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Even voorstellen: Thabloidcommissie
Een nieuw jaar en dit jaar ook een nieuw team dat jullie mag
voorzien van een mooie thabloid. Het team bestaat uit 2 personen,
Mathijs Schmittmann en Wouter Roelofs, beide Informatiekunde
studenten.
Mathijs
Dit jaar informatiekundestudent, vorig jaar informaticastudent; ach
zo weet ik in ieder geval het maximale uit mijn eerste jaar te halen.
Toen mij gevraagd werd om mee te helpen aan de thabloid kon ik
uiteraard geen nee zeggen, wie wil er nu niet zo’n droombaan? ;)
Naast de thabloidcommissie zit ik ook in de weekendcommissie die
voor jullie volgend jaar een schitterend weekend gaat organiseren.
Wouter
Alweer vierdejaars Informatiekundestudent, wat gaat de tijd toch
hard. En na drie jaar wordt het toch wel eens tijd iets meer te
betekenen voor je studievereniging nietwaar? :)
Toen René (Joosten, red.) me vroeg voor de Thabloid, ben ik
uiteindelijk maar gezwicht. Ik zal me 99% inzetten om de Thabloid
ook dit jaar weer een leuk, gevuld blad te maken.
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Nieuw Bestuur
Nu de eerste thabloid van het
jaar weer bij jullie op de mat
ligt, is het natuurlijk handig om
ook maar eens het huidige
bestuur voor te stellen. Een
nieuw collegejaar betekent
meestal ook een aantal nieuwe
bestuursleden. Dit jaar zijn dat
er 4,5 van de 5. Hier komen ze:
De voorzitter
Ik ben Sander van Hooft,
wanneer deze Thabloid
verschijnt waarschijnlijk alweer
21 jaar jong en in 2004
begonnen aan
informatiekunde. Sinds 6
oktober 2005 ben ik voorzitter
van Thalia, wat een nogal
divers takenpakket met zich
meebrengt. Allereerst ben ik
eindverantwoordelijke voor
alles wat Thalia organiseert.
Verder coördineer en leid ik
ALVʹs en
bestuursvergaderingen,
vertegenwoordig ik de
studievereniging op externe
activiteiten (zoals
vergaderingen en borrels), en
mag ik op die manier ook een
hoop relaties opbouwen en/of
onderhouden. Ik ben ook actief
in de introductie‐ en
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lustrumcommissie.
Inderdaad,

lustrumcommissie, want Thalia
viert dit jaar zijn vijftiende
verjaardag, oftewel derde
lustrum, en daarom zijn we in
november een week lang feest
gaan vieren tijdens de Thalia
lustrum week!
De secretaris
Ik ben Linsey Roijendijk en
studeer nu voor het 4e jaar
informatica. Ik ben dit jaar
bezig met het afronden van
mijn bachelor om volgend jaar
een master te gaan volgen bij
Kunstmatige Intelligentie.
Daarnaast vervul ik een functie
binnen het Thalia‐bestuur.
Als eerste ben ik de secretaris:
ik zorg onder andere voor de
ledenadministratie, het
aanhouden van externe
contacten en de archivering
van zaken. Dus als je nog
mensen weet die zich willen
inschrijven bij Thalia, dan kun
je ze contact met mij op laten
nemen. Tevens ben ik
evenementencommissaris. Dit
betekent dat ik me bezig ga
houden met het organiseren
van de leuke/gezellige
evenementen. De jaarlijkse
evenementen zoals het
pooltoernooi en het gala, maar
ook nieuwe evenementen zoals
schaatsen en een kroegentocht

staan op de planning. Een
nieuwe commissie waar ik me
in bevind is de eerstejaarscie.
Deze commissie, die bijna
alleen uit eerstejaars bestaat,
zal speciaal voor eerstejaars
(en soms ook voor de
ouderejaars) evenementen
organiseren. Ik hoop jullie
natuurlijk allemaal een keer
tegen te komen bij de komende
evenementen!
De penningmeester
Ik ben degene die:
♦ vorig jaar al een paar
maanden in het bestuur zat
♦ een paar weken geleden op
de kas is gaan zitten en er nog
niet vanaf gekomen is
♦ daar af en toe wat uit haal als
andere bestuursleden daar
een goede verklaring (en
bonnetje!) voor denken te
hebben
♦ ook veel in de kas stopt, als
onze secretaris weer eens een
aantal leden dan wel
begunstigers heeft weten te
strikken
♦ uiteraard niet zomaar loopt te
goochelen met geld, maar ook
nog denkt dat ʹie weet waar
ʹie mee bezig is
♦ de kascontrole ervan moet
overtuigen dat er echt niet
gegoocheld wordt met geld...

