gaan ons richten op
de psychedelische rock van eind jaren
zestig en begin jaren zeventig.” Voor
de nieuwste show is een zesde bandlid
aangetrokken, saxofonist Roel Vossen.
Er gaat ook een lichtman mee. Pink
Floyd Sound heeft nog geen manager.
Wel is er inmiddels iemand die de
optredens plant: de vader van de

drummer. “Gunstig, want hij heeft
connecties. Tijdens ons optreden in de
theaterzaal van het MECC in Maastricht
in september 2009 proefden we dat
onze show in grotere zalen past. We
vroegen hem een tour te plannen en zo
is het gegaan.” Ooit huurde Pink Floyd
Sound een opblaasbaar varken voor
een optreden in Perron 55 in Venlo. Dat
paste er niet in, noodgedwongen lieten
ze het beest op het dak van de zaal
staan. Dat zal niet meer nodig zijn. (NS)

De Pink Floyd Sound staat op 28
januari op de planken van De Effenaar.

[E]

Pink Floyd Sound’s new
show has a lot to offer
both hardcore fans and
newbies. During their
Saucerful of Secrets tour, the Limburg
boys – BMT student Tom Schreurs
being one of them – will be performing
early Pink Floyd songs mostly, but
there will also be room for well-known
and younger work such as Dark Side
of the Moon and Wish You Were Here.
The band will be performing at
Effenaar in Eindhoven on January 28.
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Partners of expats | part 1
International staff members of TU/e in many cases
bring their partners and children, if any, along to the
Netherlands. Sometimes partners join them straight
away, while in other cases they may arrive a little
later. TU/e supports the partners in the administrative
procedures around residence permits, for instance.
In addition, they can turn to TU/e for a Dutch
language course.

DPO also helps with practical questions not directly
related to the residence permit or the job situation.
“Thus, we have an online community for partners
in the TU/e meeting place website and have arrangements with health center De Parade on the site of
Máxima Medisch Centrum in Eindhoven. All TU/e
expats and their partners can go there and they
speak English well at that center.”

Kara de Rooy works at the back office international of
the Personnel and Organization Department (DPO).
De Rooy: “A DPO official is present at each Department
who takes care of immigration procedures around
expats and their partners. They see to the applications
submitted to the IND (Immigration and Naturalization
Service) or the UWV (Benefits Agency for Employed
Persons Insurance Schemes). All are subsequently
dealt with via our back office. We check whether
everything is in order, are the point of contact for
questions from IND or UWV, maintain contacts with
the embassies and answer any questions that our
colleagues may have.”
De Rooy chiefly sees the expats whose partners are
coming to the Netherlands later. “I have an intake
interview with the expat and explain how the
procedure works. For example, legal dues are
much higher when your partner comes to the
Netherlands later, than when you arrive here
together. People need to be informed about this.”

Once the partners arrive in the Netherlands, they
are received properly, says Willem van Hoorn, internationalization policy officer at DPO. “We invite the
partners to the introductory days, so that they can
get acquainted with other people”, says Van Hoorn.
“For some time now we have also been providing
Dutch courses for partners, which we do in cooperation with the adult education center. We now have
two levels and a third level will be added before long.”
All three courses will begin again in February.
Finally, as of January there will be a monthly informal
meeting for the partners in the common room in
De Bunker at Kennedylaan. “We want to give partners
an easily accessible opportunity to meet up so that
they can exchange information and ideas, and get to
know each other better. TU/e provides coffee, tea and
cake.” The next meeting will be on Tuesday morning
February 15. (HB)

I wonder
Nabil Bouhouch, a preMaster student of Electrical Engineering from Morocco,
is the first one who submitted his ‘I wonder’ question via the English page
Facebook page: “Where at TU/e can I find Arabic- or French-speaking
students, and is there a group that I can join?”
As far as we have been able to
establish there is no group at
TU/e that is specifically focused
on French- or Arabic-speaking
students. We do have organizations like Mosaic and Tint, where
many different nationalities come
together. Students speaking
French can be found there in any
case. Moreover, on February 2
Tint is organizing ‘Intercambio’,
in which the exchange of language
will be the central theme.
Are you French- or Arabic-speaking and do you also feel the need to meet
students speaking your native tongue? Then you can contact Nabil Bouhouch
via the Facebook page of TU/e English Page Cursor. (HB)
You also have a question? Just contact us via engcursor@tue.nl or via
Facebook: TU/e English Page Cursor.

