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Van de redactie

Het is alweer maandag. Wat vliegt
de tijd: Het is alweer een week geleden
dat we in de bus stapten naar Ellerts-
haar. Tijd vliegt als je het naar je zin
hebt zullen we maar zeggen . . . Hope-
lijk heb je het vandaag ook een beetje
naar je zin, want de colleges zijn nu echt
goed begonnen. Maar niet getreurd, als
je de dag overleeft is daar toch weer
een flinke dosis gezelligheid: De come-
dynight! Zoals de naam al doet ver-
moeden is deze in het Engels, maar dat
hoort bij een universitaire studie.

De redactie

PS: Wie weet een snelle manier om
100+ SMSjes te verwijderen? SMS je
tip niet, maar stuur ons een mail!

Van de Introcommissie
Hopelijk lekker uitgerust van een week-
end zonder strijd, feest, mentoren en
eerstejaars, zijn de meesten weer fris
begonnen aan de colleges van maan-
dagochtend. Het wordt vanaf vandaag
een serieuze zaak! Gelukkig heeft de
introductiecommissie voor jullie in de
avonduren nog enkele minder serieuze
aangelegenheden gepland. Vanavond
staat er weer een lekkere studentenhap
klaar voor iedereen die zo slim is ge-
weest om een kaartje voor het eten te
kopen. Aansluitend wordt er in de Flo-
rin een Comedynight gehouden, dus er
is nog volop gelegenheid om een avond-
je onbezorgd te lachen!

Lady of Skye

Weerbericht
De weersvoorspelling voor vandaag:
Low cloud and patchy fog giving way
to bright and some sunny intervals on
Monday; at times prolonged. A light to
moderate wind coming mainly from the
northwest.

Erwin Kroll

Jarig
Vandaag is er niemand betrokken bij de
Introductie jarig, zelfs Sjoerd niet. Wel
jarig: Ben Wallace (33), Amerikaans
basketbalspeler, niet de broer van Wil-
liam, James Duval (35) en Guy Richie
(39).

Niet jarig was Hamida Djandoubi 30
jaar geleden, als laatste persoon is hij in
Frankrijk per guillotine terechtgesteld –
op zich een passende straf voor iemand
die een martelmoord gepleegd heeft.

(ingezonden mededeling)

Steven
Heeft geen leven
als echte informatica student
doch een echte vent
een echte rode oerbastaard
doch zonder snor en baard.

Naam en adres bekend bij de redactie

Agenda

9:00

College
—
12:45 – 13:15

Lunchen
Aanraders uit de kantine: Boerenkrui-
denkaas, mexicano.
Afraders: Het (jeweetnooithoehardof-
zacht) gekookte eitje.
—
13:15

Nog meer college
Tijd om je wiskundige technieken bij te
spijkeren.
—
±17:30

Eten in de stad
—
21:00

Comedynight
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SONS

Het SONS is het “Studenten Overleg
Natuur- en Sterrenkunde”. Wij heb-
ben ons al even voorgesteld tijdens het
actief-naast-je-studie-spel.

Vanaf morgen beginnen weer de we-
kelijkse dimio’s. Komend jaar staat er
een heleboel te gebeuren, bijvoorbeeld
op het gebied van huisvesting en ICT.
Daarbij gaan wij ervoor zorgen dat er
niet aan de belangen van de student
voorbij wordt gegaan. Maar daarvoor
moeten wij natuurlijk wel weten wat
die student belangrijk vindt. Het dins-
dagmiddagoverleg (dimio) is dé aange-
wezen gelegenheid voor ons om daar
achter te komen en voor jullie om meer
te weten te komen over de manier waar-
op het onderwijs bij de studie Natuur-
en Sterrenkunde georganiseerd is.

Naast de trouwe medezeggenschap-
pers in de hogere jaren is het belang-
rijk dat we ook horen wat de nieuwe
eerstejaars voor mening hebben. Kom
gewoon eens langs, op die manier leer je
vanzelf wat er gaande is in het departe-
ment. Als je nieuwsgierig bent gewor-
den, kom dan morgen of op een andere
dinsdag langs tijdens het dimio. Het
is in de middagpauze (12:45 tot 13:15)
en je kunt je broodtrommeltje gewoon
meenemen en tijdens het dimio opeten,
maar we hebben natuurlijk ook iedere
week koffie, thee en koekjes.

Sjoerd Timmer

Colofon

De BTW bedankt . . .

Lady of Skype
Sjoerd Timmer
William Wallace
JB
ed - the standard editor

Redactie

Jeroen Schot
Jeroen van Wolffelaar

James Stirling
In dit tweede onderdeel van de ru-
briek over Schotse natuurwetenschap-
pers, wat informatie over Stirling. Ja-
mes Stirling (1692-1770) was een Schot-
se wiskundige van begin 18e eeuw. Hij
is vooral bekend van de Stirling formu-
le, een benadering voor grote facultei-
ten (niet zoals de bètafaculteit, maar
zoals 42!). De definitie van faculteit is
als volgt:

n! = 1 · 2 · 3 · · ·n
En voor hoge n is dit natuurlijk lang

rekenen. Met Stirling’s formule, kun je
n! in constante tijd uitrekenen:

n! ≈
√

2πn

n
n

e
n

.
Stirling is trouwens iets anders dan

Sterling (van Pond Sterling) – Stirling
is de oude hoofdstad van het konink-
rijk Schotland, terwijl Sterling een uit
de 13e eeuw daterende aanduiding voor
een bepaalde kwaliteit zilver.

Cryptische gedichten
‘Well then, young fellow,’
said Milton McFurcy
‘My haert becomes mellow
so I’ll give you mercy.’
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Oplossingen nr. 4:

Afstandsschot
ErzitgeenSchotin

Uit het Dagboek van William
Wallace
Vanavond is de comedy night, en in af-
wachting daarvan zal ik alvast een aan-
tal onderwerpen opstellen waarvan ze
niet ter sprake horen te komen omdat
ze nooit grappig zijn:

Een verkouden pyromaan die de rest
aansteekt, je schouders ophalen bij de
gevonden voorwerpen, je fotorolletje
naar een ontwikkelingsland sturen, een
whiplash achter de rug hebben, een bar-
becue met een modegril, een vegeta-
riër vruchtvlees geven, een schipbreuke-
ling met een vlot kapsel, een oude grap
maken in Nieuwegein, een pilsje in de
kraag vatten, een W.C.-bril waar je een
hoop door ziet, een indiaan met teveel
pijlen op zijn boog, een trainer die zijn
pupillen uit het oog verliest, een ei op
de kop tikken, een timmerman die op
zijn nagels bijt, zo af en toe Trouw le-
zen, een kapper in een haarspeldbocht,
een smurf die een blauwtje loopt, een
eendagsvlieg die zijn dag niet heeft, een
kapot bloemstuk, bij lotto weekend mil-
lionairs als hulplijn 112 opgeven, een
beul die op maandagmiddag roept dat
de kop eraf is, seks op tv en dan eraf
vallen, een slager zijn in hart en nieren,
een voorzitter met een ziekte onder de
leden, de zoekfunctie niet kunnen vin-
den, een epilepsie aanval die op een toe-
val berust, een cocäıneverslaafde aan
het lijntje houden, slapen bij een pit-
stop, een topschaatser die hard achter-
uit gaat, een F16 op je toetsenbord, een
kannibaal die om de hand van je doch-
ter vraagt, een tolk die zijn vak niet
verstaat, het is allemaal nooit grappig!

William ‘Jack’ Wallace

Ondertussen in Loch Ness – Zoek de verschillen
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