♦ verder ook een bepaalde

commissie onder zich heeft
welke grootste plannen heeft
met de website
♦ tijdens de vakantie van deze
commissie zelf even een
wachtwoord‐reset‐scriptje
heeft gemaakt op de website,
welke uiteraard niet meteen
wilde werken...
♦ daar zowel borrels als de
eerstejaarsboekverkoop heeft
verzorgd, naast nog wat
kleinere dingen
♦ door de nieuwe opzet van het
bestuur ook samen met
Linsey de Leuke en
Ontspannende Dingen
verzorgt
♦ namens Thalia met nog een
stuk of 7 studieverenigingen
in de galacommissie zit
Of simpeler gezegd: ik ben
jullie penningmeester,
voorzitter www‐commissie en
vice‐voorzitter
evenementencommissie en
voer dat prachtige allegaartje
aan functies met plezier uit:
penningmeester en www‐
commissie zijn me op mʹn huid
geschreven en met Linsey
samenwerken wil iedereen
wel ;)
Bram Vonk
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De onderwijscommisaris
Een nieuw bestuur met nieuwe
ideeën, dus een nieuwe
commissaris. Deze commissaris
mag alle onderwijsgerelateerde
zaken op zich nemen. Ik, Bart
van der Linden, 3e jaars
informatiekundige, mag deze
taak op zich nemen.
Ik heb veel plannen die ik ga
proberen te realiseren.
Voorbeelden zijn:
samenwerking met andere
studieverenigingen, zoals JFV
(rechten) en synergy
(bedrijfswetenschappen). Het is
de bedoeling een debat met JFV
te organiseren. Verder staat in
de planning het TOEC boek
(evaluatie vakken) te
herintroduceren en natuurlijk
de boekenbundels.
Al met al, we gaan er een mooi
educatief jaar van maken.
De Publiciteitscommisaris
Ik ben René Joosten, jullie
publiciteitscommissaris. Dit
betekent, behalve dat ik de
zorg heb voor de Thabloid, ik
ook de persoon ben die er voor
gaat zorgen dat het geld binnen
blijft stromen. Daarnaast ga ik
proberen jullie
alcoholpromillages op peil te
houden tijdens alle
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aankomende borrels. Dat zijn

in ieder geval mijn hoofdtaken.
Verder zullen jullie me ook wel
wat vaker overal zien
rondhobbelen, met name ook
in de kantine die ook onder
mijn verantwoordelijkheid valt.
Naast Thalia probeer ik ook
nog wat te studeren. Ik zit op
het moment in mijn 4e jaar van
informatiekunde en volgend
jaar kan ik beginnen aan de
master van
bedrijfswetenschappen. Ik
hoop jullie vaak te zien bij alle
borrels en dat jullie vele stukjes
mogen inzenden voor de
thabloid!

De bestuursleden vlnr: Bart, Sander, Linsey, Bram, René
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Recept van Adriaan: Pindasoep
Net dit weekend geleerd van een Surinaamse verpleegster. Het is
een traditioneel gerecht. Eenvoudig en snel te maken. De beste
pindakaas hiervoor is de goedkoopste. PCD of zo, van de Aldi.
Selderijblad is belangrijk. Kan je op de zaterdagmarkt kopen bij de
kruidenkraam op het Kelfkensbos, of ook in de supermarkt.
2 personen als hoofdmaaltijd, of 4 als vooraf.
♦
4 kippenpoten
♦
1 ui
♦
1 teen knoflook
♦
2 tomaten
♦
200g pindakaas
♦
400ml bouillon
♦
bosje selderijblad
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Zet een pan met rijst op voor 2 personen. Zet ook nog wat
water op om te koken.
In een braadpan of steelpan (niet een koekenpan, want die
zijn niet diep genoeg) braad je 4 kippenpoten (iets met bot, in
ieder geval). Gooi er nog een gesnipperde ui bij. Pel een
teentje knoflook en gooi die ook in de pan. Eventjes
doorbraden tot de ui glanst.
Snij twee tomaten in blokjes en gooi die bij de kippenpoten.
Ondertussen kookt het water. Doe de pindakaas in een kom
en giet er een beetje heet water bij. Goed doorroeren. Nog
wat heet water, roeren, enz. totdat je een glad papje hebt. Giet
dit bij de poten, ui en tomaten.
Giet langzaam, al roerend, de bouillon erbij. Vooral goed
mengen. Een paar minuten zachtjes laten koken.
Snipper het selderijblad en gooi het boven op de soep. Een
keer snel doorroeren en nu serveren.
Is de rijst nog niet verbrand? Dan serveer je een schep rijst
met een schep soep erover heen.
Adriaan de Groot (meesterkok)
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Puzzel
Uiteraard in deze thabloid ook weer een puzzel en om een beetje
met de tijd mee te gaan, een sudoku puzzel. Maar eerst de oplossing
van de vorige puzzel:
Oplossing Midaspuzzel (Thabloid 3 2004/2005):
‐stel het aantal kamers in het paleis op n
‐dan zijn er n2 kisten met goudstukken en n3 goudstukken
‐er wordt 1 kist weggegeven, dus er zijn n3 – n goudstukken te
verdelen over 6 mensen.
Oftewel 6 | (n3 – n) voor alle n in de Natuurlijke getallen?
Antwoord:
Ja, er is altijd een eerlijke (lees gelijke) verdeling van goudstukken
mogelijk, want:
Als 6 een deler is van x, dan geldt ook dat 2 een deler is van x en dat
3 een deler is van x (ga na).
(n3 – n) = n (n2 – 1) = n (n – 1) (n + 1) = (n – 1) ∙ n ∙ (n + 1)
Oftewel het aantal goudstukken is altijd gelijk aan de
vermenigvuldiging van drie opeenvolgende getallen.
Bij drie opeenvolgende getallen zitten altijd een 2‐voud en een 3‐
voud, dus is n3 – n altijd deelbaar door zes.
Uit de vele goede inzendingen die we hebben mogen ontvangen
heeft Thalia er één random uitgetrokken. René Wolferink is de
winnaar. René heeft een Trui gewonnen! Gefeliciteerd René!
Niks gewonnen? Niet getreurd. Deze Thabloid bevat weer een
puzzel waarmee je kans maakt op een fantastische prijs.
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Maar voordat we jullie voorschotelen met de nieuwe puzzel willen
we graag wat vertellen over de geschiedenis van sudoku.
De sudoku werd begin 2005 ontdekt als nieuwe puzzelsoort in
Groot‐Britannië, maar is eigenlijk al eeuwenoud. De basis voor de
sudoku‐puzzel zoals wij die nu kennen is een magisch vierkant. Het
eerste magische vierkant stamt uit China. In dit vierkant van 3x3
moeten alle getallen van [1‐9] zo worden gerangschikt, dat de
sommen van elke rij en kolom en van beide diagonalen gelijk aan
elkaar zijn.
Volgens de overlevering kreeg de mythische keizer Yu voor het
eerst zo’n magisch vierkant te zien in een visioen. Het vierkant zat
in het patroon op de rug van een schildpad. Voor de Chinezen staan
de even getallen voor Yin (het vrouwelijke aspect van het leven) en
de oneven getallen voor Yang (het mannelijke aspect).
De Europeanen waren al vroeg gefascineerd door de magische
vierkanten uit het oosten, die warden beschouwd als symbolen met
magische krachten. Ze maakten deze vierkanten echter niet alleen
met cijfers, ook met letters warden mooie magische constructies
bedacht.
Pas in de achttiende eeuw warden magische vierkanten in Europa
een tijdverdrijf voor mensen met wiskundig talent. De Zwitserse
wiskundige Leonard Euler construeerde als eerste magische
vierkanten van verschillend formaat. Zijn Latijns vierkant voldoet
bijna aan de principes van sudoku die wij nu kennen.
Aan het einde van de jaren zeventig publiceerde het tijdschrift Math
Puzzles and Logic Problems van Dell Magazines de eerste sudoku’s.
Dell noemde deze puzzels Number Place en voegde een extra
voorwaarde toe aan Eulers magisch vierkant. Naast het plaatsen
van de cijfers van [1‐9] in alle rijen en kolommen moet de puzzelaar
ze nu ook plaatsen in vierkantjes van 3x3.
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De regels
Voor het oplossen van een sudoku‐puzzel moet je de lege vakjes in
het diagram invullen met de cijfers 1 t/m 9. Daarbij mogen de cijfers
in elk vierkant van 3x3 hokjes, in elke rij en in elke kolom maar één
keer voorkomen. De puzzel is op te lossen zonder gebruik te maken
van backtracking! Verder zijn er geen bijzondere (wiskundige)
technieken nodig, we verwachten dat iedereen die dit blaadje onder
zijn neus krijgt wel in staat moet zijn om het op te lossen… :)
Hier dan eindelijk de puzzel van deze week, succes!