Look for more info on www.tuemeetingplace.nl

Speaker’s Corner - student protest
I have been hearing about the proposed
protest against the apparent rule stating
that students who take longer to
complete their courses have to pay
more. Before I can comment on that,
let me inform you beforehand that my
knowledge regarding the benefits a
Dutch student receives from the government is minimal. If it were India, my
home, there’s no way such government

measures would have been accepted,
but the fact is that students in India
don’t get allowances like in most
European countries. When it comes
to the Netherlands I have heard that
students get monthly allowances, and
their fee is around 1500 euros, which
is quite okay when compared to
the standard of living here (forgive
me if I am wrong, these are just my

observations).
Now I totally understand that it is
difficult for students to complete
courses like Embedded Systems
at universities like TU/e within the
stipulated time, due to an impossible
workload, internships, projects etcetera.
The time constraint imposed now
I believe will only force students
to take up more courses and that in

What’s happening?

Try out: Van Abbe

turn will reduce their efficiency in each.
I can attest to this fact: being an international student it is not an option for me
to extend my studies by one more year.
As a result I try to take more courses
and hence the level of proficiency I gain
in each of my subjects too is reduced.
The amount of work students here are
expected to do is unreasonable and
prevents them from exploiting their

2 years to go deeply into a particular
specialization of their interest.
So although the government is right
this time, just one year of extra time
is not good enough.
Siddharth Chunduri,
a Master student of Embedded Systems

How the Chinese view Eindhoven

Do you have second thoughts when confronted with an admission
fee of nine euros for the Van Abbemuseum and are you pressed
for time anyway during the day? In that case the free Thursday
night from 17.00 to 21.00 hours may be just the thing for you.
The museum hosts one of the largest collections of paintings
worldwide by El Lissitzky. It also shows works by Pablo Picasso
and Wassily Kandinsky. The Van Abbemuseum is located at
Bilderdijklaan 10 in Eindhoven. See www.vanabbemuseum.nl

Anyone looking at his new place of residence with ‘foreign eyes’
sees things that the locals do not see. And when those observations are displayed visually in a photo, film or drawing, you get
special works. The Association of Chinese Students and Scholars
Eindhoven (ACSSE) organized a contest about this for Chinese
people in Eindhoven. TU/e alumnus Loek Daemen has collated the
submissions into one exhibition. It is on display from January 21
to February 4 on floor 1 of the Hoofdgebouw.

Slow thriller

Korean fairy tale
The American is anything but a run-of-the-mill thriller. With its
slow speed, few dialogues and scarce action scenes the film is
first and foremost a psychological study of a man who wants to
change slowly. In the Italian Abruzzi region George Clooney plays
one of his most taciturn roles ever in a deadly serious and yet
romantic film.
January 20, 25 and 26, Filmhuis De Zwarte Doos TU/e-campus

The Angel and the Woodcutter is a well-known Korean
traditional popular tale about an angel. She visits the earth
and is discovered by a woodcutter and his mother. They rob
the angel’s wings and a family life of angel and woodcutter
ensues. Their life changes into a nightmare, though. Director
Chung-euy Park works the Japanese oppression and the
Korean War into this textless physical stage play.
CHO-IN Theatre, Parktheater Eindhoven, January 21 at 20.30
hours. www.parktheater.nl
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Eindhovense studenten Isis vreest voor voortbestaan
door dreiging sluiten ijsbaan
actief in de sneeuw
Studentenschaatsvereniging Isis vreest
voor haar voortbestaan, nu de gemeente
plannen heeft om het IJssportcentrum
Eindhoven te sluiten. De hoorzitting
over de bezuinigingsplannen was
dinsdagavond.

