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pan was dan ook snel leeg, maar gelukkig toonde ook ditmaal de
organisatie zijn inventiviteit door voor een aanvullende maaltijd te
zorgen. Werkelijk niets was te veel om te zorgen dat wij een geweldig
weekend zouden hebben.
Niet veel later werden we wederom vermaakt met een spel, en een
toevallige voorbijganger zou kunnen concluderen dat het de bedoeling
was zo hard mogelijk te schreeuwen. Maar het bleek toch echt te
gaan om kennis van ons geliefde vaderland, haar grote leiders en de
producten van haar geweldige arbeidersklasse. Ook op onze
creativiteit werd een beroep uitgeoefend, toen we een lied moesten
componeren. Niet gehinderd door enige historische kennis wisten
we Tsaar Nicolaas op een onderzeeër te plaatsen. Een lied waarmee
we uiteraard niet konden tippen aan dat van het beroemde Rode
Leger Koor, maar toch een klein succes. En ook deze gezellige avond
werd weer in een uitmuntende sfeer afgesloten met een gezellig
kampvuur.
Al met al was het een zeer succesvol weekend. En dat allemaal voor
de voor iedereen gelijke prijs van 20 euro. Ik kan dan ook iedere
kameraad die er deze keer niet bij was, aanraden een volgende
keer wel te komen.
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Die avond werden we verder vermaakt met een spel. Dit was een
creatieve variant op het overbekende ganzenbord, waarbij de vakjes
waren vervangen door verspreid gelegen enveloppen met
opdrachten. Ondanks opruiende opmerkingen van bepaalde personen
over enveloppen die dan wel zouden verdwijnen of iets dergelijks, is
het spel toch een succes geworden. Dat kan natuurlijk ook niet
anders, welke kameraad zou er nou ook maar denken aan vals
spelen?
Verder kregen we die avond ook de uitleg voor een ander spel, dat
het gehele weekend
zou duren. Bij dit
spel moesten we,
net als onze
nationale helden
van de KGB, een
aantal opdrachten
uitvoeren op het
gebied van spionage. De opdrachten waren
zeer afwisselend.
Zo moesten we
mensen dingen
laten zeggen of
doen, of achter
informatie
van
mensen komen.
Dat laatste is alleen
nogal lastig als die
mensen dit zelf ook
niet weten. De
zeer
gezellige
avond
werd
afgesloten met een
prachtig
en
hartverwarmend
kampvuur, dat
overigens niet alleen de harten verwarmde.
De volgende dag werd het goede begin voortgezet. Ook dit keer
mochten we een spel doen, alleen ditmaal buiten. De organisatoren
hadden de moeite genomen een heuse vijfkamp voor ons te
organiseren, met als onderdelen hints, pictionary, triviant, kogelstoten,
en geblinddoekt een parcours afleggen. Ook dit werd natuurlijk een
grandioos succes.
Die avond werden we wederom getrakteerd op een onovertroffen
maaltijd, zo mogelijk nog lekkerder dan die van vorige avond. De
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Van de Redactie
Beste Lezers en Lezeressen,
Daar ligt hij dan voor jullie: de laatste Thabloid van dit jaar (en hij
pinkt een traantje weg). Maar we sluiten dit collegejaar dan ook
fenomenaal af. Deze editie is namelijk de dikste tot nu toe! Ik heb
deze zin al vaker kunnen schrijven en dat geeft dus helemaal aan
dat we een stijgende lijn hebben ingezet met ons verenigingsblad.
En dat allemaal dankzij jullie (hij pinkt wederom een traantje weg)!
Ik had deze keer zelfs moeite om alle artikelen erin te krijgen. Kijk
maar eens naar de inhoudsopgave hiernaast, hij is nog nooit zo lang
geweest. Bravo, bravo....mijn dank aan jullie is groot!!
En nu we het toch over bedanken hebben, wil ik ook even wat
zendtijd gebruiken om Fabian te bedanken voor zijn goede zorgen
(en vooral zijn geduld) als PC-voorzitter. Het lijkt me niet altijd even
prettig om met een hoofdredacteur te werken, die weleens een
deadline vergeet. Hopelijk mag ik het volgend jaar nog een jaartje
doen ;-). Dat zou dan mijn vijfde jaar zijn als hoofdredacteur en het
is toch wel leuk om het lustrum vol te maken.
De laatste collegedagen tikken weg, laat de zon maar komen. De
zomerfeesten staan al weer bijna voor de deur en voor je het weet
is het al weer intro. Kunnen we mooi de nieuwe eerstejaars verwennen
met het mooiste verenigingsblad ter wereld.
Rest mij niets meer dan jullie allemaal een fantastische vakantie toe
te wensen, veel succes met de tentamens te wensen en nog een
keer dit collegejaar af te sluiten met de woorden:
Veel leesplezier,
Joost Koppers (Hoofdredacteur Thabloid)
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Studenten aller jaren, verenigt U!
Kameraden,

Ik las een stukje in 'volgens Bartjens', het blaadje van desda, waarin
zij al een soort van afscheid namen van hun kantine. Zoals jullie
weten zullen wij samen met hen en beevee een van de twee kantines
delen in de nieuwbouw. In deze kantine staan nieuwe banken, heel
anders dan onze bij elkaar geschraapte zitstukken.
Zij hadden bij elke bank een verhaal.
Wij hebben bij een bank een verhaal. Zo liep ik op een mooie zomerdag
eens onze kantine in, en zag dat we een nieuwe bank hadden. Die
hadden een paar Thalia-leden uit het Bèta Bedrijven Beurs (BBB)hok ontvreemd (Hoewel ene Ids B. daar heel anders over denkt).
Zelfs toen de slachtoffers een aangifte hadden gedaan, wilden de
daders de bank niet teruggeven.
Ik heb toen de getroffene personen slachtofferhulp aangeboden en
de bank teruggebracht. Echter de eigenaar van deze bank wilde het
meubel kwijt en Dhr. van der Linde heeft toen deze bank aan ons
gedoneerd. Waar het op neer komt is dat we eigenlijk onze eigen
bank hebben gejat. De daders kwamen hiervan op de hoogte en
hebben daarna nog eens een stel ballonnen van de BBB gestolen
(Hoewel die ene Ids B. daar ook weer heel anders over denkt).
Dat Thalia crimineel gedrag vertoont is niet zo verwonderlijk.
Dat zit in ons bloed. In nummer 7 (december 1994) is aan het licht
gekomen dat de toenmalige voorzitter Mark K., a.k.a The Nose,
ook al vele wetten overschreed. Ik citeer: "...zeg de tijd dat ik nog
als jochie van 5 vrolijk rondhuppelde en stiekem snoepjes jatte uit
de super-markt van mijn vader en moeder..." en "... en de ultieme
kick is natuurlijk om hem 'per ongeluk' recht in zijn smoel te schieten
met mijn dubbelloops geweer". Ook het stuk uit den ouden doosch
stelt Thalia niet vrij van criminele activiteiten.
De geschiedenis herhaalt zich. Tien jaar na de beruchte Thaliacrime (ouden doosch) zit Thalia weer volop in het criminele circuit.
Een bank en ballonnen zijn leuk, maar onze evenementenorganisator
Rob K. pakt het groter aan. Op sluwe wijze weet hij van Microsoft
een XBOX-spelcomputer te veroveren.
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Vrijdag 4 juni was het tijd om in dat prachtige wonder der Russische
arbeidersindustrie, mijn Lada 2107, te stappen en koers te zetten
naar een plaats met de welluidende naam Kring van Dorth. Daar
werd het 4e weekend van ons aller studievereniging Thalia gehouden.
Waar precies was nog even onduidelijk, maar dankzij een behulpzame
inwoner van een plaatselijke boerderij kwamen we alsnog op de
juiste bestemming aan.
Toen bleek meteen met hoeveel zorg de accommodatie door onze
geliefde weekendcommissie was uitgezocht. Een viertal blokhutten,
die zeer goed pasten in de bosrijke omgeving, stonden tot onzer
beschikking. Ze waren zelfs voorzien van zeer comfortabele
matrassen en lagen aan een uitgestrekte groene weide. Aan de andere
kant van die weide lag het hoofdgebouw en de keuken, prachtig
versierd met de sovjetvlaggen waar wij allen zo trots op zijn. Aldaar
werden wij hartelijk welkom geheten door de geweldige mensen die
al dit moois voor ons geregeld hadden. Op de achtergrond klonken
de geweldige tonen van liederen die ons zo na aan het hart liggen,
gezongen door dat fabuleuze Rode Leger Koor.
En al meteen vanaf het begin werd er goed voor ons gezorgd: voor
het avondeten kregen we verrukkelijke bietensoep. Dat niet iedereen
zich had voorbereid op een dergelijk maal, en geen soepbord mee
had genomen, was natuurlijk geheel onze schuld. Maar gelukkig wist
de zeer hulpvaardige en inventieve organisatie hier iets op te vinden,
en al snel waren er plastic soepkommen aanwezig.
Niet veel later werd begonnen met het distribueren van muntjes om
drank te kopen. Ondanks de lange rij die bij ieder van de vijf bureaus
stond, kon toch iedereen een ruim aantal van deze gewilde muntjes
bemachtigen. Mijn complimenten voor de organisatie die dit alles in
goede banen geleid heeft.
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ze raden wat er gebeurt als je een tennisbal op een basketbal laat
stuiteren, of als je een spekje in een vacuümomgeving plaatst. Bij
die laatste proef werd overigens duidelijk dat een aantal deelnemers
al echte jonge onderzoekers waren. Een deelnemer uit Macedonië
stopte een stukje spekje in een glas, zoog alle lucht eruit en ontdekte
zo zelf het juiste antwoord. Af en toe werd het nog echt spannend
ook. Toen de deelnemers zelf mochten uitproberen wat er gebeurt
als je het omhulsel van een theezakje in brand steekt, schrokken er
wel een aantal mensen. Een aantal deelnemers schrok omdat ze
niet verwachtten dat het theezakje omhoog zou gaan vliegen, en
een aantal leden van de organisatie schrok omdat die nog
nasmeulende theezakjes rechtstreeks naar het mooie en erg dure
sterrenplafond van de aula major vlogen.
En terwijl dit alles in volle gang was, zat in hetzelfde gebouw een
delegatie van de universiteit met Mevrouw Annete Nijs te
discussieren. Maar Mevrouw Annete Nijs had er misschien beter aan
gedaan om de uitnodiging van Jan Marijnissen, overigens niet die
collega van haar, maar de organisator van dit congres, aan te nemen.
De discussie waar Mevrouw Annete Nijs aan deelnam ging namelijk
over de vraag hoe Bèta-onderwijs aantrekkelijker gemaakt kon
worden. En iets zegt me dat dat die dag, en de rest van de week,
toch aardig gelukt is.
Joran Kapteijns
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We durven de zware jongens van Thalia niet te ondervragen, zeker
niet nadat je in het nieuws veel verhalen hoort over afrekeningen in
het criminele circuit. Mijn naam is haas, zolang ik nog voorzitter
ben.
Matthijs Mekking (voorzitter)

