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Redactioneel
Visies mag je in Nederland altijd en overal
geven. Het is een oudverworven recht dat al
in de Middeleeuwen en Renaissance ervoor
zorgde dat Nederland een populair publicatieoord was. Zo zei Descartes toen hij naar
Nederland verhuisde dat ‘het klimaat er beter was om te denken’, een opmerking die je naar je
eigen visie mag interpreteren. En hoewel er altijd al
een felle discussie is of het wel verstandig is, is ons ‘klimaat’ nog steeds beter dan in het land van de vrijheid.
Ook jullie, en dan heb ik het nu tegen alle verse studenten die dit jaar aan hun nieuwe opleiding beginnen,
hebben visies: op het leven, jezelf en je studie. En die
kunnen het komende jaar radicaal veranderen. Of je nu
uitwoont of niet, je ziet toch een nieuw deel van de wereld. Voor jullie, en alle andere trouwe lezers, maken we
dit blaadje vol met andere visies: de visie van onze ogen
op de wereld, de visie die wij delen met het internet,
jullie visie op het introkamp en de dagen daarna, onze
visie op jullie inzendingen voor het PRIJS-spel, visite,
visies op onzichtbaarheid, de ViCie-Vakidiootfotostrip
en een visie op de toekomst van onze huisvisionair.
Dan wil ik deze laatste regels nog even gebruiken om
Dominique te bedanken, voor haar voortreffelijke inzet als hoofdredactrice afgelopen jaar. Gelukkig zijn
we haar expertise voorlopig nog niet meteen kwijt bij
de redactie, maar als hoofdredactrice zullen we haar
wel gaan missen.
Darius Keijdener
Hoofdredacteur
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Van de Voorzitter
Visie is datgene wat je nu nodig hebt om halverwege het jaar niet te
moeten zeggen: “met de kennis van nu. . . ”
Men zegt wel eens ‘regeren is vooruit zien’. Deze oude uitspraak is nog steeds actueel. Tijdens de formatiegesprekken wordt genoeg vooruit gekeken, en dat is ook wat
het zo lastig maakt. Gelukkig is het bij A–Eskwadraat
allemaal wat vlotter gegaan en zit er nu een nieuw
bestuur dat een jaar lang haar visie op dit universitaire geheel mag proberen te verwezenlijken. Als voorzitter van dit bestuur is het mijn taak om naar buiten
toe onze gezamenlijke visie uit te dragen. Maar voor het
zo ver kwam, moest eerst onze visie op een rijtje gezet worden, of liever nog op papier, zodat we haar konden presenteren op de jaarvergadering van 16 september
2010.
Eerst denk je na wat er allemaal in het Beleid moet komen te staan, welke onderwerpen moeten we behandelen: Leden, Commissies, Activiteiten, Promotie, Kamer,
Lustrum, Medezeggenschap, Universitaire contacten, Arbeidsmarktorientatie, enzovoorts. Om zeker te zijn dat we niks vergeten voegen we aan het einde nog een kopje
Overig toe, zodat we een allesomvattend beleid hebben.
Als tweede wordt er gebrainstormd. Iedereen heeft wel een paar dingen die ze graag
anders zien. De één wil de boekverkoop omgooien, de volgende wil een pinautomaat
naast de colakas zodat er niet alleen met contanten betaald hoeft te worden voor cola
en snacks, weer een ander wil graag lezingen implementeren in vakken en de laatste
wil desnoods mensen gaan schorsen als ze herhaaldelijk hun rommel niet opruimen in
de kamer. Dit is maar een kleine greep uit de grote hoeveelheid ideeën die naar boven
komen. Uiteindelijk ga je strepen, echt vooruit denken en dan valt een hoop snel weer
weg, omdat het toch eigenlijk een beetje te veel van het goede is.
Vervolgens houd je dan een keurig beleid over waarin niet meteen leden geschorst
worden, geen boekverkoop veranderd wordt en al helemaal geen pinautomaat naast
de colakas terecht komt. Ik nodig u van harte uit om het eindresultaat een keertje
door te lezen. Het is te vinden op de bestuurspagina van onze website.
Om af te sluiten wat wijze woorden van een Japans spreekwoord: ‘Een visie zonder
actie is een droom, een actie zonder visie is een nachtmerrie’. Ik wens de vereniging
en haar leden voor het komende jaar dan ook een goede nachtrust toe, met af en toe
een droom en zonder nachtmerries.
Welterusten,
Hugo Duivesteijn