Beeld van
van het
het NSSK
NSSK in
in 2010.
2010.
Beeld

Driehonderd Nederlandse studenten
doen van 20 tot en met 24 januari
mee aan het wintersport evenement
Snowevent in Oostenrijk. De meer
geoefende snowboarders en skiërs
kunnen van 11 tot en met 20 maart hun
hart ophalen tijdens het Nederlandse
Studenten Snow Kampioenschap
(NSSK) in het Franse Risoul.
TU/e-studenten hebben in het verleden
vaak deelgenomen aan het Snowevent.
Of er dit jaar ook veel Eindhovense
studenten bij zijn, is bij de organisatie
niet bekend. Draait het bij het Snowevent vooral om ontspannen (leren)
skiën en snowboarden, bij het NSSK
zijn de fanatiekere sporters aan zet.
Dit jaar doen er voor het eerst ook
skiërs aan mee, tot nu toe was het
NSSK alleen voor snowboarders.
Tijdens het evenement strijden de
deelnemers om de titel in de disciplines
Big Air, Boarder/Skiërcross, Slalom en
Slopestyle. Het NSSK wordt jaarlijks
georganiseerd door studenten van
boardsportverenigingen uit Nederland.
Het bestuur bestaat dit jaar uit zes

studenten, onder wie Patrick Schoenmakers, TU/e-student Werktuigbouw
kunde en lid van boardersvereniging
Avalanche Boarders. De Eindhovense
vereniging hield het eerste NSSK in
2003. (JvG)
Het NSSK staat open voor de beginnende en gevorderde boarders en
skiërs. Je kunt je hiervoor nog tot en
met 31 januari inschrijven. Kijk voor
meer informatie op www.nssk.nl.
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From January 20-24,
three hundred Dutch
students will be
participating in the
Snowevent in Austria. And experienced
snowboarders and skiers can indulge
during the Dutch Student Snow Championschips (NSSK) in the French town
of Risoul, from March 11-20. For more
information and registration, check
www.nssk.nl.

Isisleden (circa honderd in totaal)
trainen dinsdag- en donderdagavond.
Daarnaast hebben alle sportkaarthouders de mogelijkheid om dinsdagavond
‘vrij’ te komen schaatsen. Volgens
Gerwin Pater, TU/e-student Bouwkunde
en secretaris van Isis, wordt van die
mogelijkheid volop gebruik gemaakt en
passeerden sportkaarthouders
afgelopen jaar 1.700 keer de kassa.
Pater bestempelt de plannen van de
gemeente als ‘dramatisch’. “We zijn hier

fel tegen. De dichtstbijzijnde ijsbaan is
die in Tilburg, maar dat is voor ons geen
alternatief. Eindhoven wil zich als
studentenstad profileren, dan moet je
geen belangrijke faciliteiten en voorzieningen sluiten. Het zou wel eens het einde
kunnen betekenen van een bruisende
vereniging.” De Bouwkundestudent pleit
ervoor om op onderdelen te bezuinigen.
“Maak er bijvoorbeeld het meest techno
logische en duurzame ijssportcentrum
van. Daar zouden we als TU/e aan
kunnen meewerken.”
De gemeente presenteerde eind 2010
het bezuinigingsplan ‘Samen werkend
aan morgen’, waarin staat beschreven
hoe Eindhoven de komende vier jaar
tientallen miljoenen euro’s wil
bezuinigen en deels anders uitgeven.
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Ever since the city
revealed their plans to
close down the IJssportcentrum, Student Skating
Association Isis has been praying for
survival. The hearing regarding the
cutbacks was last Tuesday night.

Taaluitwisseling bij T!NT
In koppels elkaars taal leren; dat is het
idee van de ‘Intercambio’ die ontmoe
tingsvereniging T!NT op woensdag 2
februari geeft. Iedereen die een taal wil
leren of verbeteren, en ook iemand wil
helpen om een taal te leren, kan zich
opgeven. De avond begint met een
maaltijd.
Tijdens de avond zullen deelnemers
door T!NT aan een taalbuddy gekoppeld
worden op basis van hun taalwensen.
Welke talen er precies uitgewisseld gaan
worden, hangt af van de aanmelders. Op
dit moment zijn er al deelnemers die
Nederlands, Engels, Spaans of Duits
spreken, en misschien Frans. Vervolgens
is het de bedoeling dat je de helft van de
avond je eigen taal spreekt (om je buddy
te helpen) en de andere helft de taal van

je buddy.
T!NT hoopt dat vooral Nederlandse
studenten zich zullen aanmelden. “Op
de Eat&Meet-avonden komen vooral
buitenlandse studenten. Ik wil dat
hiermee Nederlanders wat meer met hen
integreren”, aldus Anne Diepenbrock,
die vanuit haar studie Toegepaste
Psychologie de avond organiseert. Er
komt nog een vervolgavond op 16 maart,
en ze hoopt dat buddykoppels daarna
op eigen gelegenheid de taaluitwisse-
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Werkervaring opdoen bij een architectenbureau in Londen.
Kennismaken met het studentenleven in het Zweedse
Uppsala. Zonne-energieproducten ontwikkelen in Cambodja.
Een stage of onderzoek in het buitenland levert een schat
aan ervaringen op. Cursor laat studenten aan het woord
over hun belevenissen.