Van de Publiciteitscommissie
Deze keer een erg kort stukje van de publiciteitscommissie. Er staan
namelijk geen sponsoractiviteiten meer op het programma voor de
rest van het jaar, er zijn enkel nog vacatures die jullie kunnen vinden
op www.thalia.nu/vereniging/vacatures/ en in dit blad.
Wat ik wel nog even wil doen hier is iedereen bedanken die dit jaar
mee heeft geholpen om ons prachtige verenigingsblad van content
te voorzien. Dit jaar hebben we de inhoud van de Thabloid zowel in
omvang als in kwaliteit zien stijgen en dat is erg mooi.
Dus Matthijs Mekking, Ids Braam, Rob van Kempen, Bernard van
Gastel, Pieter-Paul Spiertz, Joost Heilbron, Floor Cuyten, Joost
Vermeulen, Chris Heunen, Jeroen Roelofs, Freek Verbeek, Wouter
Ewalds, René Wolverink, Bram Vonk, Joran Kapteijns, Linsey
Roijendijk, Carmen Caspers, Bart Schotten, Klaartje Willems, Arnout
Engelen, Adriaan de Groot, Reinout Kuiper, Dieter van Uytvanck,
Martijn Ermers, Erik Steinmann en alle anonieme instuurders:
BEDANKT!
Speciale eer gaat dan verder nog uit naar Joost Koppers, onze
hoofdredacteur, die ook dit jaar weer heeft geploeterd om alle kopij
samen te smelten tot ons prachtige verenigingsblad, de Thabloid.
Rest mij enkel nog iedereen succes te wensen met hun tentamens
en een hele fijne vakantie toe te wensen.
Zorg dat je tijdens je vakantie goed uitrust, zodat je daarna weer
fris aan de slag kunt om onze Thabloid weer te vullen met frisse
artikelen.
Fabian van den Broek (publiciteitscommissie)
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BBB & Informatiekunde
Ja ja donderdag 27 Mei was het zo ver, de Bèta Bedrijven Beurs
werd georganiseerd op, heel verrassend, de Bèta faculteit. En omdat
ook Informatiekunde op de B-FAC zit was er zelfs voor ons zo’n
kaartje klaargelegd met je studie erop.
Ik was zelf rond half 1 een keer langsgegaan om die felbegeerde tas
(met o.a. pannenlap en vulpotlood) en het, met de bon uit die tas
verkregen, lunchpakket op te halen. Echt uitgebreid rondgekeken
had ik niet, maar af en toe kon er wel even gestopt worden. Schijnbaar
was aflezen van de volledige studienaam nogal veelgevraagd voor
de vrouw van de Quinity stand, die volgens mij alleen “Informati”
had zien staan en er zelf maar “ca” aanvast plakte. Het feit dat ik
naast iemand stond van Informatica zal ook wel niet echt hebben
bijgedragen aan de duidelijkheid, maar evengoed jammer.
Het OnT (Opslaan en Terugvinden) college van halftwee duurde dit
keer echter niet zo lang omdat Theo ons de gelegenheid gaf om
eens goed naar die beurs te gaan kijken. Gewapend met o.a. Jeroen
Roelofs(ja die van het weblogincident) en Bart Schotten ging ik nog
maar eens terug om alvast te kijken wat er zoal “te koop” is voor
later.

geven. En er zaten heel wat veelbelovende dingen tussen. Twee
Macedonische jongens hadden een computergestuurde machine
gemaakt om een lokaal streekgerecht, dat overigens erg lekker was,
te bereiden. Voor een Russische jongen moest ik de hele zaal
verduisteren, omdat dan zijn programma beter te zien was. Hij had
dan ook een ruimtevaartspel gemaakt, en om sterren te zien moet
het nu eenmaal donker zijn. Het was een
“Hoeveel
imposant spel, niet alleen omdat het er mooi
uit zag, maar vooral ook omdat hij
buitenlandse
aandacht voor detail had. Van heel wat toeristen komen er
sterren en planeten waren allerlei details
nu ook in Drenthe”
over de omloop ingeprogrammeerd, zodat
ze precies bewogen zoals ze dat in het echt ook deden. Dus, als je
een ruimteschip boven de aarde zou laten hangen en een half jaar
later terug zou komen, was de aarde weg. Dat je ook nog eens
door deze realistische ruimte kon vliegen was voor de jury alleen
maar meer reden dit project de eerste prijs toe te kennen. Net als
het feit dat je een paar honderd ruimteschepen uit de echte
ruimtevaart, of uit die van dingen als startrek, kon inladen en zien
langsvliegen. En neerschieten. Maar dat informatici van dingen stuk
maken houden weten we al.

Maar het mooiste van de BBB was toch wel de borrel met gratis
Palm van de tap (in het begin zelfs uit echte Palm glazen), en
verschillende soorten borrelnootjes / pinda’s (wat een luxe). Heel
opvallend was overigens dat er bij de borrel opeens een hoop Thalia
leden waren die ik daarvoor op de beurs zelf nog niet zag staan.

