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De onbewuste
invloed van
vormen

chemiespecial

‘Grote behoefte
aan chemical
engineers’

Navigatiesysteem
voor
voetgangers

Solarteam. Joost Mulder van Solar Team Twente bevestigt in de windtunnel van de Horst de laatste tuft (touwtje gebruikt om luchtstromen te meten) op het schaalmodel van de
nieuwe zonnewagen. Begin maart presenteerde het team het ontwerp van de auto die in oktober meestrijdt in de World Solar Challenge. Er is vooral geïnvesteerd in de aerodynamica van
de onderkant van de wagen. Zie ook pagina 6. Foto: Pieter Schouwstra

ut-stagiair mark herink ontvlucht japan

‘Kloppend hart na nieuws over meltdown’
‘Ik ben op dit moment mijn tas aan het pakken en ga zo naar het vliegveld Narita. Mijn
ouders en de UT raadden mij met klem aan
te vertrekken.’ Dat is het laatste bericht dat
Mark Herink, student elektrotechniek aan de
UT, afgelopen dinsdag vanaf zijn stageadres
in het Japanse Tsukuba, zo’n 50 kilometer
ten noordoosten van Tokio, naar de redactie
mailde.
Auro. Zo heet de robot
die Mark Herink voor
zijn stage probeert te pro
grammeren en waarmee
hij druk bezig is als op
vrijdagmiddag 11 maart
opeens het kantoor begint
te trillen. In eerste instan
tie is de student niet onder
de indruk, want het is
sinds zijn verblijf in Japan
al de derde aardbeving die
hij meemaakt. Toch blijkt
al snel dat deze anders is,
want het schokken is hef
tiger en duurt langer. ‘We
zijn onder de tafel gaan
zitten en het geschud werd
steeds sterker,’ schrijft hij
in zijn verslag van die dag.
Later op straat dringt pas
tot hem door hoe groot
de omvang van de ramp

is. ‘Op gegeven moment
kwam er een auto aanrij
den met iemand die via
een megafoon omriep dat
mensen niet naar binnen
mochten.’
Mark wil nog wel graag
even naar de toestand
van zijn robot kijken. ‘Ik
begreep dat er licht uit
zijn schouder kwam en dat
er elektronica zichtbaar
was. Dat zou wel heel
beroerd zijn. Gelukkig
viel het mee, Auro lag nog
vredig op een kussen in
het midden van de tafel.
Ik moest hem alleen even
uitschakelen vanwege
brandgevaar.’
Als Mark even later
op een televisie in een
restaurant beelden ziet

van de aardbeving dringt
tot hem door wat een
geluk hij heeft gehad. ’s
Nachts heeft de student
dan ook ‘geen zin’ om
alleen op zijn kamer
(begane grond met drie
verdiepingen daarboven)
nieuwe aardbevingen af te
wachten. Hij brengt de tijd
door bij een vriend, wiens
huis de eerste schokken
goed heeft doorstaan. ‘We
hebben daar geprobeerd te
slapen, maar dat was door
de naschokken en de harde
vloer niet erg gemakkelijk.’
De volgende morgen gaat
Mark zijn eigen kamer
bekijken. Daar is de
puinhoop zoals verwacht:
‘Er ligt van alles op de
grond, maar het had erger
gekund.’ Mark ruimt op,
beantwoordt zijn mail en
stuit surfend op internet
al snel op het ‘kerncentra
leprobleem’. ‘Dit veroor
zaakte een klein momentje
een kloppend hart in mijn
keel. Het is namelijk wel
een raar gevoel als een
kerncentrale op minder
dan 200 kilometer afstand
een meltdown dreigt te
krijgen en je niet precies
weet wat de reikwijdte is.’

In het gebouw waar hij
woont wordt omgeroepen
dat iedereen zich moet
voorbereiden op een
meltdown en flessen met
water moet vullen. ‘Omdat
ik met schoonmaken veel
flessen had weggegooid
heb ik het bad maar met
water gevuld. Daarna ben
ik op zoek gegaan naar
eten.’
In de uren die volgen
onderhoudt de student
nauw contact met het
International Office van
de UT en zijn ouders.
In eerste instantie wil
Mark graag blijven – hij
heeft nog drie weken
te gaan voor zijn stage.
Uiteindelijk neemt hij,
ook op aandringen van
zijn ouders en de UT,
toch de beslissing terug te
vliegen naar Nederland.
Als alles goed is gegaan,
kon Mark gistermorgen
rond het middaguur het
vliegtuig pakken naar
Seoul. Vanuit daar zal hij
vanavond terug kunnen
vliegen – via Istanbul –
naar Nederland.
Naast Mark Herink ver
bleven nog een student en
een medewerker in Japan

tijdens de aardbeving.
Met hen gaat het goed.
Het is niet bekend of zij

ook nu terugkeren.
Zie ook de foto's
op pagina 3.
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Lekker mountainbiken doe je op een
Mountainbike van ATB-RENT!
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De onbewuste invloed van vormen
Een etentje aan een
ronde of vierkante
tafel maakt wel
degelijk verschil. We
zijn ons er niet van
bewust, maar vormgeving heeft invloed
op wat we voelen en
ervaren. Dat geldt in
sterke mate wanneer
we snel een beslissing moeten nemen.
Dan laten we ons
onbewust leiden door
omgevingsfactoren.
Psychologiestudent
Jasper Kruijff doet er
onderzoek naar. Hij
bestudeert het effect
van hoekige en ronde
vormen. De vluchtige
beslissingsmomenten van speeddates
vormen de context.
Wordt het wel of
geen match?
Sandra Pool

Wetenschappelijk onder
zoek wijst uit dat een man
met iPhone als aantrek
kelijker wordt beschouwd
dat een man zonder. Ook
lage plafonds, gedempte
lichten en het kunstwerk
aan de muur spelen een
rol in het eindoordeel dat
we over iemand hebben.
‘Mijn vooronderzoek
gaat daarover,’ zegt Jasper
Kruijff, student psycho
logie. ‘Ik heb ronde en
hoekige vormen gebruikt
in de achtergrond van
een date setting. Op de
afbeelding zie je een man
of een vrouw, wachtend
op zijn of haar date.’ Ruim
tweehonderd mensen
beoordeelden de foto. Hen
werd onder meer gevraagd
hoe sensueel en hoe
dominant ze het plaatje
vonden. De student wilde
achterhalen wat de invloed
van de twee verschillende
achtergronden is op het
eindoordeel. ‘Hoekige
vormen worden over

Foto: Gijs van Ouwerkerk

het algemeen ervaren als
kil, koud, breekbaar en
dominant. Ronde vormen
associeert men met veilig
heid, harmonie, sociaal en
sensualiteit.’
De deelnemers kregen
ook een vragenlijst
voorgeschoteld waarmee
kon worden nagegaan
hoe romantisch ze waren.
‘Daarvoor gebruikte ik
stellingen als: ‘waarheid
gaat gepaard met mystiek’,
‘in de kunst boeit kleur
mij meer dan vorm’ en
‘onzekerheid is spannend’.’
Tot slot onderzocht de
student of er een correlatie
is tussen iemands roman
tische gehalte en zijn of
haar intentie een vervolg
afspraakje te maken.
‘Het resultaat? Vorm
manipulatie maakt voor
vrouwen niet uit, maar
hoogromantische man
nen zijn wel gevoelig

voor ronde vormen in
de omgeving. Ze zeggen
sneller geneigd te zijn een
date aan te gaan met de
vrouw in kwestie.’ Vervolgt:
‘Laagromantische mensen,
zowel man als vrouw,
associëren hoekige vormen
met meer dominantie.
Hoogromantische mensen
zijn minder gevoelig voor
hoekige vormen.’
En hoe zit dat dan in de
werkelijkheid? Tijd voor
een real life-onderzoek.
Kruijff benaderde enkele
speeddatebureaus in zijn
woonplaats Amsterdam.
‘Waarom ik in Enschede
studeer? Ik wilde de rich
ting consumentengedrag
volgen en die wordt alleen
gegeven in Twente.’ Bij de
gevestigde bureaus kreeg
de student geen gehoor.
Dan maar zelf aan de
slag, dacht hij monter en
richtte DateSetMatch! op.

Voor twee avonden huurde
hij een zaaltje en kreeg
hulp van goede vrienden.
‘Hartstikke leuk, maar echt
gekkenwerk. Het is een
beetje uit de hand gelopen.
Het zijn drukke dagen.
Gelukkig is iedereen om
me heen heel enthousiast
en krijg ik veel steun.’
De speeddate verloopt
zoals gebruikelijk. ‘De
vrouwen blijven zitten, de
mannen schuiven door.
Na elke date, die drie
minuten duurt, geven ze
aan of het een match is
ja of nee. De deelnemers
vullen ook nog enkele
vragen in. Kruijff vertelt
dat er ergens in de setting
iets wordt aangepast. ‘We
gaan twee avonden draaien
met een ander decor om
na te gaan wat de invloed
is van de omgeving op
het maken van een snelle
beslissing.’

Naam:
Studie:
Op weg naar:

Het onderzoek kan
volgens de student
worden doorgetrokken
naar andere situaties.
‘Stel er is vertraging bij
de NS. Reizigers raken
geïrriteerd en voelen
zich onprettig tijdens het
wachten op het station.
Met hulp van de juiste
vormgeving en design
kun je de pijn wat ver
zachten. Dat geldt ook
voor wachtkamers bij de
huisarts of in ziekenhui
zen.’
Maar zo ver is het nog
niet. Eerst zijn de singles
aan de beurt. Wordt het
een date, set, match? Of
toch niet? Voor die laatste
groep rest een schrale
troost: het ligt echt niet
aan jezelf, maar aan die
veel te hoekige tafel en
het vierkante kunstwerk
aan de muur. Dat scheelt.
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Diederik van Lith (23)
Werktuigbouwkunde, vijfdejaars
Newton

‘Ik heb wel even tijd ja,’ zegt Diederik een beetje verward. ‘Het is nog vroeg, ik moet nog even goed
wakker worden.’ Met de Volkskrant in z’n hand loopt hij heel relaxed richting de Newtonkamer in de
Horst. ‘Ik lees de krant niet, maar de leden van Newton wel,’ vertelt Diederik. ‘Ik heb zelf maar een
abonnement op de krant genomen, want als je het aan laat komen op de interne post van de UT, dan heb
je de krant altijd een dag te laat.’
De student heeft zijn bestuursjaar als voorzitter bij Newton er bijna opzitten. ‘Eind april wordt het stokje
overgegeven.’ Opvallend genoeg had Newton niet veel problemen met het vullen van een nieuw bestuur.
‘Het ging vlotter dan gedacht. Je kon wel merken dat de interesses terugliepen en wij minder keuze
hadden tussen kandidaten, maar het is toch gelukt om zes studenten zover te krijgen, inclusief één
vrouwelijk bestuurslid,’ vertelt Diederik trots. ‘Het is een succesvol jaar geweest, al zeg ik het zelf. We
hebben bijvoorbeeld een nieuwe invulling gegeven aan de komende studiereis.’
Op de vraag hoe het er met zijn studie voor staat antwoordt de student: ‘Op zich niet slecht. Ik ben
al met mastervakken bezig, maar ik moet nog wel twee bachelorvakken.’ Het afronden van deze
vakken was in eerste instantie een langetermijnproject. ‘Gezien de komende bezuinigingen moet
ik dit nu toch vervroegd afronden,’ lacht Diederik. ‘Verder zal er voor mij niet veel veranderen door
eventuele bezuinigingen. Dit is mijn laatste jaar stufi, dus die kunnen ze me niet meer ontnemen.’ In de
Newtonkamer wordt hierover wel veel geklaagd de laatste tijd. ‘Sommige leden van onze vereniging zijn
onherroepelijk de klos, jammer genoeg.’

Waar gaat dat heen...?
Xxxx
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bedrijvendagen twente pas in februari

2012

Geen bestuur, geen bedrijvendagen
Het bestuur van
de Bedrijvendagen
Twente, een carrièreevenement dat
jaarlijks in oktober
plaatsvindt, is er niet
in geslaagd tijdig
opvolgers aan te trekken. Het evenement
zal daarom een half
jaar vooruit geschoven
worden, naar februari
2012.
Flyeren, collegepraatjes
en mensen persoonlijke
aanspreken. Niets hielp. En
dus kon het bestuur van
2010 afgelopen maand niet
anders concluderen dat de
Bedrijvendagen Twente voor
2011 niet door konden gaan.
‘Heel jammer’, vindt Eva Vis,
bestuurslid van de bedrij
vendagen in 2010. ‘Maar
we moeten dit besluit wel
nemen. De tijd die nu nog
rest tot oktober is te krap om
het evenement te promoten
zonder een nieuw bestuur.’
Volgens Vis is het gebrek aan
opvolging te wijten aan de
dreigende kabinetsplannen

voor langstudeerders. ‘Bijna
alle studenten zijn bang dat
ze straks met forse boetes te
maken krijgen, als ze hun
studie niet tijdig afronden.
Een jaartje bestuurwerk
doen komt daarmee in de
knel, dat is helemaal niet
meer vanzelfsprekend.’
Wat de organisatie van de
Bedrijvendagen ook parten
speelde, was dat een bestuur
aan het werk gaat vanaf
februari. ‘Dat is een lastige
periode voor veel studenten
omdat dit midden in een
collegejaar valt. Studenten
beginnen liever aan een klus
in september. De meeste
andere besturen wisselen
dan ook in deze periode,
maar voor de organisatie van
de Bedrijvendagen kon het
gewoon niet anders.’
Inmiddels heeft het
Bedrijvendagenbestuur een
nieuw plan bedacht om
voor de organisatie in 2012
mensen te kunnen aantrek
ken.Vis: ‘Het komt er op
neer dat wij eventuele boetes
die studenten oplopen gaan
compenseren. Geld is name
lijk niet het probleem in ons
geval. De pot van de bedrij
vendagen is goed gevuld.’
Daarnaast denkt Vis ook dat
het gemakkelijk zal zijn om

geïnteresseerden aan te trek
ken, nu de Bedrijvendagen in
februari worden gehouden
en een nieuw bestuur dus
in september kan worden
geïnstalleerd. ‘Dat tijdspad
is gezien de studie gewoon
gunstiger.’
Inmiddels zijn zo veel
mogelijk betrokkenen, en
dan met name de grote
bedrijven, op de hoogte
gesteld van de beslissing.
‘Veel vonden het jammer,
want de Bedrijvendagen
Twente worden al 27 jaar in
oktober gehouden. Iedereen
houdt daar rekening mee in
zijn agenda. Bovendien zijn
veel andere carrièredagen,

zoals in Eindhoven, ook
in het vroege voorjaar.
Twente onderscheidde zich
daarmee. Nu zullen we
meer moeten concurreren,’
aldus Vis.
Minstens vier, maar het
liefst vijf bestuurders zoekt
Vis. Binnenkort wordt er
opnieuw geflyerd, waarbij
er dus een garantie komt
dat eventueel opgelopen
studievertraging wordt
gecompenseerd. ‘Ik hoop dat
dit mensen over de streep
zal trekken. Ik heb het in
ieder geval als erg uitdagend
en leuk ervaren, dit bestuur.
Je werkt met z’n allen naar
een evenement toe en

daarnaast kom je zelf ook
in contact met bedrijven
waardoor je je goed kunt
oriënteren.’ Een beetje
sociaal vaardig en een beetje
ondernemend, dat is volgens
Vis eigenlijk alles wat je
nodig hebt voor een functie
als bestuurslid. ‘Verder is er
vooral veel vrijheid, om zelf
te bepalen wat je als bestuur
met de pot geld doet. Echt
een uitdaging.’
Interesse voor het bestuur
van de Bedrijvendagen? Mail
naar
info@bedrijvendagentwente.nl

Bijeenkomst oppositie over Route ’14 +
Dick Meijer, CC-raadslid van de universiteitsraad en universitair docent wiskunde, orga
niseert dinsdag 22 maart, van 12.45 tot 13.30 uur, in collegezaal Waaier 3 een bijeen
komst over Route ’14+ waarbij ook ruimte is voor de mening van de oppositie hierover.
Meijer wil de belangrijkste kritiekpunten vanuit U-raadperspectief schetsen en daarnaast
de kritiek en de argumenten die onder medewerkers leven inventariseren. Ook wil hij
een ‘alternatieve aanpak’ van vermeende problemen en van het beleid in kaart brengen
en bespreken hoe de U-raad gevoed kan worden met argumenten en steun vanuit indi
viduele medewerkers, groepen en raden. ‘Naarmate de tegenargumenten sterker zijn en
de tegenvoorstellen beter, zal ik beter in staat zijn mijn U-Raadgenoten en het college
van bestuur te overtuigen dat het anders moet,’ aldus Meijer.