Ik doe hier aan de universiteit onderzoek naar visie en
objectherkenning binnen de robotica. Dit betekent dat ik
voornamelijk met de software bezig ben, wat toch wel anders
is dan de mainstream stof van mijn studie, maar daarom
des te interessanter. Bovendien is het idee dat ik echt iets
toepasbaars aan het ontwikkelen ben heel motiverend.

Het idee van een stage in het buitenland had ik eigenlijk al
in het eerste jaar van mijn studie, dus de keuze was snel
gemaakt in het tweede jaar van mijn master. Ik zei tegen mijn
begeleider dat ik graag stage wilde lopen in het buitenland,
maar wel binnen Europa en zo zat ik ineens in Zaragoza,
Spanje.
Zaragoza is de vierde grote stad van Spanje en ligt tussen
Madrid en Barcelona. Ik had er nog nooit van gehoord en
vele mensen met mij, maar het geeft zeker de indruk van
een grote, levendige stad.

Mijn collega’s zijn erg leuke mensen waar goed mee te
praten valt, zolang ze tenminste de moeite willen nemen
om Engels te praten. Er is hier trouwens ook een Japanse
uitwisselingsstudent. Zijn Engels is ongeveer net zo goed
als mijn Spaans, dus die heeft het helemaal moeilijk hier.
Grappig genoeg zaten we zo met het kerstdiner voor alle
collega’s (doen ze hier elk jaar) met vier nationaliteiten
aan tafel: een andere jongen was geboren in Italië. Dit
resulteerde in een bijzonder vruchtbare uitwisseling van
gebruiken en cultuur. Zo waren zij bijvoorbeeld verbaasd
dat wij in ons volkslied nog altijd de koning van Spanje
eren, terwijl ik niet kon begrijpen dat het Spaanse volkslied
helemaal geen tekst heeft. De avond was compleet toen
onze Japanner uit volle borst het Japanse volkslied begon
te zingen.

Simon Jansen, student Mechanical Engineering

ling voortzetten. “Het kan bijvoorbeeld
heel handig zijn als je op stage gaat in
het buitenland.” (SK)
De avond begint om 18.30 met een
maaltijd (kosten: 3,50 euro). Om 20.00
start de Intercambio. Aanmelden via
tint@tue.nl, en vermeld daarbij welke
taal je wilt leren /oefenen en welke taal
je zelf vloeiend spreekt. Vervolgavond:
16 maart.

What better way to learn each other’s native languages than by talking
to each other? ‘Intercambio’ is an event organized by social associa
tion T!NT, meant for anyone who wants to learn or improve their
language skills, and is willing to help others do the same. Intercambio
is held on Wednesday, February 2. The evening starts off with dinner at 6.30PM (3,50
euro), and Intercambio kicks off at 8PM (free of charge). For more information and
registration: tint@tue.nl.

En hoe is het in Zaragoza?

Met mijn minimale kennis van de taal (‘buenos dias senorita,
dos cervezas por favor’), kan ik gerust zeggen dat ik de
eerste week flink moest wennen. Hoewel de meeste
Spanjaarden wel een paar woorden Engels kunnen, weigeren
ze het te gebruiken, zodat ik, als een echte Hollander, met
hard Engels praten en veel handen- en voetenwerk duidelijk
probeerde te maken dat ik op zoek was naar een supermarkt.