Naast deze interessante presentaties was het ook een heel gezellig
congres, en in de loop van de week werd de groep steeds hechter.
Zo erg dat ze een dag later al een reunie wilden. Maar maandag,
toen het congres officieel geopend werd, was iedereen nog wat
terughoudend. Dat is ook niet vreemd, zoiets krijg je altijd als je een
hoop mensen die elkaar niet kennen bij elkaar zet. En dat wordt ook
altijd op dezelfde manier opgelost: met een spelletje. Aangezien dit
toch een wetenschappelijk congres was, werd er ook een
wetenschappelijk spel gespeeld. Een echte Engelse professor, met
een echt Engels Oxford-accent (die overigens gewoon uit Noordwijk
kwam) vertelde over een proefje, dat later werd uitgevoerd door
twee al even echte Natuurkundeprofessoren. De deelnemers moesten
echter eerst raden wat de uitkomst van de proef zou zijn. Zo moesten
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Omdat niemand ons aansprak stapten we uiteindelijk zelf maar eens
af op een van die representatieve figuren bij de Essent-stand. De
vraag van Jeroen wat Informatiekunde was leverde niet helemaal
het gewenste resultaat, maar wel die mooie ventilator (die niet op
groene stroom werkt maar op 2 bijgeleverde niet oplaadbare AA
batterijen, schande!).
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ICYS 2004
We schrijven zondag 25 april 2004. Iemand probeert me te betrekken
bij de voorbereidingen van een reunie. Op zich niet vreemd. Alleen
waren de deelnemers aan het congres, waarvoor deze reunie zou
moeten komen, net één dag eerder uit elkaar gegaan. Terug naar
Rusland, Macedonië, Georgië, Wit-Rusland, Oekraïne, Hongarije,
Litouwen, Polen, Duitsland, en Nederland. Daar kwamen de
deelnemers van het 11 e Internationale Congres voor Jonge
Wetenschappers, ICYS voor vrienden, vandaan. In totaal ongeveer
130 mensen, die naar Nijmegen waren gekomen om hun onderzoek
op het gebied van natuurkunde, wiskunde, ecologie of informatica
te presenteren.
Allemaal slimme scholieren, tussen de 15 en 18. Of, zoals de
Gelderlander het nog subtieler wist te brengen: “de deelnemende
studenten zijn allemaal geniaal.” Dat zinnetje maakte een leuke indruk
op die deelnemende studenten. Het uitstapje op vrijdag, naar de
efteling, en de riviercruise met diner als afsluiting, deden dat overigens
ook.

Tijdens die borrel kwamen wij er eindelijk achter wat de functie is
van Informatiekunde: het gezellig houden van borrels, want het was
weer een dolle boel. Maar gelukkig op wederrechtelijk toegeëigend
Shell T-shirt en een ongelukje bij de tap na is het allemaal binnen de
perken gebleven. Dus dit evenement kan ook volgend jaar weer
gewoon plaatsvinden.
Erik Steinmann, 1ste jaars Informatiekunde

Puzzeltje

Op de woensdag waren we, om het toch nog een beetje
wetenschappelijk te houden, naar het planetarium in Dwingeloo
gegaan. Het was meteen het enige gedeelte van de week dat een
beetje tegen viel. Op zich logisch, niet iedereen vindt het even leuk
om 2 uur in een touringcar te zitten alleen om een film te zien in een
taal die ze niet verstaan. Het planetarium vond het blijkbaar niet
nodig ook maar één Engelstalige film in huis te hebben. Hoeveel
buitenlandse toeristen komen er nou ook in Drenthe?
Gelukkig vond niemand het echt erg. Iedereen was dan ook in een
opgeluchte stemming: die ochtend waren de laatste presentaties
afgelopen. Voor natuurkunde althans, waar verreweg de meeste
aanmeldingen voor waren. De mensen die informatica deden waren,
samen met hun collega’s van ecologie en wiskunde, op dinsdag al
klaar. Een aantal van de presentaties van informatica en wiskunde
heb ik bijgewoond, omdat ik daar technische ondersteuning bij moest
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Dit keer in den ouden doosch: een Thalia-crime.
Dit stuk komt uit de tijd dat de Thabloid nog Thabloid heette, nummer
7 uitgekomen in december 1997.
Het mooie aan dit stuk is dat het object in subject nog steeds in
onze bestuurskamer staat.

Aan de andere kant zou ik een stuk minder vrolijk worden als ik
ineens een boodschap binnen krijg van Mijnheer Heijn, omdat hij
gezien heeft dat ik iedere week een pak sinaasappelsap van
Appelsientje drink, en mij vervolgens mee kan delen dat eenzelfde
pak van zijn huismerk even lekker is, en
50 cent goedkoper, en dat ik daarmee “Want het is een
makkelijk 25 euro per jaar kan besparen. lieve koelkast en ik
Of als Mijnheer Hak me laat weten dat hij
heb hem goed
heeft gezien dat zijn pot appelmoes al twee
opgevoed.”
maanden in mijn koelkast staat. Waarna hij
bezorgd informeert of er soms iets mis is met
zijn appelmoes. Nog minder vrolijk zou ik ervan worden als de regering
besluit mijn ziektekostenpremie (nog verder) omhoog te doen,
omdat ze hebben gezien dat in mijn koelkast alleen diepvriespizza’s,
bier en hamburgers liggen, en geen groente en fruit. Op een pot
appelmoes van twee maanden oud na, dan.

Uit den oude Doosch

MYSTERIEUZE KOELKAST IN THALIA KAMER
Enige weken geleden troffen nietsvermoedende Thabloidredactieleden een donkerbruine koelkast aan in de Thaliakamer. Toen niemand hier iets vanaf bleek te weten besloot
de Thabloid een onderzoek in te stellen
naar de herkomst van dit apparaat. Zij stuitte hierbij op
dubieuze zaken, waarbij ook het Thaliabestuur
niet vrijuit gaat.
Groot, bruin en log is de beste omschrijving van het gevaarte dat
sinds enige weken de Thaliakamer opsiert. Na enig wennen lijkt de
koelkast nu redelijk in te burgeren. Niemand schijnt echter te weten
waar het gevaarte vandaan is gekomen. Zelfs het Thaliabestuur tast
volledig in het duister en reageert koeltjes: "Wij weten niet waar het
apparaat vandaan is gekomen. Eigenlijk geven wij hier ook niks om,
het is voor ons alleen belangrijk dat onze dranken gekoeld bewaard
kunnen blijven.".
Boze tongen beweren echter dat er een verband bestaat met recent
aan het licht gekomen criminele activiteiten van Thalia voorzitter
Mark K. De laconieke reactie van het bestuur lijkt dit te bevestigen;
de vertegenwoordiger van het bestuur antwoordde duidelijk geschokt
toen hem gevraagd werd wat hier aan de hand was: "Wij hebben
geen reden om te geloven dat onze voorzitter hier ook maar iets
mee te maken heeft gehad. Wij staan volledig achter Mark K."

Het vervelende is nu dat zowel de droom als de nachtmerrie van
mijn koelkast met dezelfde techniek te realiseren zijn. Sterker nog,
Mijnheer Hak en Mijnheer Heijn en al hun collega’s zullen waarschijnlijk
alleen meewerken aan zo’n techniek als ze er zelf ook iets aan
hebben. En dan vraag ik me nog maar af hoe veel zin ik nog heb in
zo’n slimme en goed afgerichte koelkast. Ik denk dat ik dan nog
liever naar de chinees ga.
De Hertog

Het mysterie is tot op heden onopgelost gebleven. Thalia voorzitter
Mark K. was gelukkig nog wel bereid om ons commentaar te geven.
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Er was eens een kok, in een restaurant in Zuid-China. Deze kok
maakte lekkere gerechten, heel lekkere gerechten zelfs. Zo lekker
dat veel mensen uit de omgeving daar kwamen eten. De kok wilde
natuurlijk dat zijn recepten geheim bleven, zodat hij de enige was
die zo lekker kon koken. Hij schrok dan ook toen hij ontdekte dat
zijn baas, de eigenaar van het restaurant, ineens een camera in de
keuken had opgehangen. “Die wil zeker mijn recepten stelen,” dacht
de kok, en hij daagde zijn baas voor de rechter, met de bedoeling
hem een sprookjesachtige bedrag te laten betalen als
schadevergoeding. De baas, die helemaal niet van plan was de kok
lang en gelukkig te laten leven van zijn geld, was het daar niet mee
eens, en verklaarde dat hij de camera daar alleen had opgehangen
om zijn personeel in de gaten te houden. Hij verdacht ze er namelijk
van nogal lui te zijn.

Vanuit zijn winter residentie op de Bahama's liet hij ons weten dat hij
in ieder geval niets met de zaak te maken had en dat hij na terugkeer
in Nijmegen orde op zaken zou gaan stellen. Het in allerijl ingestelde
onderzoeksteam zal hopelijk het licht in deze duistere zaak kunnen
vinden.