Als je klaar bent: zet de eerste en laatste rij cijfers achter elkaar en
mail dit naar info@thalia.nu. Afhankelijk van het aantal
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inzendingen verloten we een iPod of een lollie.

Sterrenbeeld Thalia
Een tijdje geleden heeft Thalia
haar 15e lustrum gevierd op 7
november. Zoals in allerlei
boekjes altijd
karakterbeschrijvingen worden
gegeven door middel van een
sterrenbeeld, wil ik jullie op de
hoogte brengen van het
sterrenbeeld van onze
vereniging. Omdat Thalia
ontstaan is op 7 november
behoort zij tot het sterrenbeeld
Schorpioen. Maar niet alleen
Thalia hoort daarbij, ook
Sander (onze geliefde
voorzitter), Mart (van onze
spraakmakende
eerstejaarscommissie), Matthijs
(de lustrumvoorzitter, oftewel
de man die alles mogelijk
maakte) en nog wel meer
thalia‐lieden. Iedereen die het
geluk heeft gehad tussen 23
oktober en 21 november
geboren te zijn, mag zich
namelijk met recht Schorpioen
noemen.
De schorpioen staat voor een
gesloten, dodelijk schepsel dat
zijn vijanden vergiftigt. Een
nogal gemeen beestje dus. Ook
uit de horoscoop komen wel
wat eigenaardigheden naar
boven. 12

Als eerste maar de negatieve
eigenschappen van de
schorpioen. De schorpioen wil
nog wel eens misbruik maken
van macht of van de negatieve
kant van magie, kan erg jaloers
zijn, vernietigend en handelend
uit eigen belang. Ofwel: als
iemand hem kwaad heeft
gedaan dan moet diegene
oppassen tot zijn dood. En
terecht waarschijnlijk (alhoewel
hij wel vrij snel gekwetst is).
Een schorpioen vernietigt hem
dan volledig (je vindt hem of
haar nooit meer terug), is
onoverwinnelijk en wreed. Hij
vindt ook dat hij moet winnen.
Altijd. Daar is hij voor geboren;
het is dus ook niet zijn schuld.
Een schorpioen reageert vaak
keihard en direct. Vrijwel
niemand ziet iets van emoties,
maar deze zijn er wel degelijk
(Ok, misschien is Sander niet
zo’n duidelijk voorbeeld).
De goede eigenschappen zijn
dat Schorpioenen een spirituele
kijk op zaken hebben en het
vermogen om eerlijke besluiten
te nemen. Daarnaast zetten zij
alles op alles om hun
inspanningen met betrekking
tot hun werk tot een goed
einde te brengen. Om status te
verhogen en hun doel te

bereiken zijn ze bereid hard te
werken. Soms lijkt het alsof alle
energie bij de Schorpioen
opgaat in geld verdienen. De
Schorpioen streeft naar een
manier om zijn overvloed aan
energie in goede banen te
leiden om zo het hoogste van
hun kunnen te bereiken. Maar
daarnaast is de Schorpioen erg
hartstochtelijk.
Naast dit korte algemene beeld
van de schorpioen, ben ik nog
even op zoek gegaan naar een
directere beschrijving van
Thalia’s karakter. Deze heb ik
na een lange nachtelijke
zoektocht gevonden op
www.astro.com. Op deze site
is het mogelijk om tot op het
tijdstip toe je “karakter” te
berekenen. Nadat ik de meeste
gegevens had ingevuld moest
ik dus ook de geboortetijd van
Thalia weten. Ik heb maar iets
gekozen, want ik geloof toch
niet dat het ook maar iets heeft
uitgemaakt in het bepalen van
de beschrijving. Dit is wat er
uitkomt (een nogal aparte
beschrijving moet ik zeggen):
“You rely heavily on feelings
and sensations. You are easily
led into affairs that are
detrimental to your own