Nanotechnologie
De Stichting Qua Art Qua Science organiseert op
maandag 21 maart om 20.00
uur in de Blomzaal van de
Faculty Club een bijeen
komst over the art of nano
technology. Techniekfilosoof
Tsjalling Swierstra gaat in op
de vraag waarom het debat
over deze wetenschapstak
breder moet. De discussie
blijft in zijn ogen beperkt tot
de risico’s en de aanvaard
baarheid daarvan. Echter,
ook niet-directe gevaren en
risico’s, de zonoemde soft
impacts, moeten worden
besproken. Meer info en
opgave: www.qaqs.nl

Kronos-loop
De Drienerlose Atletiek
Vereniging Kronos orga
niseert op woensdag 30
maart voor de tweede keer
de Kronos-campusloop.
Deelnemers, vorig jaar
waren het er 237, kunnen
kiezen uit de afstanden 2 en
4 mijl. Er is ook een team
klassement dat samenvalt
met de individuele loop. Een
team van vier lopers krijgt
punten aan de hand van
de einduitslag van de indi
viduele lopers. Inschrijven
kan op www.campusloop.nl
tot en met zondag 27 maart
en na-inschrijven kan op
de wedstrijddag zelf in het
sportcentrum.

Ank Bijleveld
Commissaris van de
Koningin van Overijssel en
alumna van de Universiteit
Twente Ank Bijleveld houdt
op uitnodiging van het
OBP-vrouwennetwerk op
dinsdag 29 maart een lezing.
Bijleveld studeerde van 1980
tot 1986 bestuurskunde
aan deze universiteit. Haar
voordracht gaat onder meer
over de invloed van die
studie op haar loopbaan.
Onderwerpen als ambitie,
het vasthouden aan ambitie
en de doorstroom van vrou
wen naar de top komen aan
bod. De bijeenkomst is in de
Horsttoren op de dertiende
verdieping en voor iedereen
toegankelijk.

University College

Japan. De ravage na de aardbeving is goed zichtbaar in het laboratorium waar Mark Herink, UT-student elektrotechniek, stage liep. Mark woonde in
Tsukuba, ongeveer 50 kilometer ten noordoosten van Tokio. Inmiddels is hij – via Seoul en Istanbul – op weg naar huis en zal hij vrijdag in Nederland
arriveren.

TOP-regeling toegankelijk voor iedereen
Saxion Hogeschool is sinds gisteren officieel partner van Kennispark Twente.
Daardoor is de regeling Tijdelijke
Ondernemers Plaatsen op de schop gegaan.
Financieringsmogelijkheden als FAME (UT)
en de renteloze lening SPEED (Saxion) zijn
samengevoegd onder de noemer TOP. Nieuw
is dat iedereen gebruik kan maken van de
financiële ondersteuning. Verwacht wordt dat
jaarlijks 30 ondernemingen er gebruik van
maken.
De uitvoering en coördi
natie ligt bij Kennispark,
voorheen lag die bij
Nikos. Erwin Holtland is
aanspreekpunt. Holtland
beoordeelt samen met een
commissie bestaande uit

afgevaardigden van UT,
Saxion, Rabobank, het
Business Developmentteam en een ondernemer,
de aanvragen.
‘Een nieuwe insteek is
nodig om te komen tot

een regeling die geldt voor
beide kennisinstellingen,’
zegt Holtland. ‘We beogen
een goede integratie van de
ondernemers in het eco
systeem, de ondersteunde
diensten, van Kennispark.
Iedereen kan bovendien
deelnemen. Het gaat niet
meer per definitie om
studenten of alumni van
de Universiteit Twente of
Saxion Hogeschool.’
De onderneming moet
daarom voldoen aan enkele
harde criteria. Holtland:
‘Het bedrijf moet ken
nisintensief of vernieuwend
zijn en mag tussen de nul
en vijf jaar oud zijn. Er is
sprake van een meerwaarde
voor Saxion of voor de
Universiteit Twente. Tot slot

mag er niet eerder gebruik
zijn gemaakt van een TOPregeling.’ Daarnaast moet
de beoordelingscommissie
middels een presentatie
overtuigd worden van het
businessplan.
De financiering in de
vorm van een renteloze
lening wordt verstrekt door
de Rabobank en bestaat
uit een bedrag tussen de
10.000 en 40.000 euro.
Holtland: ‘Een verschil
ten opzichte van het vaste
bedrag van 20.000 euro
uit de oude TOP-regeling.’
De lening is ook niet meer
persoonsgebonden, maar
komt op naam van het
bedrijf. ‘Dat werkt pret
tig wanneer de eigenaar
bijvoorbeeld een hypotheek

wil aanvragen. Banken
zijn dan eerder bereid dat
te doen dan wanneer de
persoon een lening van
20.000 euro op zijn naam
heeft staan.’
Volgens de coördinator is
de samenwerking een winwinsituatie. ‘Saxion is met
24.000 studenten hartstikke
groot. Er zijn andere studies
waar andere ondernemers
uit voortkomen. We wil
len van beide instellingen
de beste businessplan
nen ondersteunen.’ De
ondernemer krijgt naast
financiële ondersteuning
ook juridische begeleiding,
toegang tot netwerken,
een communicatiecoach
en praktische hulp, zoals
goedkope kantoorruimte.

De tête-à-tête-bijeenkomst
op donderdag 17 maart
van vijf tot zes uur in de
Blomzaal van de Faculty
Club gaat over het veelbe
sproken thema University
College. Onderwerpen die
aan de orde komen zijn
onder meer de inhoud van
het University College, de
positie ervan ten opzichte
van het andere onderwijs
en de faculteiten, en voor
welke studenten het bedoeld
is. Kees Ruijtter, trekker van
het project, is een van de
panelleden.

Wissenschafsladen
In Münster is een
wetenschapwinkel in
de maak. Bij groen licht
van de University of
Münster start Egbert
van Hattem, coördinator
Wetenschapswinkel UT,
een vooronderzoek in de
Duitse stad. ‘Vorige week
ben ik op gesprek geweest
en men was zeer geïnteres
seerd. Ik wil nu nagaan
hoe je op een slimme,
laagdrempelige manier een
Wissenschafsladen kunt
starten. Dat kan met veel
studenten of juist met veel
professoren. Het kan per
faculteit of, zoals in Twente,
voor de hele universiteit.’
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studenten houden weblog bij over studiejaar berlijn

‘In huis praten we Duits’
Drie studenten Business Administration, Koen
van den Bos, Elco Rouwmaat en Steffen Lanfer,
vertrekken begin volgende maand naar Berlijn.
Ze volgen de master Innovation Management
and Entrepreneurship aan de Technische
Universität Berlin om hun double degree master te halen. Voor UT-Nieuws houden ze een
weblog bij. Een korte introductie.
Sandra Pool

‘We hebben nu twee vakken
over innovatie en onderne
merschap gevolgd,’ zegt Koen
van den Bos (22).‘Dit is een
kans om meer de diepte in te
gaan.Vakken als strategische
innovatie, innovation and
economics, the human side
of innovation en entrepre
neurship research staan op
het programma. Ik hoop dat
er nog een project bijkomt.’
De student vertelt dat ze twee
keer vier maanden zes vak
ken volgen.‘Een kwestie van
goed plannen en disciplinair
zijn.’Van den Bos wil een
specialisatie kiezen.‘Innovatie
is zo breed. Het kan gaan om
het vernieuwen of verbeteren
van producten, maar ook om
processen of om de financiële
en economische kant van
innovatie.’ De student wil ook
de Duitse taal beter leren spre
ken.‘We hebben afgesproken

Elco Rouwmaat

dat we in ons huis alleen Duits
spreken.’
Steffen Lanfer (27) komt
uit het Duitse Nordhorn. Hij
heeft nog nooit in Duitsland
gestudeerd en wil er in de
toekomst wel een baan
vinden.‘Daarom lijkt het me
handig om er toch een jaar te

studeren.’ Lanfer begon aan
Saxion hogeschool, studeerde
in Hongarije en later aan
de UT.‘Innovatie wordt
steeds belangrijker. Ik vind
het aantrekkelijk om in een
creatieve omgeving te werken
en oplossingen te bedenken.
Ik focus mij op het laatste deel
van mijn studie. Ik wil graag
in contact komen met goede
professoren en zakenmensen.
Gedurende mijn studie ga ik
ook werken. Niet alleen om
de studie te bekostigen, maar
ook om ervaring op te doen.
Het doel is om na het behalen
van de master degree een
goede baan te vinden.’
‘Ik ben sinds maart fulltime
aan het werk om een
zakcentje te verdienen voor
Berlijn, maar ik kijk wel weer
uit naar een studiejaar,’ zegt
Elco Rouwmaat (22).‘De
master is een stukje diepgang.
We doen extra kennis op. Het
out of the box denken spreekt
me het meest aan ofwel het
vinden van oplossingen op
een creatieve manier.’ Zijn
‘wilde droom’ is om bij een
grote autofabrikant te werken.
‘Ik ga daarom zeker op zoek
naar een afstudeeropdracht bij
een Duitse auto-onderneming.
Ik vind de auto het meest
interessante product dat er
ooit gemaakt is.’ Op dinsdag
29 maart staat de verhuizing
gepland.‘We gaan samen met
een busje. Ik heb nog geen
idee wat ik wel en niet mee
neem.We maken een lijst met
spullen. Iedereen koopt wel
wat tweedehands ter plekke.’
Volg de Berlijngangers op
www.utnieuws.nl

Steffen Lanfer

Philips werft Chinese student
Afgevaardigden van Philips Research Asia, Shanghai, waren
afgelopen donderdag in 3-TU verband op bezoek bij de UT.
Het doel was toekomstig personeel en stagiaires te werven.
Chinese studenten waren uitgenodigd om kennis te maken.
‘In China groeit Philips hard,’ zegt Hanna Lange, coördinator
internationale relaties. ‘Het is van oorsprong een Nederlands

bedrijf en het leek hen wel handig om Chinese studenten
die hier studeren te polsen voor een baan. De Nederlandse
mentaliteit en manier van werken hebben ze dan al een
beetje meegekregen.’ Volgens Lange gingen negen studenten
in gesprek. ‘Ze stonden echt te springen en het werd enorm
gewaardeerd dat ze de kans kregen.’

Koen van den Bos

De week van...

Mariska Brinkman
Hoe ziet jouw week eruit?
Deze week is het echt heel
druk, maar gelukkig verloopt
de samenwerking binnen
de commissie, ondanks de
gezonde spanning, uitstekend. We zijn bezig met de
laatste voorbereidingen, donderdag gaat het echt beginnen. Dan mogen we eindelijk
opbouwen op de Oude Markt.
Donderdagavond kunnen we
zelf los gaan en vrijdag staat
in het teken van brak zijn.
Wat kunnen we donderdag
allemaal verwachten?
De eerste Cantus op de Oude
Markt van Enschede. Ook
de inwoners van Enschede
kunnen dan zien hoe het er

Mariska Brinkman (22) studeert psychologie en is voorzitter van de Diescommissie
van studentenvereniging Aegee.
Donderdagavond organiseert zij een Cantus
op de Oude Markt.

op een studentenavond aan
toe gaat. Iedereen die wil kan
aan de Cantus meedoen.
Actieve leden van Aegee
spelen ook een rol tijdens
de Cantus. Naast de senaat
zijn er tafelmeesters en
bierlopers die meehelpen. De
straffen en de liederen zullen
het tot een memorabele
avond maken.

Wat is jouw lievelingscantuslied?
Dat blijft toch Pianoman van
Billy Joël. Helaas kan ik niet
zelf bepalen of dat gezongen
wordt, aangezien dit de taak
van de senaat is.

Wat kost het allemaal en wat
krijgen studenten er voor?
Het kost zes euro en voor dat
geld krijgen de deelnemers
een avondvullend programma
met veel bier. Het terrein is
helemaal omheind, maar de
hekken zijn niet bedekt voor
de omstanders. De kaarten
zijn helaas uitverkocht, maar
we nodigen iedereen uit om
te komen kijken.
Wat doen jullie nog meer
als Diescommissie?
Volgende week organiseren
we een wijnborrel en aan het
eind van de maand vindt er
een spetterend gala plaats.
En op 1 en 2 april nog twee
feesten op de sociëteit.
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Navigatiesysteem voor voetgangers
De bladen
Leidse geneeskundestudenten die stage
lopen in tropische gebieden (Suriname,
Benin, Nepal, Malawi) lopen daar meer
gezondheidsrisico’s dan toeristen. Dat blijkt uit een
enquête van het Leids Universitair Medisch Centrum.
Twintig procent van de studenten stopte voortijdig met
het gebruik van een middel om malaria te voorkomen,
één student werd ziek. Ruim een derde van de onder
vraagden bleek te hebben gezwommen in stilstaand
zoet water, terwijl dat in elke reisgids wordt afgera
den. Twee studenten raakten hierdoor besmet met de
Schistosoma-parasiet. Het LUMC heeft naar aanleiding
van de uitkomsten het beleid voor studenten die op
tropenstage gaan aangescherpt.

Ioannis Delikostidis (rechts) met zijn collega die fungeert als proefpersoon voor het testen van zijn navigatiesysteem. Foto: Gijs van Ouwerkerk

Navigatie in je auto is al bijna net zo gewoon
als airco. Voor voetgangers zijn er echter geen
goed werkende systemen. De Griekse promovendus Ioannis Delikostidis ontwierp zo’n
navigatiesysteem voor voetgangers en testte het
met gebruikers. Gisteren verdedigde hij aan de
faculteit ITC zijn proefschrift. Hij verwacht dat
de markt klaar is voor voetgangersnavigatie.
Paul de Kuyper

Met je TomTom in de hand
of met Google Maps door
de stad wandelen, werkt niet,
verzekert Ioannis Delikostidis.
‘GPS is behoorlijk accuraat
bij de snelheid van een auto,
maar bij lagere snelheden
is het niet gevoelig genoeg.
Terwijl tien meter verschil
te voet veel uit kan maken.
Daarnaast verstoren hoge
gebouwen het signaal.’
Al tijdens zijn master aan
het ITC onderzocht hij de
bruikbaarheid van speciale
navigatiesystemen voor voet
gangers. In zijn PhD gaf hij er
een vervolg aan. Hij gebruikte
Google Maps als basis voor
een navigatiesysteem met veel
meer informatie, landmarks
en detailfoto’s. ‘Navigeren

in de auto of te voet lijkt
hetzelfde, maar die twee zijn
heel verschillend,’ legt de
Griek uit. ‘Een automobilist
volgt altijd de weg, terwijl
een voetganger ook kleine
paadjes kan nemen.Te voet
heb je talloze mogelijkheden
om een plein over te steken.’
En er zijn meer verschillen.
Voetgangers hebben volgens
Delikostidis meer landmarks
nodig om te navigeren. ‘Als
je de weg wijst, zeg je ook:
‘na 150 meter zie je een geel
gebouw, daar ga je rechts’.
Voor de auto is ‘na 150 meter
rechts’ genoeg.’ Delikostidis
ontwikkelde een systeem met
als basis Google Maps, maar
hij voegde er allerlei functies
aan toe die voetgangers
kunnen helpen. Zo heeft de
gebruiker van zijn navigatie

systeem altijd twee kaarten
in beeld: een overzichtskaart
en een detailkaart. Ook kan
de kaart meedraaien met de
looprichting. Loop je naar
het zuiden, dan is het zuiden
bovenaan in het scherm.
Verder geeft de kaart verschil
lende routes aan, afhankelijk
van hoeveel tijd de gebruiker
heeft. Je kunt kiezen voor de
snelste, maar ook voor een
wandeling langs verschillende
musea of hotspots in een
stadscentrum.
Landmarks spelen een
belangrijke rol in zijn naviga
tie. ‘Voetgangers gebruiken
die om zich te oriënteren.
Die landmarks staan in de
kaart met foto’s gemaakt
uit vier verschillende wind
richtingen. Je ziet alleen de
foto zoals je het gebouw
nadert.’ Om de kaart niet te
druk te maken, verdwijnen
landmarks die je achter je
hebt gelaten uit beeld en
verschijnen alleen gebouwen
die voor je liggen.
De proefpersonen van
Delikostidis waren volgens
de promovendus enthousiast
over het systeem. Hij liet ze
verschillende opdrachten

uitvoeren in het centrum
van Amsterdam en in een
wijk zonder grote landmarks.
De voetgangers kregen een
pet op met video- en audio
recorder zodat Delikostidis
hun bewegingen en hardop
uitgesproken overwegingen
kon volgen. ‘Mijn resultaten
wijzen uit dat mijn systeem
voor voetgangers beter
werkt dan Google Maps.
De proefpersonen konden
zich gemakkelijk oriënteren.
Wel moesten ze wennen aan
sommige functies zoals de
landmarks die van de kaart
verdwijnen als ze achter je
liggen.’
Hoewel Delikostidis zich
haast te zeggen geen enkele
commerciële intentie te
hebben gehad met zijn
onderzoek, denkt hij wel
dat de markt rijp is voor
een navigatiesysteem voor
voetgangers. ‘Dit prototype
is nog lang niet zo ver, maar
ik denk dat er genoeg vraag
naar is. De mobiliteit groeit
nog steeds en iedereen heeft
een mobieltje waar naviga
tiesoftware op kan draaien.
Waarom dan niet voor
voetgangers?’

