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Veiligheid
Woensdag 17 juni zijn de eerste 
zeven diploma’s uitgereikt van de 
postacademische masteropleiding 
Security Science & Management. 
Er wordt, zo blijkt uit de afstudeer-
scripties, vaak te snel een oplos-
sing bedacht voor een beveiligings-
probleem.
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Energie-uitwisseling
Supermarkten die hun restwarmte 
doorsluizen naar woningen, en 
zwembaden die kantoorgebouwen 
helpen opwarmen; dankzij dit soort 
energie-uitwisselingen wil Rotter-
dam diverse wijken CO2-neutraal 
maken.

Mea
Delta-columnist Willemijn Dicke, 
zelf universitair hoofddocent op 
de faculteit Techniek, Bestuur en 
Management, debuteerde met een 
scherp geobserveerde satire. 

studentenracewagen 
Honderdvijftig kilo en erg zuinig. 
Dat is de belofte van de studen-
tenracewagen DUT09. Deze week 
vliegt hij over de parkeerplaats van 
Rotterdam Airport voor de eerste 
tests.

Greenovator tour
 A special ‘greenovation’ tour of 
sustainable ideas, innovations and 
green technologies for the future 
made a stop at TU Delft last week. 
The event, which was attended by a 
veritable who’s who list of leading 
businesspeople, academics and 
innovators, was presided over by 
the Dutch Minister of the Environ-
ment, Jacqueline Cramer, who 
urged students to take the lead in 
inventing a sustainable future
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’Waar zijn onze stemmen?’ Dat vragen meer dan honderd Iraanse studenten en medewerkers van de TU zich af 
tijdens een demonstratie voor de Aula. Met hun protest willen ze hun landgenoten steunen in de hoop op veran-

dering in Iran. “We vragen aan de wereld om Ahmadinejad niet te accepteren. We  willen nieuwe, eerlijke verkie-
zingen.” (Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)
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Parkeren
De or-commissies vastgoed en 
financiën houden donderdag 25 
juni een openbare bijeenkomst 
over betaald parkeren op de TU. 
Het college van bestuur overweegt 
het invoeren daarvan. Gast is 
Giuliano Mingardo van de Eras-
mus Universiteit Rotterdam. Als 
expert in mobiliteitsmanagement 
en parkeerbeleid beoordeelt hij 
de plannen van het college van 
bestuur en beantwoordt hij vragen. 
De bijeenkomst wordt gehouden 
op de faculteit Civiele Techniek en 
Geowetenschappen in zaal 2.62 en 
duurt van 11.30 tot 13.00 uur.

Onderwijsruimte
De TU huurt met ingang van 
komend collegejaar tweeduizend 
vierkante meter onderwijsruimte 
in het nieuwe pand van InHolland 
aan de Rotterdamseweg. De extra 
ruimte is vooral bestemd voor de 
faculteiten Techniek, Bestuur & 
Management (TBM) en Werktuig-
bouwkunde, Maritieme Techniek 
& Technische Materiaalweten-
schappen. Die laatste faculteit zit 
te springen om ruimte, vanwege 
de renovatie van enkele grote col-
legezalen. TBM heeft al langer 
een tekort aan zowel kantoor- als 
onderwijsruimte.

omdat promovendi problemen 
hadden bij het verkrijgen van een 
werkgeversverklaring voor hun 
hypotheek. Dat de NHG de toelich-
ting niet accepteert, komt volgens 
de or waarschijnlijk door de kre-
dietcrisis. “Daar waar wij al bang 
voor”, zegt Ruud Boer, hoofd admi-
nistratieve verwerking en arbeids-
voorwaarden bij P&O.

hypotheek
Promovendi die een huis willen 
kopen, krijgen voortaan van de 
dienst Personeel & Organisatie 
(P&O) een toelichting bij hun werk-
geversverklaring. Nu al blijkt dat 
de Nationale Hypotheek Garantie 
(NHG) die niet accepteert. In de 
toelichting staat dat tegen het eind 
van de aanstellingsperiode wordt 
bepaald of er financiering is om 
de aanstelling te verlengen. Pro-
movendi hebben immers in eerste 
instantie altijd een tijdelijk contract 
en komen niet automatisch in vaste 
dienst. De ondernemingsraad (or) 
had om zo’n toelichting verzocht 

korting
Er is geen sprake van een ‘Plas-
terkkorting’, zei onderwijsmi-
nister Plasterk maandag tijdens 
de demonstratie van actiecomité 
Rouw bij de Tweede Kamer. De 
minister hevelde 100 miljoen euro 
van de universiteiten over naar 
wetenschapssponsor NWO. Vol-
gens de studenten bezuinigen de 
universiteiten nu op studentassi-
stenten en vast personeel. Plasterk 
stelde dat er geen euro van het 
onderwijs af gaat. Het NWO-geld 
was al onderzoeksgeld en blijft dat.
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    vAN dER dUIN

’het armoedeprobleem is enorm’

samenzijn
Zomaar een bijeenkomst. De vierkante zaal is te groot voor het aantal aanwe-
zigen. Er staat een lunch klaar. Een ronde schaal met witte en bruine puntjes 
en een paar krentenbollen. Een vegetariër maakt de puntjes open om te 
kijken of er nog iets tussen zit dat niet ooit geleefd heeft. (Ooit was ik voor 
een Europees project bij Alcatel in Stuttgart. Tijdens de lunch at ik gebakken 
tong. “Do you like dead fish?”, zei een Duitse lesbo naast me. Genoegzaam 
streek ze met een hand over haar wollen trui om die vervolgens door haar 
grauwgrijze vettige haar te halen. Haar mondhoeken kromden zich, waar-
door twee dunne huidplooien het zwarte dons boven haar lip als een schaal 
omhoog hielden. “Do you want me to eat it alive?”, zei ik). Er staat ook een 
paar pakjes melk. Hoewel iemand mij uitdrukkelijk adviseerde om geen 
melk te drinken na je 35e, doet de kou van de melk mijn keel goed. Het gaat 
over onderwijs. De oude filosoof naast mij vraagt zich af of het toegestaan 
is dat studenten die een vak gehaald hebben, dat vak opnieuw doen ten-
einde een hoger cijfer te halen. Men is tegen. Te veel gedoe en de intrinsieke 
waarde van cijfers neemt af. Studenten gaan dan het eerste tentamen als 
generale repetitie beschouwen. Protest. Volgens een uitgenodigde studente 
moet de ambitie van een student die een hoger cijfer wil, beloond worden. Ze 
zegt het vastberaden. Weloverwogen kijkt ze vervolgens de tafel rond. Met 
haar jongere uitstraling pakt ze ons allemaal in. Iedereen aan tafel beseft 
ineens wat voor levensweg we al hebben afgelegd en hoe moe we zijn. Maar 
zij niet. Haar frisse haar rust zacht op haar ronde schouders, de lichtbruine 
ogen zijn niet alleen onschuldig maar verraderlijk charmant. Het is even 

stil. De voorzitter vraagt haar of ze het geen probleem vindt dat haar eigen 
goede cijfers zo minder waardevol worden. “Jawel, maar voor de studenten 
is het een voordeel”. Ze kan het professionele van het persoonlijke scheiden. 
De betovering breekt. 
Zomaar een andere bijeenkomst. De zaal is rechthoekig en de tafel ovaal. 
Zij aan de ene kant van de tafel. Wij aan de andere kant. Een bonte verzame-
ling studenten en docenten. De eerste groep is in de ruime meerderheid. De 
groep aan de overkant is net zo bont. Ik zit aan de zijkant zodat ik het over-
zicht behoud. Vind ik prettig. Mocht er brand uitbreken dan ben ik als eerste 
weg. Je weet maar nooit. De bijeenkomst verloopt als in een roes. Zelden 
pakte iets zo anders uit dan ik verwachtte. Ik was goed voorbereid, had echt 
mijn huiswerk gedaan. Ik verwachtte alleen te zijn. Maar nu werd ik omringd 
door velen. De voorzitter opent. Stelt een vraag over het niveau van de oplei-
ding. De student tegenover hem kijkt onbeholpen naast zich om te checken 
of het goed is dat hij deze vraag beantwoordt. Goed gedaan. Wekt sympathie 
op. Alsof je jezelf opoffert voor de rest en voor het goede doel. Hij zegt dat het 
goed is maar dat het Engels van de docenten vaak niet zo goed is, waardoor 
het voor studenten lastig kan zijn om de colleges goed te volgen. “They often 
speak a sort of Dutch English”. Opnieuw breekt de betovering.  

Patrick van der Duin is toekomstonderzoeker bij de sectie Technology, Strategy 
and Entrepeneurship van de faculteit Techniek, Bestuur en Management.

Het belang van een pro-
ject als Plakkies is nau-
welijks te overschatten, 
vindt Frederik de Klerk, 
ex-president van Zuid-
Afrika. “Voor de men-
sen in de fabriek en hun 
familie is het project nu 
al onbetaalbaar. ”
xERIK HUISMAN

De Plakkies zijn ontwikkeld door 
de Nederlandse studenten Arnoud 
Rozendaal en Michel Boerrigter, en 
niet door Zuid-Afrikaanse studen-
ten. Steekt dat?
“Helemaal niet. Het wil niet zeggen 
dat Zuid-Afrikaanse studenten niets 
doen. Zij leveren hun bijdrage al. 
Initiatieven als die van de Plakkies 
vormen een mooie aanvulling. Er is 
in Zuid-Afrika nog veel te doen.”

Hoe belangrijk zijn dergelijke initi-
atieven voor uw land?
“Héél belangrijk. De omvang van 
het armoedeprobleem is enorm. We 
hebben wel een miljoen van deze 
projecten nodig. Zuid-Afrika kampt 
met een werkloosheid van 25 pro-
cent en 64 procent van de mensen 
leeft in armoede. Elke baan die een 
project oplevert, is er een.” 

En uit milieuoogpunt?
“Ook uit dat oogpunt hebben we 
dergelijke initiatieven nodig. De 
Plakkies worden gemaakt van oude 

banden, die anders gedumpt of ver-
brand zouden worden. Nu worden 
ze hergebruikt en eindigen ze niet 
als onvernietigbaar afval.”

Wat is het belang van de Plakkies 
voor de werknemers in de fabriek?
“Voor hen is dit initiatief onbetaal-
baar. Zij hebben nu een baan, zijn 
niet langer afhankelijk van de over-
heid en kunnen zichzelf bedruipen. 
Dat heeft enorme psychologische 
effecten. Hun waardigheid herstelt, 
hun gevoel van zelfvertrouwen 
neemt toe. Ze horen ergens bij, hun 
trots keert terug. Bovendien heeft 
het project een bredere uitstra-
ling.”

Hoezo?
“Het gaat veel verder dan die zeven-

tig werknemers. Elk van hen heeft 
vijf, zes soms tien of twaalf verwan-
ten die op de een of andere manier 
van die baan profiteren. Direct wordt 
zo het leven van wel duizend men-
sen beïnvloed. Het is een sneeuw-
baleffect”

Wat is in uw ogen de grootste winst 
van het Plakkies-project?
“Niet één ding. Het is een optelsom. 
Ik wil aan de individuele zaken als 
inkomen, bestaanszekerheid, trots 
en zelfvertrouwen daarom nog iets 
toevoegen. Dat is dat arme gemeen-
schappen via bijvoorbeeld de Plak-
kies voelen dat er mensen binnen 
en buiten Zuid-Afrika, zijn die een 
hand naar hen uitsteken. Die tijd 
en energie steken in hun proble-
men. Daarmee wordt zo’n project 
veel omvangrijker dan die simpele 
zeventig banen in een fabriek.”

Waarop moet de universiteit zich 
richten om uw land verder te hel-
pen?
“Er liggen meerdere kansen. Aller-
eerst: creëer projecten die banen 
opleveren. Dat kan door te investe-
ren in machines, technische hulp, 
de bouw van bedrijfspanden en 
later hulp bij het uitbouwen van de 
bedrijven. Het opleidingsniveau in 
mijn land is heel laag. Dat vormt de 
basis van veel problemen. Dus heb-
ben we enorme behoefte aan onder 
meer technische voorzieningen en 
de bijbehorende kennis, scholing en 
praktische training.” 

En buiten de techniek?
“De ontwikkelde wereld moet een 

klimaat scheppen waarin ontwik-
kelingslanden competitief kun-
nen worden. Neem bijvoorbeeld de 
landbouwsubsidies die de Europese 
boeren ontvangen. Hierdoor ont-
staat er oneerlijke concurrentie. 
Agrarische productie is zowat het 
enige waarin Afrika de competitie 
zou kunnen aangaan. Stop dus met 
die subsidies. Gooi open die markt 
als je echt wilt helpen.”

Terug naar de Plakkies. De 
opbrengst gaat naar Kidsright. Wat 
doet deze instantie met het geld?
“Veel geld gaat naar arme gemeen-
schappen, onder meer bij Pretoria. 
Daar wordt gezorgd voor opleiding 
en zorg aan mensen die leven in 
slecht functionerende gezinnen 
en families. Een deel van het geld 
wordt ook besteed via mijn F.W. De 
Klerk Foundation.” 

Wat doet die ermee?
“Wij hebben gekozen voor scholen 
en instituten die zich sterk maken 
voor kinderen met een handicap. Zo 
gaat er geld naar een school voor 
blinden in de Westkaap. En naar 
een dovenschool. We geven geld 
aan een organisatie die zich richt op 
kinderen met autisme en aan onder 
meer een vooruitstrevend instituut 
voor geestelijk gehandicapten. Zij 
hebben allemaal het probleem dat 
de regering voor elk kind een stan-
daardbedrag uittrekt om het onder-
wijs te bieden. Maar deze scholen 
en instituten hebben zoveel extra 
kosten aan speciale leermiddelen, 
docenten, apparatuur, voertuigen, 
noem maar op.”

Frederik de Klerk.
(Foto: Sam Rentmeester/FMAX)

Veel geld voor weinig 
veiligheid
Stop de wedloop tussen 
beveiligers en de tegen-
partij. Kijk eerst naar 
het probleem dat je wilt 
oplossen en kies dan 
een oplossing die op de 
lange duur veiligheid 
garandeert.

xERIK HUISMAN

Dat is de les die is getrokken uit de 
eindscripties van de postacademi-
sche masteropleiding Security Sci-
ence & Management. Woensdag 17 
juni zijn de eerste zeven diploma’s 
uitgereikt van de opleiding die Delft 
TopTech, executive education TU 
Delft in 2007 startte.
“Er is geen acuut gevaar. We hoe-
ven niet in de kelder te gaan zitten”, 
betoogt hoogleraar Veiligheids-
kunde Ben Ale naar aanleiding van 
de bevindingen van de cursisten. 
“Het is wel alarmerend en als we 
doorgaan zoals nu, wordt het wel 
enger.”
Volgens Ale blijkt uit de bevindingen 
van de kersverse masters, profes-
sionals die werken als adviseur of 
manager security, ‘dat niet wordt 
nagedacht over de samenhang der 
dingen’. Ale: “Beveiliging is een 

systeem. Technologie, mensen 
en omgeving werken op elkaar in. 
Er wordt te weinig rekening mee 
gehouden dat als je één ding ver-
andert, dat invloed heeft op de rest. 
Daardoor wordt veel geld uitgege-
ven aan dingen die een oplossing 
zouden zijn maar dat niet zijn.”
Er wordt, zo blijkt uit de scripties, 
vaak te snel een oplossing bedacht 
voor een beveiligingsprobleem. Die 
oplossing werkt aanvankelijk wel, 
maar leidt tegelijk tot een wedloop 

met ‘de tegenpartij’ met als gevolg 
dat snel nieuwe oplossingen nodig 
zijn. 
Ale benadrukt dat dit geen kwestie 
is van onnadenkendheid. Het is in 
zijn ogen de verdienste van de cur-
sus dat de problemen nu duidelijk 
aan het licht komen. “Voor het eerst 
wordt het verzinnen van oplossin-
gen voor problemen naar een aca-
demisch niveau getild. We gingen 
terug naar het probleem, keken 
daar eerst naar in plaats van met-
een een oplossing aan te dragen.”
Uit veiligheidsoogpunt kan Ale niet 
op alle onvolkomenheden ingaan. 

Hij kan dat wel wat betreft de gang 
van zaken rond biometrie. “De over-
heid wil biometrie, zoals het afne-
men van vingerafdrukken, groot-
schalig invoeren. Als je dat doet, 
loopt je de kans dat informatie weg-
lekt. Dan kom je sneller terecht in 
het nagemaakte sleutelprobleem. 
Je moet dan identiteitsfraude bewij-
zen zoals je bij iemand die met een 
nagemaakte sleutel je huis binnen 
komt, moet bewijzen dat hij heeft 
ingebroken zonder braaksporen 
achter te laten.”  
Dat er te gemakkelijk oplossingen 
voor problemen worden bedacht 
zonder na te gaan of die juist en 
op termijn te handhaven zijn, werd 
al vermoed. “Dat was de reden om 
deze postdoc studie te starten. Met 
deze scripties heeft de opleiding 
zich dus bewezen. De cursisten kij-
ken nu eerst goed naar het probleem 
en pas dan naar een oplossing. Dat 
konden ze bij aanvang nog niet zo 
goed.” Ale hoopt dat het voorkomen 
van beveiligingswedloop bij de over-
heid hoog op de agenda belandt.

Er wordt niet 
nagedacht over de 
samenhang der dingen

Tu-studenten vestigen 
record kitezeilen 
Twee TU-studenten 
zeilden als eersten rond 
Texel met een cata-
maran voortgetrokken 
door een vlieger. Ze 
vestigden daarmee het 
eerste record en hopen 
op een nieuwe sport.

luchtvaart- en ruimtevaarttech-
niekstudenten Gerben Huiszoon en 
John van den Heuvel zeilden vorige 
week vrijdag rond Texel met hun 
zelfgebouwde kite-catamaran. In 
de Texel Dutch Open, voorafgaand 
aan het zeilevenement Ronde om 
Texel, zetten ze het eerste record 
voor catamarans met een vlieger op 
vier uur en drie kwartier.
Huiszoon is blij met de tijd. “Ons 
doel was binnen zes uur de ronde af 
te leggen.” Ter vergelijking: Herbert 
Dercksen en Mark Bulkely braken 
dezefde dag het snelheidsrecord 
voor ‘gewone’ catamarans door 
hetzelfde rondje in twee uur, zeven 
minuten en twee seconden te varen. 
“Zij hadden zeker drie keer zoveel 
zeiloppervlak”, voert Huiszoon aan. 
“En wij deden de tweede helft rustig 
aan om het materiaal te sparen.”
Bij het oefenen gaan de vliegers 
regelmatig kapot, vertelt de l&R-
student. Ze gebruiken vliegers voor 
kitesurfen. “Die zijn niet gemaakt 

op het trekken van een boot en twee 
bemanningsleden.” Daarom werken 
ze voor hun afstuderen aan de ont-
wikkeling van een beter geschikte 
vlieger. 
Het prototype van de vlieger moet 
25 vierkante meter worden. “Maar 
een standaard vlieger voor kitesur-
fen gewoon opschalen kan niet. We 
moeten goed bedenken waar we de 
opblaasbare delen willen en welke 
stukken we moeten versterken.” 
Met hun kennis van vliegtuigvleu-
gels willen ze de vlieger ook aero-
dynamischer maken. Hoe goed hij 
werkt, testen ze op het strand door 
de krachten op de lijnen te meten en 
de hoek van de vlieger in de wind te 
bestuderen. 
Waar Van den Heuvel vooral aan de 
ontwikkeling van de vlieger werkt, 
zoekt Huiszoon naar mogelijkheden 
om kitezeilen in de markt te zetten. 
Bij de Ronde om Texel waren zeilers 
al geïnteresseerd. Maar of het een 
officiële klasse wordt bij het evene-
ment betwijfelt woordvoerder Edwin 
lodde. “We hebben een vergunning 
voor een catamaranevenement. En 
de milieubeweging ziet kiten toch 
als iets heel anders.” (MM)

www.airplaykitesailing.com  

x

Modderige bende
Wie dacht deze zomer tijdens een welverdiende studiepauze lekker in 
het gras te kunnen lunchen, komt bedrogen uit. In plaats van sappig 
groen, is het dak van de bibliotheek de komende maanden een mod-
derige bende. Het grasdak lekt, dus de beschadigde waterwerende 
laag eronder wordt vervangen. (Foto: Sam Rentmeester/FMAX)
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Darwin
Wat is de oorsprong van het leven? 
Waarom sterven soorten uit? En 
wat doet planten klimmen? Op 
die uiteenlopende vragen pro-
beert de tentoonstelling Darwin’s 
Quest 2009 antwoord te geven. De 
expositie, met grote posters in de 
orangerie van de Botanische Tuin, 
opent zaterdag om 15.00 uur. Het 
volgens samensteller ir. Bertus van 
der Meijden ‘uiteraard inclomplete 
overzicht van Darwins werk’ is tot 
26 oktober te zien.