interests. Your softness is most
obvious in family and social
matters. In business, on the
other hand, you wear the mask
of a shrewd and very practical
entrepreneur. In
disillusionment with mankind,
you may turn to the occult and
mystic for what you fail to find
in more ordinary spheres.”
En ten slotte nog enkele
eigenschappen waarna ik hoop
jullie voldoende op de hoogte
te hebben gebracht van het
sterrenbeeld schorpioen.
♦ Aantrekkingskracht:

onweerstaanbaar
♦ Element: water, om zijn

verlangens te blussen
♦ Planeet: Pluto
♦ Geluksdag: dinsdag
♦ Dominant sleutelwoord: I

desire (het zijn er stiekem
twee)
♦ Lichaamsdelen: genitaliën
♦ Bloem: Rododendron (deze
zijn meestal roze)
♦ Geluksgetallen: 2 en 4 (past
natuurlijk uitstekend bij
Thalia ;))
Linsey Roijendijk
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De WWW‐commissie
Wist je dat:
♦ de thalia‐website nu ook een

fotogedeelte geintegreerd
heeft, met dank aan www‐
commissie‐lid Bernard?
♦ je nu ook je wachtwoord kunt

♦ de www‐commissie nog

goede nieuwe ideeën kan
gebruiken, zodat in een keer
perfecte nieuwe thalia site
gebouw kan worden?

laten resetten op de website?

♦ je dit, bugs, feature requests

♦ de www‐commissie nog meer

en (zo min mogelijk)
nodeloos geratel kwijt kunt
op www@thalia.nu?

plannen heeft?
♦ heel misschien zelfs het

uiterlijk verbeterd wordt? :‐)
Bram Vonk
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Ocie: Opmerkingen over het onderwijs?
Ook bij de studies Informatica
en Informatiekunde kan het
natuurlijk voorkomen dat je als
student iets aan te merken hebt
op alle onderwijsgerelateerde
zaken die spelen op onze
faculteit.
Hiervoor staat de zogenaamde
‘Opleidingscommissie’ (vanaf
nu: Ocie) tot jullie dienst! De
Ocie – elke opleiding heeft er 1
– bestaat in ons geval uit 4
docenten en 4 studenten. De
jullie wellicht enigszins
bekende 4 studenten zijn
Carmen Caspers, Bart Schotten,
Jeroen Roelofs
(Informatiekunde) en Erik
Crombag (Informatica).
De Ocie is geen onderdeel van
Thalia, maar is een officieel
bestuursorgaan van onze
universiteit. Dit betekent dat
als een bestuurder iets aan het
onderwijs wil veranderen, deze
eerst de Ocie daarvoor om
advies moet vragen. Wij
hebben inzage in de
uitkomsten van de door jullie
ingevulde vakevaluaties. Ook
brengen we advies uit aan de
onderwijsdirecteur over
wijzigingen in en de uitvoering
van het Onderwijs‐ en

Examenreglement (OER), een
document waarin belangrijke
rechten en plichten van
studenten en docenten staan.
Bij het gevraagd (maar ook
vooral ongevraagd!) advies
uitbrengen, moet je denken aan
onderwijs in de breedste zin
van het woord. Zo gaan wij
bijvoorbeeld niet alleen over
puur de cursussen zelf (sluit
het tentamen wel goed aan bij
de stof, heeft de cursus wel
voldoende nut voor je
opleiding), maar ook over de
hulpmiddelen en faciliteiten
(zijn de dictaten op tijd
beschikbaar, zijn er voldoende
computers om je opdrachten op
te kunnen maken) die daarbij
om de hoek komen kijken.
Omdat we niet te lang met
jullie klachten willen wachten,
hebben we elke maand een
vergadering. Hier zijn alle
docent‐ en student‐leden bij
aanwezig. We bespreken dan
de gesignaleerde problemen en
bedenken oplossingen
hiervoor. Wanneer nodig
benaderen we de betrokkenen
persoonlijk om opheldering/
15 af te
verbetering/verandering

dwingen. Als universitair
student mag je namelijk
onderwijs van hoge kwaliteit
verwachten.
Het spreekt voor zich dat wij
als student‐leden van de Ocie
niet al deze zaken in alle
jaargangen van beide studies in
de gaten kunnen houden. Dit
betekent dat we de studenten
hard nodig hebben voor input.
We beloven dat we er alles aan
zullen doen om jullie verder te
helpen met jullie opmerkingen.
Om ons te bereiken, kan je ons
in de eerste plaats natuurlijk
even aanschieten (in de
figuurlijke zin van het woord)
in de wandelgangen. Ook zijn
wij (dus alleen de studenten!)
te bereiken op het emailadres
olc.niii@student.ru.nl.
Op dit moment is er ook al een
website in de lucht, waarop een
(discussie)forum, klachtenfor‐
mulier en meer informatie over
ons te vinden is.
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Kijk dus alvast eens op
www.student.ru.nl/olc.niii
Bovendien organiseren we het
zogenaamde ‘Nijmeegs
Informeel Studenten
Overleg’ (NISO). Dit is een
bijeenkomst van en voor
studenten uit alle jaren, waarbij
docenten niet welkom zijn! Op
deze bijeenkomst kunnen jullie
ons in levende lijve vertellen
wat volgens jullie nog niet
helemaal in orde is op ons
onderwijsinstituut. Jullie horen
nog waar en wanneer het NISO
gehouden wordt, via de
website en eventueel via de
mail. We hopen in ieder geval
van jullie te horen, mocht dat
nodig zijn.
Mede namens alle student‐
leden van de Ocie,
Jeroen Roelofs
Vice‐voorzitter Ocie