3

VAK

Information Science

tooidiKAV

Analyzing Online Sentiments
Door: Thijs Westerveld
The impact of word of mouth is enormous. It is among the most trusted
sources of advertising, and it influences consumer behavior and affects
business sales. Knowing what is said about your company, brand and products is fundamental for a successful business. Today the amount of opinions and recommendations posted online is incredible and gives marketeers,
brand identity managers and the like an unprecedented chance to listen
in on customers’ conversations.
Teezir uses advanced search technology
to aggregate views and opinions found on
review sites, in discussion groups or blogs.
This way, we create statistics and interpretations about what people are saying.
Querying this data allows decision makers to slice and dice the content, and
learn what people say, either at the very
aggregated level: ‘what is the share of
positive versus negative views about our
new product?’, or at the very detailed
level: ‘which sources reflect this negative
sentiment, and what exactly are people
saying?’.

The impact of word of mouth
People are influenced by their peers. Recommendations from friends, family and
colleagues are an important factor in deciding where to eat, what places to visit,
which movies to see and what to buy. We
get spontaneous, unsolicited advice from
people around us all the time; often we
trust the information and act on it. In
fact, word of mouth is one of the most
important factors in consumers’ behavior. When consumers are asked which
forms of advertisement they trust most,
recommendations from other users and
opinions posted online are amongst the
top answers. Traditionally, word of mouth
has been limited to face-to-face, spoken
communication, but today, online forms
of communication have become equally
4

important. Both blogs and review sites
support word of mouth product recommendation and become more and more
important to determine consumers’ behavior.
The influence of user generated content
on consumer behavior is perhaps best illustrated by the results of a study that
Jupiter Research did amongst 2,270 online shoppers. They found that consumer
ratings have a tremendous impact on
company results. When consumers rated
a company or product five out of five stars
this led to a 16 percent sale increase. Four
stars led to an increase of 8 percent, while
three stars led to a 10 percent drop. The
drop in sales for companies or products
with one star ratings was 31 percent.
Not only can blogs and review sites
directly affect sales, they also provide
strong opinions about product failures,
producer’s reputation, or alleged product
flaws. Examples are dedicated web sites
about exploding Nokia batteries, how-to
video sites that demonstrate how AXA
bicycle locks can be easily opened with
a blank key, or how a Kryptonite lock
can be hacked with a Bic pen. Positive
examples exist as well. A YouTube video
showing experiments with Diet Coke and
Mentos creating amazing fountains was
put on the web, watched by millions and
resulted in a 15% peak in Mentos sales. In
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this light it is not surprising that the magazine Advertising Age elected the consumers themselves as the ‘advertising agency of the year’.

Figuur 1: Weblogs Cumulative

Unmanageable volumes
Monitoring and managing your personal
or your company’s reputation or brand is
not something specific to the internet-age.
Traditional methods -still in use todayinclude the systematic manual analysis of
major newspapers and industry magazines. A Dutch example of this approach
is Nieuwsmonitor in which newspaper
articles are manually put into different
categories, and negative and positive labels about specified objects are identified.
This gives an indication of the differing
sentiments towards those categories in
the analyzed media. Marketing and communication companies have started using
similar techniques to study the online
buzz around products and companies.
Manually, they analyze the sentiments
expressed in relevant documents or web
pages to arrive at an overview of the sentiment around a given topic, brand or
product. Other traditional sources of information are surveys or focus groups, in
which people are asked about their attitude towards a product or service.
Clearly, the amount of consumer data
available online is far beyond what can be
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handled with a systematic manual analysis. A traditional extensive newspaper
analysis would cover five newspapers for
six months in a single country. In comparison, considering an average blog post
of around 120 words, the equivalent of
around 5,000 newspapers is written each
day on the internet. Even if we would be
able to analyze part of this information
in a traditional manner, because of the
speed of the medium the results would be
too late to act on them. The only way
to take full advantage of the enormous
amounts of user generated content is to
automatically analyze the data.