Daarin stelt de gemeente dat ‘iedere
Brabantse stad accommodaties moet
hebben die bij haar dna passen’.
Eindhoven zou minder een schaatsstad
zijn dan Tilburg. Tenzij er een geschikte
alternatieve exploitatie komt, wordt
sluiting overwogen.
De hoorzitting over de bezuinigingsplannen, waarbij 44 vertegenwoordigers van
instellingen aan het woord kwamen, was
dinsdagavond druk bezocht. (JvG)
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Veiliger koffie en
thee drinken
Je niet meer branden aan een te hete
kop koffie of thee. Dit effect heeft de
Safety Heat Cup, een speciale beker
die masterstudenten Innovation
Management Luc Peulen, Rob
Oudehand en Kevin Broecks hebben
ontworpen. Vooral ouderen kunnen
baat hebben bij de vinding, die bij een
interne competitie de Management of
Product Development Award kreeg.
Hoe ontwikkel je een nieuw product en
hoe zet je dit in de markt? Dit is in een
notendop het doel van het vak
Management of Product Development
van de faculteit Industrial Engineering &
Innovation Sciences (IE & IS). In totaal
streden 31 projectgroepjes om de eerste
prijs bij het vak dat van september tot
december werd gegeven door prof.dr.
Fred Langerak.
Studenten Peulen, Oudehand en
Broecks stelden zich ten doel een
product te ontwikkelen waarvan vooral
ouderen voordeel hebben - een
groeiende doelgroep in Nederland. Ze
spraken met bewoners en medewerkers
van zorginstellingen en ontdekten al
snel dat drinken (geven) relatief veel tijd
kost en dat ouderen en andere
zorgbehoevenden het risico lopen zich
te verbranden. Hun oplossing: een beker
die automatisch sluit als de koffie of
thee te heet is. Het materiaal dat erin
zit, krimpt als de vloeistof is afgekoeld
en ontgrendelt het drinkgat.
Luc Peulen: “We wilden een product
realiseren dat beschermt en tegelijkertijd ouderen het idee geeft dat ze nog
van alles zelf kunnen.” De drie
studenten overwegen het product te
verfijnen en op de markt te brengen.

Denk als een Innovator;

Da ge’t moar wit (sinds 2010)

Constudentenbond

laat andere mensen
het vuile werk voor je
doen. Cursor gaat voor
je op pad om de beste
keus te zoeken, zodat
het studentenleven
in Eindhoven nog wat
aangenamer wordt: de
ConStudentenBond.
Deze keer onder het
mom van: ‘De Q is van
kuukske’: de lekkerste
koffiekoekjes.

Panel van de week

Het is de tweede keer dat het vak wordt
gegeven en de prijs wordt uitgereikt.
Volgens Langerak is de prijs in het leven
geroepen om ‘de strijd om (financiële)
middelen tussen productontwikkelingconcepten binnen bedrijven na te
bootsen en om studenten die aan het
vak deelnemen door onderlinge
competitie aan te zetten extra hun best
te doen’. (JvG)

Elke maand een
nieuwe pin-up
van Don Quishoot
De Eindhovense Studenten Hockey
vereniging Don Quishoot maakte vorig
jaar foto’s voor een kalender. Het
resultaat daarvan- een kalender gevuld
met ludieke beelden van hockeyers,
keepers en bestuursleden- ligt er nu.
Joep van Dun van de hockeyvereniging
meldde eerder aan Cursor dat de foto’s
‘enigszins pikant mogen worden, maar
dat de leden er na dertig jaar niet met
spijt op terug moeten kijken’. De foto’s
passen zoveel mogelijk bij de maanden.
Zo staan bij de maand oktober vier
mannen met bierpullen en hebben de
‘januari-hockeymeiden’ mutsen op en
sjaals om.

Cursor heeft vier exemplaren van de
kalender. Wil jij er één hebben, stuur
dan een mailtje naar cursor@tue.nl.
De eerste vier mailers mogen een
exemplaar komen ophalen. (JvG)
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Last year, Eindhoven
Student Hockey Association Don Quishoot had
a photo shoot for a
calendar. The result, a calendar filled
with playful pictures of hockey players,
goal keepers and board members, is out
now. Cursor received four calendars.
Do you want one? E-mail Cursor at
cursor@tue.nl. The first four people to
send us an e-mail can come and pick up
a calendar.

De Safety Heat Cup.
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Imagine never scalding
yourself with coffee ever
again. The Safety Heat
Cup will make sure you won’t. It’s a
special cup created by Master students
of Innovation Management Luc Peulen,
Rob Oudehand and Kevin Broecks. The
invention, that won the Management of
Product Development Award at an internal competition, might be especially
beneficial for elderly people.

Jip Willemse, Thomas Geurts, Daniël Visser, Joris van de Kerkhof en Jelte Hofstra in de sauna.

