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Paaslympics

Redaktioneel
Deze keer maar een kort redactioneel want de nieuwsbrief is overvol. In
ieder geval sorry dat de nieuwsbrief pas zo laat uitgekomen is maar
door drukke werkzaamheden van zowel mij als de verschillende scribenten ging het gewoon niet eerder.

24 april is het zover. Dan vinden voor de tweede keer de paaslympics
plaats. Wegens groot succes wordt dit jaar de Battle of the Beta herhaald. Dat houdt in dat jullie weer kunnen genieten van een prachtig,
sportief en gezellig evenement dat door en voor de Beta-studenten en
aio’s georganiseerd is.

Namens de redactie,
Michiel Graat

Onderwijszaken

Na de twee (enigzins dubieuze) prijzen van vorig jaar is Thalia eigenlijk wel weer verplicht om ook dit jaar weer wat prijzen mee te pikken.
We hopen daarom dat jullie je weer massaal voor de Paaslympics
zullen inschrijven zodat ook wij dit jaar weer een respectabele representatie hebben en de rest van de Beta-faculteit kunnen laten zien wie
hier nou de baas zijn!

Docenten zijn nu hard aan het werk om de vervolgopleiding voor diegenen die in 1998 of later met de studie zijn begonnen goed in te vullen. Er zal gestreden worden in de volgende sporten:
Zo is er een workshop Systeemontwikkeling
-Basketbal
geweest, waar alle docenten die betrokkenzijn
-Volleybal
bij GiP en SE bij aanwezig waren. Tijdens deze
-Korfbal
bijeenkomst werd duidelijk dat deze vakken
-Voetbal
heel wat positieve punten bijdragen aan de
-Frisbee
Woensdag 22 maart
studie.
-Tafeltennis
Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten, zoals
16:00 Thalia Kantine
-Touwtrekken
‘hoe krijg je voor elkaar dat er altijd voldoende
Inwijdingsborrel nieuwe kantine
-Estafette
goede opdrachten zijn?’. Naar aanleiding van
Maandag 3 april
-Badminton
deze workshop wordt nu hard gewerkt aan de
19:30 De Wolk
-Rugby
verbetering van de GiP/SE-lijn. Daarnaast worDarttoernooi
den de specialisatiethema’s nu concreet ingeDonderdag 6 april
Na afloop is er natuurlijk de prijsuitreiking en
vuld en zijn er themateurs aangesteld die de
19:00 CZ N2
‘s avonds (om het helemaal compleet te mavakken binnen zo’n thema goed op elkaar
ken) een feest in de Zaak.
Film: Star Wars Episode I
moeten afstemmen. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt, zal ik dat melden.
Vrijdag 7 april
Je kunt je individueel inschrijven of per team
16:00 Thalia Kantine
van rond de 7 a 8 personen (sporten worden
Verder is de schrik mij vrijdag om het hart geBorrel
gespeeld met 6 personen tegelijkertijd, dus
slagen toen ik zag hoeveel onderwijsruimten
Maandag 24 april
als je af en toe wilt uitrusten is het makkelijk
er in de nieuwbouwplannen gepland zijn. Veel
10:00 Sportcentrum
als je wissels hebt).
en veel te weinig, dat betekent dus gelijk allePaaslympics
Inschrijving kost fl 15,- per persoon (je krijgt
maal mensen inschakelen zodat in zoveel mofl 7,50 korting als je een sportkaart hebt). DaarMaandag 24 april
gelijk commissies en raden hierover vragen
bij zit een lunch en een consumptiebon voor
gesteld worden en protesten worden inge21:00 De Zaak
het feest inbegrepen.
bracht. Zo ben je al gauw een dagje bezig. De
After Party Paaslympics
nieuwbouw staat er weliswaar pas in 2006 heDonderdag 11 mei
Inschrijving gebeurt zoals gewoonlijk in de
lemaal, toch moeten wij nu al onze toekomst21:30 Doornroosje
Thalia-kantine.
visies concreet proberen te verwoorden om
Beestfeest !!
een zo’n prettig mogelijk gebouw te krijgen
Veel succes met de trainingen (ahum) en tot
voor studenten èn medewerkers. Voldoende
24 april,
ruimten voor kleinschalig onderwijs, practica
en colloquia zijn daar ook vereisten voor.
The-Vinh Nguyen,
Voor op- en aanmerkingen over de nieuwbouw
EVC
kun je altijd terecht bij Pieter van Engelen
nguyen@sci.kun.nl
(NISO) of bij mij.