Automatically monitor sentiments
Online customers talk about their products because they are either passionate
or upset. Teezir’s opinion mining solutions measure these online sentiments and
reveal the key issues that fuel the discussion. Our technology builds upon the
latest opinion mining and sentiment analysis techniques developed at the crossroads of information retrieval and natural
language processing. A structured process
is followed in order to deliver relevant and
trustworthy opinions and sentiments on
the topic at hand. Figure 2 illustrates
the process. First we use our crawling
technology to collect content from sources relevant to your market. Then we
extract relevant metadata like the source
and date of the content or the section in
which it was posted. The sentiments in
the content are analyzed and the content
and metadata are stored in our indexes
for efficient access. Finally, when a user
asks for documents on a specific topic,
or documents from a specific source, sector or timeframe, the sentiment scores of
the individual matching documents are
combined to obtain an aggregated score
of the general opinion in the matching
content.
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The main sentiment expressed in a document is formed by the words and sentences of the document. Based on lists of
terms that are known to have a clear positive or negative connotation, the overall
sentiment of phrases, sentences and documents is determined. Teezir also takes
the context of a term into account. For
example, the term sound can be opinionating or neutral depending on its context.
Compare for example the following phrases: “their judgment is always sound”,
“with sound foundations”, “I have a 16bit
sound card” The first two are clear positive statements, the last is neutral. Moreover, context is analyzed for modifiers
that strengthen, weaken or reverse the
sentiment of a phrase. This way we can
deal with negations and subtleties like
“the mouse itself is not exactly ergonomically shaped”, “simple, but somewhat
awkward” and “extremely solid and easy
to use”. The final sentiment expressed in
a document is a function of the weights of
the document’s opinionating expressions.
When all content is gathered and the
texts are analyzed, we have information
about the sentiments in all our data. Still,
this is a lot of data for an end user to manually analyze and organize. Teezir’s opinion mining tools help users to aggregate
the information in the individual posts
and documents to meaningful levels. Based on the extracted metadata, it is easy
to obtain a summary of the prevalent sentiments in a specific source, a specific section or a specific time frame. On top of
that, Teezir’s state of the art search technology allows you to define new crosssections beyond existing metadata boundaries. The opinion regarding a specific
user-defined topic can be determined by
analyzing the corresponding documents.
Our search framework identifies the documents most relevant to the topic and the
general opinion around the topic is com6
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puted as a weighted sum over the related
documents. We make sure that the sentiments in the most relevant documents
contribute most to the overall sentiment
scores.

Figuur 2: Collecting and analyzing user
generated content to produce summary
statistics

Success stories
For a major player in the telecom market we analyzed the sentiments on eight
large Dutch telecom websites. We analyzed the sentiments around five telecom
providers. The differences we found between providers in positive and negative
sentiments matched the expectations and
experience of our client. In addition we
analyzed sentiments around specific services as well as the sentiments towards
different types of phones. An interesting
example is the data found with regard to
the iPhone. The timeline for this topic
shows clear peaks in discussion volume
around the announcement of the phone
in December 2006 and the introduction
in July 2007. Initially, the sentiments towards this phone were almost exclusively
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positive. After its introduction, some negative sentiments started appearing but
the sentiments remained predominantly
positive with the exception of October
2007. Further investigation showed that
around this time Greenpeace revealed
that the iPhone contains hazardous materials.

Conclusions
Knowing your market is fundamental for
a successful business. Since markets constantly change it is of the utmost importance to constantly evaluate how reputation, products and marketing cam-
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paigns are received by your target audience. Today’s review sites, blogs and
forums contain a wealth of user generated content. Sentiment analysis allows
you to slice and dice that information, to
tap into the views and opinions of your
customers and to quickly and accurately
respond to sentiments in the market. By
constantly monitoring your online environment, you can stay on top of relevant
events for your organization. This enables
you to improve your reputation, product
quality and customer service in a proactive manner instead of being forced into
a re-active mode by the events in your environment.