Wie eet er mee?

Volgens mij gaat de rechtbank, die deze zaak gaat behandelen, het
nogal moeilijk krijgen met deze zaak. In feite is dit namelijk een
klein geval van de discussie die de laatste tijd steeds vaker oplaait
en waar steeds meer mensen zich mee bemoeien: het gevecht
tussen nieuwe technologische ontwikkelingen aan de ene kant en
het toverwoord privacy aan de andere kant. En ik weet voor mezelf
ook niet precies aan welke kant ik sta.

Uit het voorlopig, oriënterende onderzoek is duidelijk geworden dat
de koelkast niet alleen gebruikt wordt voor etenswaren.
Uit het bewijsmateriaal, waarvan de foto op deze
Mark K.:
pagina onderdeel uitmaakt, blijkt ook duidelijk
“Ik heb hier niets
de betrokkenheid van de voorzitter van de PRcommissie, Rody M. Het onderzoeksteam zal mee te maken!”
binnenkort beginnen met een diepgaander onderzoek en alle
betrokkenen uitgebreid verhoren. De Thabloid houdt u hiervan op de
hoogte.
reconstructiefoto:

Ik zou het, bijvoorbeeld, geweldig vinden als mijn koelkast zou kunnen
zien wat mijn voorraad is. Hij zou me dan kunnen waarschuwen als
een product bijna op is, of bijna de houdbaarheiddatum overschrijd,
hij zou me kunnen zeggen wat ik allemaal nog kan eten vanavond,
en wat ik eventueel nog moet kopen als ik iets wil klaar maken. Het
moet zelfs een koud kunstje zijn voor mijn koelkast om een nieuw
boodschappenlijstje voor me te maken, compleet met een overzicht
waar dit lijstje het goedkoopste is. Uiteraard houdt mijn koelkast
hierbij ook rekening met zaken als reistijd en het feit dat ik nooit
naar meer dan twee winkels op een dag ga, want het is een lieve
koelkast en ik heb hem goed opgevoed.
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Over het puberale gehalte van de Thabloid

Spam uit Amsterdam

Enkele weken geleden kwam mij ter ore dat sommige personen,
wiens naam ik al lang weer vergeten ben, de Thabloid uiterst puberaal
vonden. Als toekomstig orthopedagoge ben ik natuurlijk erg door dit
onderwerp geïntrigeerd. Derhalve heb ik besloten een grondige
analyse te verrichten van de laatste twee Thabloids en er de bekende
puberteitstheorieën op los te laten. Laat u vervoeren in de wereld
van Rousseau, Piaget, Erikson en Freud en dan weet u waarom wij
pedagogen uiterst dankbaar zijn voor het feit dat er informatici
bestaan.

Op maandag 8 juni ontving ik, en met mij zeven studiegenoten,
plotseling een enveloppe uit Amsterdam. Opzich niet zo opmerkelijk,
maar deze post werd bezorgd op de universiteit, toch niet mijn
normale postadres.

Om te kunnen zeggen of de Thabloid al dan niet puberaal is, is eerst
van belang om de definitie van puberaal vast te stellen. Daar begint
al meteen het gesodemieter, want natuurlijk zijn de pedagogen het
daar niet over eens. Psychologen trouwens ook niet. In de 16e eeuw
zag men de puberteit alleen als de geslachtelijke rijpwording.
Tegenwoordig is er vooral aandacht voor de psychische ontwikkeling
van een jongere tijdens de moeilijke jaren van de puberteit.

Toen ik dit zag sprong ik een gat in de lucht. Ik had namelijk een
paar weken eerder een oplossing ingestuurd voor de prijspuzzel uit
de vorige Cavia. De prijs: een mega brownie. Echter na de enveloppe
aan een stevig onderzoek te hebben onderworpen bleek er geen
kruimel van zelfs maar een mini brownie. Zou ik dan toch niet
gewonnen hebben?

Freud maakt onderscheid tussen enkele leuke fasen. De fase van de
puberteit heet bij Freud de genitale fase: de puberteit is simpelweg
een herleving van de fallische fase, die rond het zesde jaar plaatsvindt.
Alleen met dat verschil dat tijdens de puberteit het libido van het
kind zich verplaatst van een incestueus heteroseksueel liefdesobject
(het oedipus- of electra complex) naar personen buiten het gezin.
Heel grof gezegd wil een kind nu niet meer zijn moeder neuken of
zwanger worden van haar vader; deze gedachten verplaatsen zich
naar een leeftijdsgenootje. Sorry, ik heb het zo niet bedacht. Je
kunt er de theorie op na zoeken. Freud denkt graag en ongeveer
alleen maar in driften van het ego en zijn visie op enige psychische
ongemakken is dat deze voortkomen uit onbevredigde (seksuele)
driften. Hierdoor kunnen we wel concluderen dat seks een belangrijk
teken is van puberale uitingen. Derhalve neem ik seks, in welke vorm
dan ook, als een criterium van puberaal gedrag.

Het bleek te gaan om de nieuwste uitgave van de Cavia, het
verenigingsblad van VIA de studievereniging van informatica,
kunstmatige intelligentie en informatiekunde aan de universiteit van
Amsterdam.

Na het blaadje eens beter te hebben bekeken, zag ik een artikel
genaamd “Spam uit Nijmegen” dat verhaalde over acht studenten
uit Nijmegen die mee hadden gedaan aan de prijspuzzel. Inderdaad
hebben acht Thalialeden de puzzel ooit eens opgelost, natuurlijk
zonder bij elkaar af te kijken, en een originele oplossing ingestuurd
door een mailtje te sturen met bijgevoegd een scan van de oplossing.
Uit het artikel bleek dat het de mediacommissie van VIA ongetwijfeld
heeft verheugd dat hun prachtige blaadje ook bij de verenigingen in
andere steden gretig wordt gelezen.
Helaas is het in dit digitale tijdperk nog niet mogelijk om oplossingen
per mail in te leveren, waardoor wij actieve Thalialeden niet konden
winnen.
Als troost hebben wij dus ieder persoonlijk een Cavia ontvangen.
Een sportief gebaar van onze geliefde zustervereniging, die gelukkig
onze prestatiedrang niet heeft opgevat als een schamele poging tot
DDos. Cavia bedankt!
Fabian van den Broek
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Hopelijk heeft de integratieborrel 8 juni jongstleden, meer inzicht
gegeven over de koepelvereniging Olympus. Voor de mensen die
nog steeds niet weten wat deze club doet, zal ik nu vertellen waar
zij voor staat.

In de puberteitsfase, die ongeveer loopt van het dertiende tot het
achttiende levensjaar, treedt er volgens Erikson, een post-Freudiaan,
een ontzettende identiteitscrisis op. Er is rolverwarring, verlies aan
continuïteitsbesef en ervaring van contradicties in de zelfbeelden van
de adolescent. Het is de tijd van de grote vriendschappen, het zoeken
naar identiteit, grote idealen en lange gesprekken. Het is de tijd van
het afzetten tegen de ouders of opvoeders of welk gezag dan ook.
Uit de theorie van Erikson leid ik dan ook het tweede en derde criterium
af voor puberaal gedrag. Het tweede criterium is eindeloos geblaat
oftewel onzinnige, lange, nietszeggende en bladvullende stukken.
Het derde criterium is afzetten tegen gezag. Wanneer een stuk aan
één of meer criteria voldoet is het dus puberaal te noemen.