AGENDA

Bernadette Smelik
bsmelik@cs.kun.nl
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Zoek de verschillen!
De telefoon gaat.
“Martin, telefoon!”
“Euh, wat heeft druktoetsen en rinkelt af en toe?”
“Leuk Martin!”
“Hoi mam, alles best? Hier is ook alles prima.”
We lullen wat over m’n studie, of ik het allemaal wel red. Ik wil over een
maandje of vier afstuderen, maar m’n moeder vindt dat ik er te weinig
aan doe. Hoe ze het doen weet ik niet, maar moeders hebben ook altijd
alles door.
Ik ben bezig met m’n stage, gewoon aan de universiteit. Ik heb er al 3
maanden opzitten en het schiet aardig op. Alleen nog een scriptie
schrijven en een vak halen en ik mag mezelf drs noemen.

Bericht van een bijdehande student
Wat heeft mij de laatste tijd als bestuurlijk actief student beziggehouden? Allereerst hebben we NISO 2.0 (alweer een tijdje geleden)
gehad. Daar zal ik het nu niet uitgebreid over hebben, het verslag
kun je namelijk lezen op mijn wereld-wijde-spinnewebplaats.
Wel kan ik melden dat van een aantal punten die op het NISO naar
voren zijn gekomen, nu een concreet resultaat te vermelden valt. Het
belangrijkste punt, in mijn opinie, is hiervan de vervolgopleiding
voor het curriculum 98. Er is eindelijk gewerkt aan de concrete
invulling van de vervolgopleiding. Het werk is nog steeds bezig,
maar de eindstreep is in zicht. Ik kan wel een tipje van de sluier
lichten.
We hebben nog maar een opleiding Informatica. Binnen die opleiding kun je afstuderen met een profiel van onderzoeker of systeembouwer. Je kunt deze profielen een smaak geven. Een thema-smaak.
Informatica Nijmegen zal voorlopig een 5 a 6-tal smaken aanbieden.
Daarbij valt te denken aan ‘Verificatie & Validatie’, ‘Internet’,
‘Fundamenten’ en dies meer zij.
Zo’n smaak zal zich vertalen in een aantal zwaartepuntvakken die je
volgt. Naast deze smaakvakken moet je een aantal basisvakken
volgen. Aan de concrete invulling hiervan wordt nu hard gewerkt en
binnenkort is de formulering van de vervolgopleiding voltooid.