Studentenvakbond en het Inter-
stedelijk Studentenoverleg. Voor 
hen gelden aparte beurzen, net als 
voor bestuurders van onder meer 
de landelijke Kamer van Verenigin-
gen en Aiesec. Plasterk vindt dat 
bestuurders van raden en vereni-
gingen aan de hogescholen en uni-
versiteiten met hun eigen instelling 
in de slag moeten om een vrijstel-
ling te krijgen. Hij wil wel het aantal 
landelijke beurzen verhogen van 20 
naar 40. 

studentbestuurders
Studentbestuurders moeten 
gewoon collegegeld betalen. De 
enige uitzondering zijn studenten 
in landelijke besturen. Dat stelde 
onderwijsminister Plasterk dins-
dag 15 juni in de Tweede Kamer. 
De Kamer had gevraagd om een 
verruiming van het aantal beurzen 
voor studentbestuurders, maar 
liet zich overtuigen. “Je mag alleen 
van je medestudenten verlangen 
dat ze de rekening van jouw jaar 
betalen, wanneer je werkelijk in 
hun belang dingen doet”, stelde 
Plasterk. Dat geldt volgens hem 
voor bestuurders van de landelijke 

kroonprins
Kroonprins Willem-Alexander 
opende deze week het Sasbe-
congres 2009 over slimme en duur-
zame gebouwde omgevingen in de 
Aula. Op het congres, dat duurt tot 
19 juni, ontmoeten onderzoekers 
en publieke en private partijen uit 
de bouwindustrie elkaar. Meer over 
de inhoud van het congres is te 
lezen op pagina’s 6 en 7. 

Verhaalsrecht
Plasterk krijgt onvoldoende steun 
voor zijn nieuwe verhaalsrecht. 
Een Kamermeerderheid van onder 
meer CDA, ChristenUnie en VVD 
vreest juridisering van de verhou-
dingen. Studenten zouden zo te 
veel consument worden. Het gaat 
bijvoorbeeld om ‘schade’ door 
onjuistheden in voorlichtingsfol-
ders. Plasterk wil geen vergoeding 
voor verkeerde informatie, maar 
wel bij aantoonbare schade. Een 
SGP-voorstel dat het verhaalsrecht 
zo beperkt mogelijk moet wor-
den, kan wellicht rekenen op een 
Kamermeerderheid.De waterige inzichten van Leonardo

interdisciplinary Tu Delft

Je zou zeggen dat over 
leonardo da Vinci zo 
onderhand alles wel 
verteld is. Drie water-
bouwkundigen vonden 
echter een nieuwe 
insteek. Inderdaad, 
waterbouw.

xCHRISTIAN JONGENEEl

leonardo da Vinci is vermoede-
lijk in de eerste plaats bekend als 
de schilder van de Mona lisa, en 
daarna als bedenker van talloze 
mechanische apparaten, van vlieg-
tuigen tot onderzeeërs. Biogra-
fieën gaan uiteraard ook in op zijn 
onderzoekende werk, vooral op het 
gebied van de anatomie. Water komt 
er daarbij redelijk bekaaid vanaf.
Wanneer water je beroep is, zoals 
in het geval van laurent Pfister, 
Hubert Savenije en Fabricio Fenicia 
(de laatste twee zijn werkzaam aan 
de TU Delft), wil je natuurlijk wel 
eens wat meer weten over Da Vin-
ci’s inzichten. Tenslotte was hij een 
van de eersten, die zich empirisch in 
water verdiepten. De weerslag van 
het onderzoek van het drietal staat 
in het boek ‘leonardo da Vinci’s 
water theory’. Dit verscheen bij de 
International Association of Hydro-
logical Sciences (IAHS) en ligt niet 

in de boekwinkel.
De auteurs speculeren dat leo-
nardo’s belangstelling voor de (des-
tructieve) kracht van water al vroeg 
gewekt werd omdat hij in zijn jeugd 
grote overstromingen meemaakte. 
De vele tekeningen van woeste 
waterpartijen, te vinden in zijn 
onvoltooide manuscript over water, 
zouden daarvan getuigen.
Van dat manuscript zijn diverse 
kopieën in omloop, die niet exact 
overeenkomen of volledig zijn. Voor 
dit boek zijn ze allemaal geraad-
pleegd. Zo ontstaat een coherent 
beeld van leonardo’s ideeën over 
water. De meeste daarvan zijn 
inmiddels achterhaald, maar de 
logica waarmee leonardo tot zijn 
conclusies kwam, gebaseerd op de 
feiten zoals hij ze kende, is niet-
temin interessant genoeg. Pfister, 
Savenije en Fenicia spitten ze tot 
in detail uit, vooral rond de thema’s 
atmosfeer, geologie, de watercyclus 
en bewegend water.
leonardo’s belangstelling voor de 
atmosfeer hing sterk samen met 
zijn verlangen een vliegmachine te 
maken. Daarvoor moest hij begrij-
pen wat stabiele meteorologische 
omstandigheden waren. Hij wist dat 
lucht bestaat uit gasmoleculen, die 
zonlicht weerkaatsen, waardoor de 
lucht blauw lijkt, en dat de lucht-
druk afneemt naar mate je hoger 
in de bergen komt. Anderzijds 
dacht hij ook dat water altijd ander 
water opzoekt en dat dit de reden is 

waarom regen naar beneden valt. 
Daarin volgde hij de Arestoteliaanse 
theorie dat de vier elementen aarde, 
water, lucht en vuur er een voorkeur 
voor hebben in die volgorde van bin-
nen naar buiten geordend te zijn.
Dat was ook de grondslag voor zijn 
geologische gedachten. Een van de 
problemen die hij meende te moe-
ten oplossen, was dat de aarde op 

veel plekken duidelijk boven het 
water uitsteekt. Zijn theorie was dat 
de wereld ooit geheel bedekt was 
met water, maar dat door erosie de 
onderliggende aarde in beweging 
is geraakt en er daardoor op som-
mige plekken bovenuit steekt. Op 
die manier ook zouden fossielen 
hoog in de bergen beland zijn, niet 
als gevolg van de bijbelse zond-
vloed. Erosie was een voortdurende 
kracht, waardoor de bovenlagen van 
de aarde afslijten en nieuwe stuk-
ken omhoog geduwd worden.
Eenzelfde cyclus kende water ook: 
zon verdampt het water, regen 
brengt het terug naar de opper-

vlakte. leonardo dacht echter dat 
de zon niet krachtig genoeg was 
om deze cyclus aan te drijven en 
bedacht daarom een aanvullende 
energiebron in de vuurlaag boven 
de lucht. Hij bedacht verschillende 
instrumenten om windsnelheden 
en regenval te meten.
In die cyclus beweegt het water, 
en leonardo spande zich in om 
te begrijpen hoe en waarom, met 
als belangrijkste doelen betere 
bescherming tegen overstro-
ming en minder gevaren voor de 
scheepvaart op rivieren. In die zin  
was hij veel meer een ingenieur dan 
een wetenschapper: hij redeneerde 
altijd vanuit de toepassing, op zoek 
naar de kennis die hij daarvoor 
nodig had.
Uit de nauwgezette onderzoekingen 
van ‘leonard da Vinci’s water the-
ory’ komt leonardo naar voren als 
een origineel denker, wiens inzich-
ten geplaatst in zijn tijd nog altijd 
heel veel bewondering verdienen. 
Dit is een degelijk boek, geschre-
ven in een stijl die meandert tussen 
toegankelijk en overdreven precies, 
maar je moet wel behoorlijk in water 
of Da Vinci geïnteresseerd zijn om 
het van kaft tot kaft te lezen.

‘Anderzijds dacht hij 
ook dat water altijd 
ander water opzoekt 
en dat dit de reden is 
waarom regen naar 
beneden valt’

laurent Pfister, Hubert Savenije en 
Fabricio Fenicia, ‘leonardo da Vinci’s 
water theory; on the origin and fate of 
water’. IAHS, pp. 94. 

x

TU Delft preaches 
interdisciplinarity like 
a religion. “let them 
put their money where 
their mouth is”, says 
architecture student 
Chris de Vries. Setting 
up a course for students 
from different universi-
ties, or even faculties, 
turned out to be impos-
sible. 

xCHRIS DE VRIES

Aspiring a career at a large multi-
national, developing an amazing 
graduation project, or trying to 
start your own architectural firm, 
every TU Delft student will face the 
moment where the task that lies 
ahead requires more than the com-
petences and skills just acquired at 
the university.
This moment, which is often seen 
as a limiting threshold, or a task 
to outsource, is actually the first 

moment where complexities of rea-
lity collide with the theoretical set 
up of our academic structures. 
The unprecedented challenges of 
the future, with notions as sustaina-
bility and globalization, transcend 
the efforts of the individual or any 
profession, and inherently require 
transdisciplinary approaches. 
last year, as a student of the faculty 
of architecture, I set up a master 
project called Urban Emergencies, 
a study that aims to get a better 
understanding at the process of 
redevelopment after natural disas-
ter (www.urbanemergencies.org). 
The processes that emerge after 
a natural disaster, condense the 
complexities of centuries of deve-
lopment into a short period. Besides 
the lack of time, tremendous funds, 
and an abundance of national and 
international stakeholders further 
complicate this process; obviously 
a task that requires more than a 
single architect, manager, socio-
logist or whatever professional by 
himself. 
This is why the project we initially 
proposed, entailed collaborations 
between the various universities of 
the Netherlands: lawyers from the 
University of Maastricht, technici-

ans from the TU Delft, sociologists 
the University of Amsterdam, and 
so on. Because it was a pilot project, 
we realized this initial set up was 
a bit ambitious, and we decided to 
attempt to have it accredited as an 
interfaculty project at the TU Delft 
alone.
We soon found out, that there is no 
platform, nor structure for such an 
approach within the TU Delft, and 

even if we got such a project ECTS 
accredited, the required courses 
at other faculties would make it 
impossible for students to enroll. 
Eventually, getting the project to run 
within the three different graduation 
tracks of the faculty of architecture, 
required a lot of favors and people to 
turn a blind eye once and a while to 
get it all done. Not because anyone 
opposed the plan, but because the 
current curriculum doesn’t allow 
such initiative: it was more difficult 
to get the University’s praise, than 

that of the United Nations.
Although there is a lot of talk about 
minors, electives, and cross enrol-
ling, there is no structural platform 
where students are challenged to 
collaborate within the TU Delft on 
global issues.  This is even more 
remarkable given it is constantly 
being addressed to at conferences 
and symposia at the TU Delft.
An example could be taken from MIT, 
where the best student research 
proposals each year receive funding 
according to the amount of different 
disciplines involved. Not only would 
such an approach stimulate the 
inter-disciplinarity at the TU Delft, 
it would also encourage students 
to act proactively and competitively 
during their study. For me this was 
also the reason to apply at MIT, and I 
am happy to say I will be continuing 
my master degree there next year.
For the TU Delft it is time to put their 
money where their mouth is, and 
start making inter-disciplinarity a 
part of the TU Delft way of studying. 
A start would be to critically analyze 
the flaws in the current curriculum 
structure, which make collaborati-
ons between faculties, not to men-
tion universities, extremely diffi-
cult, and to start actively supporting 

projects that aim to break through 
these boundaries in seek of colla-
boration. 
This could start out as a contest 
for Msc students. Students would 
be challenged to write a project 
proposal. The most convincing 
project, which proves the added 
value of working interdisciplinary, 
would then be granted a budget, 
ects-accrediting (regardless of the 
study), and the support of a team 
of appropriate professors from 
various faculties. later, this model 
could be expanded, offering support 
to several teams a year. The pro-
ject would become a trademark of 
the TU Delft; attracting talent from 
around the world, and producing 
benchmark research.

Chris de Vries studeert bouwkunde. 
Reacties op dit artikel kunt u 
achterlaten op www.delta.tudelft.nl.

‘The current 
curriculum doesn’t 
allow such initiative’

interactieve revalidatiemachines

dELTA oNLINE

Revalideren vergt 
behoorlijk wat discipli-
ne. Om patiënten bij de 
les te houden, ontwier-
pen zes internationale 
studententeams inter-
actieve revalidatiema-
chines. 

“Hier, dit is voor jou”, zegt io-stu-
dente Tamara lazic´ van de Uni-
versiteit van ljubljana terwijl ze 
met een grote glimlach een piepend 

telefoontje aangeeft. ‘Je hebt al 24 
uur geen oefeningen gedaan!’, luidt 
een binnenkomend sms-bericht. 
De afzender is Curve-it. Of althans, 
een computer waar Curve-it mee 
communiceert. Curve-it is een inte-
graal sportpakje met daarin senso-
ren die bijhouden of patiënten met 
rugklachten thuis hun revalidatie-
oefeningen vaak genoeg en naar 
behoren doen. Hij presenteert de 
resultaten op een computerscherm 
en stuurt ze ook door naar de bege-
leidende arts zodat die de vorderin-
gen op de voet kan volgen.
Het apparaat is een van de creaties 
om patiënten met uiteenlopende 

klachten te helpen revalideren. Stu-
denten van universiteiten uit Enge-
land, Slovenië, Hongarije, Kroatië, 
Zwitserland en Nederland (drie 
deelnemers van de TU) presenteer-
den die afgelopen vrijdag bij Indu-
strieel Ontwerpen. Zij werkten vijf 
maanden lang samen aan hun ont-
werp via teleconferenties. 
De TU is de initiatiefnemer van dit 
jaarlijkse project, het zogenaamde 
European Global Product Realisa-
tion. Vanuit de TU doen alleen IO-
masterstudenten mee. Het interna-
tionale gezelschap is gemengder, 
variërend van elektronicastudenten 
tot luchtvaart- en ruimtevaartstu-

denten. “Het is belangrijk dat stu-
denten leren samenwerken met 
buitenlandse collega’s”, zegt pro-
jectleider dr.ir. Niels Moes van IO. 
“Als je bij een groot bedrijf werkt en 
je moet in groepsverband een pro-
duct ontwikkelen, dan zullen je col-
lega’s zich vaak over de hele wereld 
bevinden.” 
Elk jaar trekt een andere universi-
teit de kar. De ontvangende univer-
siteit regelt contacten met bedrij-
ven of instellingen die behoefte 
hebben aan slimme interactieve 
ontwerpen. Dit jaar was het Univer-
sitair Medisch Centrum Utrecht de 
‘opdrachtgever’. (TvD)

‘kwaliteit onderwijs onder druk’
Door toenemende aan-
tallen studenten staat 
de kwaliteit van het 
onderwijs bij IO onder 
druk, zo meent de 
facultaire studenten-
raad.

xCONNIE VAN UFFElEN 

Studenten van de faculteit Indu-
strieel Ontwerpen (IO) maken zich 
zorgen over de gevolgen van de 
toenemende studentenaantal-
len. Bij de faculteit is alles gericht 
op massaproductie, zo meent de 
facultaire studentenraad (fsr). Door 
intensieve campagnes voor meer 
studenten techniek hebben bijna 
alle faculteiten de afgelopen jaren 
meer studenten getrokken. Daar-
bij is onvoldoende gekeken naar de 
benodigde faciliteiten, vindt de fsr. 
Volgens de studenten zitten col-
legezalen voller, zijn er minder 
afstudeerplekken, zijn er tijdens 
piekuren vrijwel geen vrije compu-
ters bij IO te vinden en zijn er zelfs 
wachtrijen voor een schroeven-
draaier.
De faculteit zou elk jaar met kunst- 
en vliegwerk proberen de onder-
wijsstructuur zo aan te passen dat 
alle nieuwe studenten een plek heb-
ben. En dat kan niet zonder afbreuk 
te doen aan de onderwijskwaliteit, 
stelt de fsr.
Decaan Cees de Bont erkent dat de 
groei veel kunst- en vliegwerk ver-
eist. “Gelukkig voorspellen de voor-
aanmeldingen nu een daling van 
vier procent. Vooral in het eerste 
jaar staat het bij ons op scherp.”
Juist om die reden heeft De Bont 
vorig jaar een numerus fixus ter 
sprake gebracht. “Dat is niet over-
genomen door het college van 

bestuur. Mede vanuit de gedachte 
dat als je meer studenten naar de 
bèta-kant wilt halen, je vervolgens 
niet moet zeggen dat ze met te veel 
zijn.”
Studenten zouden volgens De Bont 
beter gebruik moeten maken van 
de hele week. “Een 10-uursrooster 
kan helpen, maar studenten zijn 
daar vaak niet blij mee. ’s Avonds 
en ’s ochtends is veel capaciteit 
onbenut. Hoe ver moet je gaan om 
studenten in de watten te leggen? 
Als je niet bereid bent te werken op 
vrijdagmiddag 18.00 uur, waar heb-
ben we het dan over?”
Daarnaast is volgens de studenten 
met het twee jaar geleden inge-
voerde bachelorprogramma bij IO 

niet het beloofde niveau van inte-
gratie gehaald. In plaats van losse 
vakken volgen zij nu gecombineerde 
colleges. “Als je één onderdeel niet 
haalt, moet je het vak volgend jaar 
opnieuw doen”, zegt fsr-voorzitter 
Daan van de Kamp.
Docenten proberen volgens Van de 
Kamp aan meer dan driehonderd 
studenten individuele feedback te 
geven. Om al die studenten in het 
gareel te houden en het overzicht 
te behouden, zou er een ‘schoolse’ 
aanpak worden gehanteerd.
Studenten zouden als ‘makke lam-
metjes’ precies op de deadline 
moeten inleveren wat docenten 
van ze verwachten en soms zouden 
vakcoördinatoren planning ‘voor-

kauwen’. “Wij zijn voor het ontwik-
kelen van een eigen studiestijl, voor 
individuele ontplooiing”, zegt Van 
de Kamp. Overkoepelend probleem 
is volgens hem dat de faculteit een 
langetermijn visie mist.
De Bont bestrijdt dat. “Mijn visie is 
dat het nieuwe bachelorprogramma 
versnippering tegengaat door geïn-
tegreerde vakken aan te bieden in 
een mix van ontwerpen en theorie-
vakken. Ook staat de Delftse IO-er 
voor een bepaald kwaliteitsniveau 
en dan zijn naast ontwerpen ook 
andere vakken belangrijk.”
De fsr stuurt een brandbrief naar 
het college van bestuur.

Illustratie: Floris Wiegerinck)

computerdief 
Medewerkers van de faculteit TBM 
hebben een computerdiefstal ver-
ijdeld. Zij zetten de dief vast in een 
draaideur en bonden zijn benen 
vast. 

Ocw-budget
De vereniging van universiteiten 
VSNU en minister Plasterk van 
Onderwijs hebben onenigheid over 
hoeveel geld OCW jaarlijks uittrekt 
per student. De VSNU stelt dat het 
budget is gedaald naar 5372 euro 
in 2007. Volgens Plasterk ligt de 
bijdrage op bijna 6000 euro per 
student.

Vijfde nuna
De spanning loopt op bij het Nuon 
Solar team: donderdag 25 juni 
wordt de Nuna5 gepresenteerd 
voor de prestigieuze World Solar 
Challenge.

schadeclaim
Twaalf gedupeerde alumni van 
de Design Academy in Eindhoven 
eisen ieder een schadevergoeding 
tot 50.000 euro, zo meldt de Volks-
krant. De hogeschool had hen bij de 
inschrijving ten onrechte een uni-
versitaire master-titel beloofd.

Minorgebouw 
De suggestie van Mekelpark-archi-
tect Francine Houben om een groot 
minorgebouw op de campus te zet-
ten, is bij bestuursvoorzitter Dirk 
Jan van den Berg in goede aarde 
gevallen. 

websites Dri’s
De vier onderzoekspijlers van de 
TU - de Delft Research Initiatives 
Energy, Environment, Health en 
Infrastructures - hebben sinds 
vorige week hun eigen websites. 
Ze zijn te bereiken via het kopje 
‘onderzoek’ op de homepage van 
de TU-site. 

ecat-advies
Patiënten met overgewicht of chro-
nische aandoeningen als diabetes 
kunnen een gezondere levens-
stijl ontwikkelen met interactieve 
computerprogramma’s.  Dat stelt 
Olivier Blanson Henkemans, die 
op vrijdag 19 juni op dit onderwerp 
promoveert.

www.delta.tudelft.nl
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www.sasbe2009.com 

x
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sponsbeton

TNO heeft ‘sponsbeton’ ontwikkeld, schreef Tech-
nisch Weekblad deze week. Dit type beton moet 
voor brandveilige tunnels zorgen. 