Groningse studenten zijn brave jongens
en meisjes als het gaat om alcoholgebruik. Dat zeggen althans de RUGonderzoekers Tom Postmes en Marlon Nieuwenhuis.
Uit hun onderzoek onder 529 studenten blijkt dat
mannelijke eerstejaars gemiddeld zestien glazen alco
hol drinken in een normale collegeweek, vrouwen zes.
‘Het stereotiepe beeld van de drinkende en feestende
Groningse student klopt niet. In werkelijkheid blijken
studenten veel minder te drinken en keuren zij over
matig alcoholgebruik sterk af,’ zeggen de onderzoekers.
Dit geldt echter niet voor leden van grote studenten
verenigingen. Zij drinken ‘problematische hoeveelheden’ alcohol: mannen gemiddeld 27 glazen per week,
vrouwen tien.
Als alcoholisten voor zij aan een regu
liere afkickbehandeling beginnen een
experimentele training volgen, heb
ben zij minder kans op een terugval. De Amsterdamse
hoogleraar Reinout Wiers (UvA) onderzocht de trai
ning die is gericht op de controle over automatische
cognitieve processen die een rol spelen in de hunkering
naar alcohol. De drang naar alcohol komt volgens
Wiers voort uit een combinatie van bewuste overwe
gingen en automatische processen. Alcoholisten kregen
afwisselend plaatjes te zien met daarop alcoholische en
non-alcoholische dranken. Ze moesten daarop reage
ren. Vijftien maanden later bleek dat 54 procent van de
patiënten die de training volgde, de fles nog steeds liet
staan, tegenover 41 procent van de patiënten zonder
training.

Onderzoekers van het VU Medisch
Centrum hebben een bloedtest ontwik
keld waarmee zwangere vrouwen kunnen laten testen
of hun foetus het syndroom van Down heeft. De test
maakt andere risicovolle technieken, zoals de vlok
kentest of de vruchtwaterpunctie, overbodig. Het is al
langer bekend dat het bloed van de moeder ook DNA
bevat van haar ongeboren kind. Tot nu toe was het ech
ter niet goed mogelijk om deze van elkaar te onder
scheiden. Met deze nieuwe onderzoeksmethode kan
dat wel. De test kan worden afgenomen in de tiende
tot veertiende week van de zwangerschap.

‘Woningen lijken net woonwagens’
Waar zit je ergens?
‘Ik woon in een appartementje
in de hoofdstad van Jamaica,
Kingston. Dit is het mooiste eiland
dat ik ooit heb gezien. Er is heel
veel te beleven. Er wonen drie
miljoen mensen. De hoofdstad is
supercultureel. Er is veel herrie en
lawaai. Overal hoor je muziek. De
mensen willen alleen maar leuke
dingen doen. Daardoor zijn ze
volgens mij ook minder productief.’
Wat doe je precies?
‘Ik loop stage bij de NGO Music
Unit. We geven beurzen uit aan
arme muziekstudenten zodat wij
kunnen studeren. En we doen
onderzoek naar klassieke muziek.
Jamaica is echt het eiland van
de reggae. De klassieke muziek
is daardoor een ondergeschoven
kindje, terwijl er ook veel
Jamaicaanse componisten zijn
geweest. Dat willen we in kaart
brengen.’

Waarom Jamaica?
‘Dat was geen bewuste keuze. Via
via kwam ik bij deze organisatie
terecht. Ik wilde wel graag naar
de Caraïben. Een kennis van me
heeft jaren in Kingston gewoond.
Die kende mijn huidige baas, een
Oostenrijkse.’
Hoe zien jouw dagen eruit?
‘Die zijn flexibel. Het werken
van maandag tot en met vrijdag
kennen ze hier niet. We denken
na over het binnenhalen van
sponsoring en het opzetten
van concerten. Ook houden
we brainstormsessies om
manieren te bedenken om
financiering binnen te halen. De
mentaliteit is heel anders. Ze zijn
minder creatief. Ik zie zo veel
mogelijkheden waar je business
van kunt maken.’
Waar moest je aan wennen?
‘Het eten. Veel rijst en kip. De

Jamaicanen zijn echte fans van
Kentucky Fried Chicken. Ik word
ook heel vaak aangesproken
op straat. Men is erg open en
vriendelijk. Ik ben verbaasd over
het feit dat de Jamaicanen altijd
over hun donkere huidskleur
praten. Elke avond zijn er
concerten en optredens. Hun
onderdrukking en de slavernij
wordt dan altijd verwoord. Ze zijn
trots op hun huidskleur. Proud
to be black is een veel gehoorde
uitspraak.’
Wat doet dat met je?
‘Ik vind het heel raar. Het zal
wel bij de cultuur horen.
Ik ben twee keer zonder
reden uitgescholden
voor racist. Bizar. Het is
ook wennen dat je vaak
de enige blanke bent. Ze
praten vaak en veel over
hun donkere huidskleur. De
slavernij is sterk aanwezig.

Vijftig jaar geleden is het eiland
onafhankelijk geworden van
Engeland.’
Hoe zit het met de veiligheid?
‘Ik heb gelukkig nog niets
meegemaakt, maar het wordt wel
afgeraden om alleen down

town te gaan. Ja, ook overdag. ’s
Avonds alleen over straat is ook
niet mogelijk. Ik gebruik vaak een
taxi’. Je hebt dus minder vrijheid.
Soms mis ik mijn fiets om vlug
even ergens naar toe te gaan.’
Sandra Pool

Communicatiestudent Linda
Schmetjen (25) loopt drie
maanden stage in Kingston,
Jamaica.

Bellen met het buitenland
Tips voor deze rubriek? Info@utnieuws.utwente.nl
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bandleden spelen vanaf verschillende locaties

Experimenteel concert in Ravelijn
Een uniek experiment
vanmiddag in Ravelijn,
in het kader van het
lustrum: Music:Linked.
Zangeres Stefany
van de band Stefany
June treedt op in de
centrale hal, maar
haar vijf bandleden
spelen op verschillende
locaties in Enschede.
Het hele concert wordt
op grote videoschermen getoond en met
dansbewegingen kan
het publiek de muziek
beïnvloeden.
Paul de Kuyper

Ton Spil en Christiaan
Katsma zijn initiatiefne
mers van Music:Linked.
Zij onderzoeken het
succes van bedrijfsin
formatiesystemen in de
muziekbusiness. Wat gaat
er in de toekomst met de
muziekindustrie gebeuren,
hoe kunnen muzikanten
en platenlabels geld
verdienen in het digitale
tijdperk? ‘Dat is nog een
kristallen bol, veel gissen,’
aldus Spil. Wel verwachten
zijn collega Katsma en hij
dat gedistribueerd muziek
maken, samenspelen vanaf
verschillende locaties, een
vlucht zal nemen. Social
media spelen daarbij een
belangrijke rol.
Vanmiddag vindt voor het
eerst een ‘echt’ concert
plaats waarbij de bandle
den spelen vanaf verschil
lende (nog geheime)
locaties. Ze kunnen elkaar
uiteraard horen, maar zien
elkaar alleen via video
schermen. In het kader

Christiaan Katsma (links) en Ton Spil. Foto: Arjen Reef

De UT bestaat dit jaar vijftig jaar. In deze rubriek besteden we aandacht aan de lustrumactiviteiten.
van het MB-lustrum
hebben Spil en Katsma
samen met Artez een heel

programma opgesteld
rondom dit concert.
Middelbare scholieren

en via de social media
kom je gemakkelijk in
contact met andere muzi
kanten.’ Je hebt wel een
flinke bandbreedte nodig,
maar volgens collega Spil
is de downloadsnelheid
in West-Europa overal
goed genoeg. ‘De upload,
het terugsturen van de
data, is bepalend voor
de kwaliteit. Hierdoor
was samenspel tot nu toe
moeilijk, maar dat wordt
steeds beter.’
Met deze technologie
hoeven muzikanten niet
meer naar een studio te
komen om te oefenen. De
afstand tussen bandleden
is echter niet onbeperkt.
Als de data wordt ver
stuurd via glasvezel gaat
dat met de lichtsnelheid.
‘Musici kunnen een ver
schil van 25 milliseconden
behappen. Je kunt dus niet
samenspelen met iemand
op een ander continent.
Dan is de vertraging te
groot,’ vertelt Katsma.
Volgens hem komt cocre
atie in de muziek op.
‘Misschien dat over tien
jaar gelegenheidsbands op
deze manier optreden.’
Spil en Katsma beginnen
relatief klein in Ravelijn,
maar als het experiment
vanmiddag slaagt, wil
len ze meer. Katsma:
‘Het idee is ontstaan als
UT-lustrumactiviteit
voor het Experiment in
het Bos in september.
Daarvoor staan we nog
steeds op de lijst, we
proberen het nu eerst op
kleine schaal. En als het
een succes wordt, willen
we er dolgraag mee naar
Lowlands.’

werken eerst aan een
business case voor de
muziekindustrie en
vormen ’s middags het
publiek bij het concert
van Stefany June, een
opkomend elektropop
bandje uit Duitsland.
Rond het podium hangen
camera’s die de bewe
gingen van het publiek
volgen. Daarmee wordt

de muziek beïnvloed. Spil:
‘Als iedereen gaat jumpen,
komt er bijvoorbeeld
meer bas. Het publiek
kan zo de eigen mixen
creëren.’
‘Je koopt een kastje, je
plugt in en je kunt online
jammen,’ legt Katsma het
concept van gedistribu
eerd muziek maken uit.
‘Het is heel laagdrempelig

Het concert van Stefany June
vindt donderdag 17 maart
plaats om 13.00 uur en 16.15
uur in Ravelijn.

kan worden. Een cliëntgeori
ënteerde registratie dus.’
Timeslab buigt zich ook
over naaldloze injecties, een
project van de UT-vakgroep
Physics of Fluids. ‘We hebben
een marktonderzoek gedaan
naar de positie van deze

methode. Aan de daaruit
voortgekomen verbeter
punten wordt momenteel
hard gewerkt. Het doel
is om samen met de UT
een star- up op te zetten,’
zegt Hoeksma. ‘Tussen de
techniek en markt zit nog

een heel traject. We komen
daarom graag in contact
met ondernemers, studen
ten of afgestudeerden die
slimme ideeën hebben voor
de gezondheidszorg. Dan
kunnen we mooie dingen
doen.’

Hoe staan de zaken?
In gesprek met ondernemers
Bedrijf		Timeslab, Capitool 42 Enschede
Opgericht
1 januari 2011
Door		
Bernhard Hoeksma (57)
Core business	‘We zijn een vliegwiel van innovatieve
producten en diensten in de zorg’
Personeel
BK-alumnus Lennart Homan (24)
‘Ik heb altijd wat met tijd
gehad,’ zegt Hoeksma. ‘Die
oude klok daar in de hoek
is een eerbetoon aan mijn
vorige baan.’ De oud-UT’er
begon zijn carrière na een
studie wiskunde en bedrijfs
kunde aan de toenmalige
Technische Hogeschool
Twente. In 1979 studeerde
hij af en begon samen met
twee kennissen het bedrijf
HHM, een bedrijfskundig
onderzoek- en adviesbureau
gericht op langdurige zorg
en maatschappelijke onder
steuning. ‘We waren gespeci
aliseerd in tijdmetingen in de
zorg. Meten, meten, en nog
eens meten. Die inslag sjouw
ik al dertig jaar met me mee.’
Bij zijn vorige baan zag hij
kansen en mogelijkheden in
de zorgsector liggen. ‘Ik weet
waar dingen slecht lopen en
waar de problemen zitten.

Met Timeslab willen we
dat aanpakken. Onze core
business is het ontwikkelen
van technologische innovaties
waarmee we winst behalen
in tijd en kwaliteit.’Vervolgt:
‘TimesLab is een winkeltje
waar dingen uitgeprobeerd
kunnen worden. Met
innovatie wil je uiteindelijk
tijdswinst boeken. Daarom
hebben we ook vijftig grote
zandlopers laten maken in
China. Het zand loopt pre
cies een uur.’ Het relatiege
schenk symboliseert volgens
Hoeksma het beste idee. ‘Dat
ene korreltje dat er doorheen
komt en de rest achter zich
laat.’ Lacht: ‘De verzamelaars
hebben zich trouwens al
gemeld voor een exemplaar.’
Terug naar de innovatie.
Collega Lennart Homan: ‘We
richten ons puur op de zorg
sector. Denk aan de ouderen

Foto: Arjan Reef

zorg en gehandicaptenzorg.
Als je kijkt wat er momenteel
gemeten wordt, dan ligt daar
nog een hele wereld open.’
Hoeksma: ‘Hoeveel zorg
krijgt een patiënt, is bijvoor
beeld een vraag die met de
juiste technologie gemeten

ChemieSpecial
ut Nieuws

Maart 2011

2011 internationaal jaar van de chemie

‘Grote behoefte aan chemical engineers’
Er is meer waardering en belangstelling ontstaan
voor chemie, vooral bij jongeren. Dat was voor
de Verenigde Naties reden 2011 uit te roepen tot
Internationaal Jaar van de Chemie. De chemie is een
van de belangrijkste sectoren voor de Nederlandse
economie en volgens TNW-decaan Gerard van der
Steenhoven heeft de UT de maatschappelijke plicht
om chemische ingenieurs op te leiden. Daarom: een
special in het teken van de chemie.
Bijna een vijfde van al onze
export komt voor rekening

van de chemische industrie.
De minister van Economische

Zaken, Landbouw en Innovatie
rekende in januari bij de
opening van het Chemiejaar
voor dat in 2010 de omzet in de
chemiesector 48 miljard euro
bedroeg. Daarvan wordt 1,3
miljard geïnvesteerd in onderzoek. Volgens de Vereniging
van de Nederlandse Chemische
Industrie verdienen ruim
65.000 mensen hun brood in de
sector.
‘Historisch gezien is de chemie
erg belangrijk voor ons land. Er
is een tijd geweest dat Dow de
vierde belastingbetaler was van

Nederland,’ onderschrijft Henk
van den Berg die getallen. Hij
is deeltijdhoogleraar procestechnologie aan de UT en was
van 1974 tot 1996 werkzaam bij
Dow Benelux. ‘Je kunt zeggen
dat het nu een krimpende
bedrijfstak is, maar dat komt
vooral omdat onze efficiency
hoog ligt. Nog steeds hebben
Nederland en Vlaanderen de
sterkste chemische industrie
per hoofd van de bevolking.’
Om de technologische know how
in de bedrijfstak in stand te
houden, moeten er meer chemi-

2) Veertig studenten per jaar onderwijs
3) Van lichtenergie naar vloeibare brandstof onderzoek
4) Nederlandse chemie is toonaangevend werk

cal engineers opgeleid worden,
aldus TNW-decaan Gerard van
der Steenhoven. Hij ziet het als
de maatschappelijke plicht van
de UT om masters of science in
de scheikundige technologie af
te leveren. Er is een zeer grote
behoefte aan hoogopgeleide
mensen. Zo groot zelfs dat een
diploma bijna honderd procent
baangarantie geeft. Van der
Steenhoven: ‘Het is niet voor
niets dat bedrijven aan ons vragen: kun je niet meer studenten
opleiden.’
Een van de grote maatschap-

pelijke problemen is duurzaamheid. In Route14 wordt
onderzoek naar duurzame
processen en producten een van
de uithangborden van de UT
genoemd. Chemische technologie is dus niet alleen belangrijk
voor Nederland, het is ook een
speerpunt van deze universiteit.
Van der Steenhoven: ‘Het hele
vraagstuk over sustainability
bestaat uit problemen waarvoor
de chemisch ingenieur nodig
is. Als technische universiteit
hebben we de dure plicht op dat
gebied onderzoek te doen.’