Aartsvijanden: Alfa vs. Bèta >:@
Het is de eeuwige strijd. Overeenstemming zal nooit worden bereikt.
Zwart tegen wit, noord tegen zuid, NEC tegen Vitesse, Alfa tegen Bèta.
Tekst: Phryne
Op de middelbare school
begon het al. Was je in de derde
nog dolgelukkig met alleen
intelligente klasgenootjes,
eindelijk verlost van domme
havisten en asociale vbo’ers,
een jaartje later begon het
polariseren pas echt. Profielen
kiezen. Geen makkelijke
bezigheid op je zestiende:
alvast bepalen wat je de rest
van je leven gaat doen, terwijl
je puisten en hormonen nog
nauwelijks aan kunt.
Wat gaat het worden? Natuur?
Maatschappij? Cultuur?
Techniek? Gezondheid?
Waarom moet je eigenlijk
kiezen tussen Natuurkunde en
Duits 2? Waarom geen
Economie én Biologie? Het
studiehuis blijkt ook zijn
beperkingen te hebben en je
doet het maar met een
pregefabriceerd vakkenpakket:
Cultuur en Maatschappij. Daar
draait alles tenslotte toch om?
Ja, en om de evolutietheorie.
Dus Biologie er ook maar bij
gepakt.

Schooldag 1 van vwo 4. Eerste
twee uur: Frans. Dat de
bijnaam van de leraar Piemeltje
is, hoeft de man helemaal niet
te weten, maar de rest van de
klas natuurlijk wel. Wat een lol,
wat een grap, op naar het
volgende lokaal, 702, Biologie!
Maar weinig van de Franse
klasgenoten volgen. Eigenlijk
maar ééntje. Daar maar naast
gaan zitten dan. Hee, wat leuk,
Gijs, Tom en Frank zitten ook
weer hier in de klas. Net als
vorig jaar, hè, jongens?
Jongens? Hallo? Wat is er met
ze aan de hand? Waarom zit
hun haar ineens zo raar? Hoe
komt Gijs aan die lelijke bril
met dat zwarte montuur?
Waarom heeft Frank zijn haar
laten groeien? Is dat echt een
staartje?
De rest van het jaar, wat zeg ik,
de rest van de middelbare‐
schoolcarrière, kan je contact
wel vergeten. Vrouwen zien ze
echt niet meer staan. Het enige
dat ze je af en toe toesnauwen
in de kantine, in de rij17voor je

α−β

roze koek, is: ‘pretpakket’. Met
een gezicht erbij… hun ogen
schieten vuur en er parelt wat
schuim in een mondhoek. Snel
gris je je koek van de toonbank
en maakt je uit de voeten, terug
naar je Maatschappijvrienden
op de verwarming, terwijl de
Natuurmensen terugkeren naar
hun
stek
naast
de
frisdrankautomaten. Dan liever
die mooie maatschappij‐
bewuste
Cultuur‐
en
Economiemannen met hun
wuivende manen, opstaande
kraagjes of hip niet gestrikte
gympen. Die kunnen tenminste
nog over andere dingen praten
dan toetsenborden, websites en
formules. Zwijmel.

Totdat je geheel buiten je eigen
schuld
een
keer
de
Heyendaalseweg over moet en
in een grijze bunker belandt.
Holle ogen staren je aan, je hip
ongestrikte veters en rokje in
zich op nemend. Bèta noemen
ze het hier. En hier blijken ze te
zitten. Gijs, Frank, Tom en hun
soortgenoten met berg‐
schoenen, foute spijkerbroeken
en lelijke kapsels. Het haar is te
lang of te kort, maar in ieder
geval fout. Niet ongevaarlijk
ook, je daar als vrouw alleen
begeven. Tieten zien ze nog
wel eens voorbijkomen, maar
rókjes? Daar doen bètadames
niet aan. Dus word je
aangegaapt en, door de iets
minder
autistische
levensvormen met nachten‐
lange chatervaring, zelfs
uitgenodigd voor kopjes koffie.
As if. Snel terug naar de
verwarming aan de goede kant
van de Heyendaalseweg.

α−β

Pas op de universiteit valt het
kwartje. Eenmaal rondlopend
op de Letterenfaculteit zie je
dat er veel meer leuke mannen
zijn dan Franken en Gijsen op
deze wereld.
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And now for something completely different
In de categorie ʹnooit grappigʹ:
♦ Tegen een Lilliputter zeggen: Ik hou je op de hoogte
♦ Een bamihap uit de Chinese muur proberen te halen.
♦ Inwoners van Litouwen Lee Towers noemen.
♦ Hutuʹs die geen GSM gebruiken omdat er te veel toetsies opzitten.
♦ Bij een afrekening in het criminele circuit vragen om een bonnetje.
♦ Een schizofreen vragen wie hij wel niet denkt dat ie is.
♦ Even iets kortsluiten met een elektricien.
♦ De cursus lassen voor beginners die is afgelast.
♦ Een restaurant voor het gerecht slepen.
♦ Een verdachte die niet zit en terecht staat.
♦ Aan een schaap dat aan de bar zit vragen of hij lam is.
♦ Een ober die een steakje laat vallen.
♦ Een schizofreen die een eenmanszaak wil beginnen.
♦ Een brandbier met een watermerk.
♦ Een zwembad in Bagdad een golfslagbad noemen.
♦ Kuipstoeltjes in de Arena.
♦ Een groep voetbalsupporters in een trein rijtuig noemen.
♦ In Oss vragen waar die tovenaar woont.
♦ Honing met een bijsmaak.
♦ Een manke die te hard van stapel loopt.
♦ Een cardioloog die zegt: hier klopt iets niet
♦ Iemand na een allergietest vragen of ie al uitslag heeft.
♦ Tegen een houthakker roepen: en nou kappen.
♦ Een spuitjunk die om een bijdrage voor de armen vraagt.
♦ Een voetballer zonder doel in zijn leven.
♦ Een geheim vertellen in een kamer met kliklaminaat.
♦ Een anorexiapatiënt met mee‐eters.
♦ Een timmerman met plankenkoorts.
♦ Een astmapatiënt een adembenemend verhaal vertellen.
♦ Tijdens een ballonvaart door de mand vallen.
♦ Een bloedmooie vrouw met hersens een miss‐verstand noemen.
♦ Bij karate een vrije trap geven.
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♦ Een exporteur die niks uitvoert.