Als een tankwagen in een tunnel ernstig beschadigd raakt en lekt, kan de 
tunnel binnen een minuut in een inferno veranderen. Door zo’n ‘plasbrand’, 
zoals TNO het noemt, loopt de temperatuur op tot 1200 graden Celsius. 
Sponsbeton voorkomt dit, aldus TNO. Sponsbeton is een combinatie van een 
zeer poreus wegdek met een zeer poreuze ondergrond, bijvoorbeeld een 
grindbed. “Het wegdek is zo poreus dat de inhoud van een hele tankwagen, 
veertigduizend liter, binnen enkele seconden wegzakt. Vervolgens stroomt 
het weg door een drainagesysteem”, legt projectleider Gert-Jan Meijer uit 
in TNO-magazine.
“Nou daar wens ik ze dan veel succes mee”, zegt hoogleraar wegenbouw-
kunde, prof.dr.ir. André Molenaar (Citg) cynisch. Het snel laten wegzakken 
van de vloeistof vindt Molenaar op zich wel een goed idee, “maar dan wel 
naar een drainagesysteem waarmee je het sneller buiten de tunnel kan ver-
voeren”. 
De hoogleraar maakt zich vooral zorgen om lekkage van vluchtige stoffen. 
“Vloeistoffen, zoals ammonia, die kwalijke dampen produceren, die wil je 
niet ergens onder in een tunnel langzaam laten wegstromen, zelfs niet als 
de vloeistof verdund is door bluswater.”
De relatief dunne deklaag op de zeer poreuze dikke onderlaag roept ook 
vraagtekens bij Molenaar op. “Iets wat poreus is, is per definitie niet zo 
sterk. Verder is het heus niet zo dat je direct na een ongeluk fris en vrolijk 
kunt doorrijden. Het is lastig om olie te verwijderen uit zo’n poreuze beton-
laag. Het wegdek zal heel glad zijn.”
Voor Gert-Jan Meijer komen deze kritiekpunten niet als een verassing. 
“Sponsbeton moet rampen voorkomen, zoals brand in een tunnel waar een 
file staat. Het zorgt er niet voor dat je gelijk door kunt rijden na een ongeluk 
met een tankwagen. Nee, de tunnel zal dan wel een aantal dagen gesloten 
zijn. Misschien moet het hele grindbed wel vervangen worden. Maar dit zijn 
situaties die in de meeste tunnels nooit zullen voorkomen.” 
De deklaag zou dezelfde structuur krijgen als ZOAB ( Zeer Open Asfaltbe-
ton), het asfalt dat de meeste snelwegen in Nederland bedekt. Dus over 
gladheid na een ongeluk maakt Meijer zich geen zorgen.
“Een punt van zorg is nog wel de wijze waarop we de deklaag vastlijmen aan 
de grindlaag”, zegt Meijer. “We mogen niet te veel lijm gebruiken omdat we 
anders de gaten tussen het grind opvullen.”
Of sponsbeton ook echt in tunnels komt, is nog maar de vraag. “Is het een 
business case? Om die vraag draait het uiteindelijk altijd”, zegt de onder-
zoeker van TNO. “Misschien maakt sponsbeton brandblusinstallaties over-
bodig. Dan bespaar je geld. Of misschien kunnen we door het sponsbeton 
ook fijnstof afzuigen. Dat laatste is een van onze dromen. Daar moeten we 
nog verder onderzoek naar doen.” (TvD) 

lEUK bEDACHT

Zwevend bed

Delta en Delft Integraal berichten regelmatig over 
innovatieve ideeën met grote beloftes voor de toe-
komst. Maar wat is er een paar jaar later met het 
idee gebeurd? Hoe staat het bijvoorbeeld met het 
zwevend bed van architect Janjaap Ruijssenaars?

xROBERT VISSCHER

Twee jaar geleden buitelden kran-
ten en tijdschriften over elkaar heen 
om over het futuristische zwevend 
bed te schrijven. Het invloedrijke 
Amerikaanse tijdschrift Time riep 
het zwevend bed zelfs uit tot een 
van de beste uitvindingen van 2006. 
Alles leek mee te zitten, een betere 
publiciteit kon een product haast 
niet krijgen.
Toch is het zwevend bed in nog geen 
enkele slaapkamer te bewonderen. “Het bed kost 1,2 miljoen euro. Dat is 
een enorme prijs, er moet iemand zijn die er van houdt en er het geld voor 
heeft”, zegt ir. Janjaap Ruijssenaars, die bouwkunde studeerde aan de TU 
Delft. “Naast de prijs denk ik dat onwetendheid over de kracht van magne-
tisme ook een reden is waarom het bed nog niet is verkocht. Of de krediet-
crisis nu invloed heeft op een mogelijke verkoop weet ik niet. Mijn doelgroep 
is heel klein, maar rijke mensen zijn niet allemaal verdwenen.”
Een van de puisant rijke personen die interesse toonden in het bed was talk-
show host Oprah Winfrey. Producers van haar show belden twee jaar gele-
den enthousiast naar Ruijssenaars. “Ze wilden mij en het bed graag in de 
show hebben. Maar dat kon niet, want er is er nog geen een gemaakt.”
Technisch is er niets aan het ontwerp veranderd de afgelopen jaren. “In een 
fabriek in Son, bij Eindhoven, is alle techniek in huis om het zwevend bed 
te maken”, zegt Ruijssenaars. Een prototype maken, kan potentiële kopers 
over de streep trekken. Maar door de hoge kosten zijn daar geen plannen 
voor. 
Fysiek mag het bed dan nog niet het levenslicht gezien hebben, fictief is het 
al wel vereeuwigd. In het boek Spook Country van sciencefiction schrijver 
William Gibson speelt het bed een rol. “De hoofdpersoon neemt een dame 
mee naar huis en waarschuwt haar voor de kabels, die gebruikt worden om 
het bed op zijn plaats te houden. De beschrijving klopt precies. Onlangs was 
een zwevende sofa in de vorm van een wolk in het nieuws. De Chinese ont-
werper zei door mij geïnspireerd te zijn. Dat vind ik erg leuk om te horen.”
Ondanks dat Ruijssenaars nog geen bed heeft verkocht, legt het ontwerp 
hem geen windeieren. “Ik kreeg de opdracht van een Italiaans ontwerpbu-
reau om een deurklink te ontwerpen. Zij hadden in het verleden gewerkt 
met toparchitecten als Frank Gehry. Die uitverkiezing dankte ik aan het zwe-
vend bed. Door het opmerkelijke design hebben mensen vertrouwen in mijn 
ontwerpen.”

Delta,  
23 november 2006
Slapen op een zwevend bed. 
De opzienbarende uitvinding 
van ir. Janjaap Ruijssenaars 
werd door Time uitgeroepen 
als een van de beste uitvindin-
gen van 2006.

              

Energie hergebruiken
Supermarkten die hun 
restwarmte doorslui-
zen naar woningen en 
zwembaden die kan-
toorgebouwen helpen 
opwarmen. Dankzij dit 
soort energie-uitwis-
selingen wil Rotterdam 
diverse wijken CO2-
neutraal maken. “Dat 
kan makkelijk.”

xTOMAS VAN DIJK

Het gebied rondom het stadhuis, 
het oude postkantoor en WTC in 
Rotterdam kenmerkt zich door 
tochtige jaren vijftigwoningen. Maar 
als het aan de gemeente ligt, is de 
wijk in 2025 C02-neutraal. Dat vergt 
meer dan alleen betere isolatie en 
zonnepanelen. “We gaan daar ener-
gie uitwisselen tussen gebouwen”, 
vertelt Nico Tillie van de dienst Ste-
denbouw & Volkshuisvesting. “De 
restvraag aan energie wekken we 
duurzaam op.”
In het gebied staan nieuwe wonin-
gen, kantoren, een tweede koop-
goot en supermarkten op stapel. 
Al die gebouwen hebben hun eigen 
warmte- en koudebehoefte en pro-
duceren reststromen die uitgewis-
seld kunnen worden. Supermarkten 
moeten bijvoorbeeld continu zorgen 
voor koeling en produceren daarbij 
veel warmte die nu de atmosfeer in 
verdwijnt. Zonde, want je kunt de 
warmte ook met warmtepompen 

naar nabijgelegen woningen leiden. 
“Zo kunnen we ook warmte uitwisse-
len tussen kantoren en woningen”, 
zegt Tillie. Op een warme dag loeien 
de airco’s op kantoor. De warmte die 
de kantoren de lucht in blazen kan 
tijdelijk opgeslagen worden in de 
bodem in zogenaamde WKO-instal-
laties (Warmte Koude Opslag) zodat 
er ‘s nachts woningen mee te ver-
warmd kunnen worden. “Ook kan in 
de wijk afval worden verzameld om 
biogas van te maken.”
Het project maakt deel uit van het 
Rotterdam Climate Initiative. Doel 
van dit initiatief is om de C02-uit-
stoot van de stad in 2025 te halveren. 
Bepaalde wijken zoals die rondom 
het oude postkantoor moeten zelfs 
helemaal C02-neutraal worden. 

“Volgens ons model kan dat makke-
lijk”, zegt Tillie. Hij refereert aan het 
model REAP (Rotterdamse Ener-
gieaanpak en -Planning), dat mede 
is ontwikkeld door prof.dr.ir. Andy 
van den Dobbelsteen, hoogleraar 
klimaatontwerp en duurzaamheid 
bij Bouwkunde.
“Tot nu toe gebruikten architecten en 
stedenbouwkundigen drie stappen 
voor duurzaam bouwen”, vertelt Van 
den Dobbelsteen.”Verminderen van 
de energieconsumptie, gebruiken 
van duurzame energie en zo schoon 
en efficiënt mogelijk gebruik van 
fossiele brandstoffen voor de res-
terende behoefte. Deze Trias Ener-

getica heeft tot nu toe niet geleid 
tot substantieel meer duurzame 
gebouwen. Wij voegen een stap toe: 
hergebruik van afvalstromen, zoals 
afvalwater, huis- en tuinafval en 
restwarmte. Deze methode zal het 
gebruik van fossiele brandstoffen 
uiteindelijk overbodig maken.” 
Met de REAP-methode kunnen 
stedenbouwkundigen de stad 
afstruinen op zoek naar uitwisse-
lingsmogelijkheden. Van den Dob-
belsteen: “Als je er in een bepaalde 
wijk energetisch niet uitkomt, dan 
moet je verder kijken. Misschien 
levert warmte-uitwisseling met een 
andere wijk die minder woningen telt 
maar wel een ijsbaan of een zwem-
bad heeft, een betere balans.”
De onderzoekers hebben de 
methode losgelaten op het Hart 
van Zuid in Rotterdam. In de ste-
denbouwkundige blauwdruk die 
dit opleverde, staat dat er vlakbij  
winkelcentrum Zuidplein woningen 
gebouwd moeten worden die kun-
nen teren op de restwarmte van 
een supermarkt. Het nabijgelegen 
energieverslindende Ikazia zieken-
huis moet vooral op zichzelf terug-
vallen en warmte terugwinnen op 
haar afvallucht en –water en beter 
geïsoleerd worden door middel van 
een overkoepelende klimaatgevel, 
een soort immense kas met vege-
tatie.

lees verder op pagina 7

Vervolg van pagina 6

Voorlopig worden deze aanpassin-
gen echter geen werkelijkheid. “We 
hebben gekozen om de methode toe 
te passen in de wijk rondom het oude 
postkantoor omdat daar meer pro-
jectontwikkelaars actief zijn”, zegt 
Tillie. “Je moet nieuwbouw hebben, 
want anders kun je de investeringen 
niet terugverdienen.” 
Zo’n REAP-transformatie naar C02-
neutraal vergt behoorlijk wat infra-
structurele aanpassingen. Zo moet 
je gebouwtjes plaatsen die energie 
opvangen en herverdelen, en heb 
je warmtepompen nodig en warm-
teopslagsystemen om dagelijkse en 
seizoensgebonden temperatuurs-
veranderingen mee op te vangen. 
logistiek is het ook een uitdaging. 
Zo zal een wooncomplex in de C02-
neutrale wijk waarschijnlijk een 
stuk eerder klaar zijn dan de super-
markt die de bewoners van warmte 
moet voorzien. “De projectontwik-
kelaar heeft gezegd dat hij niet van 
plan was om te wachten “, zegt Til-
lie. “Gelukkig was Eneco bereidt om 
een noodaggregaat te maken.” 
De energie die na al deze aanpassin-
gen nog vereist is, moet duurzame 
energie zijn. Onder duurzame ener-
gie verstaat Rotterdam voorlopig 
ook restwarmte uit de omringende 
industrie die door de buizen van de 
stadverwarming de stad binnen kan 
stromen. Maar ja, wat als de indu-
strie ook verduurzaamt volgens de 
cradle-to-cradle filosofie en deze 
warmwaterstroom opdroogt?
“Tegen die tijd – over zo’n twin-
tig jaar – moeten we alternatieven 
vinden”, zegt Van den Dobbelsteen. 
“We kunnen dan overstappen op 
geothermie.”

Verwachtingen
De beroemde Maleisische architect 
Ken Yeang kan een ironisch glim-
lachje niet onderdrukken als hij van 
de plannen hoort. “Ze proberen de 
problemen op te lossen nadat ze 
gecreëerd zijn. We moeten echter 
onze leefwijze veranderen zodat 
we minder energie nodig hebben. 
Waarom heb je drie paar schoenen 
als je ook met twee kunt leven? En 
transport is ook heel belangrijk”, 
vertelt hij vanuit een fietstaxi.

Yeang staat bekend als de peetva-
der van bioklimatologische archi-
tectuur. Hij ontwerpt al decennia 
wolkenkrabbers waarin en waarop 
uitbundige vegetatie groeit die voor 
verkoeling zorgt in de gebouwen. 
Deze week was hij een van de hoofd-
sprekers op het congres Smart and 
Sustainable Built Environments, 
georganiseerd door Van den Dob-
belsteen.
later relativeert Yeang zijn uitspra-
ken. “Ik stoot nogal wat mensen 
tegen het hoofd. Natuurlijk is het 
ook goed om energie uit te wisse-
len.” Maar je moet er volgens hem 
niet te hoge verwachtingen van 

hebben. “Veertig procent van wat 
we verstoken, verandert in warmte-
afval. En die restwarmte kun je met 
maar vijftig procent efficiëntie her-
gebruiken.” 
Creatieve ideeën om ook de vraag-
kant aan energie te verlagen, waren 
er op het congres volop. Meest in 
het oog sprongen de ideeën van vijf 
studententeams die meededen aan 
een ontwerpcompetitie voor duur-
zame woningen en steden.
Zo ontwierpen studenten van de 
Manchester School of Architec-
ture een huis met geheel gesloten 
water-, energie- en voedselkring-
lopen. Als uitgangspunt namen ze 
een typisch arbeidershuis in Man-
chester. “Die rijtjeshuizen verloe-
deren”, vertelt student Anthony 
Campbell. “De mensen zijn arm. Ze 
kunnen nauwelijks de energienota 
betalen en eten ook nog eens heel 
ongezond.”
Campbell en zijn collega’s sloegen 
twee vliegen in een klap: geen ener-
giekosten meer voor de bewoners 
en gezond voedsel in overvloed. Hun 
ontwerp sluit mooi aan bij de visie 
van Ken Yeang. Ook hij denkt dat 
voedselproducerende gebouwen de 
toekomst hebben.
De studenten hebben de kelder 
van het huis veranderd in een groot 

aquarium waarin Tilapia zwemmen. 
Deze vissen worden gevoed met 
groenteafval en voor een deel ook 
met de uitwerpselen van varkens 
die in de achtertuin rondscharrelen. 
De varkens op hun beurt eten vis en 
eveneens groenteafval. De voorge-
vel van het huis is veranderd in een 
kas waar de inwoners tomaten en 
andere gezonde groenten kunnen 
plukken. Een windmolentje levert 
ook nog wat energie op en uiteraard 
zijn er zonnepanelen en een instal-
latie die biogas maakt uit alle uit-
werpselen.
“Hoe hoog mag de temperatuur in 
het aquarium oplopen?”, vraagt 
Kroonprins Willem Alexander, 
spreker op het congres, zich af. 
Geen domme vraag, want die vissen 
zwemmen het liefst in water van 25 
graden Celsius. Maar de watertank 
dient ook als warmtebuffer waarin 
overtollige warmte wordt opgesla-
gen die in de kas ontstaat. Het water 
wordt daardoor wel vijftig graden. 
“Maar onder in de tank is het water 
koeler”, zegt student James West 
ter geruststelling. “En die varkens”, 
wil de kroonprins nog weten, “kun 
je die wel echt in je achtertuin hou-
den?” Is dat niet in strijd met regel-
geving, vraagt hij de studenten. 
Daar hebben ze zich nog niet over 
gebogen. Of de kringlopen allemaal 
echt waterdicht zijn, moeten ze ook 
nog berekenen. 

‘Je moet nieuwbouw 
hebben, anders kun je 
de investeringen niet 
terugverdienen’

‘we moeten onze 
leefwijze veranderen 
zodat we minder 
energie nodig hebben’

Gezond voedsel en geen energienota, dat is de formule van Anthony Campbell en James West van de Manchester Metropolitan University. 
Hun huis, Edible Terrace, voorziet in haar eigen vis, varkens en groente. Met dit concept doen ze mee aan een prijsvraag tijdens het con-
gres Smart and Sustainable Built Environments. (Artist impression: Edible Terrace)

Studenten van de universiteit van Cambridge presenteerden deze week tijdens het congres Smart and Sustainable Built Environments 
hun 'algenhuis'. In een halve cirkel om het huis groeien algen in buizen gevuld met water. Van die groene biomassa produceert het huis 
biodiesel. Algaetecture noemen de studenten hun concept. (Artist impression: Algaetecture)
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’in werkelijkheid zijn mijn  
 personages nog erger’

Mea bekijkt het universitaire gewoel met 
cynische blik. Deze Rotterdamse politi-
cologe heeft nog maar één ambitie: hoog-
leraar worden. Dat ze al twintig jaar geen 
origineel idee meer heeft gehad, kan toch 
geen beletsel vormen. Delta-columnist 
Willemijn Dicke, zelf universitair hoofddo-
cent op de faculteit TBM, debuteerde met 
een scherp geobserveerde satire.

xJOOST PANHUYSEN

Is ‘Mea’ een sleutelroman?
“Ik heb drie vrouwelijke universitaire hoofddocenten die ik 
ken samengevoegd tot Mea. Veel andere karakters in het boek 
komen één op één in de werkelijkheid voor.”

Maar je gaat hier niet verklappen wie wie is?
“Nee, dat puzzeltje laat ik aan de lezer.”

Herkennen mensen zich in een personage?
“Nog niet. Toen mijn collega’s hoorden dat ik dit boek aan 
het schrijven was, wilden ze allemaal weten: kom ik er ook in 
voor? Nu het boek uit is, zeggen mensen die zelf model hebben 
gestaan voor bepaalde personages: goh, ik herken eigenlijk 
niemand. Anderen kunnen het puzzeltje precies invullen en 
geven bij ieder personage de juiste naam.”

De arrogante Axel Gravensmeer is gebaseerd op een weten-
schapper die je kent?
“Oh ja!” 

Net als hoogleraar Ruud de Schepper, door Mea gediagnosti-
ceerd als ‘klinisch megalomaan’?
“Ja. Veel mensen zien ook meteen wie ik daar beschreven heb. 
In werkelijkheid is deze hoogleraar nog erger, maar op aan-
raden van de redacteur heb ik sommige passages geschrapt. 
Dat hij na een vergadering de aanwezige vrouwelijke ud’s vroeg 
even de kopjes op te ruimen, dat was nauwelijks geloofwaardig 
meer, ook is het echt gebeurd.”

Mea is meer dan een satirische schets van het academische 
milieu. Het gaat ook over ouder worden, over de vluchtigheid 
van digitale vriendschappen, over de moeizame relaties van 
Mea. Veel thema’s…
“Voor zo’n dun boek, bedoel je? (lacht) Misschien gaat Mea 
wel in de eerste plaats over de ‘tweede-golf-feministen’ die in 
de jaren zeventig en tachtig met een hoop ideologische wind 
in de rug op bepaalde posities terecht kwamen waar ze niet 
altijd thuis hoorden. En daar zitten ze nog steeds. Ook als ze 
inmiddels ondermaats presteren en verzuurd en verhard zijn. 
In de Nederlandse politicologie en bestuurskunde ben ik zulke 
vrouwen vaak tegengekomen. Ze hebben zich na hun vijfen-
dertigste niet meer verder ontwikkeld en hun enige streven is 
om hoger op de academische ladder te eindigen. Hoe voor-
kom je dat je zo weinig gracieus oud wordt in je werk? Met die 
gedachte ben ik Mea gaan schrijven.”