Chocoladebiscuit (Van Delft) | 0,79 euro (165 gram)
Koekjes met een heerlijk laagje echte melkchocola, daar is Nori wel voor te porren. Of, zoals altijd
de vraag is bij deze dingen, is het eigenlijk chocola met een stukje biscuit eronder geplakt, zodat je
tafel niet vies wordt? Onze sop-de-koekjes-in-de-koffie-expert Berend onderwerpt ze aan de eerste
test en ze slagen: de grootte van de koekjes is geschikt om in de koffie te dippen. Het biscuitje wordt
dan aan het oppervlak lekker soppig, terwijl de kern knapperig blijft doordat deze beschermd
wordt door de chocola. Daar hebben ze bij ‘Van Delft’ vast goed over nagedacht! Anne vindt de
chocola niet zo heel lekker, maar zeker wel beter dan die in de pennywafels. Maar goed, welke
chocola is dat niet?
Pennywafels (Euroshopper) | 0,33 euro (8 stuks)
Heb je aan het eind van je geld nog wat maand over, was je vergeten dat je je laptop ook nog moest
afbetalen of heeft een huisgenoot het statiegeld op je kratje ingepikt? Dan kun je altijd nog overleven
op pennywafels, want als er iets geen drol kost, is het dit wel. Voor een luttele euro kun je al drie
pakken aanschaffen, kwantiteit voor je geld! De kwaliteit moet je dan wel op de koop toe nemen.
Voor Nori en Berend is dit overduidelijk geen favoriet. Anne heeft ze nooit lekker gevonden, dus haar
valt het niet tegen. Het is een kleffe bedoeling, met een bruin laagje dat misschien wel smaakt naar
iets met een vleug van chocola. Zelfs na een flinke plons in de koffie is er nog geen doorkomen aan.
Nee, deze moet je echt alleen gebruiken als noodrantsoen.
Kandijkoeken (Patria) | 0,85 euro
“Bastogne koeken!”, roept het panel enthousiast uit. Helaas, dames en heer, dit is niet van het
gepatenteerde merk Bastogne, maar de B-variant van Patria. Met hoge verwachtingen wordt er
op de koeken ingehapt, maar deze worden niet waargemaakt, zoals duidelijk aan het gezicht van
Anne te zien is. Nori is ervan overtuigd dat als het ‘de echte’ waren, en niet dit slappe aftreksel,
ze zeker hadden gewonnen. Anne gaat nog een stapje verder, en vraagt voor de zekerheid de
houdbaarheidsdatum te checken. Het is net de kaneelsuiker die je soms op pannenkoeken doet,
maar dan in vaste vorm. Wie nog het meest verontwaardigd is over de mindere smaakkwaliteit is
Berend, of, zoals hij het subtiel formuleert, het smaakt naar natte hond. Toch benieuwd wanneer
hij precies die hond heeft verorberd …

Koffieleutjes (Peijnenburg) | 1,05 euro (225 gram)
Van achter naar voren:
Anne Spaa | eerstejaars
Industrial Design
Nori Mangnus |
schakelprogramma
Technische Bedrijfskunde
Berend Hoogendoorn |
vierdejaars Industrial Design

Clmn

Kun je je de kleine koekjes voor de geest halen die je bij een veel te duur kopje koffie op het terras
krijgt? Dan denk je waarschijnlijk aan dit koffieleutje van Peijnenburg. Berend vindt ze helemaal top,
het zijn net kleine speculaasjes met Bastogne-smaak. En ook nog eens goed dipbaar! Het panel zit
duidelijk te smullen. Ze zijn lekker, en ze smaken precies zoals ze bedoeld zijn (kennelijk weet Anne
de exacte bedoelingen van de makers van koffieleutjes). Ondanks
zijn formaat, is het een grote overwinning voor onze kleine vriend!

BESTE KEUS

Voor ideeën, tips en deelname aan het panel: constudentenbond@tue.nl | Tekst en foto’s: Berdien Zwarthoed en Martine Borm