Van Thalia tot GX
Nu het derde lustrum voor de deur staat, bladeren we even terug in
de geschiedenisboeken van Thalia en Informatica met twee oud‐
Thalia leden. We voelen Martijn van Berkum (31) en Mark Koenen
(36) aan de tand en proberen uit te vinden hoe hun activiteiten bij
Thalia hebben bijgedragen aan de oprichting van een succesvol
Nijmeegs IT‐bedrijf. Beide heren zijn tegenwoordig werkzaam bij
het GX, dat de meeste van jullie onder andere zullen kennen van de
GX/Thalia introductiedag.
Mark Koenen startte zijn studie informatica in 1992, nadat hij eerst 2
jaar bedrijfskunde had gestudeerd in Groningen. Martijn van
Berkum begon een jaartje later, nadat Cognitieve Kunstmatige
Intelligentie in Utrecht niet de juiste studiekeuze bleek te zijn. Mark
en Martijn beëindigden hun eerste studie, omdat al snel bleek dat ze
een passie hadden voor informatica en dat ze vooral de
programmeervakken erg leuk vonden. Nijmegen zou dé stad zijn
om Informatica te gaan studeren en zo ontdekten ze Thalia
(uiteraard door de boekenkorting) en zetten ze zich bijna meteen in
voor deze studievereniging.
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Mark toen

Mark nu

Martijn toen

Martijn nu

Mark was samen met Patrick Atoon (oud Thalia‐lid en
tegenwoordig ook werkzaam bij GX) verantwoordelijk voor het
eerste smoelenboek dat gewoon analoog werd uitgebracht. Ook
maakte hij als lid van de PR‐commissie mede de eerste website voor
Thalia wat hem in de schijnwerpers bracht bij andere
universiteitsorganen. Tevens heeft hij mede de websites gemaakt
voor de vakgroep, de Bètafaculteit en zelfs voor de hele universiteit.
Hierdoor schopte hij het tot beheerder van info@kun.nl en kwamen
alle mails gericht aan de universiteit bij hem binnen. Dit leverde
hem (naast de talloze e‐mails) uiteindelijk de Studentenpenning op.
Later werd Mark voorzitter van de PR‐commissie en in het
studiejaar ‘94/’95 was hij voorzitter van Thalia. Martijn zette zich
voornamelijk in voor de evenementencommissie, waardoor hij
onder andere de muntjesverkoop leidde tijdens de beroemde en
beruchte Beestfeesten.
Door het voorzittersschap bij Thalia kwam Mark veel in contact met
mensen van andere faculteiten en studies. In 1995 sloeg hij samen
met een aantal andere informatici en bedrijfskundigen de handen
ineen en richtten zij de stichting GX Groep op. De rest van het
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verhaal is waarschijnlijk bekend. GX is anno 2005 een succesvolle

leverancier van web content management systemen. GX is nog
steeds gevestigd in de studentenstad en er werken inmiddels meer
dan 75 mensen. Veel grote Nederlandse websites draaien op het
web content management systeem van GX dat de naam ‘GX
WebManager’ draagt. Het pakket wordt onder andere gebruikt
door KPN, Mercedes, Talpa, Unicef, Ajax, Voetbalinternational,
Planet Internet en Asics. Martijn is productmanager en Mark
productconsultant bij GX.
Hoewel ze de studie inmiddels een aantal jaren achter zich hebben
gelaten, denken ze nog met veel plezier terug aan hun studietijd.
Martijn zal nooit vergeten dat Gert‐Jan Haverkamp (oud
informaticastudent en thans –hoe kan het ook anders‐ werkzaam bij
GX) een mailtje stuurde naar Mark Koenen: “Gert‐Jan wilde graag
alle uitwerkingen van het vak P2 hebben, dus dacht hij slim te zijn
en mailtje te sturen naar Mark die markko@sci.kun.nl als mailadres
had. Hij vergat echter de tweede ‘k’ en stuurde het mailtje dus naar
marko@sci.kun.nl, wat het mailadres was van Marko van Ekelen
(docent van het vak P2). Gert‐Jan was bang dat hij de studie op z’n
buik kon schrijven, maar na wat spannende dagen was Marko
echter zo sportief om het mailtje door te sturen naar Mark met de
mededeling “volgens mij is deze voor jou bedoeld”. Gert‐Jan heeft
zijn studie gewoon af kunnen maken en er volgden gelukkig geen
sancties.
Op de vraag of Martijn en Mark overeenkomsten zien tussen Thalia
en GX antwoordt Mark, “De beginfase is erg vergelijkbaar. Je hebt
een groep mensen die het leuk vinden om zich samen ergens voor
in te zetten. Later sluiten zich daar steeds meer mensen bij aan. De
dingen die je geleerd hebt bij de studievereniging zijn later ook
goed toe te passen in het bedrijfsleven”.
“Ik heb vooral leren vergaderen”, zegt Koenen. “Je leert veel
vergadertechnieken en ik heb ook veel presentaties gegeven, wat
me nu nog goed van pas komt. Ongemerkt bouw je ook een groot
netwerk op, wat erg handig is.” “De deelname aan de
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evenementencommissie had ook zo z’n voordelen “Muntjes scoren