Als schrijver zit je dan wel een jaar lang opgescheept met een 
babyboomer from hell als hoofdpersonage.
“Toen ik aan het boek begon, had ik een hekel aan haar. Dat 
begon tijdens het schrijven te veranderen. Uiteindelijk dacht 
ik: toch wel een stoer wijf. Mea heeft altijd alles in haar eentje 
moeten doen. Zo makkelijk was dat allemaal niet! (lacht)”

Het personage heeft je verrast?
“Ja. De verzuurde vrouw die zich voortdurend op regeltjes en 
reglementen beroept, blijkt ook leuke kanten te hebben. In de 
kroeg beleeft ze iets wat dichtbij ware vriendschap komt. En 
uiteindelijk krijgt ze een normalere relatie met haar dochter.”

De lezer ziet de personages door Mea’s ogen. Vertekent haar 
satirische blik de werkelijkheid?
“Het boek is in de zij-vorm geschreven, maar de camera rust 

inderdaad op Mea’s schouders. Zij heeft alleen oog voor de din-
gen die haar niet aanstaan: het vinexwijkje, de obsessie met 
gezond leven, de truttigheid. De dochter laat ik tijdens een 
ruzie tegen Mea zeggen: jij verheerlijkt dat bohémienleven, 
maar je hebt geen oog voor de dingen die wij goed doen.”

Mea is gedesillusioneerd geraakt - hoe komt dat?
“Ze loopt al te lang rond op dezelfde plek. Ze ziet al die nega-
tieve dingen waar je de eerste vijf jaar nog geen oog voor hebt. 
En ze is aan het plafond van haar intellectuele capaciteiten 
gekomen. Dat beseft ze ook heel goed.”

Niet bang dat je mensen die dromen van een academische 
loopbaan afschrikt met je boek?
“Wat ik in Mea beschrijf, is niet typisch voor de universiteit. 
lezers die bij een denktank of ministerie of gemeente werken, 
vertellen me dat het boek ook over hun organisatie had kun-
nen gaan. Ze herkennen het gekonkel, het haantjesgedrag, de 
saaie vergaderingen. Het zijn verschijnselen die horen bij elke 
bureaucratische organisatie.”

Ik kan me voorstellen dat mensen die een verheven beeld van 
de universiteit hebben tegen je zeggen: hoe kun je in je boek 
zo cynisch zijn?
“laatst vroeg een mevrouw van de Erasmus Universiteit me na 
afloop van een vergadering of ik haar exemplaar van Mea wilde 
signeren. 'Maar', zei ze, 'ik wil wel weten: hoe ben je ertoe 
gekomen om zo gedesillusioneerd en zo leeg over de univer-
siteit te schrijven?' Het had die vrouw echt geraakt dat ik het 
instituut universiteit zo had neergezet.”

Wat heb je tegen haar gezegd?
“Dat ik niet blind ben voor de goede kanten, maar dat ik de 
onplezierige aspecten nu eenmaal óók zie. Natuurlijk zijn er 
excellente onderzoekers die veel plezier hebben in hun vak. 
Maar in elke faculteit heb je een clubje dat er te lang zit. Men-
sen voor wie de baan een gouden kooi is geworden, waar ze 
eigenschappen hebben gekweekt die nergens anders getole-
reerd zouden worden.” 

Neem je ontslag als Mea een succes wordt?
“Ik kan niet vijf dagen achter een bureau zitten. Ik moet ergens 
mijn verhalen vandaan halen. Als je boeken schrijft, ben je de 
hele tijd bezig iets uit het niets te kneden. Soms is dat heel 
bevredigend, maar het kan ook lastig zijn. Daarom is het pret-
tig om ook werk te hebben waarbij je af en toe mensen moet 
bellen, waarbij je tevreden over jezelf kan zijn na een drukke 
werkdag. Maar de neiging van Mea om het belang van haar 
eigen onderzoek te relativeren, heb ik ook wel een beetje.”

Heb je het idee dat je onderzoek zinvol is?
“Het onderzoek dat ik doe - over liberalisering en privatisering 

en wat je dan moet om de ‘publieke waarden’ te behouden - 
vind ik hartstikke leuk en wil ik graag blijven doen. Maar het 
produceren om het produceren is onbevredigend. Het systeem 
om wetenschappelijke kwaliteit te meten gaat nu veranderen, 
maar de afgelopen tien jaar is uitsluitend naar de output geke-
ken. Hoe meer, hoe beter. Iedereen gaat dan zijn onderzoek in 
deelpublicaties opknippen. En niemand leest die tijdschriften. 
Ik krijg meer reacties op mijn column in Delta of op een inge-
zonden brief in NRC Handelsblad dan op een prachtig artikel in 
een obscuur internationaal wetenschappelijk tijdschrift.”

Hoeveel artistieke vrijheid kreeg je van je uitgever?
“Uiteindelijk is het natuurlijk mijn boek. Maar als beginnend 
schrijver vond ik het fijn om veel te sparren met de uitgever 
en de redacteur. En omdat er pas veertig pagina’s lagen op het 
moment dat ik een contract kreeg, werd het verhaal gaande-
weg becommentarieerd. Op een gegeven moment zei de uitge-
ver: het boek dreigt een beetje saai te worden, kan er niemand 
dood of zo? (lacht)”

Dacht je nooit: blijf van mijn boek af?
“Soms wel. Maar als drie redacteuren onafhankelijk van 
elkaar zeggen: deze passage snap ik niet, dan ben ik geneigd 
hun advies te volgen. Bij andere dingen heb ik juist gezegd: 
nee, dit wil ik zo in het boek hebben. De beginzin, bijvoorbeeld. 
‘Met het derde glas champagne staat Mea van Os als alcoho-
listische muurbloem in de hoek van de grote hal.’ De redacteur 
had ‘alcoholistische’ geschrapt – Mea’s drankzucht wordt later 
in het verhaal wel duidelijk, redeneerde zij. Maar ik wilde in die 
eerste zin meteen duidelijk maken wie Mea was.”

Wat vind je van de omslag van Mea? Het is een waar feest voor 
liefhebbers van bloemetjesbehang.
“Tja, met die omslag ben ik het niet eens. De eerste versie 
had ik al afgekeurd. Je zag een jonge, slanke vrouw een beetje 
meditatief in de Italiaanse zon liggen. Het boek begint namelijk 
in Milaan. Maar dat beeld paste helemaal niet bij Mea! Deze 
omslag was het óók niet, naar mijn gevoel, maar de uitgever 
was er tevreden over. Ik begrijp wel dat je een omslag moet 
maken die verkoopt. Zelf had ik werk van schilders als Egon 
Schiele en lucian Freud in het hoofd. Dat past bij de meedo-
genloze manier waarop Mea naar haar aftakelende lichaam 
kijkt. Of een foto uit de jaren dertig van Brecht-vertolkster 
lotte lenya. Maar volgens de uitgever zou niemand een boek 
met zo’n omslag kopen. Ik heb dat advies gevolgd, maar was 
wel teleurgesteld. Inmiddels begreep ik van andere Neder-
landse debutanten dat niemand gelukkig is met de omslag van 
zijn boek (lacht).”

wie is willemijn Dicke?

Het is nog een werk in uitvoering, maar 
vooruit: Willemijn Dicke (Delft, 1970) wil 
wel iets vertellen over haar tweede roman, 
die zich weer grotendeels in haar woon-
plaats Rotterdam afspeelt. “Hoogopge-
leide ouders stoppen hun dochter op een 
zwarte middelbare school. Een beetje uit 
schuldgevoel, omdat ze in een witte wijk 
wonen, afgeschermd van de problemen 
van de stad. Hun dochter neemt hen die 
beslissing zeer kwalijk.” Het verhaal is tot 
op bepaalde hoogte autobiografisch. De 
zoon en dochter van Dicke en haar echt-
genoot zitten op een zwarte basisschool. 
“Een initiatief van autochtone ouders om 
zulke scholen meer gemengd te maken. 
Sommige mensen reageerden veront-
waardigd: wat voor sociaal experiment 
haal jij uit met je kinderen?”
In 1995 promoveerde Dicke als beleids-
wetenschapper in Nijmegen. Ze werkte 
onder meer voor de Wereldbank. Dicke 
was projectleider van ‘Sturen op Infra-
structuren’ (2008), een geruchtmakend 
rapport van de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid. De boodschap: 
als het publieke belang niet beter wordt 
beschermd, kan de infrastructuur voor 
wegen, water en energie in gevaar komen. 
Geen pleidooi voor het terugdraaien van 
privatisering, wel een waarschuwing tegen 
te ver doorgevoerde marktwerking. 
Als schrijver werd Dicke ontdekt via haar 
weblog louterlog. Voor Mea werkte ze al 
aan twee romans, maar die vond ze uit-
eindelijk te autobiografisch. “Mea kon ik 
schaamteloze dingen laten denken en 
doen, zonder dat ik persoonlijk ter verant-
woording kon worden geroepen.”

(Foto’s: Sam Rentmeester/FMAX)

Het boek is in te zien op de Deltaleestafel in de universiteitsbiblio-
theek.

x
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Tips? Jimmy.tigges@hetnet.nl

x
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Weet je een aparte bijbaan? Mail naar iamknubben@gmail.com

x
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Verdwaalde ridder  
op de Maasvlakte

Elja Huijbregtse in actie in de finale van het dames dubbel in de zesde klasse, tijdens de 
Obvius Open op het sportcentrum. (Foto: Sam Rentmeester/FMAX)

Ondanks alle regen verliep de tweede editie van het open tenniskampioen-
schap van Obvius vorige week op het sportcentrum geheel naar wens van 
de organisatie. “De allweather-banen kunnen daar heel goed tegen. Er was 
nauwelijks oponthoud”, aldus Melchior van Wessem. Tevreden was de toer-
nooicommissaris ook over de hoeveelheid aanmeldingen: 235 spelers, ruim 
anderhalf keer zoveel als vorig jaar. “Zeker de helft van de spelers was van 
buiten Obvius, en dat is natuurlijk ook de bedoeling van een open toernooi.” 
Vooral de lagere categorieën waren goed bezet. Spectaculair was zondag de 
heren enkel-5-finale tussen de huidige Obvius-voorzitter Marc Bloem en zijn 
opvolger Bas van Velzen. Eerstgenoemde veegde in de eerste set met 6-0 de 
baan aan met zijn tegenstrever. Van Velzen vocht zich terug in de tweede set 
(5-7), maar verloor de beslissende derde (6-2). “Het was een mooie, lange 
pot, een waardige afsluiting van de week”, aldus Van Wessem.
Waardig was ook het optreden van judoka Karin van Dijk op de wereldbeker-
wedstrijd in lissabon, anderhalve week geleden. De bouwkundestudente, 
die uitkwam in de categorie tot 78 kilogram, startte met een zege op de 
Tsjechische Eiglová. “In de halve finale tegen de Franse Mentouopou was ik 
iets te gretig, waardoor ik een fout maakte en een Ippon (een vol punt) tegen 
kreeg.” Wat restte was de strijd om het brons, tegen de Chinese liu. “Een 
sterke tegenstander. Ze viel aan met uchi-mata. Die miste ze, waardoor ik 
haar vol op de rug kon sturen en een Ippon verdiende. Ik was dolblij met het 
brons.” Dankzij die prestatie werd Van Dijk ook geselecteerd voor de wereld-
bekerwedstrijd in Madrid, een week later. Nadat ze de Spaanse Talarn bin-
nen een halve minuut had verschalkt, bleek de Koreaanse Hui Jong Hyon te 
sterk. Ook in de herkansing, tegen de sterke Ramirez uit Portugal, dolf de 
TU-studente het onderspit, waardoor zij genoegen moest nemen met een 
zevende plaats. 
Op de Nederlandse roeikampioenschappen, op 6 en 7 juni op de Bosbaan 
in Amsterdam, haalden leden van Proteus- Eretes vier nationale titels bin-
nen. Chantal Achterberg zegevierde zowel in de vier-zonder als in de acht, 
waarin ook haar clubgenote Sytske de Groot plaatsnam. Daan Boonstra ver-
overde twee titels binnen een uur. Eerst met de vier in het lichte senioren 
A-veld, vervolgens met een vier in het lichte B-veld. 
In hetzelfde weekend, op heel wat woester water, behaalde Casper van 
Kalmthout in Vail, Colorado tijdens de sterk bezette Mountain Games de 
vierde plaats op het onderdeel freestyle kajakken. In de kwalificatierace was 
hij als vijfde geëindigd, net voor wereldkampioen Erick Jackson, die hij daar-
door uitschakelde voor de finale. Op de woensdag die daaraan vooraf ging, 
viel de kajakkende baliemedewerker van het sportcentrum een twaalfde 
plaats ten deel bij de Steep Creek championships. 

wereldverbeteraars

Pophotspot

In het theaterspekta-
kelstuk ‘Don Quichot in 
Holland’ strijdt de licht 
getikte Spaanse edel-
man samen met zijn 
corpulente hulpje San-
cho Panza op de win-
derige Maasvlakte voor 
schone windenergie. 
Helaas is het toneelstuk 
een slap aftreksel van 
het boek.

xMARTINE ZEIJlSTRA

Het had zo mooi kunnen worden. De 
Maasvlakte is een overdonderend 
goede locatie voor ´Don Quichot in 
Holland´. Bovenop de dijk draaien 
de immense windmolens van de 
Slufter. De ondergaande zon kleurt 
de wolken violet en feloranje. Op het 
zand staat een houten molen die zo 
uit het Spaanse la Mancha geplukt 
lijkt. Daarnaast bestaat het decor 
uit een houten paard, een berg 
met afgedankte beeldschermen en 
mannen en vrouwen die bedolven 
zijn onder het zand. Hoe er ook aan 
hen wordt getrokken, ze komen niet 
los. 
De voorstelling begint als er een 
helikopter met een spectaculaire 
noodvaart komt aanvliegen. Eruit 
stapt IJkman, een van de hoofd-
personen van het toneelstuk. Hij 
neemt plaats in een glazen kas in 
een hijskraan, hoog boven de zand-
vlakte. Daar begint hij te typen. Hij 
is de grootste tegenstander van Don 
Quichot, de Spaanse ridder uit het 
boek van Miguel de Cervantes. Dit 
keer vecht Don Quichot niet tegen 
windmolens, maar juist voor wind-
turbines en schone energie. 

IJkman blijft gedurende de hele 
voorstelling in zijn glazen kas tik-
ken. Er gaat geen enkele dreiging 
van hem uit. Hij schreeuwt niet, 
scheldt niet, grijpt niemand in de 
kraag. Hij is zelfs geen onderkoelde 
machtswellusteling die iedereen 
vanuit zijn kas manipuleert. Hij 
zweeft alleen maar en tikt.
Met het ontbreken van een tegen-
stander voor Don Quichot, laat de 
regisseur zijn grootste troef uit han-
den vallen. Maar daar blijft het niet 
bij. Don Quichot is in dit toneelstuk 
een slapstickachtige, ongevaar-
lijke idioot. Hij port wat in de afge-
dankte computerberg, sjort wat 
aan de ambtenaren van IJkman en 
maakt mallotige dansjes met Hol-

landse meisjes in klederdracht die 
de kracht van de wind willen vangen 
in energie. 
In het boek belandt Don Quichot 
regelmatig in een heftige vechtpartij 
door zijn vreemde visioenen en krijgt 
hij heel wat klappen te verduren. Op 
het toneel belandt de Spaanse edel-
man ook in vechtpartijen, maar deze 
ruzies worden overdreven neerge-
zet, zonder spanning of humor. Het 
sterke verhaal van een door waan-
voorstellingen geteisterde Spaanse 
ridder en zijn maatje Sancho Panza, 
wordt helaas terzijde geschoven, 
om plaats te maken voor een slap 
verhaal over windenergie. Barten 
ontneemt Don Quichot daarmee 
ook zijn beweegredenen. In het 
toneelstuk heeft de Spaanse ridder 
namelijk geen waanvoorstellingen 
meer. Waarom hij voor windenergie 
is, wordt niet duidelijk.
Regisseur Bert Barten probeert het 
gebrek aan verhaal te compenseren 
met visueel vuurwerk. Er scheu-

ren punkers op brommers over de 
zandvlakte, er is harde muziek, 
windturbines lichten op in rood, wit 
en blauw en grote witte lakens wap-
peren aan een waslijn. Dat levert 
vaak prachtige beelden op, maar 
het is onduidelijk waarom de bezoe-
kers daarop worden getrakteerd. 
Regelmatig slaat Barten visueel de 
plank goed mis. Een klompendans 
in flamencostijl is geen gezicht en 
een houterige Macarenadans is ook 
geen feest om naar te kijken.
Het meest tenenkrommend zijn 
nog de moraliserende boodschap-
pen die uit grote luidsprekers tet-
teren. Het zijn loze kreten over de 
ziel, sterven en opnieuw beginnen, 
die kant nog wal raken. Al met al is 
‘Don Quichot in Holland’ een draak 
van een toneelstuk. De licht getikte 
Spaanse ridder had beter verdiend.

het had zo mooi 
kunnen worden

(Beeld: www.donquichot.eu)

www.donquichot.eu

x

Bouwkundestudent 
Matthijs de Wit is samen 
met Joppe van Driel en 
Marius van Duijn gese-
lecteerd om in oktober 
deel te nemen aan het 
Groninger Studenten 
Cabaret Festival. 

xARJANNA VAN DER PlAS

Dankzij de absurdistische sketches 
van hun cabaretgroep Poolvogel 
werkt het trio onder begeleiding 
van regisseuse en oud-cabaretière 
Audrey Bolder toe naar een spette-
rend optreden in de stadsschouw-
burg in Groningen. “Onze voorstel-
lingen draaien om tragische per-
sonages die iets heel graag willen, 
maar niet in staat zijn om uit hun 
eigen wereld te komen. Daardoor 
worden ze niet begrepen”, vertelt 
De Wit. Inspiratie voor deze typetjes 
doen de heren op in hun dagelijkse 
omgeving. Ook op de TU Delft ziet 
de Wit onbegrepen welwillenden. 
“Kijk maar eens naar presentaties 
van gedreven wetenschappers. Zij 
zitten vaak zo diep in de materie, dat 
geen normaal mens hun verhaal 
kan bevatten. Daar staan ze dan, 
met hun ongetwijfeld wereldverbe-
terende ideeën.” 
Poolvogel doet er alles aan om de 
kijker te betrekken in hun absur-
distische wereld. “Doordat we met 
zijn drieën zijn, ontstaan er twee-
tegen-een situaties. De kijker leeft 
automatisch mee met de underdog. 
Wij stellen ons kwetsbaar op. We 
zijn geen schreeuwerige stand-up 
comedians en leveren geen stromen 
kritiek op de maatschappij, maar 
laten mensen het absurde van de 
mensheid zien. Onze podiumkleding 
draagt bij aan de sfeer. We dragen 
zwarte pantalons, met daarop knul-
lige witte hemdjes, die inmiddels 
ons handelsmerk zijn geworden. De 

kwetsbaarheid die onze outfits uit-
stralen, is belangrijk om een band 
te creëren met het publiek. Stand-
up comedians gaan de dialoog aan 
met de zaal, wij moeten woorden-
loos contact leggen. Alleen dan leeft 
de zaal met ons mee en wordt onze 
wereld geloofwaardig.”
Poolvogel belandde bij toeval in 
het theater. Van Driel, Van Dujn en 
De Wit kennen elkaar van de mid-

delbare school. Echt serieus namen 
ze hun cabaretcarrière niet, tot ze 
drie jaar geleden een programma 
vulden met hun tot dan toe opge-
bouwde repertoire. “We kregen 
zoveel positieve reacties dat we 
besloten om een cabaretcarrière te 
beginnen. Samen met een professi-
onele regiseusse ontwikkelden we 
in een jaar tijd een voorstelling, die 
we speelden op diverse open podia. 
Poolvogel staat precies voor wat we 
doen: makkelijke dingen moeilijk 
maken. Waarom zou je een pinguïn 
pinguïn noemen als je hem ook als 
poolvogel kunt omschrijven?”
Out of the blue won Poolvogel het 
Utrechts Café Theater Festival, het 

Amsterdams Studenten Festival en 
het Amsterdams Studenten Cabaret 
Festival. Sinds september draaien ze 
mee in de cabaretpoel, een reizend 
cabaretfestival voor aanstormende 
cabarettalenten. “Deze erkenning 
draagt bij aan het gevoel dat we iets 
unieks doen in de overvolle cabaret-
markt”, zegt De Wit. In september 
begint hij met afstuderen, maar dat 
weerhoudt hem er niet van om op te 
treden. “Mijn docenten vinden het 
leuk dat ik met cabaret bezig ben. Ze 
zijn flexibel met deadlines. Cabaret 
en architectuur hebben onverwacht 
veel met elkaar gemeen. Voor bei-
den moet je creatief zijn en goed 
kunnen plannen. Als afstudeerop-
dracht zal ik een uitbreiding ont-
werpen voor cultureel centrum ‘De 
Brakke Grond’ in Amsterdam.“
“Mijn droom is een gemengde car-
rière als architect en cabaretier. En 
het stichten van absolute wereld-
vrede. Als ik heb opgetreden in de 
Kleine Komedie en het heb gemaakt 
als zelfstandig architect, kan ik 
rustig sterven. Ook als het nog niet 
helemaal is gelukt met de vrede op 
aarde.”