Bij mij op de afdeling, ik doe informatica, zitten ook twee AIO’s, PhD
studenten noemen ze zichzelf. Ze komen uit India en blijven hier totaal
4 jaar. Ze moeten allebei nog anderhalf jaar. Ze gaan wel elke zomer naar
hun ouders hoor. Dat wel. Soms praat ik wat met ze over cultuur verschillen. Als ik zeg dat we onze ouders zo tegen hun 70ste verjaardag
in een hokje stoppen, waar ook andere hokjes in de buurt staan waar
andere mensen hun ouders in hebben gestopt, dus ‘t is hartstikke
gezellig, dan kijken ze raar op. In India is het normaal dat je bij je ouders
in huis blijft wonen om voor ze te zorgen. Zo hebben we nog vele
andere verschillen gevonden.
Maar nu heel iets anders! Zoals jullie wellicht weten, wordt er driftig
vergaderd over de nieuwbouw van de Beta-faculteit. Er wordt ook
Nadat m’n moeder heeft gebeld, ga ik naar de supermarkt. Ik haal een gepraat over de verdeling van ruimtes. Nu zijn er ook onderwijsbruin brood, stukkie kaas, en een pak melk. Daarna langs de chinees ruimtes nodig in de nieuwbouw. Daarover wordt ook gepraat. Nu
(hoe lang HIJ hier al niet zit weet ik ook niet), en thuis werk ik een bak hebben de studiecoordinatoren een inventarisatie gemaakt van
nasi weg terwijl ik een krantje lees. Ik ga op tijd naar bed, je krijgt toch hoeveel onderwijsruimtes er nodig zijn. De behoefte is dat er 32
een ritme door zo’n stage en de volgende dag fiets ik weer vrolijk naar onderwijsruimten komen die algemeen beschikbaar zijn. Daarbij kun
de uni. Als ik op de uni kom, lees ik altijd eerst de volkskrant. Niet de je denken aan collegezalen, colloquiumkamers en terminalkamers.
ouwerwetse papieren versie, maar de elektronische. Ik verschaf m’n Op basis van al deze overleggen is er gekomen tot een eerste
eigen werkgelegenheid. Ik stuur een mailtje naar een vriend van me in voorstel van de indeling van de ruimtes. In dit voorstel is er sprake
Groningen, altijd slap geouwehoer. Eerst chatte ik ook wel eens met van maar 13 (!) onderwijsruimten. Dat is ronduit schandalig! Dan
hem, dan wordt het helemaal slap, gaat het over amoebe’s met humor begin ik me toch af te vragen, wat voor belang de hoge heren van de
en strontvlieg met jeuk aan hun kont. Dat doe ik dus niet meer. Er gaat faculteit (let op: niet de subfaculteiten) aan onderwijs, onderwijstrouwens ook veel te veel tijd in zitten en ik zit hier toch om stage te voorzieningen en studenten stellen. Dit is zeker iets wat in de gaten
lopen.
gehouden moet worden! Als dit zo doorgaat, dan wordt het misschien maar eens tijd om heftig actie te gaan voeren.
‘s Middags doe ik altijd koffie drinken met Michiel en Marielle. Hij Ik zou zeggen ‘Stay tuned’.
komt uit Eindhoven, maar zij komt gewoon uit Nijmegen. Ik vertel dat ik
laatst een Amerikaan hier op de uni gesproken heb. Toen ging het ook Pieter van Engelen
al over cultuurverschillen. Dat is toch wel een makkelijk onderwerp om pietere@sci.kun.nl
over te beginnen als je allebei uit een ander land komt, ik bedoel, je http://www.sci.kun.nl/infstud/~pietere
begint niet makkelijk over Goede Tijden met zo iemand. Hoe dan ook,
we kwamen tot de conclusie dat er eigenlijk niet zoveel cultuurverschillen bestaan tussen de VS en Nederland, zeker niet als je het
vergelijkt met de verschillen tussen India en Nederland. Behalve dan
dat ze in de VS een ontzettende hekel hebben aan fietsers. Als je tegen unzip;strip;touch;finger;mount;f*ck;more;yes;umount;sleep
een conservatieve Amerikaan zegt dat je uit Nederland komt, dan denkt
ie dat je of blowt, of fietst. Allebei niet goed in ieder geval.
biff C su
Na de koffie stuur ik nog een mailtje naar Harmen. Hij wil een keer biff talk su
langskomen, gezellig, maar hij wil weten hoe hij hier moet komen. Ik su nice
schrijf: “Je koopt een retourtje Amsterdam - New York en dan kom ik je biff finger su
wel van het station ophalen. Moeten we wel lopen, want m’n fiets biff mount su
heeft geen achterop. En vergeet je slaapzak niet.” Volgende week komt yacc mount su
ie langs. Dan drinken we een biertje en ouwehoeren we wat over cultuur- su sed awk!
verschillen. Net als in Nijmegen.

Unix sex

Martin Bruggink,
Februari 2000.