Een speciale uitgave van:

ut Nieuws
Weekblad van de Universiteit Twente

ut Nieuws

Pagina 2

on d erwi j s

ChemieSpecial Maart 2011

veertig studenten per jaar

Scheikunde studeren niet populair
Al jaren schommelt de instroom van studenten
scheikundige technologie op de UT rond de veertig
aanmeldingen. Bij andere universiteiten, waaronder
de Technische Universiteit Eindhoven, is het niet
veel beter. Voor de chemische industrie is de aanwas
van hoogopgeleide mensen daardoor bij lange na
niet voldoende om aan de vraag te kunnen voldoen.
Opleidingsdirecteur Ben Betlem betreurt dat. ‘Want
het is zo’n mooi vakgebied.’
Eén jaar was uitzonderlijk. Dat
was in 1989. Toen meldden zich
maar liefst 201 studenten voor
de toen nog vierjarige opleiding
chemische technologie.
Sindsdien daalde de aantallen weer langzaam, met een
dieptepunt in 2002 toen slechts
26 eerstejaars zich inschreven.
De laatste vijf jaar schommelt
het aantal rond de veertig. ‘Het
heeft natuurlijk alles te maken
met het niet zo populaire imago
van de opleiding scheikunde,’
verklaart Ben Betlem, opleidingsdirecteur scheikundige

technologie. ‘Maar ook met het
imago van de chemische industrie is het slecht gesteld, vind
ik. Neem als voorbeeld alleen al
de ramp bij het chemiebedrijf in
Moerdijk. Mensen zien daardoor
alleen de ‘slechte kant’ van de
chemische industrie.’
Eigenlijk gaat het al mis op de
middelbare school, is Betlem
van mening. ‘Scheikunde is daar
niet het meest populaire vak.
Momenteel ligt er een voorstel
bij het ministerie van Onderwijs
om scheikunde als vak om te
gooien. Het zou vooral meer

toegepast moeten worden,
waardoor het stukken interessanter wordt voor de leerlingen.
Daar hangt dus veel van af, het
is alleen nog afwachten of dit
voorstel wordt goedgekeurd
door de minister.’
Zelf doet de UT er ‘van alles
aan’ om de contacten met
middelbare scholen optimaal
te houden. Zo is er sinds kort
het leerlingenlab op de UT,
waar middelbare scholieren
experimenten kunnen doen.
Een succes, vindt Betlem. ‘Vorig
jaar hebben vijftien middelbare
scholen uit de regio een bezoek
aan dit leerlingenlab gebracht.
Het is een uitstekend middel om
scholieren meer te interesseren
voor chemie.’
Het onderwijs bij scheikundige
technologie noemt Betlem
‘goed’. En dat bleek ook uit de
ranking van Elsevier, waarbij de
UT-opleiding de eerste plaats
– weliswaar samen met de
TU/e – scoorde. In de Keuzegids
neemt de UT een tweede plaats
in, na de Universiteit Utrecht.

‘Vooral de studenten zijn
tevreden over het onderwijs.’
Vier jaar geleden was dat wat
betreft het masteronderwijs
anders, zegt Betlem. ‘Toen
scoorde chemische technologie
ook minder bij een visitatie.
Het masteronderwijs zat in
knel en is daarna opgesplitst in
twee tracks en het onderwijs is
gestructureerd, sindsdien gaat
het goed.’
Binnen het ST-onderwijs
wordt op allerlei manieren
de samenwerking opgezocht.
Zo participeert de opleiding
binnen het Erasmus Mundus,
een Europees samenwerkingsverband dat beurzen verstrekt
aan academische studenten.
UT-studenten kunnen daardoor
wisselend aan vijf Europese
universiteiten studeren. Maar
voorlopig geldt dat alleen nog
voor de studenten die in de
membraantechnologie afstuderen. ‘Daarnaast hebben we een
double degree-programma met
Bandung en een gezamenlijke
opleiding in watertechnologie

met Wageningen en Groningen.’
Volgens Betlem onderscheidt
het UT-onderwijs zich ten
opzichte van andere universiteiten doordat we ons richten
op drie gebieden: materiaalkunde, procestechnologie
en de basisscheikunde. ‘De
eerstejaars komen direct met
die drie gebieden in aanraking,
daarna worden de richtingen
uitgebouwd. De laatste tijd is
er bij procestechnologie steeds
meer nadruk komen te liggen
op het onderwerp ‘energie’. Je
zou kunnen zeggen dat dit het
hoofdthema van die specialisatie is geworden.’
De masteropleiding kenmerkt
zich vooral door de ‘sterke
koppeling met het onderzoek’.
‘Natuurlijk ook met als doel
het enthousiasmeren van
studenten voor de wetenschap.’
De masteropleiding scheikundige technologie wordt wel
eens bestempeld als ‘duurste
technische opleiding van de
UT’. Volgens Betlem komt dat
door de flinke hoeveelheid

practica. ‘Maar dat is in Delft en
Eindhoven niet anders.’ Zorgen
maakt de opleidingsdirecteur
zich over het ontwerponderwijs
en dan vooral het gebrek aan
vakkennis op dat gebied bij
docenten. ‘Hier wordt binnen de
UT geen onderzoek naar gedaan
en dan ontbreekt het dus aan
voldoende kennis. Een alternatief zou zijn om gastdocenten in
te huren uit het bedrijfsleven,
maar de onderwijsfinanciering
laat dit niet toe. Ook Delft en
Eindhoven kampen met dit probleem. Eenvoudig op te lossen
is het niet.’
Betlem studeerde zelf begin
jaren zeventig ook chemische
technologie aan de UT, maar
ging na zijn afstuderen een aantal jaren buiten de universiteit
aan de slag. Hij vindt het een
‘mooi vakgebied’. ‘Het is mooi
omdat scheikunde aan de basis
ligt van allerlei levensprocessen. Dat zouden meer mensen
zich moeten realiseren.’
Maaike Platvoet

‘Zonder thuiswerk
kom je er niet’
Procestechnologie is haar passie. Grote fabrieken bouwen ziet
ze zichzelf later wel doen. Iris Smal (22) staat op het punt haar
bachelor voor de opleiding scheikundige technologie af te ronden. ‘Ik ben tegelijk met Janneke begonnen. We vormen een
hechte groep. Iedereen spreekt elkaar regelmatig. Ook nu we onze
eigen weg in slaan. Met de meiden komen we eens per kwartaal bij
elkaar. Iedereen neemt een hapje mee, we kijken een film en hebben het gezellig.’ Ze vindt de studie een leuke combinatie van het
opdoen van kennis en het toepassen ervan. ‘Je bent niet alleen
in het laboratorium bezig. Je past de chemiekennis ook toe. In
het lab werk je op kleine schaal aan een proef die je ook op grote
schaal zou kunnen doen. Ik vind het interessant om te bestuderen hoe reacties plaats vinden en waarom dat gebeurt.’ Ze heeft
best veel contacturen. ‘En thuis moet je ook aan de slag. Doe je
dat niet, dan kom je er echt niet.’ Zelf is ze serieus en fanatiek
bezig met haar studie. ‘Ik vind studeren leuk,’ lacht ze. De vakken
vindt ze ook niet moeilijk. Eerder een uitdaging. ‘Het is soms erg
wiskundig. De opgaven zijn net een puzzel. Daar houd ik wel van.’
Wat ze na de studie wil doen, is nog blanco. ‘Ik heb interesse in
het grote geheel. Fabrieken ontwerpen en verbeteren. Dat soort
dingen. We zijn een keer op excursie bij Shell in Pernis geweest.
Dat was indrukwekkend! Zo groots. Echt geweldig.’
Foto: Gijs van Ouwerkerk

‘Koken met potjes
en pannetjes’
Janneke Veerbeek (21) zit in de masterfase van haar studie
scheikunde. Ze vergelijkt chemische technologie met het reguliere koken in de keuken.‘Je hebt potjes en pannetjes en je gooit
stofjes bij elkaar in. Je roert, je mixt en je kunt materialen
veranderen, verbeteren of iets nieuws maken. Dat vind ik het
leukst.’ Daarom koos ze voor de specialisatie materiaalkunde.
De opleiding is volgens haar best pittig. ‘Je moet er zeker wat
voor doen, maar met de dikke boeken valt het wel mee. We doen
veel projecten en practica. In het lab proberen we materialen
te karakteriseren. Door te mengen en de reacties te bestuderen
kijken we om welke stof het gaat. In mijn eerste jaar, 2007, zijn
we van start gegaan met 50 studenten waaronder elf meiden. Zij
zijn er nog steeds. Tien jongens zijn inmiddels afgehaakt.’ Een
struikelvak is fysische transportverschijnselen, zegt Veerbeek.
‘Een vrij abstract vak waarbij veel formules om de hoek komen
kijken. Fysica van atomen en moleculen is ook best moeilijk.
Ik zit in de onderwijs- en kwaliteitscommissie. Met studenten
bespreken we knelpunten in de studie. Ja, dat heeft zeker nut.
Missen studenten voorkennis, dan maken we dat bespreekbaar.
We kunnen ook pleiten voor andere boeken, roosters of een
ander dictaat.’ En net als bij het koken, gaat er bij het experimenteren in het laboratorium ook wel eens wat mis. ‘Frustreren
hoeft niet. Dat hoort er gewoon bij,’ aldus de student.

Foto: Gijs van Ouwerkerk
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Van lichtenergie naar vloeibare brandstof
Uit water en kooldioxide een vloeibare brandstof
maken met behulp van licht, zoals fotosynthese in de
natuur. Hoogleraar fotokatalytische synthese Guido
Mul heeft hoge verwachtingen van het omzetten van
lichtenergie in chemische energie. Als brandstof
voor auto’s of om een dynamo aan te drijven voor de
huishoudelijke stroomvoorziening als de zon onder
is. ‘Over tien jaar moeten we het op pilotschaal kunnen toepassen.’
In Delft experimenteerde Guido
Mul (41) al met de combinatie
van (zon)licht en katalyse.
Toen de UT de ambitie uitte om
voor dit vakgebied een nieuwe
leerstoel op te zetten, maakte
de chemicus de overstap naar
Twente. Sinds november 2009 is
hij hoogleraar fotokatalytische
synthese. De vakgroep bouwt hij
helemaal vanaf de grond op, van
zes man nu naar tien tot vijftien
over vijf jaar.
Al sinds zijn afstuderen in
Utrecht in 1992 doet Mul onderzoek naar heterogene katalyse,
het met een vaste katalysator
versnellen van een reactie
van stoffen in de vloeistof- of
gasfase, wat bijvoorbeeld met
uitlaatgassen gebeurt. De
laatste tien jaar combineert hij
dat met onderzoek naar fotonen.
‘In de chemische industrie vindt
katalyse in een reactor soms bij
wel 700 tot 800 graden plaats.
We willen onderzoeken of je ook
met licht een katalysator kunt
activeren en dezelfde reactie
bij kamertemperatuur kunt
uitvoeren.’
In het onderzoek naar fotokatalyse is op dit moment titaandioxide – een stof die bijvoorbeeld
in witte muurverf zit – de meest

Guido Mul: ‘Als je dat lukt, kun je Stockholm bellen.’ Foto: Arjan Reef

gebruikte katalysator. Mul wil
dat in een compacte reactor
toepassen. ‘Het houdt me bezig
hoe we het katalyseproces
met titaandioxide kunnen
optimaliseren. Daarnaast zoeken
we naar andere materialen,
want titaandioxide heeft een
groot nadeel als je zonlicht wilt
gebruiken. Het reageert alleen
met UV-straling, terwijl je ook
zichtbaar licht wilt gebruiken,
omdat zonlicht maar vier procent UV bevat.’
Lichtenergie omzetten in
chemische energie, van zonlicht
een brandstofmolecuul maken,
is een grote uitdaging. Met
fotokatalyse zou het moeten
kunnen. De natuur doet het
in feite al, geeft Mul aan.
Planten zetten dankzij zonlicht
water en koolstofdioxide om
in de brandstof glucose en
zuurstof: fotosynthese. ‘De
lichtefficiëntie naar bruikbare
brandstof van een plantenblad
is echter ongeveer één procent.
Je wilt een systeem dat het
veel beter doet. Ik heb eens
gezegd dat ten opzichte van de
huidige stand van de techniek
de activiteit tienduizend keer
moet verbeteren. Als je dat lukt,
kun je Stockholm bellen,’ aldus

de hoogleraar, doelend op het
Nobelcomité dat in de Zweedse
hoofdstad is gehuisvest.
Veel vragen moeten nog worden
beantwoord. Hoe kun je materialen maken die efficiënter zijn
bij het omzetten van energie?
Hoe breng ik CO2 en water een
fotoreactor binnen? Hoe voeg
ik zonlicht toe? ‘We moeten
nadenken over een efficiënte
fotoreactor’, vat Mul samen.
Zijn IMPACT-vakgroep werkt
samen met MESA+-onderzoekers
aan een microreactor. ‘Op
microniveau kun je een hoog
reactieoppervlakte creëren en de
reagerende moleculen efficiënt
belichten.’
‘Een soort zonnepaneel ontwikkelen waaruit na reactie met CO2
en water een vloeibare brandstof
komt,’ schetst de chemicus zijn
wetenschappelijke doel. ‘Die
brandstof kun je gebruiken
voor auto’s, maar ook om na
zonsondergang thuis een kleine
dynamo aan te drijven zodat de
lampen gaan branden.’
Het is een beeld voor de langere
termijn. Het vakgebied bestaat
sinds de jaren zeventig, maar
sindsdien is er volgens Mul weinig progressie geboekt. ‘Waarom
dat de komende twintig jaar wel
gebeurt? Er is steeds meer geld
en interesse. Het maatschappelijk belang is bovendien evident.
Aardolie raakt op en je hebt het
milieuaspect van CO2-uitstoot.
Ik heb hoge verwachtingen. Als
je ziet hoeveel inspanningen
wereldwijd worden verricht,
moeten we fotokatalyse over
tien jaar op pilotschaal kunnen
toepassen.’
Paul de Kuyper

Zwakke interacties in virussen onderzoeken
Viruseiwitten hebben de bijzondere eigenschap een
perfecte bolstructuur te kunnen vormen. In zo’n
bolletje, met een doorsnee van dertig nanometer,
kunnen chemische reacties stukken sneller plaatsvinden dan daarbuiten. Dat onderzoekt hoogleraar
biomoleculaire nanotechnologie Jeroen Cornelissen.
Hij voorziet toepassingen in zowel de medische
wereld als de procestechnologie.
‘Mensen denken gelijk aan
Moerdijk, maar chemie zit in
alles. Ook in je koffiebekertje’,
steekt Jeroen Cornelissen (38)
van wal. Hij wil er mee illustreren dat het vak veel breder
is dan de grote chemische
installaties in bijvoorbeeld
het Rotterdamse havengebied.
Twee jaar geleden maakte hij
als succesvol onderzoeker uit
Nijmegen de stap naar Enschede
om hoogleraar biomoleculaire
nanotechnologie te worden.
Samen met Jurriaan Huskens,
hoogleraar moleculaire
nanofabricatie, leidt hij de
groep die David Reinhoudt
na zijn pensionering heeft
achtergelaten. Bij de opening
van het Internationale Jaar van
de Chemie kreeg hij de KNCV
Gouden Medaille 2010, een
prestigieuze onderscheiding die
Huskens in 2007 ontving. ‘Daar
ben ik trots op en het moet
Reinhoudt een goed gevoel
geven dat hij wordt opgevolgd
door twee goudenmedaillewinnaars.’
‘Een belangrijk verschil tussen
de biomoleculaire nanotechnologie en de petrochemie is
dat die laatste vooral stabiele,
sterke atomaire verbindingen
maakt. De petrochemie heeft
een doelmolecuul voor ogen’,
aldus Cornelissen. ‘Als de

verbindingen eenmaal vastliggen, kun je er iets mee maken:
brandstof, een koffiebekertje,
een dashboard. Verbreek je
die verbindingen, dan gaat je
bekertje kapot.’
De leerstoel van Cornelissen
richt zich juist op zwakkere
interacties. ‘Die kun je bijvoorbeeld toepassen in een sensor
om giftige stoffen in water
te meten. Je wilt niet dat die
giftige stof permanent aan de
sensor hecht. Dan kun je ’m
maar één keer gebruiken. Die
zwakke interacties proberen we
te begrijpen.’
De zwakke verbindingen die
Cornelissen onderzoekt, vind
je tussen viruseiwitten. Van
de bonenplant, omdat die
gemakkelijk uiteenvallen in
eiwitbouwstenen waardoor het
eiwitgedrag goed gestuurd kan
worden. ‘Een virus wordt pas
gevaarlijk in combinatie met
het genetisch materiaal. Een
viruseiwit zonder genetisch
materiaal doet niks, behalve dat
de 180 eiwitbouwstenen zich
perfect bolvormig ordenen.’
Zo maken de onderzoekers
eiwitbolletjes van zo’n dertig
nanometer in doorsnee. En die
bieden grote mogelijkheden.
De hoogleraar: ‘Je kunt daar
moleculen in stoppen en ze
laten botsen. Dan ontstaat

er een chemische reactie.
De natuur doet dat ook. Een
cel is eigenlijk een soep van
moleculen. Binnenin moeten
continu chemische reacties
plaatsvinden. Om te kunnen
denken, om je spieren aan te
sturen, enzovoort.’
Cornelissen veronderstelt dat
reacties in eiwitbolletjes tien
tot duizend keer sneller kunnen
plaatsvinden dan erbuiten.
‘Al hebben we dat nog nooit
precies kunnen laten zien. We
willen weten hoe zogenaamde
enzymkatalyse plaatsvindt. In
het eiwitbolletje brengen we
een sequentie van reacties,
een cascadereactie, om zo
het omzetten van stoffen te
versnellen. Dat is een groot doel
in ons lab: twee of drie reacties
kort na elkaar uitvoeren. Als dat
lukt, kunnen we het misschien
ook in de industrie toepassen.
Dan hoeven stoffen niet meer
door drie reactors, maar kan
alles veel sneller.’
Concrete toepassingen voor
het werk van Cornelissen zijn
er nog niet. De chemicus ziet
eventueel mogelijkheden om
een medicijn als penicilline
in te brengen in een eiwitbolletje. ‘De efficiëntie kan dan
vele malen groter worden.
Maar we praten ook met de
procestechnologie. Daar herken
ik eveneens de gedachtegang
reacties op kleine schaal te
laten plaatsvinden, zodat je ze
kunt sturen en versnellen. In
zeker zin is het onderzoek erg
fundamenteel. We willen vooral
begrijpen hoe reacties binnen
bolletjes van viruseiwitten
verlopen. Maar we verliezen de
toepassingen niet uit het oog.’
Paul de Kuyper