Terechte ambities
Ik wist niet wat ik las op de site van
de TU/e, ongeveer twee weken
geleden: de TU/e gaat ervoor om
in 2020 meer dan tienduizend
studenten te hebben, de campus
moet op de schop, er moet een
breder onderwijsaanbod komen en
het hele verhaal moet 600 á 700
miljoen kosten, waarvan de TU/e
zelf de helft kan opbrengen.
Behoorlijk ambitieus… eindelijk!
Want er zit zoveel potentie in deze
universiteit om van de TU/e een
universiteit van internationale naam
en faam te maken. Naast de gunstige
ligging in ‘brainport’ Brabant,
kenmerkt de TU/e zich binnen
Nederland als een technische
universiteit (lees: een universiteit
waar het niveau van de opleidingen
nog niet tot een bedenkelijk niveau
is afgezakt). Ook heeft de TU/e
uitstekende contacten en een
brede samenwerking met het
bedrijfsleven. En dat zijn niet de
minsten: ASML, Philips en bijvoorbeeld DAF spreken internationaal
aan.
Dus waarom zou de TU/e zich
beperken tot een modale rol in
Nederland? Zeker nu veel universiteiten met tekorten kampen,
kan Eindhoven zijn slag slaan.
Je kunt je wel afvragen waar
Eindhoven het geld vandaan gaat
halen, maar wellicht staat de TU/e
er beter voor dan menige andere
universiteit.
Maar het mooiste voor ons (of
eigenlijk onze opvolgers) is
natuurlijk dat er gemikt wordt op
een veel breder onderwijsaanbod
en een vernieuwde campus. Weg
met de betonnen rommel en laat
de architectonische hoogstandjes
maar aanrukken! Ik word door mijn
enthousiasme natuurlijk wel een
beetje naïef, want zo’n vaart zal het
allemaal niet lopen. Maar als Arno
Peels en kornuiten al de helft van
hun ambities kunnen realiseren,
mogen we zeer tevreden zijn.
Erik Roebroek is student
Werktuigbouwkunde
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Martin Teley | “Zwemmen is de basis, maar het draait om het redden”

Met Martin Teley kun je rustig gaan
pootjebaden. De student Scheikundige
Technologie is de beste reddingszwemmer van Nederland. Een status die is
behaald na jarenlang baantjes trekken
in het zwembad. Liever sleuren aan een
torpedoboei dan romantisch paraderen
met mooie meiden op het strand.
Teley oogt als de optimale zwemmer.
Lang, atletisch, kort geknipt, frisse kop.
Lichte lijntjes rood in zijn ogen verraden
zijn liefde voor het water. Eigenlijk zijn
er geen woorden nodig, maar als
reddingszwemmen ter sprake komt,
schiet hij als een torpedo uit de schacht.
Het is de sport waar hij als kind verzot
op raakte. Logisch, het zwembad in
Heythuysen ligt tweehonderd meter van
zijn ouderlijk huis. “Eenmaal binnen,
stroom je vanzelf door.”
De eerste medaille haalt hij op zijn
dertiende in 2002. Amper drie jaar later
duikt hij op tijdens het Europees
Junioren Kampioenschap in Allicante.
In het Spaanse water verpulvert hij

achteloos drie nationale juniorenrecords.
Het prille begin van een succesreeks.
De medailles hangen thuis netjes in
het gelid aan een gordijnrail. En de rij
wordt telkens langer.
Recent is een individuele bronzen
WK-plak toegevoegd. Opgehaald in
Egypte waar in november internationale
reddingszwemmers met elkaar in de
slag gingen. Australië is de onbetwiste
koning van deze sport. Daarna volgen
steevast landen als Nieuw-Zeeland,
Duitsland, Italië, Zuid-Afrika en Japan.
Het Nederlandse team strijdt meestal
om de plaatsen zeven tot twaalf.
“We waren dit keer de ‘best of the rest’.
Een belangrijk breekpunt, omdat we
daarmee hebben voldaan aan de eisen
van het NOC*NSF. We bezitten vanaf
februari de A-status en krijgen financiële
ondersteuning.”
Voor Teley reden het vizier nu vooral
te richten op zijn sport. Binnenkort
verhuist hij naar Eindhoven.
De trainingen in Heythuysen worden
voortgezet bij PSV in De Tongelreep.