Figuur 3: Collecting and analyzing user generated content to produce summary statistics

Over de auteur
Thijs Westerveld has over ten years of experience in various areas of information retrieval,
mostly in an academic setting. He received a PhD in Computer Science from the human media
interaction group at the University of Twente in 2004, on the use of generative probabilistic models for multimedia retrieval. Thijs has worked on numerous national and European
projects in the areas of information retrieval and multimedia retrieval, and published in
international journals and conferences in the field.
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Nieuw: nu nóg onzichtbaarder!
“Aston Martin call it the Vanquish, we call it the Vanish.” Een uitspraak
die velen onmiddellijk zullen herkennen uit de James Bond-film Die another day. Snel wordt duidelijk dat “Vanish” een terechte benaming is voor
de auto die MI6-uitvinder Q beschrijft, want met één druk op de knop
wordt de Bondcar onzichtbaar - ideaal voor niet zo gemiddelde autogebruikers als 007. Inderdaad, die trucjes met onzichtbaarheid á la Hollywood kenden we al, maar ook buiten de filmstudio’s schijnt hard te worden
gewerkt aan de ontwikkeling van zogenoemde “Adaptive camouflage”.
Bij camouflage denk je al snel aan de bekende militaire kleurenschema’s of de schutkleur van veel diersoorten. Dit soort camouflage werkt prima, tot het moment dat je
vermomming - door toeval of noodgedwongen - niet meer matcht met de omgeving.
Denk hierbij aan het effect van een flinke sneeuwbui op je bosgroene vermomming of
het verlies aan geloofwaardigheid van een struik die het (samen met medesoldaten)
op een lopen zet. Camouflage wordt beter naarmate de vermomming meer met de
omgeving overeenkomt en regelmatiger te “updaten” is.
Bestudering van de natuur draagt in de wetenschap vaak bij aan technologische ontwikkeling. Hoewel niet expliciet vermeld, is het aannemelijk dat de ontwikkeling van
adaptieve, of actieve camouflage wordt gestimuleerd door onderzoek naar zeekatten
en andere inktvissoorten, dieren die kleurenpatroon en structuur van hun huid in een
oogwenk kunnen veranderen.
Vermoedelijk worden de waarnemingen die zeekatten met hun
grote ogen doen via een uitgebreid zenuwstelsel doorgestuurd
naar met verschillende soorten pigment gevulde organen op de
huid. Door deze organen in vorm en grootte te variëren ontstaat het kleurenpatroon dat de zeekat de beste vermomming
biedt. Met wat fantasie is het principe dat zeekatten hanteren
naar menselijke middelen te vertalen: de ogen van de zeekat
Een zeekat
vervangen we door sensoren, het zenuwstelsel door bijvoorbeeld een kluwen glasvezelkabel en de pigmentorganen door een stel displays. Door
de waarnemingen van een sensor te projecteren op een tegenoverliggend beeldscherm
wek je de indruk dat je dwars door dat beeldscherm heenkijkt. Hoewel onzichtbaarheid op deze manier binnen handbereik lijkt, heeft de techniek wat nadelen. Zo moet
je vanaf precies de juiste afstand en invalshoek naar het gecamoufleerde object kijken
en blijven de sensoren wl zichtbaar. Oplossingen zouden gezocht kunnen worden in
flexibele displays en kleinere sensoren.
Naast de sensor-en-display aanpak zijn er nog meer strategieën denkbaar. Hologrammen zouden de illusie van onzichtbaarheid kunnen wekken en er wordt gewerkt aan
materialen die licht om een object heen kunnen buigen. Die laatste techniek kon
wel eens de wetenschappelijke variant worden van de onzichtbaarsheidsmantel die we
kennen uit bijvoorbeeld Harry Potter. Stuk voor stuk razend interessante technieken.
Mochten we op een goede dag verdwijnauto’s zoals die van Bond kunnen zien rijden,
denk dan nog eens aan dit artikel.
Roeland van de Vijsel
8
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Een verrijkende visie op de intro
De nachtmerrie van elke student: een wekker die om 7:00 gaat op een
maandagochtend, terwijl je die nacht daarvoor pas om 3:00 ging slapen.
Alleen deze keer stond ik met een grote glimlach op, omdat ik wist wat