Cabaretgroep Poolvogel (Foto: Nico Jankowski)

Poolvogel belandde bij 
toeval in het theater

PopHotSpot organiseert in juni twaalf 
minifestivals in Den Haag. Daar zijn 
onder andere Kraak en Smaak en 
DefP gratis te zien.

Onder de naam PopHotSpot organiseren de horeca-
zaken aan de Grote Markt in Den Haag en poppodium 
Paard van Troje gedurende het hele jaar optredens. De 
liveoptredens in juni zijn de slagroom op de taart. Het 
centrum van Den Haag staat de hele maand in het teken 
van The Hague Festivals: een reeks van twaalf minicon-
certen. 
Tot en met 27 juni is er een vol programma. Op donder-
dag 18 juni treden The Opposites en l4 op. The Oppo-
sites is een Nederlands rapduo, bestaande uit rappers 
Willy en Big 2. Dit duo werd onder andere bekend met de 
nummers ‘Wat Wil Je Doen’ en ‘Dom, lomp en Famous’. 
Daarnaast treedt l4 – looking 4ward – op. Dit is een 
nieuwe Nederlandse hiphopformatie. The Hague Fes-
tivals is voor de Haagse DNA, Stamina en Mic-Nif een 
thuiswedstrijd waar ze kunnen laten zien waar ze voor 
staan.
Op vrijdag 19 juni staat de avond in het teken van jazz. De 
Club van Rome treedt op met onder andere Yuri Honing. 
Honing is één van Nederlands bekendste saxofonis-

ten. In 2001 won hij de prestigieuze Edison Jazz Award. 
Daarnaast treedt lady linn op. Deze Belgische jazz zan-
geres heet eigenlijk lien de Greef en treedt op met haar 
repertoire dat voornamelijk uit ouderwetse Swing Jazz 
bestaat.
De sfeer op zaterdag 20 juni zal weer compleet anders 
zijn, met optredens van The Upsessions en Def P & The 
Beatbusters. The Upsessions is een Nederlandse reg-
gae en ska band die is opgericht in 2005. Ze speelden 
al op veel internationaal bekende skafestivals en doen 
dit jaar Nederland weer aan. Def P is pseudoniem voor 
Pascal Griffioen, de voorman van de voormalige Amster-
damse hiphopgroep Osdorp Posse. Met de Betuwse 
ska-band Beatbusters scoorde hij in 2002 een hit met 
het nummer ‘Bubbelbad’. Nu staan zij weer samen op 
het podium.
Dit alles is slechts een greep uit de grote hoeveelheid 
optredens. Zo staat op dinsdag 23 juni de burgemees-
ter van Den Haag achter de draaitafels tijdens het pro-
grammaonderdeel ‘Wethouders Draaien Door’. Ook 
treedt het internationaal bekende dance duo Kraak en 
Smaak op donderdag 25 juni op. Kijk voor een volledig 
programma van The Hague Festival op de website van 
PopHotSpot. (MS)

www.pophotspot.nl

x

Daan van Everdingen. (Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)

Directeur

Ooit had Daan van Everdingen (22) een bijbaantje 
via De Uitzendstudent. Nu is hij er alweer een jaar 
met veel plezier directeur marketing en acquisitie. 
“Ik heb hier meer geleerd dan bij m’n studie bouw-
kunde.”

Een uitzendbureau gerund door studenten, met aandeelhouders om de boel 
te financieren: eind jaren negentig ontstond zo De Uitzendstudent. leden 
van het Delftsch Studenten Corps (DSC) kwamen aan het roer. “Dat is eigen-
lijk nog steeds zo”, legt Van Everdingen uit, “alleen wisselen de namen gere-
geld.”
Zes uurtjes per week besteedt hij aan zijn job. “Die uren kan ik vrij indelen. 
Dat klinkt heel relaxed, maar ik ben wel 24 uur per dag bereikbaar voor 
bedrijven en studenten.” Van Everdingen heeft in zijn huidige functie vooral 
met bedrijven te maken. “In deze tijd is het lastiger om een organisatie bin-
nen te halen. Maar áls het lukt, geeft het altijd veel voldoening. Je gaat met-
een rekenen wat het kan opbrengen.” Om de eigen naamsbekendheid te 
vergroten, is soms een ludieke actie gewenst. “We gingen eens bij studen-
tenhuizen langs en hebben overal een klok opgehangen. Dat werd toen goed 
ontvangen.”
Het is vooral een serieuze job voor Van Everdingen. “Het leukste is dat je, 
weliswaar in het klein, meemaakt hoe een bedrijf in elkaar steekt. Alle 
onderdelen komen langs. Ik heb hier tot nu toe meer geleerd dan bij m’n 
studie bouwkunde.”
Directeur bij De Uitzendstudent word je niet zomaar. Daar moet je toch eerst 
‘roosteraar’ voor zijn geweest. En dat viel niet altijd mee. “Ben je een lijst 
namen aan het afbellen en niemand die kan. Dan denk je weleens: ik kap er 
gewoon mee.” Geen optie natuurlijk. Wat dan wel? “Ik heb in uiterste nood 
eens zelf ingevallen. Maar dat had ik beter niet kunnen doen...” Hij lacht 
erbij.
Niet veel later verlaat Van Everdingen het pand aan de Röntgenweg. Het 
interview zit erop. Echter, bij de eerste trap op zijn fiets vliegt de ketting 
er al af. De staat van de tweewieler verraadt dat dát niet voor het eerst is...
Zo zie je maar: niet bij ieder bedrijf zijn de bonussen voor directeuren even 
royaal. (IK)

Bijbaan:   Directeur marketing en acquisitie De Uitzendstudent
Verdiensten:  €13,- per uur
Opvallend:  Rijdt als directeur gewoon op studentenfiets

www.poolvogel.nl 

x
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Topsnelheid
160 km/u

Totale gewicht
circa 155 kg

Acceleratie
0 -> 100 km/u in 4 s

Gemiddelde
snelheid op circuit

57 km/u

2006 FSG - 3
808,41 punten

2007 FSG - 21
501 punten

elektrisch probleem

2008 FSG - 1
919,66 punten

2007 FS UK - 2
888,9 punten

2008 FS UK - 2
751,57 punten

Scores
DUT racing team

e

e

e

e

e
Monocoque
Het chassis van de auto        is een zelfdra-
gende constructie (monocoque) van kool-
stofvezel. Het team maakt het chassis zelf 
door drie lagen carbonmatten (elk 0,3 mm 
dik) in een houten mal te leggen. Op de 
matten worden schuimkernen        (15-25  
mm dik) gelegd om de constructie stijver 
te maken.  Vervolgens worden er nog drie 
lagen carbon overheen gelegd en wordt 
de vorm luchtdicht ingepakt. Een vacu-
üm-pomp zuigt hars door de carbonlagen. 
De vorm is in een dag uitgehard, waarna 
de buitenkant wordt voorzien van een lak-
laag. De monocoque (circa 24 kg) wordt in 
twee aparte helften (boven- en onderkant) 
gemaakt en met elkaar verlijmd.

Aandrijfas
De aandrijfassen         zijn van koolstofvezel 
gemaakt en wegen elk slechts 300 g. Een 
zwaarbelaste stalen as verbindt de homo-
kineet aan het einde van de aandrijfas met 
het wiel. Voor het eerst zijn ook de wiel-
velgen uit carbon gemaakt.

Wereldwijd worden 'Formula Studenten Competities' georganiseerd. 
Het doel van deze competities is dat studenten praktische ervaring 
opdoen door hun eigen raceauto te ontwerpen, te bouwen en er mee 
te racen. Aan de 'Formula Student Germany 2009' doen 78 teams mee 
van universiteiten en hogescholen uit 19 landen, waaronder teams uit 
Delft en Eindhoven. Elk team kan maximaal 1000 punten behalen 
voor het ontwerp en voor de raceprestaties van hun raceauto. Het 
team met de meeste punten wint de competitie. 

DUT racing Team winnaar FSG 2008
In 2001 deed het Delftse racing team voor het eerst mee aan de 'FS UK'. 
Daarna heeft een nieuw team elk jaar een nieuwe auto gebouwd die lichter 
en betrouwbaarder was dan de vorige. In 2008 behaalde het DUT-team de 
eerste plaats in Duitsland. De auto was het snelst in de endurance race en 
verbruikte daarbij de minste brandstof. Dankzij deze resultaten staat het 
DUT-team nu op de vijfde plaats op de wereldranglijst (van 420 teams).

Experts/ingenieurs beoordelen het ontwerp (maakbaarheid, inventivi-
teit, duurzaamheid, betrouwbaarheid etc. - 150 punten), de kosten (dure 
onderdelen en productietechnieken leveren minder punten op - 100 
punten) en de commerciële haalbaarheid van de raceauto (75 punten).

Acceleratietest - 75 punten
De auto moet vanuit stilstand 75 m rechtuit rijden. In 2008 behaalde het 
DUT-team de tweede plaats met 4,07 s (de winnende tijd was 3,99 s).

Skidpad - 50 punten
De race-auto rijdt twee rondes links- en rechtsom op een achtvormige 
baan (baanradius 8 m) om de laterale acceleratie van de auto te meten.

Autocross - 150 punten
De coureur krijgt twee kansen om de snelste tijd te behalen op een par-
cours (800 m lang) met veel bochten en slaloms. De gemiddelde snelheid 
is circa 60 km/uur.

Endurance - 300 punten
De auto moet, zonder reparaties, een traject van 22 km a�eggen.

Brandstofverbruik - 100 punten
De auto die het minste brandstof verbruikt in de endu-
rancetest, wint 100 punten (vorige jaar 50 punten). 

Expert beoordeling - 325 punten
FORMULA STUDENT COMPE TITE

Race - 675 punten
FORMULA STUDENT COMPE TITE

Laag gewicht
Bij de FSG 2008 wogen de 
meeste auto's circa 210 kg. 
Slechts vijf auto's waren lich-
ter dan 180 kg (DUT-auto: 
155 kg). Een enkele auto 
met een stalen frame in 
plaats van een zelfdra-gend 
koolstofvezel chassis woog 
circa 350 kg.

Aluminium verstijving
Een voorgeschreven aluminium ring 
moet de crashbestendigheid van
de auto vergroten.

Luchtreservoir/brandsto�njectie
De luchtinlaat        van de motor heeft een 
diameter van maximaal 19 mm (bij E85) om 
het motorvermogen te beperken. In het 
luchtreservoir voor de motor vindt ook de 
brandsto�nspuiting        plaats door middel 
van een zelfontwikkeld injectiesysteem. 

Side pods
De kappen aan de zijkant van de auto schermen 
de radiator en de uitlaat af zodat omstanders niet 
in contact komen met de warme onderdelen. 

Neus
De neus is speciaal ontworpen (en getest met een crash) 
om een deceleratie van 20G te kunnen weerstaan. 
De neus wordt bedekt met een laagje aramide zodat
deze niet versplintert bij een crash. 

Motor
Het reglement schrijft een maximale motorinhoud van 610 cc 
voor. De meeste teams gebruiken een viercylinder motor met een 
inhoud van 600 cc. Het TUD-team gebruikt een ééncylinder 
(crossmotor-) motor met een inhoud van 450 cc. De motor wordt 
niet afgesteld op maximaal vermogen maar op minimaal brand-
stofverbruik. Volgens het Delfste team overschatten veel teams het 
belang van een hoog piekvermogen. Door de vele bochten in het 
parcours kan dat piekvermogen vrijwel nooit worden gebruikt. 
Voorwaarde voor succes met de kleine zuinige 450 cc-motor is dat 
het gewicht van de auto minimaal is. Tenslotte levert de eencylin-
der-motor bij een laag toerental naar verhouding meer koppel dan 
een viercylinder, hetgeen gunstig is bij de acceleratietest. 

Slipdetectie
Sensoren in de wielen meten een toerentalverschil tussen de voor-wie-
len en de aangedreven achterwielen. Het motormanagement-systeem 
zorgt (met een varabele ontsteking) dat de achterwielen maximaal 10% 
sneller draaien dan de voorwielen. Bij 10 % slip is de wrijving tussen de 
wielen en de grond (en dus de versnelling) maximaal. 

Coureur
Volgens het regelement 
moet een coureur met 
een lengte van 1.95 m

in elke auto passen.

Torsiestaaf
Een torsiestaaf gaat overhellen
van het chassis in de bochten tegen, waar-
door het gewicht van de race-auto gelijkma-
tiger verdeeld blijft over alle wielen.

Koppeling
Naast het stuur zit

een knijpgreep voor 
handmatige koppeling.

Brandstoftank
In 2008 is het DUT-team als een van de eerste teams overgestapt 
van Euro 95/98 naar E85 bio-ethanol. Het is een mix van 85% etha-
nol met 15% benzine en levert minder CO  -uitstoot op dan benzine. 
De race-industrie maakt veel gebruik van E85 omdat dit krachtiger 
zou zijn dan normale brandstof. De DUT-2008 verbruikte 14 % 
minder brandstof dan de nummer twee in de competitie in de UK.

Testritten
Begin mei moet de complete 
auto gereed zijn. Dan kan het 
testen beginnen. Gedurende drie 
weken wil het team minstens
500 km proefrijden. Het afstellen 
van de motor, regelen van het 
motormanagementsysteem, een 
duurproef van alle onderdelen 
en het trainen van het parcours 
zijn de primaire aandachtpunten.

Di�erentieel
De positie van het di�e-
rentieel is variabel door-
dat het zit ingeklemd in 

een ovaal gat. Zo kan de 
aandrijfketting op span-

ning worden gezet 
zonder gebruik te maken

van hulpstukken
die tegen de
ketting aan-

duwen.

Hoogte
boven wegdek

30mm

Banden
Merk Hoosier, 18 inch diameter, 
6 inch breed.

Wielbasis
1540 mm

Spoorbreedte
1200 mm

Accu

Radiator

Formula Student Competitie

Uitlaat-
gassen

Luchtinlaat
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2007 FS UK - 2
888,9 punten

2008 FS UK - 2
751,57 punten

Scores
DUT racing team

e

e

e

e
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Monocoque
Het chassis van de auto        is een zelfdra-
gende constructie (monocoque) van kool-
stofvezel. Het team maakt het chassis zelf 
door drie lagen carbonmatten (elk 0,3 mm 
dik) in een houten mal te leggen. Op de 
matten worden schuimkernen        (15-25  
mm dik) gelegd om de constructie stijver 
te maken.  Vervolgens worden er nog drie 
lagen carbon overheen gelegd en wordt 
de vorm luchtdicht ingepakt. Een vacu-
üm-pomp zuigt hars door de carbonlagen. 
De vorm is in een dag uitgehard, waarna 
de buitenkant wordt voorzien van een lak-
laag. De monocoque (circa 24 kg) wordt in 
twee aparte helften (boven- en onderkant) 
gemaakt en met elkaar verlijmd.

Aandrijfas
De aandrijfassen         zijn van koolstofvezel 
gemaakt en wegen elk slechts 300 g. Een 
zwaarbelaste stalen as verbindt de homo-
kineet aan het einde van de aandrijfas met 
het wiel. Voor het eerst zijn ook de wiel-
velgen uit carbon gemaakt.

Wereldwijd worden 'Formula Studenten Competities' georganiseerd. 
Het doel van deze competities is dat studenten praktische ervaring 
opdoen door hun eigen raceauto te ontwerpen, te bouwen en er mee 
te racen. Aan de 'Formula Student Germany 2009' doen 78 teams mee 
van universiteiten en hogescholen uit 19 landen, waaronder teams uit 
Delft en Eindhoven. Elk team kan maximaal 1000 punten behalen 
voor het ontwerp en voor de raceprestaties van hun raceauto. Het 
team met de meeste punten wint de competitie. 

DUT racing Team winnaar FSG 2008
In 2001 deed het Delftse racing team voor het eerst mee aan de 'FS UK'. 
Daarna heeft een nieuw team elk jaar een nieuwe auto gebouwd die lichter 
en betrouwbaarder was dan de vorige. In 2008 behaalde het DUT-team de 
eerste plaats in Duitsland. De auto was het snelst in de endurance race en 
verbruikte daarbij de minste brandstof. Dankzij deze resultaten staat het 
DUT-team nu op de vijfde plaats op de wereldranglijst (van 420 teams).

Experts/ingenieurs beoordelen het ontwerp (maakbaarheid, inventivi-
teit, duurzaamheid, betrouwbaarheid etc. - 150 punten), de kosten (dure 
onderdelen en productietechnieken leveren minder punten op - 100 
punten) en de commerciële haalbaarheid van de raceauto (75 punten).

Acceleratietest - 75 punten
De auto moet vanuit stilstand 75 m rechtuit rijden. In 2008 behaalde het 
DUT-team de tweede plaats met 4,07 s (de winnende tijd was 3,99 s).

Skidpad - 50 punten
De race-auto rijdt twee rondes links- en rechtsom op een achtvormige 
baan (baanradius 8 m) om de laterale acceleratie van de auto te meten.

Autocross - 150 punten
De coureur krijgt twee kansen om de snelste tijd te behalen op een par-
cours (800 m lang) met veel bochten en slaloms. De gemiddelde snelheid 
is circa 60 km/uur.

Endurance - 300 punten
De auto moet, zonder reparaties, een traject van 22 km a�eggen.

Brandstofverbruik - 100 punten
De auto die het minste brandstof verbruikt in de endu-
rancetest, wint 100 punten (vorige jaar 50 punten). 

Expert beoordeling - 325 punten
FORMULA STUDENT COMPE TITE

Race - 675 punten
FORMULA STUDENT COMPE TITE

Laag gewicht
Bij de FSG 2008 wogen de 
meeste auto's circa 210 kg. 
Slechts vijf auto's waren lich-
ter dan 180 kg (DUT-auto: 
155 kg). Een enkele auto 
met een stalen frame in 
plaats van een zelfdra-gend 
koolstofvezel chassis woog 
circa 350 kg.

Aluminium verstijving
Een voorgeschreven aluminium ring 
moet de crashbestendigheid van
de auto vergroten.

Luchtreservoir/brandsto�njectie
De luchtinlaat        van de motor heeft een 
diameter van maximaal 19 mm (bij E85) om 
het motorvermogen te beperken. In het 
luchtreservoir voor de motor vindt ook de 
brandsto�nspuiting        plaats door middel 
van een zelfontwikkeld injectiesysteem. 

Side pods
De kappen aan de zijkant van de auto schermen 
de radiator en de uitlaat af zodat omstanders niet 
in contact komen met de warme onderdelen. 

Neus
De neus is speciaal ontworpen (en getest met een crash) 
om een deceleratie van 20G te kunnen weerstaan. 
De neus wordt bedekt met een laagje aramide zodat
deze niet versplintert bij een crash. 

Motor
Het reglement schrijft een maximale motorinhoud van 610 cc 
voor. De meeste teams gebruiken een viercylinder motor met een 
inhoud van 600 cc. Het TUD-team gebruikt een ééncylinder 
(crossmotor-) motor met een inhoud van 450 cc. De motor wordt 
niet afgesteld op maximaal vermogen maar op minimaal brand-
stofverbruik. Volgens het Delfste team overschatten veel teams het 
belang van een hoog piekvermogen. Door de vele bochten in het 
parcours kan dat piekvermogen vrijwel nooit worden gebruikt. 
Voorwaarde voor succes met de kleine zuinige 450 cc-motor is dat 
het gewicht van de auto minimaal is. Tenslotte levert de eencylin-
der-motor bij een laag toerental naar verhouding meer koppel dan 
een viercylinder, hetgeen gunstig is bij de acceleratietest. 

Slipdetectie
Sensoren in de wielen meten een toerentalverschil tussen de voor-wie-
len en de aangedreven achterwielen. Het motormanagement-systeem 
zorgt (met een varabele ontsteking) dat de achterwielen maximaal 10% 
sneller draaien dan de voorwielen. Bij 10 % slip is de wrijving tussen de 
wielen en de grond (en dus de versnelling) maximaal. 

Coureur
Volgens het regelement 
moet een coureur met 
een lengte van 1.95 m

in elke auto passen.

Torsiestaaf
Een torsiestaaf gaat overhellen
van het chassis in de bochten tegen, waar-
door het gewicht van de race-auto gelijkma-
tiger verdeeld blijft over alle wielen.

Koppeling
Naast het stuur zit

een knijpgreep voor 
handmatige koppeling.

Brandstoftank
In 2008 is het DUT-team als een van de eerste teams overgestapt 
van Euro 95/98 naar E85 bio-ethanol. Het is een mix van 85% etha-
nol met 15% benzine en levert minder CO  -uitstoot op dan benzine. 
De race-industrie maakt veel gebruik van E85 omdat dit krachtiger 
zou zijn dan normale brandstof. De DUT-2008 verbruikte 14 % 
minder brandstof dan de nummer twee in de competitie in de UK.