Jeroen Cornelissen: ‘Het onderzoek is erg fundamenteel. Maar we verliezen de toepassingen niet uit
het oog.’ Foto: Arjan Reef
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W erk
maartje steensma is projectleider research bij akzonobel

‘Ik wil de boel een beetje beter maken’
Wie het Twentse landschap goed bestudeert ziet in
de omgeving van Hengelo en Boekelo groene zouthuisjes staan. Onder de houten bekapping zitten
pompinstallaties waarmee chemiebedrijf AkzoNobel
pekel uit de bodem haalt. Via ondergrondse pijpleidingen gaat het zoute water richting fabriek. Daar
ontstaat na chemische reacties en kristallisatie
zout. In alle maten en soorten en voor allerlei doeleinden. UT-alumna Maartje Steensma is projectleider onderzoek van de business-unit zout.
Maartje Steensma (34) werkt
in Deventer op de onderzoek-,
ontwikkeling- en innovatieafdeling. Haar kantoor grenst strak
aan een laboratorium waar ze
proeven doet en tests uitvoert.
Een paar keer per maand
bezoekt ze de zoutfabriek in
Hengelo om ter plekke monsters
te nemen en onderzoek te doen.
Ook in Delfzijl en in Denemarken
wordt zout gewonnen. Locatie
Hengelo produceert jaarlijks
2,4 ton zout. Dat zijn volgens
Steensma 80.000 vrachtwagens
vol. ‘Alles in de zoutindustrie
is heel groot,’ vertelt ze. ‘De
reactoren voor de chemische
processen zijn van het formaat
campingzwembad en alles er
omheen is omvangrijk.’
De Nederlandse multinational
AkzoNobel wint zout uit de
bodem door het op te lossen in
water. ‘We praten hier over een

stukje mijnbouwkunde. Onder
de groene huisjes zit de boring,
met leidingen en afsluiters. Je
boort in de grond en brengt
tegelijk water naar beneden.
De vaste stof steenzout lost op
en komt in het water terecht.
De grote bel zout water pomp
je vervolgens omhoog en dat
stuur je naar de fabriek.’ Daar
komt de procestechnologie
om de hoek kijken. Steensma
studeerde in 1999 af bij
chemische technologie. Vijf
jaar later promoveerde ze en
ging daarna aan de slag bij
AkzoNobel. ‘Als procestechnoloog kun je bij AkzoNobel
je ei wel kwijt,’ verzekert ze
vol enthousiasme. ‘Kennis van
kristallisatie, warmte-integratie
en materialen zijn nodig. De
eerste stap om zout te krijgen is
pekelzuivering door middel van
een neerslagreactie. De pekel

UT-alumna Maartje Steensma.
is namelijk verontreinigd. Er zit
meer in dan alleen maar zout.
We voegen daarom zuiverings-

chemicaliën toe. Die reageren
met de verontreinigingen tot
een vaste stof. Door bezinking

kun je deze vaste stoffen uit
het water halen.’ Steensma
vertelt dat de gezuiverde pekel
wordt ingedampt. ‘Het werkt
net als een pannetje met zout
water op vuur maar dan vele
malen groter. Hoe meer water
er verdampt, hoe meer zoutkristallen je krijgt.’ Ze vertelt
dat de processen zo duurzaam
mogelijk verlopen. ‘De stoom
uit de verdamping gebruiken
we wel vier keer. We beginnen
met een hogedrukketel. Die
brengen we aan de kook. De
ontstane damp gaat vervolgens
naar het volgende kristallisatieproces op een wat lagere druk,
enzovoorts.’ Wat overblijft,
zijn schone natte zoutkristallen. ‘Die drogen we in een
centrifuge. Daarna voelt de stof
net zo klef als basterdsuiker en
heeft het een soortgelijke grofheid. Onze grootste klanten in
de industrie zijn chloorfabrieken, consumentenzout, denk
aan het gewone keukenzout
Jozo, Broxo voor de vaatwasser
en likstenen voor dieren, en het
wegenzout.’
Als projectleider research
bestudeert Steensma verbeterpunten in het proces. ‘Het
is de kunst om alles zo handig
mogelijk te doen. We kijken
kritisch naar onze producten.
Werken we nog wel aan de juiste
soorten? Wat doen anderen?

Moeten we een nieuwe technologie ontwikkelen of inkopen?
En waar valt nog winst te halen?
Eigenlijk willen we de boel een
beetje beter maken.’ Het kader
daarvoor is eenvoudig. Het
bedrijf moet goed draaien en
geld opleveren. Maar daar binnen is volgens de projectleider
voldoende ruimte om de diepte
in te gaan. Met gemengde
teams zoekt ze naar oplossingen. ‘We werken multidisciplinair. Erg nuttig. Je creëert
daardoor draagvlak, je dwingt
technici verder te kijken dan
de fabriek en de ingenieur kijkt
weer verder dan de apparatuur.
Die interactie maakt het werk
veelzijdig.’ Een voorbeeld is de
vijftig jaar oude pekelzuivering
in Hengelo die ze onder de loep
nam. ‘De processen steken als
schakels in elkaar. Je moet
daarom inhoudelijk genoeg
snappen van de chemische
processen om een strategie voor
verbetering te ontwikkelen.
Je kijkt hoe je apparatuur en
chemische processen effectief
in elkaar kunt schuiven zodat
het proces effectief blijft, het
energiegebruik beperkt en de
kosten niet te hoog oplopen.
Alle puzzelstukjes moeten dus
kloppen. Die zoektocht doe ik
graag.’
Sandra Pool

‘Onze chemiesector is toonaangevend’
‘Chemie is in ieders leven aanwezig, zonder dat we ons
daarvan bewust zijn. Daardoor realiseert niet iedereen
zich dat chemie heel belangrijk is in ons leven.’ Aan
het woord is Gerard van Harten (58), directeur van
Dow Benelux en UT-alumnus. Hij vindt het jaar van de
chemie een mooie gelegenheid om de industriesector eens speciaal onder de aandacht te brengen. En
terecht, zo zegt hij. ‘Met de industrie rond Antwerpen
vormen we een cluster op wereldschaal.’
Het jaar 2011 is door de Verenigde
Naties uitgeroepen tot het jaar
van de chemie. Hoe belangrijk is
dat?
‘Die aandacht is mooi. Chemie is
heel belangrijk in ons leven, maar
niet iedereen beseft dat. Veel
bedrijven leveren eindproducten
waarbij de achterliggende chemische processen niet meer zichtbaar
zijn. Een voorbeeld. Een stoelkussen zit lekker zacht. De gebruiker
weet niet dat daar polyurethaan
aan ten grondslag ligt. De VN heeft
gezegd we willen de chemie eens
benadrukken en een jaar lang onder
de aandacht brengen.’
Hoe viert u dat?
‘Als bedrijf doen we grotendeels
mee met de landelijke kalender. We
organiseerden onlangs een vrouwenontbijt om te praten over vrouwen in de chemie. Daar mag je best
speciale aandacht aanschenken. Op
14 april is er een girls day. Meiden
die iets met chemie willen doen
kunnen dan een dagje meelopen.
Op 21 mei is er een open dag om te
laten zien wat we in huis hebben.
Er is een scheikundeolympiade
voor middelbare scholieren en we
houden een hardloopmarathon op
het terrein tussen de chemische
installaties. Dat trekt ook weer een
heel ander publiek.’
Wat betekent de chemiesector voor
Nederland?
‘Het is een belangrijke speler in

onze economie. De sector levert 2,2
procent van het Bruto Nationaal
Product. Dat lijkt weinig maar is
voor een industrie veel. Er wordt
1,7 miljard geïnvesteerd in research
& development. Het belang reikt
verder. Ongeveer tachtig procent
van de productie is bedoeld voor
de export. Dow levert ook tachtig
procent af aan het buitenland. Dat
is negentien procent van de totale
Nederlandse export. Het mooie is
dat de huidige regering het belang
ook erkent. Ze wijst de chemiesector als een van de speerpunten
voor investeringen aan. Samen
met de Belgische regio rondom
Antwerpen draait de chemie 83
miljard omzet en geeft de sector
werk aan 147.000 mensen.’
Hoe kan Nederland zo
succesvol zijn?
‘De ligging aan zee is gunstig. We
kunnen Nederland gemakkelijk
in en uit. Er zijn rivieren naar
Duitsland, het geboorteland van
de chemie. Dat leidde ertoe dat
bedrijven zich hier vestigden. Net
als het Amerikaanse Dow dat in
1960 naar Terneuzen kwam. Er
stond hier niets, maar er waren
wel logistieke omstandigheden om
te groeien als onderneming. Diep
zeewater, een haven, een goede
ontsluiting naar het achterland en
pijpleidingen tot aan Duitsland.
‘Een tweede aspect is het kennisniveau. In Noordwest Europa
bestaan sterke, internationaal

UT-alumnus Gerard van Harten is directeur van van Dow Benelux.
erkende kennisinstellingen. Dat is
onze kracht en maakt Nederland,
België en Duitsland toonaangevend. Dow koos locatie Terneuzen
om een nieuw heterogeenkatalysatorlaboratorium, het zogheten
HTR-lab, neer te zetten. Dat zegt
genoeg.’
Wat moet er gebeuren om die
positie te bewaken?
‘Er is een strategiegroep chemie
vijf jaar geleden in het leven
geroepen. Zij werken aan een soort
masterplan om te bepalen waar
de sector naar toe moet en welke
stappen daarvoor genomen dienen
te worden. Aandachtspunten zijn
het vergroten van de bijdrage van

de chemie aan de economie. Wat is
daarvoor nodig? Wetenschappelijk
onderzoek van wereldniveau,
sterke innovatieve spelers en een
meewerkende overheid.’

Daarom moeten we laten zien dat
een chemiebedrijf als Dow een
heel goede werkgever kan zijn. En
dat mag je best zichtbaar maken
op een girls day bijvoorbeeld.’

Een minder succesvolle combinatie is vrouwen en chemie. Wat zou
er anders kunnen?
‘Toen ik zelf chemische technologie aan de UT studeerde waren er
niet veel vrouwen. En nog steeds
niet. Dat is niet altijd logisch als je
over grenzen kijkt. In Spanje zijn
meer vrouwelijke proces engineers
dan mannelijke. In Nederland zit
het imago niet mee. De sector
heeft niet de aantrekkingskracht
die het wel zou kunnen hebben.

Hoe is het om directeur te zijn van
DOW Benelux?
‘Heel interessant. Er zijn zeven
vestigingen in Nederland en
België. Terneuzen is veruit de
grootste. Het is een geïntegreerde
site met 23 fabrieken en een
basischemielocatie. We gebruiken
chemische bouwstenen, zetten
vervolgstappen en passen tot
slot toe. Zo maken we plastics en
schuimen voor kussens en nog 800
andere producten. Omdat je zo

groot bent, heb je een dominante
positie in de regio. Het is daarom
belangrijk oog te hebben voor
je omgeving naast andere
aandachtspunten als veiligheid,
gezondheid en milieu.’
En dat begon allemaal op de UT?
‘Ja, ik studeerde in 1977 af en
begon direct bij Dow. Alweer 34
jaar zit ik er. Af en toe kom ik nog
wel eens in de regio. Mijn moeder
woont in Oldenzaal en ik ben lid
van het ambassadeursnetwerk van
de UT. Daar probeer ik een keer per
jaar bij te zijn en dan wordt je weer
helemaal bijgepraat en vice versa.’
Sandra Pool
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WHAT'S NEW
Campus run
If you have been training for the
Batavierenrace and want to know
how you are getting along, you can
test your condition and skills on 30
March, during the Kronos Campus
run 2011. On the university
grounds, the distance of the courses
are two miles (3.2 km) or four miles
(6.4 km). Get your name listed on
the famous online Kronos register
by signing up as a solo participate or
with a team.The two races officially
start at 7:30pm. Then, why not, put
your feet up and cool off with a
refreshing drink at the Vestingbar.
Browse online to learn more
campusloop.nl

Create Tomorrow
The fourth edition of a competitive
think tank for students is organized
by the Student Union of the
University of Twente on Tuesday
21 April. Participants will work in
teams to solve cases of business and
governmental issues with support
from professional consultants. Two
keynote speakers at the student
think tank are Maarten van Rossum,
a writer and expert on American
issues, and Bas Haring, a wellknown scientific philosopher who
is also a columnist for the Dutch
newspaper de Volkskrant and holds
a professorship at the University of
Leiden. Interested to sign up, visit
createtomorrow.nl

Healthy living
Do you enjoy drinking beer, but
sometimes regret its alcoholinduced effects? Or can you not
consume beer because you are
usually the assigned driver in your
group of friends? To stimulate
‘responsible’ alcohol intake,
local beer producer Grolsch has
relaunched its once famous ‘Stender’
beer, as an alternative to standard
beer. Low in calories but allegedly
rich in taste, the pale lager contains
just 0.5% alcohol by volume. The
Enschede-brewed beer will be
available at supermarkets and served
in most pubs in Twente and beyond,
from 23 March onwards.

New website:
study abroad
Have you always wanted to broaden
your horizon and study abroad, but
you don’t have any idea where to
find information? Then visit the
newly launched website of the
International Office. The new
website provides all the information
to learn about the different
possibilities to study abroad. On
the brand new website, a step-bystep guide shows options and let’s
viewers check their eligibility for
a scholarship. For all the practical
information, see utwente.nl/
internationaloffice

Uni gate
Following the lead of diplomats
and governments, a university has
become engulfed in Wikileaks’
cable gate revelations. The secretspilling website recently published
a diplomatic memo indicating that
University of Durham received
£300,000 from the U.S. State
Department to organize several
seminars and exchanges for Iranian
academics, clerics and journalists.
In exchange, the U.S. government
could collect information on
Iranian grassroots politics. The
revelations have led to fears over the
safety of Iranian academics with ties
to Durham. For the full story see
timeshighereducation.co.uk

Read more news online!

