
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreft: Senior Expert Support alumnivereniging Principia  
 
 
Beste alumnus Werktuigbouwkunde, 
  
Graag informeren wij u over de "Senior Expert Support" (SES) van alumnivereniging Principia. De 
SES is een van de activiteiten van Principia met als doel de Universiteit Twente en haar studenten te 
ondersteunen. 
 
Wie zijn wij? 
“Senior Expert Support” is een belangrijke activiteit van Principia, waarbij WB-alumni hun kennis en 
ervaring ter beschikking stellen aan bedrijven en instellingen. Onze experts zijn vooral “jong” 
gepensioneerde alumni bij wie voldoening en werkplezier op de eerste plaats komen. De vragers zijn 
vaak starters en MKB bedrijven, bij wie kennis en ervaring onvoldoende aanwezig zijn. Daarnaast 
kunnen SES-experts een praatpaal zijn en – indien gewenst - onafhankelijke input geven. 
 

 
Het SES team v.l.n.r.: Steven Olthof; Henny Abcouwer; Anne van der Meer; Leo Koekenberg; Geert Hidding; 
Detmer Koppius, op de foto ontbreekt Gert Colenbrander 
 
Binnen deze SES-activiteit, die al vele jaren loopt, is een expertisebank opgebouwd met meer dan 40 
WB-alumni met veel ervaring op allerlei vakgebieden. Jaarlijks komen er ca. 10 vragen binnen. Het 
merendeel daarvan komt tot uit het oosten en noorden van het land. Voor veel alumni heeft dat geleid 
tot een leuke klus. 
 
Wat doen we? 

In het afgelopen jaar hebben we een bijdrage geleverd bij: 
 
1. Stichting Stop Afvalwater Twente (SAT): kritisch meedenken t.a.v. de afvalwaterproblematiek bij 
olieboringen.  



 

2. Stichting Elektrisch Varen Friesland: 

• Ontwikkeling van rekentools voor vaarweerstand en schroefkeuze voor elektrisch 
aangedreven pleziervaartuigen en ontwikkeling Innovatieve Elektrische aandrijving 

• Stand-bemanning Watersporttentoonstelling Boot Holland 2019 
• Ontwerp ombouwset naar hybride voor bestaande pleziervaartuigen 
• Onderzoek naar mogelijkheden voor een scheepsromp uit gerecycled kunststof 

3. Bataviawerf Lelystad: Adviseren m.b.t. het in aanbouw zijnde “waterschip" 
 
4. Green Team UTwente (Waterstofauto voor de Shell Eco Marathon) en Solar Boat Team 
UTwente (Zonneboot met draagvleugels): Sparringpartner voor de studententeams. 
 
Waarom doen we dit? 
SES-expert Geert Hidding: “Het is gewoon leuk om die jonge studententeams te helpen om de zaak 
binnen de beperkte tijd voor elkaar te krijgen. Ze zijn ontzettend ambitieus, maar zo groen als gras. 
Bovendien moet alles nieuw, en denken ze dat de simulatieuitkomsten de hele waarheid zijn. Dan 
komt een beetje ervaring goed van pas”. 
 
Wilt u ons helpen? 
Het komt geregeld voor dat we onvoldoende expertise dan wel capaciteit voor een bepaalde vraag ter 
beschikking hebben. Op dit moment zoeken we WB-alumni die het leuk zouden vinden om zich bezig 
te gaan houden met: 

• het ontwerp van een ombouwset van diesel naar hybride voor bestaande pleziervaartuigen. 
• Assistentie / standbemanning voor Boot Holland 2020 
• het ontwerp van een e-aandrijving voor pleziervaartuigen met waterstof als energiedrager 
• de elektronische aansturing van elektromotoren 

Ook zijn we op zoek naar een bedrijf dat interesse heeft om onze - voor SEFF ontwikkelde 
-  innovatieve e-aandrijving op de markt te brengen. 
 
Wilt u ons helpen, of wilt u meer weten? Please feel free en neem contact op met Geert Hidding, e-
mail: geert.hidding@gmail.com.   
 
Geef uw e-mailadres door 
U ontvangt deze brief als alumnus van de opleiding Werktuigbouwkunde. Op dit moment is bij ons uw 
e-mailadres niet bekend. We houden u graag op de hoogte van het nieuws binnen de universiteit, de 
opleiding Werktuigbouwkunde en alumnivereniging Principia. Wilt u deze informatie ontvangen? Geef 
dan uw e-mailadres aan ons door! Dat kan via alumni@utwente.nl of de alumni website 
(https://www.utwente.nl/alumni).  
  
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Senior Expert Support, 
 
Geert Hidding en  Anne F. van der Meer
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