Testritten
Begin mei moet de complete 
auto gereed zijn. Dan kan het 
testen beginnen. Gedurende drie 
weken wil het team minstens
500 km proefrijden. Het afstellen 
van de motor, regelen van het 
motormanagementsysteem, een 
duurproef van alle onderdelen 
en het trainen van het parcours 
zijn de primaire aandachtpunten.

Di�erentieel
De positie van het di�e-
rentieel is variabel door-
dat het zit ingeklemd in 

een ovaal gat. Zo kan de 
aandrijfketting op span-

ning worden gezet 
zonder gebruik te maken

van hulpstukken
die tegen de
ketting aan-

duwen.

Hoogte
boven wegdek

30mm

Banden
Merk Hoosier, 18 inch diameter, 
6 inch breed.

Wielbasis
1540 mm

Spoorbreedte
1200 mm

Accu

Radiator

Formula Student Competitie
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SCHEUREN OP DE  PARKEERPlAATS

Honderdvijftig kilo en 
erg zuinig. Dat is de 
belofte van de studen-
tenracewagen DUT09. 
Deze week vliegt hij 
over de parkeerplaats 
van Rotterdam Airport 
voor de eerste tests. 

xMAAIKE MUllER

“We hebben een fulltime parkeer-
kaart gekregen voor een parkeer-
plaats waar nooit auto’s staan”, 
vertelt Arnold de Jager van het DUT 
Racing Team. Op die parkeerplaats 
bij het vliegveld in Rotterdam kun-
nen de studenten zo vaak racen als 
ze maar willen. 
En dat is nodig, want van 16 tot en 
met 19 juli komt de DUT09 uit op het 
circuit van Silverstone. Er moet nog 
flink wat getest en afgesteld wor-
den vóór de Formula Student, een 
wereldwijde competitie waarin stu-
denten racen in een zelfgebouwde 
auto. “We hadden de auto dit jaar 
nogal laat af”, vertelt De Jager. 
“Maar we wilden hem goed afbou-
wen, zodat hij niet snel kapot gaat.”

Het team dat vorige week zijn wagen 
op de Markt presenteerde, is het 
negende Delftse team dat mee-
doet aan de wedstrijd. Ieder jaar 
begint een andere groep opnieuw 
aan de bouw van een racewagen. 
“Soms wens je een jaar extra om 
de auto verder te verbeteren”, zegt 
werktuigbouwkundestudent Thijs 
Papenhuijzen, die al meebouwde 
aan twee eerdere edities. “Maar het 
is ook leuk om aan iets nieuws te 
beginnen. Bovendien veranderen de 
regels ieder jaar, waardoor je niet 
steeds met dezelfde wagen kunt 
racen.”
In een grote hal, tussen de auto’s van 
voorgaande jaren, prijkt de DUT08 
als een museumstuk op een podium. 
“Deze was vorig jaar het snelst en 
het zuinigst”, zegt DUT-teamge-
noot Christiaan Menkveld. Maar de 
wagen zou nu niet eens mogen star-
ten, omdat de monocoque – de plek 
voor de coureur – volgens de regels 
van dit jaar te klein is. 
Tussen de teams van de zonnewa-
gen Nuna en de zuinige racewa-
gen Eco-Runner, werkte het maar 
liefst zestig man sterke DUT-team 
in een ruimte vol werkbanken aan 
hun wagen. De werkbanken gaan 
ook mee naar de races. “Wij zijn het 
enige team dat een volledige werk-
plaats meeneemt om ter plekke 
onderdelen te kunnen maken”, zegt 
Papenhijzen, die niet te beroerd is 
andere teams uit de brand te hel-

pen. lachend: “Ik heb in Engeland 
wel eens een onderdeel gerepa-
reerd van de auto die later van ons 
won.”
Dat de sfeer een stuk gemoe-
delijker is dan bij grote broer  
Formule 1, blijkt ook uit het feit dat 
de teams rustig bij elkaar de ‘pits’ in 
lopen. “Het is hartstikke leuk om te 
zien hoe een ander team iets heeft 
opgelost waar jij een jaar over hebt 
zitten nadenken.” Het vuistdikke 
boek met regels laat nog genoeg 
ruimte voor creativiteit en verschil-
len tussen auto’s, verzekert Papen-
huijzen. “Het is een allegaartje op 
de baan. Er zijn teams uit India die 
met een wagen komen die niet af is. 
Maar ook Duitse teams bestaande 
uit 35 studenten van een auto-oplei-
ding, met een high-tech wagen.” 
Het gaat in de wedstrijd niet alleen 
om snelheid maar ook om het ont-
werp. De opdracht is een racewagen 
te ontwerpen voor de amateur die in 
het weekeinde wel eens een wed-
strijd rijdt. “De wagen moet goed-
koop zijn, gemakkelijk te onderhou-
den en in grote aantallen te produ-
ceren”, licht Papenhuijzen toe. “We 
moeten in een uitgebreid rapport de 
prijs van ieder boutje laten zien.”
Ook met een efficiënte motor vallen 
punten te verdienen. De auto van 
vorig jaar scoorde goed door zijn 
zuinigheid, en ook het DUT09-team 
doet alles voor een laag brandstof-
verbruik. “Wij hebben een motor 
met één cilinder in plaats van vier. 
Die heeft minder vermogen, maar 
is efficiënter.” En de keuze voor bio-
ethanol in plaats van benzine is niet 
alleen uit milieumotieven. Het team 
denkt er ook zuiniger op te rijden.
Daarnaast moet de auto goed pres-
teren op het circuit. Met kartwed-
strijden zijn de snelste coureurs 
geselecteerd. Verder maakten 
de studenten de auto zo snel en 
betrouwbaar mogelijk. “Het klap-
stuk van de wedstrijd is de endurance 
race van 22 kilometer, waarbij lang 
niet iedereen de finish haalt”, zegt 
Menkveld. “Winnen doe je vooral 
door je auto rijdend te houden.” 
Omwille van de betrouwbaarheid 
zitten in de nieuwste DUT-wagen 
geen experimentele innovatieve 
snufjes. “We hebben wel eens een 
pneumatische spier gebruikt om de 
koppeling lichter te maken. Maar 
daar zijn we vanaf gestapt, want die 
was niet betrouwbaar”, legt Papen-
huijzen uit. “Alle principes die we 
gebruiken, bestaan allang. Het is 
ingewikkeld genoeg om die goed toe 
te passen.” 

‘winnen doe je vooral 
door je auto rijdend te 
houden’

www.dutracing.nl

x



DELTA. 20  18-06-2009 LOOPbAAn DELTA. 20  18-06-2009 LOOPbAAn 1514

KIND IN EEN  SPEElGOEDWINKEl

Niet voor niets noemde fluitist Ronald 
Snijders zijn eerste elpee Natural Sour-
ces. Water trok hem al aan toen hij als 
zestienjarige in Suriname de fluitsolo De 
rivier schreef. Weg- en waterbouw leek 
daarom een logische studiekeuze. Totdat 
de muziek de overhand kreeg.

xJIMMY TIGGES

Een gevlochten kip, opgetuigd met tientallen ordinaire maar 
kleurrijke plastic wasknijpers. Een prachtig beeld van een 
Afrikaanse vrouw met een goedkope kralenketting om haar 
nek, dat gemaakt is door een Zimbabwaanse kunstenaar. In 
zijn Delftse woonkamer omringt Ronald Snijders zich met ver-
rassende combinaties van voorwerpen. Zoals hoogwaardige 
kunst met alledaagse voorwerpen, en uitheemse instrumenten 
als tabla en balafon met de nieuwste high-techapparatuur. 
“Het geïmproviseerde deel in het leven moet altijd aanwezig 
zijn”, verklaart hij. “Ik heb die wasknijpers ook eens in een 
boompje vastgeklikt. Het leek wel een bos haar met krul-
spelden. Ik geef dingen vaak een andere toepassing, ben 
altijd bezig met assemblages. De meeste mensen zien in een 
fietswiel alleen een fietswiel, maar je kunt er ook een mooie 
lamp van maken. Voorwerpen beïnvloeden elkaar, in elkaars 
aanwezigheid. Zo werk je ook als componist. Niet alleen maar 
twaalf tonen op een rij zetten, maar verrassende combinaties 
zoeken.”
Hij kwam in 1970 bewust van Paramaribo naar Delft om aan 
de toenmalige TH weg- en waterbouwkunde te studeren. “Ik 
kreeg geen beurs voor een muziekstudie die ik in Noord-Ame-
rika wilde volgen. De vader van mijn vriendin raadde mij de 
studie in Delft aan, om wat achter de hand te hebben. Dat vond 
ik een goed idee.” Tijdens zijn studie zette hij zijn in Suriname 
ontplooide muzikale activiteiten voort. Binnen een jaar schreef 
hij Krashna Musika, een concert-ouverture voor het gelijkna-
mige Delftse studentenorkest. Hij won prijzen, de aanvragen 
voor optredens namen toe. “Dat begon in 1971. Ik was in Sta-
minee, een studentensociëteit aan de Burgwal. Daar speelde 
een jazztrio, met pianist Rob van den Broek en de latere opna-
mestudio-eigenaar Max Bolleman. Ik vroeg: mag ik meedoen? 
‘Goed, ga je fluit maar halen’, zei Max. Ik rende naar huis, in 
de Coenderstraat, en weer terug naar Staminee. Daar impro-
viseerde ik op Summertime, van Gershwin.” Ze waren onder 
de indruk en begonnen kort daarna samen met Snijders het 
jazzkwartet Suite 4. 
“We speelden vooral vrije jazz. Het publiek vroeg altijd om 
meer. In 1973 zouden we op het befaamde laren Jazzcon-
cours spelen. Toen de anderen niet konden, ben ik maar alleen 
gegaan.” Het werd zijn grote doorbraak. Hij speelde 'Com-
munications With The Past', een eigen stuk geïnspireerd op 
zijn jazzverleden in Suriname, en beïnvloed door de toen zeer 
actuele fluitstijlen van Amerikaanse jazzmusici als Eric Dolphy 
en Roland Kirk. Hij maakte indruk op de jury en won er de Pers-
prijs mee, waarna hij aandacht in de landelijke media kreeg. 
Ruim twee jaar speelde hij bij het eigenzinnige Willem Breuker 
Kollektief. Uiteindelijk koos hij zijn eigen weg, die van de roots-
muziek in combinatie met funk en richtte de Ronald Snijders 
Black Straight Music-band op. Overal was hij met zijn funk-
jazz te horen. Een concert in het Delftse Waagtheater werd in 
1976 vastgelegd door de Wereldomroep, die drie jaar eerder 
al een televisieportret maakte van de Delftse fluitist. “Dat was 
grappig. Ze kwamen opnames maken op de TH, om te laten 
zien hoe ik colleges volgde. Op de beelden zie je de docent een 
aantal boeken tegen elkaar aan te drukken om uit te leggen 
wat wrijving is. Ik werd ook gefilmd in de kantine en tijdens het 
uitvoeren van een waterproef.” 
Het was een mooie tijd aan de TH. “Ik heb veel geleerd, inzicht 
in materialen verworven. Pas bekeek ik nog de cijferlijst voor 
mijn kandidaatsexamen. Slechts voor een beton- en een staal-
vak ontbrak een eindcijfer. Ik stond nog lang ingeschreven op 
de TH, met het idee mijn studie ooit af te ronden.” 
Zijn specialisatie was drinkwater. “De inspiratie voor de titel 
van mijn eerste plaat uit 1977, Natural Sources, kwam recht-
streeks uit mijn studie. Ik ben op een natuurlijke manier met 

muziek bezig en voel mij nog steeds aangetrokken tot water.” Na 
een optreden voor een select gezelschap op Paleis Noordeinde 
- onder wie ook koningin Beatrix en prinses Máxima - sprak hij 
er nog eens uitgebreid over met Willem-Alexander. “Hij vond 
dat reuze interessant.” 
In 1991 studeerde Snijders af als etnomusicoloog aan de UvA 
in Amsterdam. “Daar leerde ik om muziek zowel te zien als 
een culturele uiting als een wiskundig beschrijfbaar verschijn-
sel. Hier kwam ik weer zaken tegen uit mijn TH-tijd. Als je 
eigenschappen van geluid door een trillende snaar of een fluit 
beschrijft, beland je al snel in de differentiaalvergelijkingen 
die ik ook bij weg- en waterbouw heb gehad. Denk aan inge-
wikkelde verschijnselen als resonantie. Een feest van herken-
ning!” 
Er volgt een minicollege over muziek. “Muziek is vooral een 
sociaal gebeuren. Het is betekenisloos als het niet in een 

context wordt geplaatst. Het is een uitvinding van mensen en 
dient om het leven op bijzondere wijze te veraangenamen. Je 
kunt er talrijke aspecten van het menselijk gedrag in stoppen. 
Dromen, wensen, woede, verlangens. Klankkleuren en ritmen 
behoren ook tot de basisbouwstenen. In mijn muzikale expres-
sie kan ik alle gedaanten aannemen. Ik kan vrouw worden, een 
oude man, een baby of een blanke Germaan. Van abstractie tot 
het persoonlijke, alles zit in muziek. Muziek geeft je een gevoel 
van vrijheid.” 
Ontwikkelingen op internet beschouwt hij als een zegen. 
“Dankzij internet weet je bijvoorbeeld wat er in Bolivia of in 
Thailand gebeurt. Muziek was altijd al een mengvorm van stij-
len. De vraag is: wat doe je met de muziek die je hoort uit een 
vreemde cultuur? Je probeert deze bijvoorbeeld te herkennen. 
Muziek is aangeleerd. De mens als dier maakt koppelingen 
tussen wat hij al kent en net heeft gehoord. Mensen die verder 
gaan, proberen het hoe en waarom van de muziek te begrij-
pen. Ik zweef in beide werelden rond, soms als een kind in een 
speelgoedwinkel.”
De muzikale productie van Snijders is schier eindeloos. Na tal-
loze albums, met steeds weer nieuwe combinaties van Afri-
kaans-Caribische muziekstijlen, lanceerde hij op 31 mei zijn 
zoveelste cd, als de Ronald Snijders Extended Funk Band. Een 

twaalfkoppig gezelschap bestaande uit een ritmesectie, vier 
blazers en drie Surinaamse zangeressen. De cd bevat ‘vette 
funky en jazzy rare grooves’ en nieuw, vocaal funkwerk. Een 
terugkeer naar zijn muzikale roots in Suriname en de funk. 
Opvallend is de track Tabla, waarin Snijders een fluitsolo met 
human beatbox combineert. “Een instrument is een naboot-
sing van de menselijke stem, het oer-instrument van de com-
municatie. Zang als de moeder van de muziek. De zang uit zich 
in het meeneuriën met de fluit. Het willen communiceren met 
de omgeving is een sterke oerdrang die in muziek zit. Dat vind 
ik een prettig gegeven. Je bent nooit alleen als je naar muziek 
luistert.” 
Snijders lijkt over een onuitputtelijke inspiratie te beschik-
ken. Hij schreef in zijn leven talloze composities en aanzet-
ten daartoe. Veel meer dan hij zou kunnen uitbrengen. Is dat 
frustrerend? “Nee. Ik heb het paradijs ontdekt op aarde. De 
ultieme manier om van muziek te genieten: mijn iPod. Daar-
door bereikt mijn muziek een soort oneindigheid. Er zitten dui-
zenden muzikale ideetjes in.” Hij laat een stukje horen van tien 
jaar geleden. “Dit is een riedel van een balafon, een tokkelin-
strument. Daar valt wat mee te doen.” Als hij in juli terugkomt 
van zijn toer door Afrika, wil hij de nieuwe Mac aanschaffen, 
plus het nieuwe softwareprogramma logic. “Daar zit alles in. 
Ik wil iets doen met al die muzikale schetsen. Alleen al in de 
afgelopen twee jaar componeerde ik ongeveer achthonderd 
nummers, onder meer een serie Braziliaanse nummers. Dat 
kán niet blijven liggen.” 

Naam: Ronald Snijders
leeftijd: 58
Geboren: Paramaribo, Suriname
Studie: Weg- en waterbouwkunde (TH, vijf jaar). 
Woonplaats: Delft
loopbaan: Geïnspireerd door zijn vader, een 
beroepsmusicus, begint Ronald Snijders op zijn 
zevende fluit te spelen. Vervolgens bekwaamt 
hij zich als autodidact ook in gitaar, saxofoon, 
piano en percussie, zowel klassiek als populair, 
Braziliaans als jazz. In 1970 komt hij in Delft 
studeren, waar hij zich ontwikkelt tot the most 
swinging flutist from the Netherlands (aldus het 
blad Jazz nu). Na zijn debuutalbum Natural 
Sources in 1977 volgen nog meer dan twintig 
zelfgeproduceerde albums, alle uitgegeven in 
eigen beheer. De samenstelling qua muzikan-
ten en de vernieuwende mix van stijlen, uit de 
Afrikaans-Caribische hoek, variëren enorm. Hij 
treedt op over de hele wereld, is de ‘uitvinder’ 
van de kawinajazz, maakt met een kinderkoor 
enkele platen met Surinaamse kinderliedjes, 
verzorgt lezingen en componeert muziek voor 
film, tv, radio, ballet, diverse ensembles en 
symfonieorkesten. Daarnaast schrijft hij onder 
meer boeken over zijn vader Eddy Snijders en 
Surinaamse straattaal. In 1991 studeert hij af als 
etnomusicoloog aan de Universiteit van Amster-
dam. In 2001 wordt hij geridderd en in hetzelfde 
jaar voert het Nederlands studentenorkest zijn 
composite Paramaribo Rhapsody uit. Op 31 mei 
2009 verschijnt een nieuwe cd: Ronald Snijders 
Extended Funk Band.

(Foto’s: Sam Rentmeester/FMAX)
 

'Je bent nooit alleen als je naar muziek 
luistert'

www.ronaldsnijders.nl

x



16sErVicEDELTA. 20  18-06-2009 17sErVicEDELTA. 20  18-06-2009

Algemeen

Symposium maanexploratie
Op 18 juni organiseren TOP Delft 
en de NVR een avondsymposium 
over maanexploratie vanaf 20.30 
uur, Hippolytusbuurt 14, Delft. 
Zie ook www.ruimtevaart-nvr.
nl/php/index.php?option=com_
agenda&itemid=59. 

ontspoord festival
Voordat de sloopkogel het 
industrieterrein aan de leeu-
wenhoeksingel bij het station 
bezoekt, zullen de panden voor 
een laatste maal op hun grond-
vesten schudden tijdens het 
Ontspoord Festival op 27 juni. 
Zie www.ontspoordfestival.nl 
voor meer informatie.

Student and Career Sup-
port

Informatie
Student and Career Support 
is een onderdeel van de dienst 
Onderwijs en Studentenza-
ken. Het omvat de diensten 

van de studentendecanen, de 
studentenpsychologen en het 
informatiecentrum. Het infor-
matiecentrum in de hal op de 
begane grond is geopend op 
werkdagen van 9.00–17.00 uur. 
Er is documentatie beschikbaar 
over onder andere WO- en HBO-
opleidingen, arbeidsmarkt, 
studie- en beroepskeuze, 
buitenlandse studies, enz. 
Bij de balie of telefonisch kun 
je afspraken maken met een 
studentendecaan of een stu-
dentenpsycholoog. Voor de 
studentenpsychologen geldt 
dat het eerste contact loopt via 
het Open Inloopspreekuur dins-
dag- en donderdagochtend van 
11.30–12.30 uur. Voor Student 
and Career Support in het alge-
meen kun je terecht op het open 
spreekuur op dinsdagochtend 
van 11.30-12.30 uur.
 Bezoekadres: Jaffalaan 9a 
(ingang Mekelweg); tel. 015-
2788004. e-mail: studentandca-
reersupport@tudelft.nl
website: www.studentandca-
reersupport.tudelft.nl 

Training Smartstudie
Er zijn weer plaatsen vrij bij de 
training Sociale Effectiviteit. 
Vriendschappen aangaan en 
verdiepen, In een groep relaxed 
functioneren, ontspannen 
jezelf/vak presenteren, beter 
communiceren, assertiever 
zijn – dit alles en meer leer je in 
deze training. De bijeenkomsten 
van de training zijn wekelijks, 
op de maandagen van 15.00-
17.30 uur, zaal A0.030, gebouw 
Onderwijs- en Studentenzaken. 
Trainer: Paula Meesters. Meld 
je aan via www.smartstudie.
tudelft.nl.

Workshops
•  Ontspanning & Meditatie: 23 

juni.
• Constructief denken: 25 juni.
• Studie(her)keuze: 29 juni.
Zie voor het totale aanbod:  
www.smartstudie.tudelft.nl.