International page
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‘What does chemistry mean to you?’
What would happen to all
of humanity if, with a single
brushstroke, you wiped out all
the contributions of chemistry
from modern life? Say goodbye
to pharmaceuticals to cure
diseases. Forget about trying
to log on your computer,
turn on the television or send
a text message. ‘Chemistry is
essential,’ says Professor Julius
Vancso, chair of the Materials
Science and Technology of
Polymers group.‘Without it, we
would all die a lot sooner. Look
around, chemical structures are
everywhere.’
In the Netherlands alone, he says
around 200,000 people earn their liv
ing in industries having to do with
chemistry. Officially, this year marks the
International Year of Chemistry, pro
claimed by the United Nations, in the
effort to bring global recognition and
celebrate the centennial of awarding
the Nobel Prize in Chemistry to Marie
Curie-Sklodowska for her scientific
work on radioactivity.
In his new office in the Waaier, the native
of Hungary says he wants us all to imag
ine a world without chemistry.‘Look up
at the ceiling,’ he tilts his head.‘The light
bulb, for example, has a special fluores
cent coating. Adhesives. Sealants. Soaps.
Medicines.The list is long.’ Chemistry is
a subject area at the core of his research,
and a science, many would argue, of
irrefutable necessity for our survival and
how we live in today’s world.
Plastics: why the bad rap!
In the world of polymers, familiar syn
thetic plastics have gotten a bad reputa
tion in the media as an environmentally
polluting material. ‘People think plastics
pollute the environment. If you see plas
tic on the ground, the piece of polyeth
ylene may not be pretty, but it does not
harm the environment.’ As an example,
the professor points to a plastic cup on
the table. ‘This is made of polystyrene.
One plastic cup consists of long chains of
polymer molecules, where the building
blocks are all linked together to create a
molecule.’
Some years ago, under public pressure,
manufacturers stopped producing large
quantities of plastic products. Companies
such as McDonalds switched to using

‘Mind you, without chemistry, we would not even have fire. Fire involves a chemical process when it oxidizes ‘fuel’ at high temperatures,’ says Professor Julius Vancso, while showing a three-dimensional model of a polymer chain. Photo: Gijs van Ouwerkerk

paper.While everything has its pros and
cons, he explains, the paper cups were
laminated on the outside and inside with
a plastic layer, employing a technique
that uses ‘loads of energy’.
In reality, this new product – dubbed
to be environmentally friendly – was
difficult to recycle. Besides burning it,
a process contributing to an increase in
air pollution, there aren’t other efficient
ways to recycle the product. He men
tions other downsides: pulp mills, where
paper is produced, contribute heavily
to air, water and land pollution. ‘Think
about the ecological impact on forest
when foresters use ‘cut and field’ tech
niques to take down trees that otherwise
would continue to produce oxygen,
moderate ground temperatures and
reduce carbon dioxide.’
At the heart of nanotechnology
According toVancso, molecular nano
technologists use various substrates,
whether they are flat or curved surfaces,
to manipulate molecules and to build up
functional materials. Like a jigsaw puzzle,
scientists are putting the pieces together
to control molecules, one by one, and
build complex functional and responsive
structures including polymers, or in
other words, the ‘molecular foundation’
of nanotechnology that relies on a vast
knowledge of chemical processes. ‘One
of the functions we’ve been interested

in, as a material scientists, is in building
sensors based on polymers in combina
tion with metal and semiconductor
nanocrystals, where you use hierarchical
structures to sense and label processes in
biology and biomedical science applica
tions,’ he explains.
Inroads in bio-medical science
Working across various academic
disciplines comes as second nature to
Vancso, whose own research group is
embedded in the MESA + Research
Institute for Nanotechnology. Scientists
work together with various types of
polymers, depending on the differ
ent angles of application, in a constant
exchange of scientific knowledge. ‘On
the whole, this is what makes the uni
versity an exciting place. We have the
opportunity to collaborate with others
in a multidisciplinary environment. We
cannot be experts in bio- and reaction
technologies.You need the cooperation
of other scientists.’
In its formative years, advancements in
new three dimensional nanotechnol
ogy developments are on the horizon,
as breakthroughs and discoveries, heavily
reliant on the work of material scientists,
occur every year and hold the key to
unlocking potential biomedical applica
tions. Vancso: ‘One future application is
to create a three-dimensional scaffold
to examine cell growth. Now we are

working on building polymer structures
from the bottom up under molecular
control for the purpose of anchoring
cells in tissue engineering.’
Soon, the elected member of the
Hungarian Academy of Sciences
and Fellow of the Royal Society of
Chemistry says it will be possibly to cre
ate new sensing structures, allowing for
people to swallow a pill that then binds
to a cancer cell in the body. When the
surgeon goes to perform surgery, an
ultraviolet light illuminates the tumor.’
Cheers to Chemistry
By next fall, plans are in the making to
‘celebrate chemistry in Twente’ with a
two to three day scientific fair, sympo
sium and closing party to increase aware
ness and visibility of chemistry research
being conducted at the university, hop
ing to spark young people’s interest in
the subject and make its importance
visible to the outside world.
In light of the UN initiative or if you
want to discover more on the latest
research advances in chemistry, visit
chemgeneration.com , a newly launched
multimedia site, especially designed for
laypeople and young people. The site
offers the history of chemistry, important
discoveries within the current state of
research, and future perspectives.
Robbin Engels

FROM CHOCOLATE TO GENDER RELATIONS

Dutch chemists through the centuries
The United Nations has declared 2011 as the International Year
of Chemistry. But Dutch chemists have been busy for centuries,
including some more recently at the UT.
To start with, let’s thank Dutch chemist
Coenraad Johannes van Houten for
removing the bitter taste of chocolate
and making it more water-soluble. He
was born in Amsterdam in 1801 and
designed the treatment of cocoa mass
with alkaline salts to remove chocolate’s
bitter taste. The resulting product is still
called ‘Dutch process’ chocolate, and
the Van Houten brand of cocoa is still
popular today. Van Houten, along with
his father, who patented an inexpensive
method for pressing the fat from roasted
cocoa beans, are credited with the
mass production and consumption of
chocolate, for which most of
us are grateful. Of course, those
of us with wider waistlines
and a sweet tooth may think
otherwise.
The ancient Egyptians would
ripen their figs with a gash to
the fruits’ skin. Unknowingly,
by wounding their figs, the
Egyptians were stimulating
ethylene, a gaseous organic
compound and plant hor

mone that helps ripen fruit and open
flowers. But it took four Dutch chemists
in 1795 to discover ethylene’s properties.
Johann Rudolph Deimann, Adrien
Paets van Troostwyck, Anthoni
Lauwerenburgh and Nicolas Bondt
showed that ethylene differed from
hydrogen gas and that it contained both
carbon and hydrogen.They also discov
ered that ethylene could be combined
with chlorine to produce 1,2-dichlo
roethane. Like any team of true Dutch
chemists, most of their discussions prob
ably happened during the coffee hour!
Where would the UT be without

Images compliments of vanhoutenscocoa.com.

Dutch chemist Dr. Gerrit Berkhoff,
our first Rector Magnificus? He
received his PhD from the University
of Leiden in 1929 writing his disser
tation on osmosis of ternary fluids. In
1961, Berkhoff was entrusted by the
Minister of Education to start prepa
rations for what we now know and
love as the University of Twente. Two
years later he was appointed as the first
Rector Magnificus, a position that he
held until 1967.
Perhaps one of the more interest
ing Dutch physical chemists associ
ated with the UT is Dr. Maarten
Johannes Verkerk. He received his
PhD from the UT in 1982 , writing
his dissertation ‘Electrical Conductivity
and Interface Properties of Oxygen
Ion Conducting Materials’,
and worked as a researcher
from 1978 to 1986. But
since then, Verkerk has
altered his own chemical
state! Together with his wife,
Nienke Vegter, he has writ
ten several books on gender
relationships. In addition,
he has written books about
responsibility processes in
industrial organizations,
change management, ethics

of technology, ethics of management
and organization, and innovation in
health care. He is now a professor of
Reformational Philosophy at the
Technical University of Eindhoven
and University Maastricht. Besides that,
Verkerk is director of an innovation
network in health care calledVitaValley.
‘As you see,’ he said recently,‘chemistry
is really a basic discipline that prepares
you for all types of functions!’

Catherine Ann Lombard
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Bacheloronderwijs haalt inspiratie
uit Denemarken en Finland
Het concept voor hervormingen van het bacheloronderwijs ligt min of meer vast. Op de onderwijsdag op 8 april wordt gebrainstormd over de
implementatie in de verschillende opleidingen.
Afgelopen week bracht een veertienkoppige
delegatie onder leiding van Ed Brinksma en Tom
Mulder een bezoek aan Aalborg, Kopenhagen en
Helsinki. ‘We hebben bewijzen gevonden voor de
haalbaarheid en uitvoerbaarheid van onze plannen.’
De trip naar Denemarken
en Finland leverden verschil
lende eyeopeners op. Zo

was de UT onder de indruk
van het onderwijsmodel
van de Danmarks Tekniske

Universitet in Kopenhagen.
Aan deze puur technische
universiteit hebben alle
opleidingen een kerncur
riculum van 45 EC met
vakken die iedere ingenieur
gehad moet hebben. Slechts
45 EC is disciplinespecifiek,
de rest wordt ingevuld met
keuzevakken en projecten.
Brinksma: ‘Het kan dus: een
compacte kern. Dat versterkt
ons idee dat disciplines niet
uit lange rijen kleine vakjes
hoeven te bestaan.’ Brinksma
en Mulder toonden zich

bovendien enthousiast over
het wiskundeonderwijs aan de
DTU. Dat is voor alle oplei
dingen gelijk en wordt zonder
boeken aangeboden, volledig
in hypertekst met links naar
YouTube-filmpjes waarin stu
denten en onderzoekers een
deel van de stof toelichten.
‘Naar de UT vertaald zou je
dat kunnen splitsen in een
bèta- en gammavariant. Als je
eenmaal door de investering
heen bent, kun je heel effi
ciënt onderwijs geven.’
Aalborg Universitet werd

aangedaan omdat het geldt als
‘de burcht van het project
onderwijs’. De UT-delegatie
deed er onder andere ideeën
op over hoe projectonderwijs
in de juiste vorm wordt
gegoten voor elke opleiding.
In Helsinki was men onder de
indruk van de Design Factory,
een open ruimte waar studen
ten en docenten voortdurend
bezig zijn met projecten als
een soort broedplaats van
ideeën.
‘We hebben bewijzen gevon
den voor de haalbaarheid en

uitvoerbaarheid van onze
ideeën,’ stellen een tevreden
Mulder en Brinksma vast.
Stelliger nog: Als we onze
plannen uitvoeren, staan we
er erg goed voor. Met onze
specifieke smaak van project
onderwijs en keuzeruimte
kunnen we dan voorop lopen.’

De Onderwijsdag vindt
plaats op 8 april in de Vrijhof.
Aanmelden kan via www.
utwente.nl/onderwijsdag.

‘Technologie loopt voor op sociale wetenschap’
De sociale wetenschappen hebben een belangrijke missie de maatschappij te begeleiden in de
aanstaande zesde technologische revolutie. Die
zal zich vooral afspelen in de nanomaterialen en
de energiewereld. Dat voorspelde UT-hoogleraar
en futuroloog Wim de Ridder op de eerste, en
tevens laatste, onderzoeksdag van instituut IBR.
Een familiefeestje noemde
wetenschappelijk directeur
Erwin Seydel de onder
zoeksdag van IBR. In de
spelershome en aangren
zende persruimte kwamen
vorige week zo’n 80 sociaalwetenschappers bij elkaar
voor niet alleen de eerste
maar ook de laatste onder
zoeksdag van het instituut.
Vorige maand maakte het
college van bestuur immers
bekend dat IBR, net als
Impact, eind 2011 na acht
jaar ophoudt te bestaan.
‘Niemand weet wat er gaat
gebeuren. Maar blijf vooral
doen wat je nu al heel goed
doet,’ hield Seydel zijn
publiek voor. Hij probeerde

ze gerust te stellen. ‘Wij
moeten de koppeling
maken tussen maatschappij
en techniek. Dat is ons de
afgelopen jaren zeer goed
gelukt. Ons onderzoek
steekt met kop en schouders
uit boven wat je gemiddeld
aan de UT ziet.’
Aansluitend hield UThoogleraar en futuroloog
Wim de Ridder de zaal
voor dat de techniek
ver voorloopt op de
gedragswetenschappen.
‘De designbaby is er al. Bij
ivf kunnen laboranten al
zien of het een jongetje of
meisje wordt, en ze kunnen
al kiezen tussen blauwe
of bruine ogen,’ aldus De

Ridder. ‘De technologie
doet zijn werk wel. Ik vind
het de verantwoordelijkheid
van de wetenschap om de
maatschappelijke discussie te
voeren.’
De futuroloog noemde
meer voorbeelden. Het
Reinier de Graafgasthuis
in Leiden zuivert het
eigen afvalwater met een
speciaal filter. ‘De techniek
voor gedecentraliseerde
waterzuivering is er al lang.
De wet is alleen nog niet
zo ver. ’Volgens De Ridder
staan we aan de vooravond
van de zesde technologische
revolutie, een revolutie die
zich vooral zal afspelen in
de nanomaterialen en de
energiewereld. De IBRonderzoekers dicht hij een
belangrijke taak toe. ‘De
missie van de sociale weten
schappen moet zijn om de
maatschappij te begeleiden
tot verstandige beslissingen
in technologische ontwik
kelingen.’
Paul de Kuyper

Happietaria haalt ruim
71.000 euro op
De Happietaria heeft, na
ruim een maand geopend
te zijn geweest, op 10
maart haar deuren weer
gesloten. In totaal werd
in het restaurant ruim
71.000 euro opgehaald
voor Fair Trade, een
recordbedrag dat ook de
verwachtingen van de
bestuurders zelf overtroffen heeft.
In januari was nog ondui
delijk of er wel op tijd een
geschikt pand gevonden zou
worden om het restaurant in
te huisvesten, maar toen dat
eenmaal in kannen en kruiken

was kon er eigenlijk niks meer
misgaan. ‘We hebben heel veel
spullen gesponsord gekregen,
waaronder de hele keukenin
ventaris,’ vertelt Dorien van
Blooijs, verantwoordelijk voor
de PR van Happietaria. Ook
in de tijd dat het restaurant
geopend was verliep alles soe
pel. ‘Veel vrijwilligers waren
bereid ons te helpen. Zelfs
mensen vinden voor de afwas
leverde tot onze verbazing
geen problemen op. Het feit
dat niemand ervaring had in
bijvoorbeeld de bediening was
geen probleem.We legden het
iedereen goed uit en daarna
liep het eigenlijk vanzelf.’ Het

Dankbetuiging
Dank voor al uw lieve reacties na het overlijden van Joost,
waarin wij ervaren hebben wat Joost voor ons allen heeft
betekend.
Wij blijven hem herinneren als een warme, prachtige zoon en
een lieve broer.
Voor altijd in ons hart.
Raalte, maart 2011
Familie van Honschoten

tijdelijke restaurant heeft Fair
Trade geen windeieren gelegd.
‘Mensen konden op twee
tijden eten: half zes of acht uur.
Om half zes zat het restaurant
bijna altijd helemaal vol en de
laatste twee weken waren ook
om acht uur alle tafels bezet.
Dit heeft, inclusief de verdub
beling van ICCO en Kerk in
Actie tot een eindopbrengst
van 71.173,30 euro geleid. Echt
fantastisch.We hadden niet
gedacht dat het zoveel zou zijn.
Eerst hoop je dat je de 40.000
haalt.Toen duidelijk was dat
we dat bedrag al ruimschoots
gepasseerd waren, hoopten
we op 60.000 euro. Dat we
uiteindelijk nog veel meer geld
hebben opgehaald is voor ons
allemaal heel bijzonder.’
Het Happietaria-team kijkt
met veel plezier terug op de
afgelopen tijd. ‘Het was echt
supergaaf.We zijn als bestuur
trots dat we in zo’n korte tijd
een echt restaurant hebben
neer kunnen zetten. Daarnaast
hebben we zo veel mensen
beter leren kennen. Het geeft
een voldaan gevoel. Dat we
uiteindelijk ook nog zo veel
geld hebben opgehaald, is echt
een fantastische afsluiter.’
Cariene van Aart

Tijdens de onderzoeksdag kreeg Nienke Peeters de IBR-scriptieprijs. Promovenda Jojanneke Korte won de Poster
Award. Op de onderzoeksdag werden veertig posters gepresenteerd. Foto: Gijs van Ouwerkerk

'Geen afgesloten campus'
Met verbazing heb ik in het
Nieuws van de UT van 17
februari het interview gelezen
met Erik Joost de Bruijn in
verband met diens afscheid
van de UT. Met name geldt
dat zijn uitspraken over de
situatie in 1964 toen hij als
eerstejaarsstudent het eerste
jaar van de toen nog TH
Twente hetende instelling
meemaakte. Daarover stelt hij:
“De wegen naar de campus
werden ’s avonds – ook letter
lijk, met kettingen – afgesloten
omdat men de studenten dan
aan het studeren wilde heb
ben. Op een gegeven moment
kwamen wij daartegen
natuurlijk in opstand, maar
het schetst wel een beeld van
die tijd.”
Inderdaad werden met name
de wegen die op de Bosweg
uitkwamen ’s avonds met
een ketting afgesloten voor
autoverkeer. Ik vond dat toen
ook merkwaardig. Navraag
leerde mij dat de reden daar
van was dat in die tijd, toen
de bouw op de campus nog
in volle gang was (met name
de patiowoningen waren nog
niet klaar en er was een begin
gemaakt met de bouw van de
woningen aan de Reelaan)
er veel bouwmaterialen en

ingezonden
apparaten voor de bouw in die
omgeving waren opgeslagen.
Er was al eens diefstal gepleegd
en om dat op zijn minst te
bemoeilijken was besloten daar
de toegang voor auto’s
’s avonds af te sluiten door een
ketting over de weg te span
nen. Fietsers en voetgangers
behielden daar gewoon vrije
doortocht. En voorts kon
iedereen en dus ook studenten
door de hoofdingang gaan
en komen wanneer men dat
wilde.