op het Beestfeest was natuurlijk wel erg makkelijk, maar schrijf dat
maar niet op”, zegt Van Berkum.
Martijn en Mark vinden het wel jammer dat ze op dit moment
weinig contact hebben met Thalialeden. Mark is mede‐organisator
van de GX/Thalia introductiedag en op die manier houdt hij nog
wel contact met de studenten.
“We hebben ook nog veel contact met Marko van Ekelen”, zegt
Martijn. “We hebben samen met hem het GX Innovation Center
opgezet. Het GX Innovation Center is het informele R&D centrum
van GX. Onder deze vlag werken afstudeerders bij GX, helpt GX
mee bij wetenschappelijk onderzoek, onderhoudt GX relaties met
universiteiten en andere onderzoekinstituten en promoveren
mensen. De onderwerpen variëren maar hebben altijd een relatie
met de werkzaamheden die GX doet, zoals het onderzoeken van
verschillende implementatieprocessen, usability, het bewaken en
garanderen van kwaliteit etcetera. Ook reiken we jaarlijks de GX
scriptieprijs uit aan de beste informatica scriptie.”
Martijn vindt het vreemd dat de Thabloid nog steeds op papier
verschijnt: “je zou toch verwachten van een vooruitstrevende
studievereniging als Thalia dat het verenigingsblad digitaal
verschijnt”. Mark is blij dat de vereniging nog steeds bestaat en
bloeit: “Het is goed om te zien dat mensen zich nog steeds zo actief
inzetten voor de club ondanks de toegenomen studiedruk.”
Tot slot vragen we Mark en Martijn te vertellen hoe zij de wereld
over 15 jaar zien.
Martijn: ” ʹOver 15 jaar heeft GX vestigingen over de hele wereld”
Mark: “Over 15 jaar hebben Robots de rol van programmeurs
overgenomen”
Wil je meer informatie over GX surf dan naar www.gx.nl.
GX heeft regelmatig stageplaatsen. Heb je
interesse? Stuur dan een mail naar talent@gx.nl.
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Turdus torquatus: een vreemde vogel
Stel, je hebt een actieve Thabloidredacteur die per se een
Thabloidstukje wil. Stel, het is René, en eigenlijk wil je hem dat ene
pleziertje ook wel gunnen. Stel, je hebt geen onderwerp, maar ʺRene
heeft er wel een voor jeʺ. Dan krijg je uiteindelijk een haast
ongangbaar onderwerp als ʺtrekgedragʺ in je schoenen geschoven.
Omdat niet iedereen op platte praat zit te wachten, interpreteer ik
dat maar als ʺhet trekgedrag van vreemde vogelsʺ, en dan wel een
vogeltje in het bijzonder: de Turdus torquatus.
De Turdus torquatus is een echte
gebergtevogel. Je kunt ze
tegenkomen in naaldbossen,
kreupelhout en alpiene weiden.
De dichtstbijzijnde broedgebieden
liggen in Frankrijk. Verder zijn ze
te vinden in de Alpen, Scandinavië
en Engeland. Kennelijk hebben ze
het ei van Columbus al
uitgevonden, want ze broeden het
liefst op steile hellingen. Vreemde
vogels dus!
Wanneer je de Turdus torquatus de stuipen op het lijf jaagt, lijkt
deze niet te schrikken, maar vliegt hij of zij weg, luid ʹTak‐tak‐
takʹ (de alarmkreet, google er eens op!) roepend, de bomen in.
Behalve aan dit voor mij toch wel erg typische geluid kun je de
Turdus torquatus uiteraard ook herkennen aan het uiterlijk: de
Turdus torquatus wordt door de kenners omschreven als een
schuchtere uitgave van broeder merel, maar dan met het verschil
dat deze vogel een opvallend witte bef heeft. Ze worden maximaal
25 cm, en worden als zangvogel gerekend tot de lijsters (Turdidae).
Net als mensen moeten vogels ook eten. Zo ook de Turdus
24 Deze vogel is verzot op insecten, regenwormen, larven,
torquatus.