Olympus

Olympus is niet geheel nieuw. Vroeger was er ook al een bètaorganisatie die gezamenlijk evenementen organiseerde. Dat was
BEET en zij waren verantwoordelijk voor het beestfeest, de
paaslympics, de filmnacht en meer van dat soort evenementen.
BEET is failliet en met onenigheden ten gronde gegaan. Toen de
dreiging kwam van het grote, groene, nieuwe gebouw, waar wij de
kantines gaan delen met alle beta-studenten, werd het tijd om flink
samen te gaan werken. Er werd een vereniging opgesteld die dit zou
gaan leiden. Maar deze vereniging kan nog veel meer.
Naast de upgrade naar de nieuwe kantines, organiseert
Olympus de evenementen die vroeger BEET voor
rekening nam. In plaats van het geld te verdelen over
de verenigingen, houdt Olympus nu de winst zelf (of
komt op voor het tekort), om zo steeds betere
evenementen en voorzieningen te regelen voor de
bèta’s.
Olympus organiseert feesten, sportevenementen, maar ook
onderwijsgerelateerde zaken. Zo is het mogelijk om geld te krijgen
voor bijvoorbeeld een symposium. Voorwaarde is dat het niet op
een vakgebied gespecialiseerd is.
Algemene gedachte van Olympus is om de samenwerking, integratie
en voorzieningen van/tussen/voor beta-studenten te bevorderen.
Voor vragen kun je terecht bij olympus@sci.kun.nl, of op de website
http://www.olympus.sci.kun.nl, die naar verwachting 25 juni 2004
de complete informatie over de vereniging zal dekken.
Matthijs Mekking
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Door alleen criteria te ontlenen aan de theorieën van Freud en Erikson
kan ik stellen dat ik een psychodynamische analyse ga geven over
de laatste twee Thabloids. Voor mensen, die erg geïnteresseerd zijn
in de theorieën van Piaget en Rousseau, het volgende: Piaget
onderscheidt 4 stadia, waarin je cognitieve niveau steeds
gespecialiseerder wordt. Voor Rousseau verwijs ik graag naar Hans
van jullie audiovisuele dienst, want bewust of onbewust heeft hij zijn
kinderen volgens de wetten van Rousseau opgevoed. Volg de natuur
van het kind, en rust op uw lauweren!
Dan nu de resultaten van de psychodynamische analyse van de
Thabloids van maart en mei:
De Thabloid van maart heeft een puberaal gehalte van 46% Het
stuk dat over optimizing C/C++ programs ging heb ik buiten
beschouwing gelaten, omdat ik daar geen hol van begreep. Verder is
een dubieus stuk van de secretaris naar de niet-puberale kant
uitgevallen. De inhoudsopgave is dermate puberaal, omdat de
paginanummers alleen voor digitale mensen te begrijpen zijn. Dit is
dus duidelijk een vorm van afzetten tegen de hele niet-digitale wereld.
Het meest puberaal zijn echter de quotes en het stuk “hoe versier
je een vrouw” van ondergetekende. Carnaval, spelletjes tegen de
aio’s en een oproep voor een vier op een rij competitie, vallen
respectievelijk onder seks, afzetten tegen gezag en onzinnig geblaat
en zorgen dus voor een verhoging van het puberale gehalte.
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De Thabloid van mei heeft een puberaal gehalte van 37% Opvallend
aan deze Thabloid is het feit dat er bijna geen seks in voorkomt.
Alleen de quotes en het stuk: uit de oude doos zijn seksueel getint.
Hierdoor is een sterke verlaging van het puberale gehalte tot stand
gekomen. De meeste stukjes vallen namelijk onder onzinnig
bladvullend materiaal. Vooral het stuk van de secretaris over niets is
hier een prachtig voorbeeld van. Al doet het stuk uit de oude doos
het ook wel goed. En vind ik het stuk over hoe je Vier op een Rij
moet winnen ook uiterst onzinnig. Kwantiteit staat dus niet voor
kwaliteit.

beschikbare ruimte. In plaats van een kantine per vereniging gaan
we naar twee kantines voor alle verenigingen. Natuurlijk wordt het
dan een stuk gezelliger (oftewel, gewoon tering druk), maar het zal
wel een stuk beter zijn voor de integratie. Er zijn nog wel wat
problemen met wat we allemaal mee kunnen nemen, maar hier zijn
we nog druk over aan het vergaderen.

Mijn eindbeschouwing is dan ook dat als je alleen de criteria in
overweging neemt het wel meevalt met het puberale gehalte van
de Thabloid. Ze zitten immers onder de 50%. Het grootste deel is
dus niet puberaal. Wanneer je echter in de overweging meeneemt
dat het een blaadje is van een universitaire studievereniging, dan
wordt het een heel ander verhaal. Er zou dan voorzichtig de
hypothese gevormd kunnen worden dat informatici wat achterblijven
in de geijkte ontwikkelingsfasen. In theorie zouden de puberale
uitspattingen namelijk tot een minimum beperkt moeten zijn. We
zitten immers al in de fase van de vroege volwassenheid. De
percentages zijn dan van zo’n hoogte dat verondersteld kan worden
dat een deel van de informatici nog in de vorige fase is blijven hangen.
Slechts een hypothese, maar toch……
Vandaar mijn dank naar alle informatici, want jullie verschaffen ons,
toekomstig orthopedagogen, werk ten overvloede in het proberen
te begrijpen en verklaren van jullie opmerkelijke, grappige,
kinderachtige, maar oh zo interessante gedrag.
Met vriendelijke groet,
Klaartje Willems (Derdejaars orthopedagogiek Gezin en Gedrag)
Bronnen:
Verhofstadt, Denève, L., Van Geert, P., & Vyt, A. (1995). Handboek
Ontwikkelingspsychologie: grondslagen en theorieën. Bohn Stafleu Van Loghum:
Houten
Kruithof, B., Noordman, J., & De Rooy, P. (1994). Geschiedenis van Opvoeding en
Onderwijs. SUN: Nijmegen
Gleitman, H, Fridlund, A.J., & Reisberg, D. (1999).Psychology. W.W.Norton:New York
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We mogen wel onze oude trouwe banken en afgeragde spelletjes
meenemen, of we ruimte hebben voor de tafelvoetbaltafel moeten
we nog zien (boe!!) maar, de X-Box en Thadmin gaan wel mee
(Thadmin moet wel eerst geüpgrade worden zodat de minder
technische mensen er ook mee kunnen omgaan (rare jongens, die
biologen)). De deur van de nieuwe kantine gaat open op 3 september,
en de oude gaat voor altijd op slot op 4 september. We hebben nog
wel hulp nodig met verhuizen van alle troep van de oude naar de
nieuwe kantine. Alle spullen die we niet mee kunnen nemen zullen
we gaan verloten onder de mensen die meehelpen, dus help mee en
verzeker jezelf van een mooie Thalia Trofee. De bestuurskamer blijft
voorlopig nog wel op de 5e verdieping.
Achter de schermen.
Niemand weet nog precies wat ze doen, maar iedereen heeft er al
van gehoord. Nee, niet de USR, maar de nieuwe bètavereniging
Olympus. Deze koepel is ontstaan om de coördinatie en de
communicatie tussen de verschillende verenigingen te verbeteren.
Achter de schermen doet deze koepel al erg veel, zo is het de
organisatie die achter het Beestfeest, de Filmnacht en de B-films zit.
Ze willen ook symposia gaan geven, en veel andere leuke dingen
gaan organiseren. Dus wil je mee helpen met het organiseren van
deze of andere leuke activiteiten, of heb je andere leuke ideeën,
mail: olympus@thalia.nu of breng een bezoekje aan
www.olympus.sci.kun.nl. Of deze nieuwe koepel meer levensvatbaar
is dan BEET zullen we nog moeten zien, maar het is in ieder geval
een goed initiatief.
Dat was het weer voor dit jaar, er rest mij nog maar een ding, en dat
is jullie allemaal een fijne tentamenperiode (whoehahahaha) en een
fijne vakantie toe te wensen.
Ids Braam.
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Kantine Perikelen

PPC

Zo, dat was het jaar alweer. Het is weer bijna afgelopen, kunnen we
allemaal eindelijk van onze welverdiende vakantie gaan genieten.
Eerst nog een stukje schrijven. Wat kunnen jullie van mij verwachten
in dit stukje? Nou eerst een update over onze geweldige kantine, en
een informatief stuk over de nieuwe kantine. En als laatste een kort
stukje over Olympus (wie??) de beruchte nieuwe koepel die weinig
van zich laat horen. [Maar we doen heel veel hoor, achter de
schermen... (van de Voorzitter)]

Partners in Professional Computing BV, gevestigd nabij de universiteit
van Nijmegen, is een ICT-bedrijf gespecialiseerd in zoeksystemen,
database driven websites en logistieke maatwerk software via
internet.