Dat moet Erik Joost geweten
hebben. Dat hij toen werkelijk
geloofde dat de uitgangen
naar de Bosweg werden
afgesloten om hem en zijn
medestudenten tot studeren te
brengen betwijfel ik daarom
dus zeer. De sportactiviteiten
op de campus gingen immers
toch ook ’s avonds door en
de kroeg (i.c. het café in de
Boerderij die nu Faculty Club
heet) bleef eveneens ’s avonds
open. Dat hij nu met dat
onzinnige verhaal aankomt
om de geest van die tijd te
schetsen stelt mij dan ook
bijzonder in hem teleur.
Prof. J. Schuijer

ADVERTENTIE
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team presenteert licht en aerodynamisch ontwerp

Drie redenen waarom Twente
de Solar Challenge wint
Solar Team Twente
presenteerde begin
maart het schaalmodel
van hun zonnewagen.
Er staat een geheel
nieuw ontwerp, terwijl
in 2009 nog werd
gekozen voor verbetering van het model
van twee jaar daarvoor.
De nieuwe zonneauto
wordt voor 60 procent
uit koolstofvezel
gebouwd, er is flink
geïnvesteerd in de
aerodynamica en een
band wisselen kost nog
slechts twintig tellen.
Drie technische redenen waarom Twente in
oktober de World Solar
Challenge gaat winnen.
Paul de Kuyper

1) Skelet van koolstofvezel
Zo’n 60 procent van de auto
bestaat uit koolstofvezel.
Hierdoor weegt de wagen
slechts 180 kilogram,
tegenover de 260 kilo van
voorganger 21Revolution.
De gekozen koolstofvezel
is vooral heel sterk als je er
aan trekt, licht Solarteamontwerper Harm den Dekker
toe. ‘Door de vezelmatten
zo te leggen dat ze allemaal
in de richting van die
krachtenlijn liggen, kun je
veel materiaal besparen.’ Het
skelet wordt bovendien geïn
tegreerd met de buitenkant.
De wagen bestaat nog slechts
uit zes losse delen: de onder
kant, de bovenkant zodat het
zonnepaneel in de zon gezet
kan worden, de canopy voor
het in- en uitstappen van de
coureur, en de drie wielkap
pen. ‘De grenzen van die
delen zijn het kwetsbaarst,’
aldus Den Dekker.
2) Aerodynamica
onder de auto
‘De aerodynamica is tien
keer beter dan die van een

Foto: Pieter Schouwstra

personenwagen, verge
lijkbaar met die van een
Formule 1-auto,’ stelt Den
Dekker. Dat komt vooral
doordat is geïnvesteerd in
de onderkant van de zon
newagen. De ontwerper:
‘De meeste teams kijken
naar de bovenkant, maar
juist tussen wegdek en
onderkant ontstaat veel
weerstand, doordat de
lucht niet weg kan. Bij de
wielkappen ontstaat druk
opbouw.’ In de windtunnel
in de Horst is getest met
het schaalmodel, onder
andere met olievisualisatie.
Daarvoor wordt olie met
een groene kleurstof op de
auto aangebracht. Op de
plekken waar de wind har
der tegen het model blaast
en de weerstand dus groter
is, kleurt het model minder
groen. Aan de hand van die

stroomlijnen zijn een soort
afvoerkanalen onder auto
gemaakt zodat ook daar de
lucht snel weg stroomt.
3) Bandenwissel in
twintig seconden
Vanaf dit jaar rijden alle
teams met dezelfde banden.
Michelin is de enige fabri
kant die banden conform het
reglement produceert. Deze
hebben een lage rolweerstand
zodat zo min mogelijk ener
gie verloren gaat, legt Den
Dekker uit. De Twentse vel
gen zijn nieuw en licht, van
vliegtuigaluminium. Achter
is gekozen voor een enkel
zijdige wielophanging, zodat
een (lekke) band verwisselen
slechts twintig seconden kost.
‘In Formule 1-stijl,’ aldus de
ontwerper. Het team van
2009 deed daar nog twee
minuten over, schat hij.
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Auto kopen, eerst water drinken

Studentenrestaurant
De Waaier
Maandag 21 maart
Varkens-schnitzel, kippenpoot, vegetarische schnitzel
Paprikasaus, piripirisaus
Gemengde groente, sperziebonen
Gekookte aardappelen, Vlaamse frites
Dinsdag 22 maart
Kip saté, steak grille, vegetarische balletjes
Satésaus, Stroganoffsaus
Doperwten, tjaptjoy
Pommes sautés, bami goreng
Woensdag 23 maart
Twentse stoofpot, boerenspies, groentsoufflé
Tomatensaus
Rode kool, spruitjes
Frites, aardappelpuree
Donderdag 24 maart
Thaise kip, Twentse gehaktbal, tomaten-met-mozzarellataartje
Stroganoffsaus
Spinazie, Romanoboontjes
Gekookte aardappelen, rijst
Vrijdag 25 maart
Lasange, kibbeling, omelette met champignons
Ravigottesaus
Haricot verts, wortelen
Frites

Foto: Arjan Reef

Van India tot Canada doken de media
de afgelopen week op het onderzoek van
GW-psycholoog en marketingdeskundige
Mirjam Tuk. Volgens haar nemen we verstandiger beslissingen met een volle blaas. Als je op
het punt staat een nieuwe auto uit te zoeken,
kun je het best dus eerst een extra glaasje water
drinken.
Paul de Kuyper

Hoe zit dat: betere beslissingen
met een volle blaas?
‘In de hersenen zit een gebied
dat de controle over verschil
lende gedragingen regelt. Dat
kunnen motorische, cogni
tieve of affectieve gedragingen
zijn. Dit zogenaamde inhibi
tiesysteem onderdrukt impul
sief gedrag. Een voorbeeld
van een motorische impuls is
het controleren van een volle
blaas. Uit mijn onderzoekt
blijkt dat die inhibitiesignalen

echter niet domeinspecifiek
zijn. Op het moment dat je
je blaas controleert, heb je
onbewust ook meer controle
over andere gedragingen,
zoals het nemen van rationele
beslissingen.’
Hoe heb je dat onderzocht?
‘Ik heb studenten een test
laten doen, waarbij ze eerst
vijf glazen water moesten
proeven. De ene groep dronk
die helemaal op, de andere
nam uit elk glas een slokje.
Veertig minuten later heb

ik ze keuzes voor gelegd,
bijvoorbeeld: morgen zestig
euro ontvangen of over dertig
dagen tachtig euro. Degenen
met een volle blaas kozen
vaker voor een groter bedrag
op de lange termijn.’
Wat betekent dat als ik een
nieuwe auto wil kopen?
‘Drink eerst een extra beker
tje water. Ik wil overigens
niet zeggen dat de impulsieve
respons slechter is. Als je graag
een flashy auto wilt, volg dan
vooral die neiging. Maar als je
een auto wilt die goed is voor
het milieu en ook nog prak
tisch voor je vakantie, neem
dan nog een glas water.’
Als je nodig moet, kun je je
toch minder goed concentreren?
‘Er is een verschil tussen een
maximum en een optimum.
Je moet zorgen dat je blaas
vol zit, maar niet tot je maxi
mum.’

Werken je hersenen hetzelfde
bij andere lichamelijke
impulsen zoals honger?
‘Op een vergelijkbare manier,
maar wel in een ander hersen
gebied. Als je honger of dorst
hebt of seksueel opgewonden
bent, neig je meer naar
impulsieve keuzes. Het blijkt
zelfs dat mensen die honger
hebben, vaker kiezen voor de
‘morgen-optie’, de onmiddel
lijke beloning.’
Hoe kunnen bedrijven dit
gebruiken bij hun marketing?
‘Winkels die afhankelijk zijn
van impulsaankopen, zouden
veel wc’s moeten hebben. Er
is trouwens gebleken dat enkel
de gedachte aan het vullen van
je blaas ook al werkt. Denk
aan het effect van een waterval
of een druppelende kraan.
Fonteintjes in een winkel zijn
dus niet handig. Dat is deels
speculatie, maar het zou leuk
zijn dat verder te onderzoeken.’

selectie ut/Ssaxion team batavierenrace bijna rond

‘Goede sfeer en hecht team belangrijk’
De eerste selectie voor het UT/Saxion
Batateam is bekend. Volgens ploegleider MarieLouise ter Horst zitten er een paar mooie
namen tussen. Lopers van hoog niveau. Maar,
het draait niet alleen om hen, zegt ze met
klem. Er moet een team gesmeed worden. ‘Als
de laatste lopers bekend zijn, gaan we daar
fanatiek mee aan de slag.’
Een goede sfeer en een
hecht team zijn volgens Ter
Horst onmisbaar voor een
goede prestatie tijdens de
Batavierenrace. ‘Je loopt wel
iswaar individueel je afstand,
maar je bent onderdeel van
een groep. Er fietst iemand
naast je tijdens het lopen. Een
aanmoediging kan je er toe
zetten om nóg iets harder te

gaan. Je wilt je team niet in de
steek laten.’
Om dat wij-gevoel te
creëren, doen de teamleden
mee aan de Geuzenloop,
zaterdag aanstaande. ‘Een
grote estafetteloop.Vorig jaar
hebben wij deze gewonnen.
We doen er alles aan om de
prijs weer binnen te slepen.’
Op woensdag 30 maart is de

Campusloop. ‘Daar doen we
met z’n allen aan mee. Het
team is dan definitief bekend.
Na afloop gaan we samen
eten.’Tot slot is er nog een
teambuildingdag op vrijdag
8 april.
Ter Horst is positief. ‘Gertjan
Wassink en Jessica Oosterloo
zijn toplopers. En voor de nog
te vergeven plekken, hebben
we keuze uit een grote groep
lopers die op hetzelfde niveau
presteren.’ De ploegleiders
volgen de deelnemers al
het hele jaar. ‘We selecteren
uiteindelijk op de continuïteit
in de prestatie. Deelnemers
moeten ook gemotiveerd
zijn en zin hebben er iets van
te maken. En ze moeten het
leuk vinden om de eer van de
UT en Saxion te verdedigen.’

De verwachting is hoog. ‘Als
iedereen blessurevrij blijft,
hebben we goede mensen in
huis om de minuten die we
vorig jaar tekort kwamen,
weg te strepen.’ Op de lopers
lijst staan bij de heren: Gertjan
Wassink,Thijmen Kupers,
Ruud Blikman, Robert
Hogerwerf, Pim de Kok, Bart
Minnebo, Omar Cornelis,
Anton van der Stoep, Geert
Tuinstra, Kurt Peek, Ronald
Kuin, Roald Goossen,
Robbin Schulenburg,
Wouter Timmermans en
Martijn Kolkman. Bij de
vrouwen zijn dat: Jessica
Oosterloo, Karina Willems,
Jony Heerink, Marleen
Ruijter, Marie-Louise ter
Horst, Carolin Hoher, Kirsten
Janssen en Eva Beltman.

De Stek
Week 12
Hap aan de tap € 6,95
Schnitzel met champignonsaus,
gebakken aardappelen en rauwkost

Theatercafé de Vrijhof
Gelegen aan de vijver, voorzien van een zonnig terras ligt
theatercafé de Vrijhof.
In de gezellige sfeer van dit theatercafé kunt u naast ons
standaardassortiment ook genieten van diverse warme
broodjes uit de oven, uitsmijters, broodjes hamburger en zelf
gemaakte smoothies.
Wij heten u van harte welkom voor lunch of een drankje
tussen 10.00 en 16.00 uur.

Faculty Club
Maandag 28 februari t/m
vrijdag 11 maart
Zoals gewoonlijk verandert Faculty Club zijn kaart en werkt
op die manier seizoensgebonden.
For the English menu:
www.utwente.nl/fb/catering/
studentenrestaurant
Voor informatie + openingstijden:
UT-Catering: www.utwente.nl/fb
Reserveringen Faculty Club en De Stek
online via www.utwente.nl
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oudstudentenband viert 25-jarig jubileum

The Bartenders Reunion
In 1985 besloot een groepje muzikale UT-studenten
samen een blues, rock ’n roll en soulband te vormen:The
Bartender Blues Band. De band bleek geen eendagsvlieg,
want 25 jaar later staan ze er nog steeds: de bandleden
mogen dan wel ietsjes ouder en grijzer zijn, maar het
enthousiasme en de passie voor muziek spat er nog altijd
vanaf. Op zaterdag 19 maart vieren ze hun jubileum
met een ouderwets mooi concert op de campus.
INGRID szwajcer

Omdat de zeven bandleden
over heel Nederland verspreid
wonen, geen interview met
de voltallige band. Gelukkig
heeft gitarist en zanger Frank
Bouwmeester tijd om te ver
tellen over vroeger en nu.

CULTUUR
KIJK VOOR DE CULTUURAGENDA OP:
www.cultuur.utwente.nl

meer is dan de som der delen.
Ook zijn we zo goed op
elkaar ingespeeld dat er bijna
nooit wat misgaat. En als dat
wel gebeurt dan lossen we
dat routineus op. We zijn nog
steeds sterk, muzikaal, ener
giek en enthousiast. Het zien
en horen meer dan waard.
Still going strong dus.’

spelen. Ook hebben we jaren
op het Batavierenfeest en op
festivals op Vlieland gespeeld.
Vroeger waren dit helse
expedities, met bijzonder
weinig slaap, slecht eten en
nachtelijke strandwande
lingen. We zagen het iedere
ochtend licht worden.’

Waar vond jullie eerste
optreden plaats?
’In de Vestingbar, met Frans
op drums, Emiel op bas, ik op
gitaar/zang en Han en Eric
op saxofoon. Ons optreden
hadden we binnen een week
in elkaar gestampt en was tot
onze verrassing een door
slaand succes! Die avond was
trompettist/arrangeur Idius
Felix getuige van ons optre
den en heeft zich enthousiast
aangemeld. Daarmee was de
band compleet.’

Heimwee?
‘Vooral goede herinnerin
gen! We hebben nu allemaal
drukke banen en een
gezinsleven dus dat tijdperk
is afgesloten.Vrouwen en
kinderen gaan nu ook mee
als we bijvoorbeeld optre
den op Vlieland. Nu duiken
we wel op tijd ons bed in.
Hoewel… afgelopen zomer
gingen we bij uitzondering
weer eens met louter kerels
op stap. We hebben het
geweten! Het was weer net
als vroeger. Tijden verande
ren, maar ook weer niet!’

Het ene optreden
na het andere?
‘We speelden op bijna elk
studentenfeest in Enschede.
Op flatfeesten stonden we
gewoon in de keuken te

Na al die jaren nog steeds
bij elkaar.Waarom?
‘De band is een onmisbaar
onderdeel uit ons leven, niet
uit te wissen en ook voor
de toekomst niet te missen.

Zanger en Gitarist Frank Bouwmeester van The Bartenders Reunion.
‘Onze act is ijzersterk.’ Foto: Ingrid Szwajcer

De band voelt als thuisko
men: lekker vertrouwd. We
zijn vrienden, zonder elkaar
te claimen. In de loop van
de jaren is de samenstelling
iets veranderd en daarom
hebben we daarom een
doorstart gemaakt onder
de naam ‘The Bartenders
Reunion.’

Hoe pakken jullie
het publiek in?
‘Ons repertoire is tijdloos en
onze act, geïnspireerd op de
film ‘The Blues Brothers, is
ijzersterk: we staan op het
podium in strakke zwart-wit
pakken met zonnebrillen. We
stralen eenheid uit en zijn hét
voorbeeld van een geheel dat

Wat is het programma
rondom het jubileum?
‘Op zaterdag 19 maart vindt de
receptieplaats in de Vestingbar,
daarna gaan we met alle gasten
eten en vervolgens geven we
een spetterend optreden in de
Vestingbar.We verwachten
zo’n 175 man publiek. Speciaal
voor de gelegenheid hebben
we een jubileumsong geschre
ven en een videoclip opge
nomen.Tijdens de afterparty
gaan we zelf lekker uit ons dak
bij het optreden van Caramel,
een erg goede coverband
waarvan de leden geboren zijn
in het oprichtingsjaar van the
Bartenders. De cirkel is rond.
We hebben er zin in!’
Info:
www.bartendersreunion.nl

Van der Stoep wil los op Bata
SPORT

REDACTIE: HANS VAN DER KOLK
TEL.: 0541 - 519187

Uitslagen en ander kort sportnieuws
verschijnen online. Stuur leuke,
actuele foto’s voor de website naar
info@utnieuws.utwente.nl.