Dat treft!
De foto’s van fotoclub Lichtstad ’51 kunnen Frances Standaert zeker boeien. Toevallig
moest de secretaresse van ST in het Hoofdgebouw zijn. Ze fotografeert zelf ook.
Standaert heeft een zwak voor zwart-witfoto’s. Dat komt misschien wel door
haar vader. Van hem leerde ze fotograferen. “Hij was een hobbyfotograaf, geen
professional. Hij was directeur van een postkantoor in Axel, Zeeuws Vlaanderen,
maar thuis had hij een doka. Zijn voorliefde voor zwart-wit hangt samen met de
mogelijkheid dat hij daarmee zo vrij kon experimenteren.”
Op zestienjarige leeftijd kocht Standaert van haar spaargeld een Kodakje.
Enkele mooie foto’s uit die eerste tijd heeft ze nog. “Ik maakte een serie van
een klooster. Ook heb ik nog een mooie van een Calvarieberg (een kunstmatig
heuveltje waarop drie beelden van de kruisiging staan, red.) in Wernhout.”
Haar favoriete foto op deze tentoonstelling is er een van Henk van der Colk.
“Een man is in gedachten verzonken in een zo te zien protestantse kerk. Een
heel verstild beeld. Jammer dat er niet meer dan de naam van de maker bij staat.
Ik word er altijd nieuwsgierig van waar zo’n mooie foto genomen is.”
Om zelf mooie beelden te schieten doet ze wel eens vreemde dingen. Zoals op
de grond liggen onder een sequoiaboom in Californië. “Mensen kijken dan gek,
maar ik denk: lach maar, ik heb straks een mooie foto.” (NS)
De tentoonstelling van fotoclub Lichtstad ’51 is te zien tot 11 februari in de hal van
het Hoofdgebouw.

Dan gaat het vooral om baantjes
trekken. “Zwemmen is de basis. Maar
het draait bij de wedstrijden vooral om
het redden. Er zijn tien onderdelen in
het zwembad, tien onderdelen in het
buitenwater. Al dan niet met zwem
vliezen, torpedoboeien en poppen.
Maar ook sprintjes trekken op het
strand en zo. Het 21ste onderdeel is
de Simulated Emergency Rescue
Competition (SIRC) waarbij binnen
twee minuten zoveel mogelijk mensen
uit het zwembad moeten worden gevist.
Zwemmen met horden? Nee, daarmee
zou je de sport onrecht aandoen.
Je moet bijvoorbeeld een pop boven
water blijven houden, anders word je
gediskwalificeerd. Er komt veel techniek
bij kijken. De snelste zwemmer wint
niet automatisch.”
Momenteel zit Teley in een rustperiode
en traint drie tot vijf uur per week. In de
voorbereiding op een grote wedstrijd
gaat de frequentie omhoog. Zes keer
per week zwemmen, zes keer per week
fitness, plus twee ‘oceaanuren’ met

oefeningen op een surfski en peddelbord. Het onverstoorbare ritme van een
kampioen.
Zelf heeft hij niet de pretentie om zijn
slag te slaan bij het ‘gewone’ zwemmen
onder hoede van de Koninklijk
Nederlandse Zwembond. “Ik ben een
redelijk goede zwemmer, maar voor
deelname aan het NK kom ik nèt te kort.
Er zijn zeker tachtig tot honderd betere
in Nederland.” Opmerkelijk is wel dat
Teley met zijn reddingsbrigade uit
Heythuysen bij de top drie zit van
Nederland. Samen met die uit Echt.
In het twaalf koppen tellende WK-team
zitten elf Limburgers. Geen Zeeuwen
of Hollanders waar het kustwater zowat
in het bloed kolkt. Vreemd toch?
“In Nederland ontbreekt de link tussen
reddingswerk en sport. In Australië en
andere landen is die er wel. Daar is
reddingszwemmen in competitie
verband bedacht om hulpverleners fit
te houden. Zodat ze bij noodsituaties
optimaal getraind zijn. Bij ons in
Nederland gaat het vooral om de sport.”

De droom om aan een zonnige kust
over het water te spieden, leeft zeker bij
Teley. Een aantal maatjes van zijn team
zijn zo al eens in Australië geweest.
Zelf heeft hij als toezichthouder (zeg
geen badmeester) bijbaantjes gehad
bij Limburgse zwembaden en recreatie
plassen. Een enkele keer waren zijn
eerstehulpkunsten nodig. Maar een
levensreddende zwemactie heeft hij
nog niet op zijn conto staan.
Met zijn 22 jaar zal het lint medailles
voorlopig blijven groeien. In de regel
verdwijnt de wereldtop rond het
dertigste levensjaar uit zicht. “Zolang
ik niet voorbij word gezwommen door
de jeugd die achter me aan komt, wil
ik prijzen pakken. Ja, altijd op zoek
naar waardering. Dat is een topsporter
eigen.”
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