Oudbakken.
Eerst dus de huidige kantine, mooi is die hé? Hij is laatst nog mooier
geworden, doordat we van de BBB ballonnen mochten lenen en
ophangen (BBB bedankt :) ) Deze nieuwe ballonnen hebben wel een
enorme aantrekkingskracht op de medewerkers van de 6e
verdieping, die iedere keer als ze langs komen er toch weer even
aan moeten zitten (helaas altijd wel met een scherp voorwerp. Of
dit per ongeluk is, of dat ze zo altijd hun liefde uiten, weten we niet.)
Maar niet alleen de ballonnen zijn nieuw, we hebben ook een nieuwe
bank van de BBB gekregen. Maar omdat deze bank eigenlijk helemaal
niet van de BBB was, moest die weer terug naar de medewerker
van wie de bank wel was. En die medewerker vond het zo zielig dat
wij niet lekker konden luieren op zijn mooie ietwat afgeragde bank
dat deze toch nog aan ons geschonken is (Hans van de AVD, Hulde!)
Voor meer verhalen over deze bank, zie het stukje van de voorzitter.
Ook hebben we van Andrew, onze verloren zoon, een mooie fleurige
rode bank gekregen, geweldig! Zo komen we aan ons mooie
meubilair. Helaas gaan we volgend jaar samen met BeeVee en Desda,
dus ze zullen wel snel stuk gaan.
Nieuwbakken.
Zoals jullie weten moeten we afscheid gaan nemen van onze lieve
kantine. Veel heeft onze trouwe kantine meegemaakt, er is gehuild,
gelachen, gevochten en geslapen. Voor Thalia leden is het meer dan
een simpele kantine, het is meer ons toevluchtsoord, onze
ontmoetingsplek, ons thuis. Maar volgend jaar wordt het allemaal
anders (snik). We gaan dan over naar de nieuwe kantine, in het
Huygens-gebouw. Er gaan een aantal dingen veranderen, zoals de
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Voor de verdere uitbreiding van deze werkzaamheden zoeken wij:
· C/C++/VB ontwikkelaars
· Website ontwikkelaars (.NET/ASP/SQL server)
· Systeembeheerder Microsoft netwerk & Microsoft internet servers
Voor alle bovenstaande functies zoeken wij iemand die zelfstandig
kan werken, eigen initiatief toont en binnen een informele werkkring
graag zijn bijdrage levert. Ook als je nog niet over alle benodigde
kennis beschikt maar het vak wil leren ben je welkom. Alle
werkzaamheden worden binnen ons eigen kantoor te Nijmegen
uitgevoerd en kunnen zowel in een parttime als fulltime verband
worden uitgevoerd.
Heb je interesse in een van bovenstaande functies, neem dan contact
op met:
Partners in Professional Computing BV
Drs Jack van Poll
Javastraat 68
Postbus 1144
6501 BC NIJMEGEN
T 024-3297777
F 024-3297778
E jack@ppcnet.nl
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Geld verdienen als student?
Een leuk project tijdens de vakantie...
PHP / MySQL / HTML coden!
HBO Nederland zoekt 2 à 3 studenten die tijdens de vakantieperiode
samen met twee medewerkers aan de slag willen om de
studentenadministratie om te zetten van Microsoft® Access 97 naar
PHP / MySQL / HTML.
Aan dit project zal in teamverband worden gewerkt.
Dienstverband: full-time, in loondienst.
Betaling bruto: 10 euro per uur
Werklocatie: Kortestraat 1, looptijd circa 7 min. vanaf station
Arnhem.
Het project is een echte uitdaging. De studentenadministratie wordt
namelijk niet alleen gebruikt voor het invoeren, bekijken, wijzigen en
afdrukken van studentgegevens, keuzevakken en examenresultaten.
Ook wordt die gebruikt voor het maken van collegekaarten, certificaten
en rapporten, het bijhouden van betalingen, stagegegevens, et cetera.

Thabloid

hoe zal ik het zeggen: het idee was leuk, de inhoud minder, de
uitvoering zoog (niet lekkerlijk, maar zelf al beginnen te lachen
voordat je de zin hebt uitgesproken, en die zin is dan nog niet eens
grappig ook, dat is niet bevorderlijk voor de kwaliteit van je
voordracht).
Na de drie rondes was er nog een finale ronde, gespeeld door de
twee teamcaptains, die dezelfde set van tien vragen op zich af gevuurd
kregen en dan a of b moesten antwoorden. De eerste kans was
voor Klaartje, dus mocht Matje met Diogina mee naar achteren.
Ondanks een tijdelijke black-out van Matje bij de vraag welk
lichaamsdeel van de man dezelfde lengte heeft als zijn neus (dus
daarom hebben negers van die grote neuzen), wist Thalia hier zelfs
nog de voorsprong te vergroten, al weet ik niet of alle heren-metvriendin zo blij waren met de vragen ('134 keer?! Ik wil dat ook!').

Gevraagd:
- U dient te beschikken over uitvoerige kennis van PHP, MySQL & HTML.
- Kennis van Microsoft® Access 97 is een pré.

Al met al was het een zeer leuke quiz, niet in het laatst dankzij de
quizmaster, 'Leo the Lion', een bosjesneger met humor en energie
voor tien, de 'Leontien' Diogina, die zeer overtuigend een bitch wist
te spelen, en de Jury. Thalia heeft verdiend gewonnen van onze
aanstaande leraren (en dat moet gaan lesgeven), en het publiek
hielp graag mee om de prijs van 100 biertjes op te maken. We
kregen een uur, tien minuten waren genoeg.

Sollicitaties voorzien van CV uitsluitend schriftelijk aan:

M.v.gr,

HBO Nederland
t.a.v. Dhr. M. Di Giovanni
Kortestraat 1
6811 EN Arnhem

Buurman

Vragen?
Neem dan op maandag, dinsdag of vrijdag telefonisch contact op met
de heer De Jonge, via: 026 - 351.63.79
Voor algemene informatie over HBO Nederland kijk op:
www.hbonederland.com
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Diogenius II
Dinsdag 8 Juni streed het Thalia-team de 'battle of minds' tegen
Postelein in Diogenes. Ondanks een iets mindere start, wist het Thalia
team toch nog met de winst aan de haal te gaan, dankzij een
overwinning van 18 tegen 11! Matthijs, Fabian en Alex hadden
duidelijk de overhand op Klaartje, Annemiek en Harm, die uiteindelijk
overgingen tot argumenten als 'cola lijkt meer op ice-tea dan
grenadine' en 'hij [Fabian] heeft geen sociaal leven, hij kijkt alleen
maar films'.
Inderdaad hebben 'onze' jongens de punten van de film-vragen
voornamelijk te danken aan Fabian, maar ieder had zo zijn kwaliteiten.
Alex heeft een geweldige headbang-demonstratie weggegeven,
ondanks dat hij af en toe het headbangen zelf vergat, en Matthijs
was een sterke met de muziek-vragen.
De quiz bestond uit verschillende vragen in drie ronden, 'koppen',
'schieten' en 'scoren' genaamd. De heren moesten in de eerste ronde
bijvoorbeeld de juiste uitvinding bij de het juiste hoofd van de uitvinder
te zoeken, headbangen en een aantal filmfragmenten met onthoofde
personen benoemen.
Bij de tweede ronde ging het om films waarin flink werd geschoten,
een aantal beelden achter elkaar zien waar een rode draad doorheen
liep en dan de uiteindelijke vraag beantwoorden ('bij schieten denk
ik aan een pistool, bij een pistool aan kogels, etc.'). Bij de derde
ronde moesten de deelnemers zegen of de hoofdpersoon uit het
getoonde filmfragment het meisje wel of niet zou scoren, een vraag
met allemaal getallen uit de voetbalwereld die tezamen een
telefoonnummer vormden etc.
Ook waren er nog genoeg hilarische momenten, zoals Fabian, die
de hele zaal plat kreeg voordat hij überhaupt was begonnen aan zijn
mop, en de ode van Thalia, gaande over waarom zij het andere
team niet wilden scoren (iets met niet in veel gebruikte gaten willen
boren). De ode van het andere team, in Romeo&Julia stijl, was ja,
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(Dit is een HomeShoppingProgramma)
Jim: Vroeger moest iedereen elke dag naar zijn e-mail kijken om
te weten wat er gebeurde in NIII-onderwijs-land!
Mike: Maar Jim, dat is verschrikkelijk!
Jim: Zeker! Vooral omdat je toch al elke dag keek naar je email, is het heel vervelend om elke dag naar je e-mail te
moeten kijken!
Mike: Maar Jim, natuurlijk!
Jim: Gelukkig is er nu BlackBoard®©! Dit lost al uw problemen
op! U hoeft alleen maar ook nog elke dag in te loggen op
BlackBoard®©, en met uw modemverbinding duurt dit
maar 1 minuut en 50 seconden!
Mike: Maar Jim, dat is geweldig! Krijg ik dan alle informatie van de
NIII die ik maar wil?
Jim: Maar natuurlijk Mike, het is geweldig! U hoeft maar naar 2
informatiebronnen per dag te kijken, in plaats van 1!
Mike: Het is ongelofelijk! En dat alles in 1 minuut en 50 seconden
per dag?
Jim: Zeker! Dit levert een jaarlijkse besparing van -11 uur op,
tijd die u beter kunt gebruiken voor andere dingen!
Mike: Jim, moet ik hier ook nog wat voor doen?
Jim: Nee, helemaal niets! Alleen maar elke dag opnieuw inloggen!
Mike: En wat als ik dit niet doe?
Jim: Dan mist u allerlei belangrijke informatie, die u vroeger
vanzelf in uw mailbox tegen kwam.
Mike: En Jim, dat wil niemand!
Jim: Nee, dat was veel te onhandig!
Mike: Dus kijk elke dag op uw BlackBoard®© en bespaar -11 uur
per jaar!
(Wil jij ook weer het NIII-onderwijsnieuws gewoon in je mailbox?
Gratis en voor niets? Schrijf je in op http://
onderwijsnieuws.entiteit.nl/ en mis niks meer!)
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Van de Secretaris
Een nieuwe Thabloid en dus ook weer een nieuw stukje van jullie
secretaris. Gelukkig heeft Fabian bij zijn mailtje deze keer wat
pointers gegeven voor mogelijke onderwerpen van de stukjes,
want zoals iedereen zich vast kan herinneren had ik vorige keer
geen idee voor een onderwerp. Laat ik ze eens één voor één
bekijken.
- een verslag van hoe dit academisch jaar jouw is bevallen?
Hmm het academisch jaar?? is dat nu al voorbij? Dat ze dat niet
eerder hebben gezegd.
- een verslag van iets leuks dat je laatst hebt meegemaakt
bij informatica?
Iets leuks bij informatica, phoe even nadenken... er was toch dat
ene met... oh nee dat was niet echt leuk of ehh dat andere... nope
dat is niet echt geschikt om in de Thabloid te zetten. Eerst even
verder kijken naar de andere puntjes.
- een verslag van iets leuks dat je laatst hebt meegemaakt
buiten informatica? (pinkpop ofzo)
Hmm nog niet naar een festival geweest dit jaar, wel een hele boel
leuke dingen gedaan, maar helaas zijn de meeste wazige plekken in
mijn geheugen (heb ik al gezegd dat alcohol ook een minder prettige
kant heeft ;) )
- een recensie van een film/boek/optreden/college?
Oeh dit zou ik wel moeten kunnen doen, even nadenken wat is ook
alweer de laatste film die ik gezien heb. Oh ja 'Troy' nou die is ook
niet echt moeilijk te recenseren, maar met vier woorden heb je nog
niet echt een stukje (voor diegene die zich afvragen welke vier
woorden dat waren 'Het boek is beter', voor diegene die nu zoiets
hebben als 'Is daar een boek van?' ga het Honoursprogramma
volgen op de uni, vooral het vak 'Great Texts I' en schaam je diep,
omdat je je Homerus niet kent).
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Waarom wij Pedagogiek niet willen scoren
die lui zijn van pedagogiek
hun liefde voor kinderen, da's pas ziek
daarom zijn het allemaal van die moederfiguren
vandaar dat ze geen auto kunnen besturen
ze kunnen ook al niet achteruit inparkeren
maar we kunnen wel makkelijk in hun geslacht verkeren
die ene jongen, genaamd Harm
we willen niet scoren in zijn endeldarm
jullie zijn alleen goed voor de domme seks
vraag dat maar na aan Alex' ex!
maar waarom willen wij jullie niet scoren?
we willen niet in teveel gebruikte gaten boren
berijp ons niet verkeerd, wij zijn best schappelijk
maar jullie scoren, dat is gewoon te makkelijk
wij houden niet van pedo-vrouwen
en we willen hem ook niet in die homo douwen
we spelen met jullie open kaart
jullie zijn mentaal echt niet de moeite waard
kortom, van jullie allerlekkerste wijven
krijgen wij, van Thalia, nog steeds geen stijve
en vinden jullie het toch leuk om ons te zien,
zeg ik: zoek maar een jongen van veertien.
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Alex vroeg nog aan de presentator (Leon van den Zanden) of het
moest rijmen. Hij adviseerde ons van wel, want anders zouden we
slechts aankomen met:
"Jullie zijn hoeren!"

Thabloid

- een horoscoop?
Aha eindelijk iets leuks, eventjes vlug kijken op
http://www.horoscoop.nl
De horoscoop van 03/06/04 voor Maagd :

Daar had hij dan ook wel weer gelijk in. Helaas zijn we het origineel
kwijtgeraakt, maar we hebben hem nog helemaal kunnen reconstrueren. Bewonder dit hoogstaande werk nogmaals hiernaast.

Breng jouw mooie woorden in de praktijk. Nieuwe ontwikkelingen
kunnen gunstige gevolgen voor je hebben. Opgelet met cocktails
van geneesmiddelen.

Op dit punt trok Postelein het niet meer, en beschuldigde Fabian van
het niet hebben van een sociaal leven. Gezien de opkomst van pedagogiek, zit het bij hun een stuk beter. Slechts vier van de geschatte
700 pedagogen waren het vrouwenteam aan komen moedigen.
Terwijl bijna onze hele studie in Diogenes zat, zij hebben immers
toch niks beters te doen :P.

Tja de eerste twee zijn opzich wel duidelijk, maar een cocktail van
geneesmiddelen wat denken ze wel dat ik ben, een junkie ofzo ??
Toch maar iets anders gebruiken voor mijn stukje.

Natuurlijk zaten zij er niet voor niets, zij wisten ook dat er honderd
bier te winnen viel. Door de spannende tussenstand, trokken sommige
supporters het niet meer en begonnen te roepen als wij het niet
meer wisten. Zo wisten we, dankzij de NEC-supporter Veronique,
de voetballiederen-ronde winnend af te sluiten.
Het einde van de quiz nadert. In de finale ronde moesten de captains
tien vragen in een razend tempo beantwoorden. Er kon al niet veel
meer misgaan. Zelfs dat Matthijs dacht dat zijn penis in rust evenlang
was als zijn neus, kon de overwinning niet meer in gevaar brengen.
Met een spetterende eindstand van 18-11 konden we onze prijs in
de wacht slepen. De honderd bier moesten voor twaalf uur
opgedronken worden, maar wij wisten ze een een klein half uurtje
er doorheen te jagen.
Fabian van den Broek & Matthijs Mekking