Hij is een van de troeven
voor het UT-team op de
Batavierenrace. Anton van
der Stoep was bijna twee
jaar uit de running door
een ontsteking aan het
scheenbeenvlies. De atleet
staat te trappelen om de
verloren tijd in te halen.
Twee jaar lang maakte
Van der Stoep de Bata
vierenrace mee vanaf de
zijlijn. Als ploegleider en
navigator in een van de
busjes. Ook spannend,
maar niet te vergelijken
met het echte werk.
Sterker, hij is daar wel zo’n
beetje klaar mee en wil
zijn team dit jaar helpen
aan een snelle eindtijd.
Onlangs plaatste de atleet
van Kronos zich in een
van de selectiewedstrijden

voor het UT-team. In
deze wedstrijd over zeven
kilometer legde hij met
een gemiddelde snelheid
van 17,2 kilometer per
uur beslag op de tweede
plaats. Met dat tempo
(hoger dan de gemiddelde
fietssnelheid) zou hij uit
kunnen groeien tot een
van de uitblinkers van het
UT-team van dit jaar. De
snelle student wil zich
nadrukkelijk manifesteren
in de grotere wedstrijden.
Niet alleen op de Bata
begin mei, ook op de
Campusloop van Kronos
op 30 maart.
Van der Stoep en hard
lopen zijn onlosmakelijk
aan elkaar verbonden. Als
dertienjarig ventje liep hij
zijn concurrenten in zijn
woonplaats Barendrecht al
het snot voor de ogen. De
ambitie om steeds sneller
te lopen is alleen maar
gegroeid.
Toen hij drieënhalf jaar
geleden aan de UT ging
studeren was een lidmaat
schap van de Drienerlose
atletiekvereniging Kronos
een logische stap.
Over zijn motivatie zegt
hij: ‘Ik loop hard omdat ik
mijn hoofd wil leegmaken.
Gewoon de deur uit,
verstand op nul en knal

Sportcentrum dicht in zomer
Het UT-sportcentrum is deze zomer in verband met
groot onderhoud gesloten. Het gaat om de periode van
18 juli tot en met 7 augustus. Dan wordt onder meer
een nieuw ventilatiesysteem en een watervoorziening
(legionella-proof) geplaatst.
Verder worden de liften in de verschillende zalen ver
vangen of gerenoveerd. Buiten is er groot onderhoud
aan de grasvelden. Ook de velden kunnen in deze
periode niet worden gebruikt. De andere voorzienin
gen zoals het openluchtzwembad, de tennisbanen of
de buitenklimwand, evenals het honkbalveld, zijn wel
beschikbaar.

len maar.’ Van der Stoep
heeft een voorkeur voor
wegwedstrijden tussen de
vijf en tien kilometer. Het
zijn afstanden waar hij het
beste tot zijn recht komt.
Dat hij door blessures
bijna twee jaar aan de
zijlijn stond was dan ook
een hard gelag voor de
atleet. Hij hield zichzelf in
deze kwakkelperiode fit
met zwemmen en fietsen,
maar miste nadrukkelijk
het zuigende asfalt onder
de hardloopschoenen.

Sinds een aantal maanden
is de rappe student zo
goed als blessurevrij.
Bij trainingen en wed
strijden maakt hij voor
de stevigheid rond zijn
scheenbenen gebruik van
compressiekousen. Van der
Stoep: ‘Dat helpt en ik
doe een aantal specifieke
rek- en strekoefeningen.
Ik durf nu sinds een aantal
maanden weer voluit te
gaan en heb veel zin in de
Bata.’ En dat voluit gaan
moet dus straks resulteren

Anton van der Stoep: ‘Ik durf nu weer voluit te gaan.’ Foto: Gijs van Ouwerkerk

in een fraaie prijs voor
het UT-team. De atleet
denkt dat het team dit jaar
in staat moet zijn mee te
dingen naar de hoofdprijs.
‘Ten opzichte van vorig
jaar,’ zegt hij, ‘zijn we bij
de mannen en de vrouwen
toch een stukje sneller
geworden.’
Dat zal straks ook moeten
blijken op de Campusloop,
die door veel lopers van
het UT-team wordt gezien
als de generale voor de
Bata. De Batavierenrace

is dit jaar vergeleken met
andere jaren betrekkelijk
laat en staat op het pro
gramma voor 7 mei.

Naam
Leeftijd
Studie

Anton van der Stoep
22
Technische wiskunde

Sport

Hardlopen

Club

DAV Kronos
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De onbewuste
invloed van
vormen

Deze krant
woensdag- avond
al digitaal lezen?

chemiespecial

‘Grote behoefte
aan chemical
engineers’

Navigatiesysteem
voor
voetgangers
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www.utnieuws.nl
Solarteam. Joost Mulder van Solar Team Twente bevestigt in de windtunnel van de Horst de laatste tuft (touwtje gebruikt om luchtstromen te meten) op het schaalmodel van de
nieuwe zonnewagen. Begin maart presenteerde het team het ontwerp van de auto die in oktober meestrijdt in de World Solar Challenge. Er is vooral geïnvesteerd in de aerodynamica van
de onderkant van de wagen. Zie ook pagina 6. Foto: Pieter Schouwstra

ut-stagiair mark herink ontvlucht japan

‘Kloppend hart na nieuws over meltdown’
‘Ik ben op dit moment mijn tas aan het pakken en ga zo naar het vliegveld Narita. mijn
ouders en de Ut raadden mij met klem aan
te vertrekken.’ Dat is het laatste bericht dat
mark Herink, student elektrotechniek aan de
Ut, afgelopen dinsdag vanaf zijn stageadres
in het Japanse tsukuba, zo’n 50 kilometer
ten noordoosten van tokio, naar de redactie
mailde.
Auro. Zo heet de robot
die Mark Herink voor
zijn stage probeert te programmeren en waarmee
hij druk bezig is als op
vrijdagmiddag 11 maart
opeens het kantoor begint
te trillen. In eerste instantie is de student niet onder
de indruk, want het is
sinds zijn verblijf in Japan
al de derde aardbeving die
hij meemaakt. Toch blijkt
al snel dat deze anders is,
want het schokken is heftiger en duurt langer. ‘We
zijn onder de tafel gaan
zitten en het geschud werd
steeds sterker,’ schrijft hij
in zijn verslag van die dag.
Later op straat dringt pas
tot hem door hoe groot
de omvang van de ramp

is. ‘Op gegeven moment
kwam er een auto aanrijden met iemand die via
een megafoon omriep dat
mensen niet naar binnen
mochten.’
Mark wil nog wel graag
even naar de toestand
van zijn robot kijken. ‘Ik
begreep dat er licht uit
zijn schouder kwam en dat
er elektronica zichtbaar
was. Dat zou wel heel
beroerd zijn. Gelukkig
viel het mee, Auro lag nog
vredig op een kussen in
het midden van de tafel.
Ik moest hem alleen even
uitschakelen vanwege
brandgevaar.’
Als Mark even later
op een televisie in een
restaurant beelden ziet

van de aardbeving dringt
tot hem door wat een
geluk hij heeft gehad. ’s
Nachts heeft de student
dan ook ‘geen zin’ om
alleen op zijn kamer
(begane grond met drie
verdiepingen daarboven)
nieuwe aardbevingen af te
wachten. Hij brengt de tijd
door bij een vriend, wiens
huis de eerste schokken
goed heeft doorstaan. ‘We
hebben daar geprobeerd te
slapen, maar dat was door
de naschokken en de harde
vloer niet erg gemakkelijk.’
De volgende morgen gaat
Mark zijn eigen kamer
bekijken. Daar is de
puinhoop zoals verwacht:
‘Er ligt van alles op de
grond, maar het had erger
gekund.’ Mark ruimt op,
beantwoordt zijn mail en
stuit surfend op internet
al snel op het ‘kerncentraleprobleem’. ‘Dit veroorzaakte een klein momentje
een kloppend hart in mijn
keel. Het is namelijk wel
een raar gevoel als een
kerncentrale op minder
dan 200 kilometer afstand
een meltdown dreigt te
krijgen en je niet precies
weet wat de reikwijdte is.’

In het gebouw waar hij
woont wordt omgeroepen
dat iedereen zich moet
voorbereiden op een
meltdown en flessen met
water moet vullen. ‘Omdat
ik met schoonmaken veel
flessen had weggegooid
heb ik het bad maar met
water gevuld. Daarna ben
ik op zoek gegaan naar
eten.’
In de uren die volgen
onderhoudt de student
nauw contact met het
International Office van
de UT en zijn ouders.
In eerste instantie wil
Mark graag blijven – hij
heeft nog drie weken
te gaan voor zijn stage.
Uiteindelijk neemt hij,
ook op aandringen van
zijn ouders en de UT,
toch de beslissing terug te
vliegen naar Nederland.
Als alles goed is gegaan,
kon Mark gistermorgen
rond het middaguur het
vliegtuig pakken naar
Seoul. Vanuit daar zal hij
vanavond terug kunnen
vliegen – via Istanbul –
naar Nederland.
Naast Mark Herink verbleven nog een student en
een medewerker in Japan

tijdens de aardbeving.
Met hen gaat het goed.
Het is niet bekend of zij

ook nu terugkeren.
Zie ook de foto's
op pagina 3.
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Lekker mountainbiken doe je op een
Mountainbike van ATB-RENT!
Boek nú voor een dag met
je vrienden, familie of vereniging! En geniet
van een sportieve dag in de natuur!
David Ricardostraat 13-19
7559 SH Hengelo
www.atb-rent.nl
06-42876167

ut-atb rent 110315.indd 1

Over en...
Blaas

Pikante Pinguïn Party
Leden van damesdispuut Bastet vierden vorige week donderdag hun negentiende verjaardag door middel van een
Diesfeest met als thema ‘Pikante Pinguïn Party’. Antigoon, de kroeg van Taste, werd hiervoor omgetoverd tot een
waar winter skigebied met après-skibar. De oude lullen, ook wel Moëts genoemd kwamen weer eens terug naar
Enschede om samen met actief Bastet en andere disputen uit Enschede tot in de late uurtjes een mooi feestje te
vieren. Foto: Arjan Reef

voor SPEK & BONEN
Spinazie met uitgebakken chorizo
20 minuten
Het is weer bijna lente en een vroege voorjaarsgroente bij uitstek is spinazie. Uiteraard is spinazie het hele jaar verkrijgbaar in de diepvries.
Maar dit gerecht is toch een stuk lekkerder met
versie spinazie. Let op: spinazie lijkt altijd heel
veel totdat je het in de pan doet. Dus doe niet
zuinig en sla flink in.
Benodigdheden
voor 4 personen
- 600 gram spinazie
- 1 chorizoworst in halve plakjes
- 1 rode paprika
- 1 ui
- 2 teentjes knoflook in plakjes
- 150 gram feta in blokjes
- 300 gram rijst of fusilli
- olijfolie
- 	rode peper, zaad verwijderd, in kleine
stukjes
- peper, zout, nootmuskaat
- wokpan, koekenpan, vergiet

Bereidingswijze
Kook de rijst of pasta volgens de aanwijzin
gen op de verpakking. Zet de koekenpan
op het hoogste vuur en verwarm een paar
druppeltjes olijfolie. Bak de chorizo in
ongeveer 4 minuten bruin en knapperig.
Laat de chorizo uitlekken in het vergiet.
Verwarm olijfolie in de wok. Bak de ui,
paprika en rode peper ongeveer 3 minuten
en voeg handje voor handje de spinazie
toe. Roer tot de spinazie slinkt en voeg dan
een nieuwe hand toe. Na de laatste hand
spinazie voeg je de chorizo en de blokjes
feta toe. Roer er goed doorheen en breng
op smaak met peper, zout en nootmuskaat.
Serveer met rijst of pasta.
Variatie en inspiratie
- 	Vervang de feta eens door geraspte
Hollandse of Parmezaanse kaas.
- 	Voeg met de feta een handvol gewelde
rozijnen toe.
- 	Maak van de ingrediënten een vulling
voor cannelloni (opgerolde lasagnebla

Onder redactie van: Maaike en Rayke
voorspekenbonen.utnieuws@gmail.com

den om te vullen) door er een blikje
tomatenblokjes aan toe te voegen.Vul en
bereid de cannelloni volgens de aanwij
zingen op de verpakking.
- 	Spinazie combineert erg goed met
shoarma. Roerbak shoarma in de wok
en voeg de rest van de ingrediënten (met
uitzondering van de chorizo en feta toe).
Serveer met shoarmabroodjes, geraspte
Hollandse kaas en eventueel tzatziki.
Rayke Derksen

Als student maak je nog eens
wat mee. De een verkleedt
zich als pikante pinguïn en
feest zich een ongeluk in een
tot après-skibar omgetoverde
sociëteit, de ander doorstaat
zware aardschokken aan de
andere kant van de wereld.
Student Mark Herink had het
zeker niet gemakkelijk op
vrijdagmiddag 11 maart in
Japan. Zat-ie voor zijn stage
net een beetje lekker te sleutelen aan robot Auro, komt
er een aardbeving van 8,9 op
de schaal van Richter langs.
Wat doe je dan? Dekking
zoeken, natuurlijk. Maar niet
voordat je je geliefde robot
in veiligheid hebt gebracht.
En wat als je dan eindelijk
het door instorten bedreigde
gebouw verlaten hebt? Dan
ren je nog een keer – met
gevaar voor eigen leven –
terug naar binnen om te
checken of het écht wel goed
gaat met Auro! Oef, gelukkig lag de robot nog veilig
op zijn dikke kussen. Niets
aan het handje. En hoewel
een groot deel van Japan
vervolgens tot rampgebied
werd verklaard en daar ook
nog eens de fikse dreiging
van lekkende kerncentrales
bij kwam, wilde Mark niets
liever dan gewoon zijn stage
afmaken. Hulde aan Mark.
Zelden zo’n bevlogen en
betrokken student meegemaakt. Maar of het nou zo
slim was? Waarschijnlijk had
Mark verstandiger gehandeld als hij eerst een paar
glazen water had gedronken. Uit onderzoek van
GW-psycholoog Mirjam Tuk is
namelijk gebleken dat mensen verstandiger beslissingen
nemen met een volle blaas
(zie pagina 14). Handig ja.
Kan Mirjam dan gelijk even
uitzoeken hoe je je bekkenbodemspieren bij 8,9
op de schaal van richter in
bedwang houdt? Zo’n aardbeving trilt namelijk flink
door.
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Shape
De invloed van omgevingsfactoren is enorm. Vaak
groter dan we denken. Dat
geldt ook voor het oordeel
dat we over iemand hebben. Bepaalde vormen zijn
zo krachtig aanwezig, dat
we ons er weerloos door
laten leiden. Cirkels, rechthoeken, vierkantjes. We
wegen de figuren onbewust
mee in ons eindoordeel.
Communicatiestudent Jasper
Kruijff weet er alles van.
Hij onderzocht de invloed
van ronde en hoekige vormen tijdens de setting van
een speeddate. In deze
krant berichten we erover.
Onderzoek wijst uit dat
we rond associëren met
harmonie, veiligheid en
sensualiteit (lees: lekker
ding). Hoekig vinden we kil
en koud. De kans op een
vervolgafspraakje hangt dus
helemaal niet af van die
gloednieuwe, beeldschone
jurk, die dure parfum of dat
sexy uitziende decolleté. Het
schilderij aan de muur speelt
een rol. In het meest ongunstige geval is het kunstwerk
strak, rechthoekig omlijst.
Die is koud en kil, je date
aan de andere kan van de
tafel. Die heeft onbewust
veel meer met ronde vormen.
Waar een vorm allemaal
wel niet toe kan leiden. Wij
dames zijn ook aardig bedreven in het vormgeven. Alles
geven we vorm. Huiskamers,
haren, cv’s, ons profiel,
gerechten, slaapkamers en
tuinen. Maar, we zijn vooral
goed in het vormgeven van
onszelf. Oeverloos en eindeloos. Met de juiste kleren
en passende schoenen. Maar
ook door uren te zweten in
de sportschool, op de trimbaan of bij de tennisclub.
Waarom nog? It’s all in the
shape, ladies. Ronde vormen
scoren het beste. Het is maar
dat u het weet!

...sluiten
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