Plateau
Plateau is kennis- en manage-
mentontwikkelaar. Ze trainen, 
coachen en leiden kader en top-

kader in de vastgoedsector op in 
(maatschappelijk) ondernemer-
schap, stedelijke vernieuwing 
en leefbaarheid, (vastgoed)
management, organisatieont-
wikkeling en communicatie. 

Traineeprogramma: ‘Talent in 
Huis’
Datum: september
Voor dit programma werft 
Plateau jonge afgestudeerde 
mensen die drie maal een half 
jaar bij een woningcorporatie 
willen werken en daarnaast een 
intensief opleidingsprogramma 
volgen. Meer informatie is te 
vinden op: www.talentinhuis.nl .

WorkNtravel
WorkNtravel is een jong bureau 
dat bemiddelt tussen vrijwil-
ligers/stagiair(e)s en bedrijven. 
Door de vele contacten binnen 
Suriname heeft WorkNtravel 
de mogelijkheid om mooie, 
leerzame stages aan te bieden. 
WorkNtravel is op zoek naar 
Nederlandse stagiair(e)s die 
stage willen lopen in Suriname. 

Meer informatie is te vinden op: 
info@bluefrogtravel.net.

International office

Informatie
Het International Office, Jaf-
falaan 9a, is op werkdagen 
geopend van 9.00-17.00 uur. 
Je kunt ook vragen stellen via 
internationaloffice@tudelft.nl of 
telefonisch (015-2788012) een 
afspraak maken.

General

International Student Church
Students of all denominations 
are invited to our ecumeni-
cal service every Sunday at 
Raamstraat 78, 11.30 hrs follo-
wed by tea/coffee. The services 
are led by the chaplains Reve-
rend W. Stroh and Father Avin, 
and are supported by student 
leaders. More information on 
www.iscnetherlands.nl.

Student and Career  
Support

Information  
The student psychologists 
and the central student and 
careers councelors are located 
at Jaffalaan 9A. Office hours: 
Monday-Friday from 9.00-17.00 

hrs. You can direct your inquiries 
or make an appointment at the 
Front Office or by phone: 015-
2788004. For an initial appoint-
ment with one of the student 
psychologists you should first 
come to one of the open office 
hours: Tuesdays and Thursdays 
from 11.30-12.30 hrs. The open 
office hours of the Student and 
Career counselors are on Tues-
days from 11.30-12.30 o’clock. 
More information on www.stu-
dentandcareersupport.nl.

Global Career Company
Event: lobbying in Brussels
Dates: 4-11 July
location: Prague, Czech Repu-
blic
The program provides students 
with an exciting opportunity 
to deepen their knowledge of 

the current EU politics through 
exchange of ideas with acade-
mics, policy practitioners and 
fellow students from different 
cultural environments. The 
ESI2009 combines intensive 
academic courses with cultural, 
social and recreational oppor-
tunities. More information and 
registration on ttp://esi.cpvp.cz.

Event: The International Con-
ference of Education, Research 
and Innovation
Dates: 16, 17 and 18 November
location: Madrid, Spain

The objective of ICERI 2009 is to 
share your experiences in the 
fields of education, research, 
innovation, technology and 
international collaboration. It is 
an international Forum for lec-

tures, researchers, professors, 
engineers, educational scien-
tists and technologists.

European Summer Institute 
2009
The European Summer Institute 
2009 is a seven-day academic 
program designed to bring toge-
ther 30 undergraduate and gra-
duate students of various nati-
onalities and academic back-
grounds to enjoy their summer 
holidays in the unique academic 
and cultural environment.

International office
Information  
The International Office, Jaf-
falaan 9a/visitor’s entrance at 
Mekelweg, office opening times 
Monday to Friday 9.00–17.00 
hrs. Appointments and enqui-

ries can be made by email: 
internationaloffice@tudelft.nl or 
by phone: 015-2788012.

Alcuin 
oude delft 55-57 

Ma t/m do geopend van 18.00-
19.30 uur. Tijdens het hockey-
seizoen ook op zondag geopend 
van 18.00-19.00 uur.

Dagelijks daghap maaltijd, 
op ma., di. en do. ook een luxe 
maaltijd. Alle maaltijden zijn 
inclusief soep. Daghap 3 euro, 
luxe 4,10 euro.

Sociëteit de bolk
buitenwatersloot 1-3

Onze open eettafel is geopend 
ma. t/m do. De maaltijd begint 
om 18.30, waarna er geza-
menlijk gegeten zal worden. 
Vegetariërs en groepen worden 
verzocht (voor 14.00 uur) te bel-
len. De prijs voor de maaltijd is 
4,00 euro, inc. soep en toetje.

Sint Jansbrug 
oude delft 50-52

Ma. t/m vr. geopend van 17.30-
19.30 uur. Dagschotel (incl. 
salade) 3,40 euro, fruit 0,25 
euro, toe 0,30 euro, luxe toe 0,85 
euro, bier en fris 1,10 euro. Het 
menu staat ook op www.jans-
brug.nl.

Open from Monday to Friday 
from 17.30-19.30 hrs. Daily dish 
(incl. salad) 3,40 euro, fruit 0,25 
euro, dessert 0,30 euro, beer 
and soda 1,10 euro. Find the 
complete menu at www.jans-
brug.nl.

Koornbeurs 
voldersgracht 1

Eettafel geopend ma. t/m vr. van 
17.30-19.30 uur. Basismaaltijd 
3,60 euro, soep 0,30 euro, toe-
tjes v.a. 0,30 euro, fruit v.a. 0,40 
euro. Inl. www.koornbeurs.nl/
eettafel.  

Tyche
oude delft 123

donderdag 18 juni
Basis: Gegratineerde prei-
schotel.
luxe:  lasagne met spinazie.
Eettafel geopend van 18.00-
19.30 uur. Basis 3,50 euro, 
luxe 4,30 euro, xluxe 4,80 euro. 
Dagelijks soep. Vegetarische 
variant beschikbaar. English 
menu available: www.delftsche-
studentenbond.nl. 

Wolbodo 
verwersdijk 102

From Friday 12 June Diner Wol-
bodo has a summerbreak. Diner 
Wolbodo is back in the OWee.

Soup is served at 18.30h. Eve-
ryone is welcome. Tuesday and 
Thursday: 3,40 euro, Wednes-
day: 4,00 euro. www.wolbodo.nl

Op vrijdag 19 juni  vindt het 
Io-festival 2009 plaats. Het 27e 
IO-festival ‘Wonderland’ bestaat 
uit vier verschillende podia  en 
tal van andere activiteiten. de 
kaartverkoop is gestart op 2 
juni.

Nog geen vakantieplannen? 
doe een vrijwilligersproject in 
het buitenland. Binnen Europa 
ook projecten met subsidie. Kijk 
op www.siw.nl.

AC-HoP de vakbond voor Uni-
versiteitspersoneel.Kijk voor 
informatie op www.AC-HOP.nl.

Yoga geeft je rust, leert je ont-
spannen en je eigen grenzen 
zoeken in een fraai zaaltje in 
gebouw Delftstede, Phoenix-
straat 66. Informatie: www.
johanmolenbroek.nl/yoga, 015-
2783086 of j.f.m.molenbroek@
tudelft.nl.

Spelregels minimaatjes.
Minimaatjes zijn niet toeganke-
lijk voor het bedrijfsleven. Voor 
commerciële aanbiedingen en 
advertenties: H&J Uitgevers 
(adres in colofon). Minimaatjes 
zijn maximaal 200 tekens lang.  
Inleveren vóór vrijdag 14.00 
uur via e-mailadres delta@
tudelft.nl.

Alle promoties, intree- en 
afscheidsredes vinden, tenzij 
anders vermeld, plaats in de 
Aula van de TU, Mekelweg 5, 
Delft.

let op: de promoties van de 
maand juni worden gehouden in 
de Kronigszaal van de Faculteit 
TNW, lorentzweg 1, Delft.

vrijdag 19 juni
*  ePartners. How to Enhance 

eHealth with Personal Com-
puter Assistants. Promotie 
van drs. O.A. Blason Henke-
mans. Promotor: prof.dr. M.A. 
Neerincx. 10.00 uur.

*  Analysis and Testing of Ajax-
based Single-page Web Appli-
cations. Promotie van ir. A. 
Mesbah. Promotor: prof.dr. A. 
van Deursen. 14.00 uur.

maandag 22 juni
*  Risk, Territory and Society: 

Challenge for a Joint European 
Regulation. Promotie van C. 
Basta, laurea in Architettura. 
Promotoren: prof.dr.ir. K. van 
Breugel en prof.dr. B.J.M. Ale. 
10.00 uur.

*  Hydrodynamics and Mor-
phodynamics of a Seasonally 
Forced Tidal Inlet System. Pro-
motie van T.l. Nghiem, MSc. 
Promotor: prof.dr.ir. M.J.F. 
Stive. 14.00 uur.

dinsdag 23 juni
*  Damage and failure of non-

conentidual composite lami-
nates. Promotie van ir. C.S. 
Faria lopes. Promotoren: prof.
dr. Z. Gürdal en prof. P.M.P.R. 
de C. Camanho. 10.00 uur.

*  Evaluating Dynamic Analysis 
Techniques for Program Com-
prehension. Promotie van drs. 
S.G.M. Cornelissen. Promotor: 
prof.dr. A. van Deursen. 14.00 
uur.

Woensdag 24 juni
*  Microstructure development 

during solidification of alumi-
nium alloys. Promotie van D.G. 
Ruvalcaba Jimenez, MSc. Pro-
motor: prof.ir. l. Katgerman. 
10.00 uur.

*  Space charges in nanostructu-
red solar cells. Promotie van ir. 
R. de loef. Promotor: prof.dr. 
J. Schoonman. 14.00 uur.

donderdag 25 juni
*  Integral Pavement - Soil Wall 

Structure: a numerical study. 
Promotie van ir. Y. Zhao. Pro-
motor: prof.dr.ir. J. Blaauwen-
draad. 14.00 uur.

Gegevens voor deze rubriek 
kunt u doorgeven via e-mail: 
delta@tudelft.nl.

bel 015 262 86 36 of check www.ogd.nl

voor een bijbaan of carriè
re in de ICT

Delft, Amsterdam, Enschede, 

Eindhoven en Utrecht.

H & J Uitgevers
Postbus 101
2900 AC
Capelle aan den IJsel

T (010) 451 55 10
F (010) 451 53 80
E delta@henjuitgevers.nl

Voor advertenties bel met:

Neem contact op met Hennie de Ruyter of 
met Mireille van Ginkel voor nadere informatie

H&J Uitgevers_2x70_zw-w  14-05-2004  14:02  Pagina 1

Studeren met een  
Autisme Spectrum 
Stoornis?
Coachingsbureau Van der Hagen biedt 
begeleiding bij het structureren, plannen 
en coördineren en helpt bij het overwinnen 
van faalangst en vermijdingsgedrag.

Vestigingen in Amsterdam en Leiden;  
i.o. projecten in Delft en Wageningen. 

Bij problemen met zelfstandig leven en 
wonen is daar ook gelegenheid tot intern 
verblijf in kleinschalig woonproject.

Informatie: tel. 020-6793331 

 e-mail: eha@xs4all.nl

C o a C h i n g s b u r e a u 

Van der hagen
Aankondigingen

Announcements

Eettafels

delta 

Inleveren kopij 
 
Bijdragen van faculteiten, 
diensten en overigen voor 
de rubriek “Aankondigin-
gen” in Delta ontvangt de 
redactie graag per e-mail: 
delta@tudelft.nl. Bijdragen 
dienen zo beknopt moge-
lijk te zijn. De redactie 
behoudt zich het recht voor 
om in te korten. Aanleve-
ren vóór vrijdag 14.00 uur.

x

www.eettafels.tudelft.nl

x

wetenschapsagenda Minimaatjes

nieuw
do vr 22:00 za 16:45
volgende week meer voorstellingen!

SLUMDOG MILLIONAIRE
Een verrukkelĳ ke mix van oost 
en west waar Bollywood-roman-
tiek wordt afgewisseld met harde 
actie en ruige realiteit.  Als een 
ongeletterde jongen één vraag ver-
wĳ derd is van de jackpot twĳ felt 
men aan zĳ n oprechtheid…
Danny Boyle - Ver. K/VS 2008

fi lm + lezing Raoul Wassenaar
donderdag 19:30 (eenmalig!)

DAGEN ZONDER LIEF
> lees meer op onze website!
Ontroerende en oprechte auteurs-
fi lm waarin poëtische stadsbeel-
den en landschappen gemengd 
worden met platte practical jokes. 
Belichting, montage en beeldvoe-
ring zĳ n optimaal gebruikt om 
een unieke nostalgische sfeer op 
te roepen.  Vĳ f vrienden van 
eind twintig ontmoeten elkaar na 
enkele jaren weer en proberen de 
sfeer van vroeger terug te halen.
Felix van Groeningen - België 2007

"35 jaar…" publiekslievelingen
maandag 19.30

IL POSTINO
Vertederende fi lm over vriend-
schap en liefde, rond de Chileen-
se dichter Pablo Neruda in bal-
lingschap op een Italiaans eiland. 
Succesfi lm uit de afgelopen jaren. 

 Neruda leert zĳ n postbode hoe 
je het hart van vrouwen kunt ver-
overen met poëzie.

laatste week
vr 21:45 za zo 14:30 wo 19:45

IL PAPÀ DI GIOVANNA
Ouderwets ogend melodrama 
met psychologische inhoud, 
in het Italië van Mussolini. 

 Docent van eenzame onaan-
trekkelĳ ke dochter helpt haar op 
onconventionele wĳ ze.
Pupi Avati - Italië 2008

3e week
za 17:00 za ma wo 22:00

SUNSHINE CLEANING
Komedie van de producers van 
LITTLE MISS SUNSHINE.  2 zus-
sen starten een schoonmaakbedrĳ f 
in het reinigen van moordlocaties.
Christine Jeff s - VS 2008 

4e week - DOK tip
do vr za zo ma di wo 19:30 zo 16:45

COCO AVANT CHANEL
> met DOK-pas slechts 6 euro
Biografi sch en historisch drama 
overtuigt met decors, kostuums 
en stĳ lvolle muziek, maar vooral 
dankzĳ  prachtrollen van Audrey 
Tautou (AMÉLIE) en Benoît Poel-
voorde (AALTRA). De strubbelin-
gen in het leven van de eigen-
zinnige Coco en hoe zĳ  tot haar 
'tegenstĳ l' kwam voor de mode 
van begin 20e eeuw, een radica-
le breuk met tradities en maat-
schappelĳ ke conventies.  Jon-
ge cabaret-zangeres en wees blĳ kt 
zich goed te kunnen bewegen in de 
Franse High Society. Daar vecht ze 
voor haar onafh ankelĳ kheid.
Anne Fontaine - Frankrijk 2009

mini-festival ism 'Colombia Activa'
zondag 21 juni vanaf 16.00u

SOL Y CINE
> lees meer op onze website!
Twee Colombiaanse fi lms zonder 
geweld of drugshandel, wel over 
het Latinokarakter met een fl inke 
dosis zwarte humor. Live muziek 
en hapjes en drankjes tussendoor.
Vanaf 16.00u

LA ESTRATEGIA DEL CARACOL 
(DE STRATEGIE VAN DE SLAK)
17.00u: Magisch-realistische fi lm 
over  het leven, stadse legendes 
en populaire tradities in Bogotà.

LA GENTE DE LA UNIVERSAL 
(DE MENSEN VAN 'LA UNIVERSAL')
19.45u: Zwarte humor en liefde 
in een verhaal over het met (of 
tegen) elkaar overleven in de stad.

laatste week
za ma di 21:45

STELLA
IJzersterk fi lmde de regisseuse 
haar eigen herinneringen zoals 
ze zĳ n: onlosmakelĳ k verbonden 
met beelden en muziek. De jaren 
70 zĳ n tot in detail doorgevoerd.

 11-jarig meisje groeit op in een 
Parĳ s café. Via een rĳ k meisje leert 
ze een andere wereld kennen.
Sylvie Verheyde - Frankrijk 2008

elke zondag 22.00  6 euro entree
SNEAK PREVIEW
5e week
do 22:15 za zo 15:00 di 19:45

DE LAATSTE DAGEN 
VAN EMMA BLANK
Alex van Warmerdam schreef, 
regisseerde, acteerde en compo-
neerde. Hĳ  schilderde zelfs de 
fi lmposter en ontwierp het decor 
en huis! Je herkent meteen zĳ n 
unieke universum vol absurde 
situaties en droogkomische dialo-
gen.  In een zwartgeverfd duin-
huis wacht Emma Blank op haar 
dood. Als een dictator comman-
deert zĳ  haar personeel, dat zich 
gek genoeg alle vernederingen en 
pesterĳ en laat welgevallen… 
Alex van Warmerdam - Nederland 2009 

Moefi  kinderclub
zo 13:00 - wo 14:00

THE MEERKATS
Disney-achtige docu; een groots 
avontuur over kleine diertjes.
Ned.gespr. AL  Jong stokstaartje 
moet nog veel leren om te kunnen 
overleven in de Kalahari-woestĳ n.
James Honeyborne - Ver. K. 2008

Moefi  kinderclub
zo 12:45 - wo 14:15

LUCKY & ZORBA
Italiaanse tekenfi lm voor de aller-
kleinsten. Ned. gespr. 4+  Zee-
meeuw vraagt de zwarte kater Zorba 
voor haar ei te zorgen. Die leert het 
jonge meeuwtje Lucky vliegen.
Enzo D'Alo - Italië 1998

Donderdag een bijzondere voor-
stelling van het Belgische DAGEN 
ZONDER LIEF met een fi lmana-
lyse van initiatiefnemer Raoul 
Wassenaar. De langste dag van het 
jaar (zondag) is het Colombiaanse 
minifestival SOL Y CINE.

Doelenplein 5 
Delft 214 02 26

> Colombiaans festival
film, muziek, hapjes…

#

#

25
do 18 t/m wo 24 juni 2009dd> filmweek

Volgende week de fantastische 
Zweedse vampierfi lm (maar dan 
anders) LET THE RIGHT ONE IN. De 
recente Duitse fi lm EIN FREUND 
VON MIR is een vrienden-avon-
tuur-komedie met ernstige kanten.
TOKYO SONATA toont terloops en 
soms met humor het lastige gezins-
leven. En meer voorstellingen voor 
SLUMDOG MILLIONAIRE!

filmhuis-lumen.nl

> Verwacht

> Colomb

Doe mee aan onze fotoweDstrijD, ga naar 
www.de12landschappen.nl/fotowedstrijd

Mijn Landschap,
natuur dichtbij

Bloed geven. Minder kun je niet doen.