slakken en hagedisjes. In de winter lusten ze ook wel een rood
besje, want ook dit beestje moet aan de vitamientjes denken!
Dan nu de hamvraag: trekken of blijven? Van mij mogen ze blijven,
maar in de winter wordt het ze blijkbaar toch wat koud. In kleine
groepen vertrekken ze dan naar oostelijke warmere oorden, om
daar uitgebreid vakantie te houden. De Turdus torquatus wordt in
Nederland vooral tijdens deze trektocht gesignaleerd aan de kust,
met name bij een Oostenwind.
Wanneer deze vogel met grote haast over komt vliegen, en het
beestje doet zijn behoefte op een plaats waar je het liever niet hebt,
vervloek het dan niet, maar noem het gewoon bij de naam, die
waarschijnlijk om deze reden ook te vinden is op
www.taalkabaal.nl/scheldwoorden
Ik hoop jullie bij deze voldoende geïnformeerd te hebben,
Sander van Hooft
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Niii: Een nieuw imago
Wie ik ben? Dat is een goede vraag. Aangezien ik pas werkzaam
ben hier in Nijmegen zal ik nog weinig bekend zijn onder de
studenten. Hiervoor heb ik informatica en wiskunde gestudeerd
aan de VU in Amsterdam. Tevens ben ik daar gepromoveerd in de
AI en heb ik nog anderhalf jaar een postdoc positie vervuld. Toen
vond ik het na zoʹn 11 jaar wel welletjes en wilde wel eens een
andere werkplek. Via via kwam ik toen aan een baan hier in
Nijmegen (tip: een sociaal netwerk is o zo belangrijk als je zoekende
bent!).
Als west fries heb ik eerlijk gezegd geen enkel probleem om me aan
mijn nieuwe omgeving ʺaan te passenʺ. Nijmegen is een mooie,
leuke stad en studenten hier houden ook net zo van feesten en
andere dingen die een studentenleven zo aantrekkelijk maken. Ook
het spraakgebrek aan de andere kant van de rivieren valt me erg
mee, ik had misschien meer zachte Gʹs verwacht, maar omgekeerd
geldt dat gelukkig ook voor mijn ʺplatteʺ west fries (heb ik me laten
vertellen).
Studenten moeten echter ook af en toe iets doen voor hun studie.
Daarom leek het me een goed idee om mijn functie hier aan de RU
duidelijk te maken. Allereerst wat achtergrond. De NIII is
momenteel bezig om aan zijn imago te werken. De NIII bestaat uit 5
afdelingen die je eigenlijk kan beschouwen als 5 eilanden. De NIII
probeert nu een overkoepelend thema op te zetten dat de
verschillende onderzoeksgroepen met elkaar kan verbinden zodat
we 1 duidelijk beeld naar buiten kunnen sturen. Dit thema is ICT in
de gezondheidszorg geworden. Niet zo heel verwonderlijk met het
Radboud ziekenhuis naast de deur en de naamsverandering van de
universiteit.
De gezondheidszorg is momenteel een hot topic in ons land (en de
rest van de wereld). Zo wordt er bijvoorbeeld op dit moment hard
aan de weg getimmerd door de organisatie Nictiz om medio 2006
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een infrastructuur
aan te leggen waar verschillende zorg

instellingen op aangesloten kunnen worden. Zorgverleners kunnen
hiermee dan patiënt informatie elektronisch naar elkaar toe sturen.
Geen gezeur meer met papieren dossiers, maar elektronische
informatie die altijd en overal beschikbaar is.
Aan de ene kant geeft dit duidelijk voordelen. Mocht je op een
willekeurige plek in Nederland een ongeval krijgen dan kunnen ze
in het ziekenhuis direct opvragen welke medicijnen je al gebruikte
zodat doktoren kunnen vaststellen of er mogelijke conflicten zijn bij
het toedienen van nieuwe medicijnen. Aan de andere kant roept het
ook veel vragen op. Medische informatie is immers privacy
gevoelig.
Hier kom jij dan in de picture. Studenten moeten immers
afstuderen of projecten doen tijdens hun studie en naar deze
mensen zijn wij op zoek. Mijn functie is o.a. het opzetten en
ondersteunen van het nieuwe instituutsthema. Bovenstaande is
slechts 1 van de vele vragen die opdoemen in het domein van de
gezondheidszorg. Op de website voor het nieuwe thema:
http://osiris.cs.kun.nl/~perry/hcc , kan je naast publicaties en
onderzoeksgebieden nog meer voorstellen voor afstudeer projecten
vinden. Uiteraard kan je ook altijd zelf een idee aandragen.
Onderzoek bestaat nou eenmaal grotendeels uit het stellen van de
juiste vragen. Neem eens een kijkje op de website. Wie weet staat er
een leuk project voor je tussen of komt er zelf iets bij je binnen
schieten.
Kijk ook eens om je heen, misschien heb je familieleden, vrienden of
kennissen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. En mocht je
nog even helemaal niet aan afstuderen willen denken of er aan toe
zijn dan kan je ook gewoon laten weten wat je van de nieuwe
ontwikkelingen en het nieuwe instituutsthema vindt. Er zijn
namelijk ook plannen om het meer te betrekken bij de vakken die
gegeven worden. Als er genoeg interesse is kan ik in een volgende
Thabloid meer vertellen over enige
Perry Groot
projecten die al lopen zoals Protocure en
Kamer A4009
LaQuSo (hoewel die laatste niet specifiek
perry@cs.ru.nl 27
medisch gericht is).
www.niii.ru.nl/~perry

Lieve Bram
Als bestuurslid ben je zoveel meer dan bijvoorbeeld centenneuker alleen. Je
bent er voor je leden. Vandaar deze nieuwe rubriek. Zit je met en een
probleem en wil je hierover de mening van een echte kwakzalverpsychiater?
Of ken je iemand met zo'n probleem en denk je dat hij wel wat advies kan
gebruiken? Stop een briefje in het Thalia-postvak bij het secretariaat op de
vierde, of vul anoniem het formulier op http://www.thalia.nu/lievebram/ in.
Het kan je leven veranderen!

Lieve Bram,
Wie houd ik eigenlijk nog voor de gek? Wie ben ik, wat ben ik? Ik
ben de persoon die er altijd bijhangt, degene die aan een groep blijft
plakken. Elke poging het wij-gevoel te creeren gaat toch fout. Ik ben
het beu. Wat moet ik doen?
D.
Beste D,
Mij valt meteen op dat je dit in een opwelling hebt geschreven. Wat is
hieraan vooraf gegaan? Ik weet het niet. Ik stel voor dat je autist wordt.
Je kunt je dan lekker in je eigen ding terugtrekken zonder dat je je stoort
aan het feit dat je niet bij de groep hoort. Zo doet elke echte informaticus
dat. En op het moment dat je toch bij de groep denkt te willen horen doe je
gewoon net alsof je bij de groep hoort. Als de groep geen duidelijke afstotings
-ver-schijnselen vertoont (negeren, stilvallen bij binnenkomst) dan zit het
wel snor. Deze tactiek werkt overigens vooral goed bij groepen informatici,
28 blij zijn dat iemand de groep komt versterken. Succes!
die al gauw
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