- een raadsel/puzzel?
Ok dit ligt me wel. Even een raadseltje zoeken uit mijn grote
verzameling
Hij die het maakt, houdt het niet.
Hij die het neemt, weet het niet.
Hij die het weet, wil het niet.
Hij die het verzamelt, moet het vernietigen.
Wat is het ?
Antwoorden naar nieuws@thalia.nu :)
- voor de studenten: een verkiezing leukste docent/college?
Denk dat ik hier te weinig colleges voor volg ;)
- voor de docenten: een verkiezing leukste student?
Niet van toepassing, maar voor de docenten; ik wil mezelf wel
nomineren.
- voor alle medewerkers en rlabbers/afstudeerders: iets over
je onderzoek?
Nog lang niet van toepassing :)
- een interview met je astrale zelfreflectie
Ok dit wordt leuk, even in trance raken zodat ik contact kan komen
met mijn astrale ik ...
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Wel en Wee
Michiel Graat tijdens Wiskunde Logica over Godel:
het schijnt dat wiskundigen de pimps van de oudheid waren
Bas Lijnse: He was a Psi.I.M.P.
René: Als het goed waait, dan kun je het zelfs met jezelf doen
Janos Sarbo: ik zal duidelijk zijn..
Linsey tegen Freek: Dan ga jij nu verder programmeren en dan ga
ik nu met hen mee eten
Klaartje: mijn algemene ontwikkeling is veel beter als die van hen
Linsey: Ik ben helemaal niet vaak dronken, maar als ik dronken
ben, dan ben ik ook goed dronken.
Bernard: En toen werd ze wakker en toen was ze dood.
Kees Koster: He Hans, werk jij hier ook nog?
Martijn: Niet alles wat je op ‘t vuur gooit en brand, gaat dood.
Erik: Het is de bedoeling Joost te laten slagen voor T3 dit jaar.
Joost K.: Ik wens je veel succes!
Ernic tijdens het uitleggen van de horizontale en verticale
representatie van lineaire functies:
Ik ga iedere morgen van horizontaal naar vertikaal
En nog een Haiku om het af te leren
Buiten
De computer piept
Foutmeldingen op het scherm
Ik staar naar buiten
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Diogenius I
8 juni jongstleden trad Thalia in het strijdperk tegen Postelein in de
welbekende multimediaquiz van Diogenes. De winnaar kon honderd
bier verdienen. Thalia trok ten strijde met Fabian "niet-sociaal leven"
van den Broek, Alex "een punt eraf" Valen en Matthijs "captain"
Mekking.
In het team van Postelein zaten Harm, Annemiek en de onder onze
al welbekende (of moet ik zeggen beruchte?) Klaartje. Een eitje
dus, vooral omdat we al flink hadden ingedronken tijdens de olympus
borrel. Het pedagogiek had ook wel ingedronken, en dat was ook in
ons voordeel.
We begonnen slecht. De pedagogen hadden een flitsende start, terwijl
het Thalia team nog van de borrel bij moest komen. Alex besloot er
iets van te zeggen, wat ons een punt aftrek opleverde. Zo stond
onze score zelfs een tijdje op -1. Gelukkig kwam het Thalia team op
tijd los, en konden we een voor een alle vragen over muziek
(Matthijs), film (Fabian) en wetenschap (Alex) makkelijk beantwoorden. Maar ook dankzij een headbangende Alex, een
moppentappende Fabian (druk, drukker, drugst) en een zatte Klaartje
konden we genoeg punten binnen slepen.
Dat laatste bleek vooral tijdens het raden van de mystery guest. Als
wij vroegen of deze persoon een programma presenteerde (en het
antwoord was nee), vroeg het Postelein-team voor de zekerheid
nog of deze gast:
1. bij TMF presenteerde,
2. een quiz presenteerde,
3. bij de commerciele omroep presenteerde.
Ook ons lofdicht was een stuk beter. Dit stukje subtiele, literaire
werk is in luttele minuten onder het genot van een dabje door het
team geschreven.
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inwonersaantallen bij de landenlijst, zodat het een spannender spel
kan worden, door een extra verassingelement.
Gezien de eindscore zou ik volgende keer maar eens goed nadenken
voordat je een grapje over CLEAN maakt.
Ids Braam
Literatuurlijst.
[1] :
http://www.criticalmiss.com/issue3/nukecrap1.html
[2] :
http://richter.colorado.edu/~sethmc/nuke/
Hier ook meer informatie over nog een spelvariant ‘nuke the
beejezus out of the united states’

Thalia´s X-Box borrel
Woensdag 9 juni, vanaf een uur of 4, werden vrijwel alle medewerkers
op de 5e verdieping gewekt door het geluid van piepend rubber en
fluitende kogels. Het was geen oorlog, en er was ook geen aanrijding
op de Heijendaalseweg, maar het was een van Thalia’s borrels.
Neem de bekende voorraad bier, wijn en borrelnootjes, voeg hier
een stel gameconsoles, beamers, projectieschermen en gamers aan
toe, en je hebt de nodige ingrediënten voor een gameborrel! Enkele
uren lang was onze kantine (of eigenlijk meer de omgeving hiervan)
het strijdtoneel voor ruimtegevechten op planeet Halo, scheurende
Beetles in Midtown-madness en lompe knokpartijen in Soul Caliber.
Naast de vrijblijvende potjes gamen was er ook een competitie,
waarbij het ging om de snelste tijd in Midtown-madness. Martin van
de Goor leek de snelste te zijn, maar kwam net iets tekort in zijn
bochtenwerk en moest het dus verliezen van Martijn Vetthausz. Als
Martijn één lantaarnpaal en een terrasje minder had geramd, had hij
het kunnen winnen van Juul, die de snelste tijd neerzette en bij wie
ik overigens nóóit in de auto zal stappen ;-) .
Verder wil ik graag iedereen bedanken voor z’n aanwezigheid, Matthijs,
Bernard, Eric en Koen voor het uitlenen van hun gameconsole, en
met name Microsoft van wie wij een X-Box cadeau hebben gekregen!
Rob van Kempen
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Leuke spelletjes voor weinig geld
Laatst had ik even een gip-dip en zin om een spelletje te spelen en
zoals dat gaat tijdens een gip-dip zin in een gewelddadig spel. Iets
met ontploffingen en veel slachtoffers. Iets met grote gewelddadige
wapens. Iets met atoombommen.
Toen vond ik het spel “nuke the crap out of Europe”[1], een spel
waarbij het de bedoeling is om, door atoombommen op landen te
gooien, zo veel mogelijk slachtoffers te maken.
Zoals het spel is opgezet is het verschrikkelijk smakeloos, maar
toch educatief. Waarbij het vooral de bedoeling is dat je het speelt in
een werelddeel dat je niet kent, zodat je hier de topgrafie van leert.
Na enig nadenken over mijn topografiekennis van europa had ik
toch maar even een ‘nuke the hell out of Afrika’ opgezocht. Zodat
het een spannend en leuk spel zou worden.
Doel van het spel:
Zoals bij zo veel spellen is het doel van het spel zo veel mogelijk
punten te behalen. Punten krijg je voor het doodmaken van mensen
(het doodmaken van mensen was natuurlijk in het spel zelf, het is
niet de bedoeling dat je snel even je medespelers een kopje kleiner
maakt, hoewel dat een interessante variant zou zijn). Als je
bijvoorbeeld van zuid Afrika een platgegooide radioactieve verglaasde
woestenij maakt, levert je dat 43.4 miljoen punten op. Uiteindelijk
wint degene die het meeste punten heeft gekregen, wat ook redelijk
standaard is in dit soort spellen.
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drie kruisjes op een land komen dan is dat land vernietigd en krijg je
een aantal punten gelijk aan het aantal inwoners van dat land. Simpel,
maar toch amusant. En doordat je blind de landen koos, en niet
precies wist waar de landen lagen was het een spannend spel.
De spelers.
Fabian “Osama” van den Broek
Matthijs “Bush” Mekking
Joost “Saddam” de gekloonde
Mac “Plasmeijer” Intostie
Ronald “Castro” Wind
De spelleider.
Ids Braam.
Het spel.
Het begon al snel met een pre-emptive strike van “Bush” op Cape
Verde, en een vervolg aanval van “Saddam” die Cape Verde
afmaakte, de eerste 0.4 miljoen punten waren gescoord. En daarna
werden in snelle aanvallen één voor één alle landen van Afrika
verpulverd. Een succesvolle aanval van “Osama” op Nigeria leverde
hem 123,3 miljoen punten op (Ik wist niet dat er zo veel mensen in
Nigeria woonden, dus zie je: educatief spel ;) .) En zorgde ervoor
dat het al redelijk duidelijk was wie er zou gaan winnen. Tegen de
eindfase van het spel was de vaart er een beetje uit, maar dat
drukte de pret niet.

Nu kiest iedere speler om de beurt een land. Op dat land wordt dan
een atoombom gegooid en dat representeerde wij door twee kruisjes
op het land te zetten. Door de fall-out van deze bom komt er op
alle omliggende landen ook een kruisje. Als je er voor zorgde dat er

De eindscore.
1. “Osama” 264,5 miljoen punten
2. “Plasmeijer” 153,4 miljoen punten
3. “Saddam” 142,8 miljoen punten
4. “Castro” 128,2 miljoen punten
5. “Bush” 85,4 miljoen punten
Conclusie.
Een leuk, leerzaam en vooral smaakloos spel, wat tegen de eindfase
een beetje traag wordt, maar wat zeker leuk is om een keertje te
spelen. Een mogelijk verbeterpunt is het weglaten van de

010011

010100

Spelverloop.
Het gaat als volgt. Als eerste print je een kaart van Afrika uit zonder
de landnamen erop, een landkaart met de namen en een lijst met
inwoners en namen van landen. De landkaart met namen is alleen
voor de spelleider.