Bel 0800 - BLOEDBANK of kijk op www.sanquin.nl

Bloed is leven

Voor jou maar even
Voor mij een heel leven
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the teacher recounts. The teacher 
caught up to the thief and grabbed 
his arm, but the man broke free and 
tried to escape through a revolving 
door, at which point the teacher 
trapped the thief inside. “Four 
security personnel then apprehen-
ded the man, but he broke loose 
and ran back into the faculty buil-
ding.” The thief was later reappre-
hended inside the building, and this 
time his legs were tied together to 
prevent escape. The 21-year-old 
thief is not a student at TU Delft. 

robbery foiled
Staffers at the Faculty of Techno-
logy, Policy and Management (TPM) 
trapped an escaping computer thief 
in the faculty building’s revolving 
door, before binding his legs toge-
ther to prevent his escape before 
the police could arrive. The drama 
unfolded around 12:30, when a 
female teacher at TPM saw a suspi-
cious looking person walking past 
her office. A few minutes later a 
student asked her if she had seen 
two laptops that had gone mis-
sing. “The student immediately 
ran for the emergency exit, while I 
went down the regular staircase,” 

Berkeley and Stanford. BSc student 
Bas Hensen will pursue a program 
called ‘Certificate of Advanced 
Study in Applied Mathematics’ at 
Cambridge in the UK. Tim Mank, a 
BSc student in mechanical engi-
neering, will pursue an MSc degree 
at Columbia University in New York 
City. And Annelie Verbon, a second-
year student in molecular sci-
ence & technology, will spend six 
months studying at ETH in Zurich. 
This year, 88 of the 286 Huygens 
grant requests from were honored.

huygens grants
Six former and current TU Delft 
students have received Huygens 
grants, which are used to fund 
students’ studies at leading foreign 
institutions. Rogier Schneemann, 
who studied architecture at TU 
Delft, will pursue a Master’s degree 
in jazz performance at the Jazz 
Institute Berlin. BSc student in 
electrical engineering, Gideon 
Blocq, will spend the next two years 
studying at Israel’s Institute of 
Technology in Haifa. Roel Dobbe, 
MSc student in systems and con-
trol, is heading to the US to conduct 
research at the universities of 
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idea League sporttoernooi 2010  
bij Tu Delft 
Samen sporten is een 
goede manier voor 
studenten van de Idea 
league-universiteiten 
om met elkaar kennis te 
maken, vindt Tanja Veld-
man. Zij is coördinator 
sport van de unit Sport en 
Cultuur. “Ken je studen-
ten op een andere uni-
versiteit, dan is de stap 
kleiner om daar een tijdje 
te gaan studeren.”

xANGÈlE STEENTJES

Het is geen nieuw idee dat sport ver-
broedert. Toch is het altijd fascinerend 
om zo’n proces in de praktijk in wer-
king te zien, is de ervaring van Tanja 
Veldman. Zij is coördinator Sport van 
de unit Sport en Cultuur en was van 22 
tot 24 april bij het Idea league Sport-
toernooi in Aken. “Je ziet studenten 
van de vier deelnemende universi-
teiten met elkaar praten, sporten en 

feestvieren. De TU Delft wil graag dat 
studenten deelnemen aan de uitwis-
seling van de Idea league. Ik denk dat 
je die stap makkelijker maakt als je 
op een laagdrempelige manier op een 
andere universiteit komt en enkele 
studenten van zo’n universiteit leert 
kennen. Het sporttoernooi stimuleert 
die contacten tussen studenten.”

studentenwerving
De Idea league is een samenwer-
kingsverband tussen de universiteiten 
TU Delft, ETH Zürich, RWTH Aachen, 
Imperial College london en Paris 
Tech. Afgesproken is dat de univer-
siteiten hun onderwijs kwalitatief en 
inhoudelijk onderling afstemmen. 
De afgelopen jaren wordt er jaar-
lijks een Idea league Sporttoernooi 
gehouden bij een van de deelne-
mende universiteiten. De sporten 
waarin de studenten tegen elkaar 
uitkomen, wisselen elk jaar. Veldman: 
“Het doel is zoveel mogelijk studen-
ten te bereiken en dat lukt beter als 
er ieder jaar andere sporten zijn op 
de sportdagen.” Dit jaar was RWTH 
Aachen gastheer van het evenement. 
De universiteit had gekozen voor de 
sporten floorball, tafeltennis, judo en 
de fitness challenge. “Bij de laatste 
sport eindigde de TU Delft – overtui-

gend – als eerste. Wij wonnen acht van 
de negen onderdelen, die een fitness 
challenge omvat.”
Op dit moment staat vrijwel zeker vast 
dat de TU Delft het volgende sport-
toernooi organiseert. “De officiële 
bevestiging komt eind juni. In augus-
tus kiezen we dan de sporten. Vervol-
gens werven wij onder de studenten 
individuele deelnemers, of stellen we 
teams samen.” Het lastigste onder-
deel is het vaststellen van de data 
van de sportdagen. De tentamens en 

vakanties van de deelnemende lan-
den overlappen elkaar zeer weinig. 
“Wij hebben nu een voorkeur voor eind 
mei, maar we bekijken of het haalbaar 
is. Het Idea league Sporttoernooi 
2010 vindt in ieder geval ergens tus-
sen eind april en midden juni plaats.” 

Meer foto’s van de sportdagen in Aken 
van 22 tot 24 april: www.idealeague.org.

x

Van productietijger naar verhalenverteller?
Abvakabo FNV hield op 11 
juni een bijeenkomst op 
de TU Delft over levens-
fasebewust personeels-
beleid. Uit de discussies 
in de zaal blijkt dat het 
wel van belang is om 
daarover na te denken. 

Marieke van den Berg, onderhande-
laar voor de CAO-NU (Nederlandse 
universiteiten), opende de middag. De 
redenen om meer na te denken over 
levensfasebewust personeelsbeleid 
(lFPB) zijn volgens haar de maat-
schappelijke discussies over bijvoor-
beeld langer doorwerken en leeftijds-
gebonden regelingen. Tegelijkertijd 
benadrukte zij dat lFPB zich richt op 
alle medewerkers en niet speciaal op 
de oudere. Elly Pauw, personeels-
manager van de faculteit, beaamde 
dit. “In feite is lFPB niets nieuws. 
Goed personeelsbeleid houdt altijd 

rekening met de leeftijd en de daar-
bij behorende wensen.” Zij somde 
de gevarieerde arbeidsvoorwaarden 
op die er zijn, zoals ouderschaps- en 
zorgverlof, of de mogelijkheid om bij 
60+ per dag een half uur korter te wer-
ken. Ook zijn er verschillende oplei-
dingsmogelijkheden die aansluiten bij 
een leeftijdsgroep. Pauw: “Belangrijk 
is wel om zelf het initiatief te nemen 
en het aan te kaarten bij je leidingge-
vende als je een cursus of workshop 
wilt volgen.”
Karel van der lelij, P&O-manager 
Universiteitsdienst, kondigde aan 
dat het algemene personeelsbeleid 
de komende jaren gericht zal zijn 
op meer scholing van de medewer-
kers, en vooral van leidinggevenden. 
“Kennis veroudert snel. Als je je niet 
regelmatig bijschoolt, verander je van 
productietijger in een verhalenvertel-
ler.” De zaal reageerde hier direct op. 
De aanwezigen herkenden zich wel 
enigszins in het model, maar vonden 
dat het te veel gericht is op kennis-
werkers. Iemand vroeg zich af: “Als 
ik mezelf steeds aan het ontwikkelen 

ben, wanneer moet ik dan mijn werk 
doen?”
Na de toespraken, kregen vier TU-
medewerkers, verkerend in verschil-
lende levensfasen, een kans om aan te 
geven waar zij behoefte aan hebben. 
Genoemd werd een crèche op de cam-
pus en meer mogelijkheden voor pro-
movendi om bijvoorbeeld vrije dagen 
om te zetten in zaken als reisgeld of 
reismogelijkheden. Een vijftigplusser 
gaf aan dat ze graag opleidingen wil 
volgen, maar het lastig vindt om dit te 
combineren met haar dagelijkse werk. 
Zij pleitte voor ‘summercourses’. Een 
medewerker op de drempel van het 
pensioen wil graag dat er meer voor-
lichting en duidelijkheid komt over 
alle regelingen rond senioren.
Vervolgens werden  vier stellingen 
uitgedeeld. De eerste stelling ‘Ieder-
een hetzelfde budget is rechtvaar-
diger dan arbeidsvoorwaarden die 
bij een bepaald doel horen (zoals 
ouderschap of senior)’ lokte zo veel 
discussie uit dat de andere stellingen 
amper aan bod kwamen. Een vrouw 
was absoluut voor de stelling en wilde 

graag een eigen budget. Ze heeft geen 
kinderen en komt daardoor nooit voor 
enig extra verlof in aanmerking. Ze 
kreeg geen medestanders, de rest van 
de zaal gaf de voorkeur aan een doel-
gericht boven een persoonsgebonden 
budget, omdat je niet van tevoren kunt 
voorzien wat er in je leven gebeurt. De 
kans bestaat dat een budget is opge-
bruikt voor zorg voor kinderen en dat 
je niets kunt doen als je later in je 
leven met onverwachte calamiteiten 
wordt geconfronteerd. Even werd de 
discussie heel fel toen iemand zich 
hardop afvroeg of het wel zo recht-
vaardig is dat een vrouw die vier 
dagen gaat werken in plaats van vijf 
dit zelf betaalt, terwijl iemand die zes-
tig wordt via de seniorenregeling de 
dag cadeau krijgt. De reacties uit de 
zaal waren fel: voor kinderen kies je 
en voor ouder worden niet, en zij had 
geen idee hoe zwaar ouder worden is! 
Afgaande op deze middag kan lFBP 
nog voor interessante discussies bin-
nen de TU Delft zorgen. (AS)

honderdste medewerker aangesloten op ED
Half mei werd de honderdste medewerker – Ste-
fanie van der linden, medewerkster secretariaat 
ICT - aangesloten op het elektronische dossier 
(ED). Zij kreeg bloemen en taart om deze mijlpaal 
te vieren. ED is onderdeel van Decos, het docu-
mentmanagementsysteem waarmee de TU Delft 
haar documentafhandeling & archiefbeheer digi-
taliseert. Projectleider Andre Plat: “Op de cam-
pus hebben wij tien kilometer papieren archief 
staan. Met Decos willen wij verdere uitdijing daar-
van voorkomen.” ED wordt onder meer uitgerold 
bij TU Delft library en O&S. Gestart wordt bij 
de secretariaten van FMVG en de faculteit TNW. 
Bij Bouwkunde is als proef een gedetacheerde 

medewerker van documentmanagement de 
dossiervorming digitaal aan het verzorgen 
in ED. Belangstellenden kunnen inschrijven 
op de open training ‘starten met ED’ via www.
ed.tudelft.nl of een gesprek aanvragen bij de 
projectmanager via a.w.plat@tudelft.nl. (AS)

Greenovator tour – students take the lead
A special ‘greenova-
tion’ tour of sustainable 
ideas, innovations and 
green technologies for 
the future made a stop 
at TU Delft last week. 
The event was presided 
over by the Dutch Minis-
ter of the Environment, 
Jacqueline Cramer. She 
urged students to take 
the lead in inventing a 
sustainable future. 
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Over the years, TU Delft has nur-
tured its students to challenge 
the future through devising and 
developing sustainable ideas and 
products. Today, these lessons in 
sustainability are beginning to bear 
fruit in the form of the many new, 
innovative technologies that the 
university’s students and resear-
chers are churning out with ever-
greater frequency. 
One of the many ways TU Delft has 
ensured this learning process con-
tinues is through hosting special 
events, seminars and open lectures 
on issues related to sustainability 
and socio-economic and environ-
mental progress. One such event 
was held at the university last week, 
the ‘Greenovation’ tour, which, as 
the name suggests, focuses on mer-
ging ‘green’ issues with innovation. 
On hand to shed light on this subject 
was Minister Jacqueline Cramer, 
of the Dutch Ministry of Housing, 
Spatial Planning and the Environ-
ment. Resplendent in her crown 
of white hair, the affable minister 
– who previously was a professor 
of sustainable entrepreneurship at 
Utrecht University and professor of 
enviromental management at Eras-
mus University Rotterdam - called 
on students to ‘greenovate’, and 
thus contribute towards creating 
an innovative, green future for all of 
mankind. 
To assess these developments and 
the progress achieved so far, Minis-
ter Cramer invited the audience, 
assembled in the Faculty of Archi-
tecture’s magnificent, orange-hued 
Oost Serra room, to witness first-
hand how this TU Delft spirit is hel-
ping to shepherd in a whole host of 
sustainable technologies and inven-
tions. More importantly, the minis-
ter was present to pledge the Dutch 
government’s continuing support 
and appreciation for the sustainable 
ideas being developed at TU Delft, 

and to encourage the university’s 
students to continue “thinking out-
side the box” for solutions to the 
many environmental problems we 
face today. 
The Greenovation event was also 
graced by an impressive collection 
of prominent businesspeople, inno-
vators, inventors and various other 
movers and shakers in the world 
of sustainability, including Ruud 
Koornstra (CEO of Tendris), Anne-
Marie Rakhorst (CEO of Search BV), 
Han Brezet (professor of design for 
sustainability, TU Delft), and Pau-
line Westendorp (managing director 
of New NRG). Also in attendance to 
share their experiences were three 
TU Delft alumni and founders of hi-
tech start up companies: Igor Kluin 
(Qurrent), Thomas van den Groe-
nendaal (Evening Breeze) and Nils 
Beers (Czeers). 

human ingenuity
In her opening address, Minister 
Cramer highlighted the importance 
of sustainability and the need for 
mankind to protect the environ-
ment. Rakhorst and Koornstra then 
led a discussion aimed at undersco-
ring the importance of how techno-
logical innovations can proffer solu-
tions to our most pressing environ-
mental problems. To reiterate his 
company’s commitment to sustai-
nability, Koornstra discussed the 
variety of sustainable, environmen-

tally friendly energy saving lighting 
devices and bulbs available today. 
Through innovation, Koornstra’s 
company Tendris aims “to promote 
a conscious use of our planet’s limi-
ted natural energy sources and, 
eventually, contribute to a world 
using only green energy.” 
Rakhorst’s company, Search BV, 
is an international engineering 
bureau, research centre and educa-
tion institute that promotes “soci-
ally responsible entrepreneurship 
and supports sustainable develop-
ment,” especially as related to the 
building industry.
As the Greenovator tour especially 
urges students ‘to take the lead’, 
this event would not be complete  
without a presentation of some 
sustainable, green innovations 
developed by TU Delft’s students. 
The series of impressive presenta-
tions began with a demonstration of 
an energy-producing fitness bicycle. 
The bike’s fundamental concept, 
according its inventor Remi Veen-
man, is that while users of the fit-
ness bike are burning off the excess 
energy stored as fat in their bodies, 
they simultaneously produce energy 
that can then be fed back into the 
fitness club’s power system and re-
used for other purposes. 
Ideas, in the words of Ted levitt, 
the late American economist and 
professor at the Harvard Business 
School, are the source of innovation, 

and “innovation is the vital spark of 
all human change, improvement 
and progress.” Minster Cramer 
then called on Han Brezet, profes-
sor of design for sustainability, who 
shared his own perspective on how 
his students at the Faculty of Indu-
strial Design Engineering are hel-
ping to further address the challen-
ges presented by our urgent need to 
create a more sustainable world. 
Next up was Pauline Westendorp, 
whose company, New NRG, is com-
mitted to creating “a world in which 
all energy is derived from sustaina-
ble sources, such as wind, water, 
plants, trees, the sun and geother-
mal sources.” With a clever charisma 
reminiscent of Anne Robinson of the 
BBC’s ‘The Weakest link’ TV show, 
Minister Cramer peppered the New 
NRG director with questions about 
how the Netherlands was faring in 
its role as a proponent of sustai-
nability. Westendorp was resolute 
in reiterating her company’s com-
mitment to helping promote clean, 
affordable and sustainable energy 
for everyone. 
It was then the turn of another stu-
dent from the TU Delft think tank 
to take the stage: Arno Scheepens 
proudly presently his sustainable 
and innovative bicycle, called ‘ReBI-
CYClE’, which is made from wood 
and bio-plastics. He was followed 
by another student, Berend Jan 
Kleute, an MSc offshore engineering 

student, who presented his group’s 
ambitious plan to harness energy 
from the ocean, called OTEC, or 
ocean thermal energy conversion, 
which, Kleute said, is no different 
from the “principle of a refrigera-
tor” and involves converting solar 
radiation to electric power. OTEC 
systems use the ocean’s natural 
thermal gradient — the fact that 
the ocean’s layers of water have 
different temperatures — to drive a 
power-producing cycle. 
To answer the final question - can 
technological innovation and human 
progress be truly green and sustai-
nable? -  Minister Cramer called on 
a trio of TU Delft alumnus: Kluin, 
Van den Groenendaal and Beers. 
These three young CEOs of hi-tech  
startup companies born in the 
Yes!Delft incubator proceeded to 
win over even the most skeptical 
audience members with their thou-
ghtful answers and convincing ideas 
for using technology to create a  
genuinely green future for planet. 
The message here was, ‘dare to 
dream, be passionate about your 
dreams, and then the sky is the limit’ 
– an uplifting thought to take away 
from an inspirational evening devo-
ted to using technology and human 
ingenuity to help save our planet 
from future ecological disaster.

During the Greenovator tour event, Dutch Minister for the Environment, Jacqueline Cramer (left), challenged TU Delft students and business leaders to invent a sustainable future. 
(Photo: Sam Rentmeester/FMAX)
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SmoeSjes

schildjes

Roy (WB) en vriendin Renée (TB) zaten 
zondagavond wat te drinken op de Bees-
tenmarkt en zagen een clubgenoot van 
Roy (Virgiel) daten met een clubgenootje 
van Renée (DSC). Beiden sms’ten hun 
clubgenoot of ‘t gezellig was geweest. Het 
clubgenootje van Renée antwoordde:

(Foto: Richard van ‘t Hof)

Bij de vorming van de sjaars op Sint Jansbrug maakt elke nieuwe jaarclub 
zijn eigen schildje. Testen moeten uitwijzen of ze bras-proof zijn en niet snel 
stuk gaan. “Ze moeten een val van drie hoog uit het raam overleven en ze 
moeten kunnen blijven drijven”, zegt Ardaan Walvis, commissaris sociëteit 
verticaal. “Ze zullen maar gejat worden en in het water gegooid.” Elke jaar-
groep krijgt een stukje monumentaal hout mee om op geheel eigen wijze te 
bewerken. Dat levert veel traditionele schildjes op in vier delen, zoals die 
van Schotse clans. Maar ook schildjes met afwijkende vorm waarbij het logo 
is uitgefreesd of -gezaagd. Ze komen te hangen aan de balk in de soos. “Het 
is een eer om je schildje aan de balk te houden en om steeds meer vooraan 
te komen hangen. Hoe actiever je bent als jaarclub, hoe meer je naar rechts 
opschuift. Als je lang genoeg hangt, kun je de hoek om. Dat is nog weer 
een stapje hoger. Daar hangen maximaal zeven jaarclubs. In sommige jaren 
blijven daar twee of drie schildjes hangen, maar meestal is het leeg aan het 
eind van het studiejaar. Het is slechts enkele clubs gegeven om überhaupt 
tijdens het hele bestaan te blijven hangen.” 
Als je wordt verdrongen van de balk, verdwijnt het schildje naar de ‘hel’. 
Waar die is, is groot geheim. Je kunt je plek terugwinnen door iets te doen 
voor de vereniging. “De meeste jaarclubs willen er wel voor vechten om op 
een goede plek te hangen. Het is de enige toegestane mogelijkheid om je als 
jaarclub te profileren.” (JT)

(Foto: Hans Stakelbeek/FMAX)

21 minuten
Nederland maakt zich geen enkele zorgen over de kli-
maatcrisis. 
Dit is de belangrijkste uitkomst van de 21 minuten-
enquête die vorige week werd gepubliceerd. Dat stemt 
mij bijzonder vrolijk. Stress is nergens goed voor, ook 
niet voor het milieu. 
Zo keek ik deze week naar de documentaire ‘Home’ 
van Bertrand, waarin het ontstaan van de aarde en de 
perfecte complexiteit van ons eco-systeem wordt uit-
gelegd, begeleidt door prachtige beelden. Halverwege 
de film komt de mens als soort in beeld en wat deze 
de afgelopen honderd jaar heeft aangericht met zijn 
olieverslaving. Geloof me, niks om je zorgen over te 
maken. De boodschap: ‘It’s too late to be a pessimist’. 
Maar dat wist de Nederlandse burger gelukkig allang, 
bewijst 21 minuten. “Nederlanders hebben meer ver-
trouwen in zichzelf dan in de wereldleiders als het gaat 
om het tegengaan van klimaatverandering.”
Een beter milieu begint bij jezelf, wie is er niet mee 
opgegroeid? Als brave Nederlandse burgers hebben 
we dat allen ter harte genomen. “De burger vindt dat 
hij genoeg doet voor het milieu: Hij is van plan spaar-
lampen te kopen.” Ik bedoel maar. Er is beperkt draag-

vlak voor maatregelen die de burger in de portemon-
nee raken. 
Ja, kijk. We moeten wel allemaal over de brug komen. 
Wij burgers doen ons uiterste best. Helemaal naar de 
winkel, bewust kiezen, met je hand beduidend verder 
reiken dan normaal en dan die spaarlamp aanschaffen. 
Het moet wel redelijk blijven.
Jammer vond ik dan ook de conclusie die de onderzoe-
kers van 21 minuten trekken: ‘Het lijkt erop dat Neder-
landers zich het meeste zorgen maken over onderwer-
pen die hen van dichtbij en op korte termijn raken.
Zo negatief! Uit de enquête blijkt bijvoorbeeld ook waar 
de Nederlandse burger zich wel grote zorgen over 
maakt: integratie van allochtonen en het functione-
ren van de overheid. En daar blijkt dan juist weer die 
enorme visionaire mentaliteit uit. We voelen namelijk 
op onze klompen aan dat zodra die zeespiegel stijgt, 
wij zwemmend richting het Rifgebergte zullen moe-
ten, want voor wat hoort wat, onder leiding van Gekke 
Gerrie, om daar als klimaatvluchtelingen asiel aan te 
vragen. Tja, en dan ga je je toch zorgen maken over die 
integratie en het functioneren van een overheid op zo’n 
moment.  

haha hoezo 
nieuwsgierig;) 
was gezellig, niet 
blijven tukken, maar 
zou HEEL graag nog een 
keer afspreken! Dus 
weet niet…:)

Haha je was er voor 
een deel zelf bij :p 
maar het was heel 
gezellig! En we gaan 
nog wel een keer wat 
afspreken! En ja ik 
heb met m gezoend..;) 
Xx!!

Aan: Roy
Ontvangen: 15 juni 13:24
Van: ? (Roy: ‘Dat zeg ik liever niet’)

Pas op wat je sms’t want Delta kijkt 
mee!

x