voor dag het was. Maandag 6 september, de eerste dag van het introkamp!
Aangezien Hugo Boss die nacht was blijven pitten wegens aanzienlijke
reistijdverkorting, liepen we een half uurtje later gezamenlijk over de net
wakker wordende Uithof met onze prachtige rode en blauwe supermentoroutfits, die zoveel bekijks trokken op de vroege ochtend dat we ons al
echt ‘In a rich man’s world’ waanden!
Op de universiteit was het nog vrij stil en werden rustig de laatste zaken in gereedheid
gebracht. Dit bleek echter een stilte voor de storm te zijn, want al vanaf 8:30 stroomden de eerste eerstejaars binnen die verbaasd om zich heen keken naar de gigantische
Minnaerthal en rare studenten die zich vreemd, maar wel onzettend strak hadden
aangekleed en op het oog willekeurige kleuren in het wilde weg riepen. Rond 10 uur
hadden de 400 eerstejaars (bijna 100 meer dan vorig jaar!) zich verzameld en konden
ze plaats nemen in de kantine waar ze een overload aan informatie kregen over hun
aankomende studentenleven, hun aankomende introductie en nog meer nuttige zaken.
Nadat ze ook nog toegesproken waren door hun studie-adviseurs en kennis hadden
gemaakt met hun mentorgroepje en mentoren, was het, althans voor degenen die
meegingen, tijd voor de busreis naar de kamplocatie! Nu zijn busreizen altijd wel gezellig, maar de heenreis naar het kamp is natuurlijk extra speciaal. Onder aanvoering
van de supermentor werd er in korte tijd een arsenaal aan liedjes in gestampt met
een enthousiasme dat op onze bestemmingsplaats Ellertshaar al voelbaar was. Vol
gejuich werden de slaapplekken gezocht en was het al tijd voor het eerste spel: de
Financiële Spelen! Met veel ijverigheid en onderhandelingstechnieken probeerden de
groepjes zoveel mogelijk geld te verzamelen. Dit leidde uiteraard tot verbijsterende
capriolen en hilarische opdrachten.
Alsof dat nog niet zwaar genoeg was, volgde daarna een ware uitputtingsslag tussen
de kleuren in de eetzaal. Onder aanvoering van de supermentoren schreeuwde iedereen de longen uit het lijf, waar blauw uiteindelijk als morele winnaar uit kwam. Deze
beslissing viel op basis van waarnemingen van de objectieve Stephan Jobs, die beweerde de andere kleuren niet gehoord te hebben.Ingewijden beweren echter dat dat
niet per se kwam door het schreeuwen van blauw. Ondertussen begonnen de zakenlieden wel trek te krijgen, maar gelukkig voor hen kwam de Kook in actie. Met een
heerlijke curry-maaltijd wisten zij de magen van de eerstejaars (en de rest natuurlijk)
te bekoren. Nadat vervolgens alle plichtplegingen (lees: corvee) gedaan waren, was
het tijd voor de kleuren om zich te bewijzen tijdens het bosspel. Met een ingenieus
ruilsysteem, uitpuilende geldzakken, subtiele omkoperij en natuurlijk de ouderwetse
koehandeltechniek werd door elke kleur geprobeerd Utrecht in de eigen kleur te versieren. De beloning voor elke kleur was uiteindelijk een lekker biertje of colaatje in de
knusse feestzaal, waar de moeheid van de dag van ieders schouders werd gedanst.
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De volgende morgen was het vroeg opstaan, dankzij de ijverige supermentoren die
niemand de prachtige ochtendzon wilden onthouden.
Na een geniaal stukje ochtendgymnastiek, waar menig persoon nog steeds
spierpijn van heeft, en een goed ontbijt
achter de kiezen, trok de introkaravaan
naar een dichtbij gelegen meer voor een
frisse duik om ook bij de laatste mensen
het slaapzand weg te spoelen. Traditioneel begonnen na de lunch alle groepjes
fanatiek met het bouwen van vlotten. Er
zaten enkele prachtige exemplaren tussen waar werkelijk niets aan ontbrak (er
werd zelfs een vlot gesignaleerd waarop
speciaal voor de blauwe supermentor een
bekerhouder was gemaakt om te voorkoFiguur 1: De supermentoren
men dat er water over hem heen gemorst
werd). Vervolgens was het tijd om deze vlotten op hun drijfvermogen te testen door
middel van een vlottenrace, waar het niet alleen om snelheid ging, maar waar tegelijkertijd ook nog over tactiek nagedacht moest worden.
Terug op het kamp was het weer toeters en bellen geblazen in de feestzaal om over
te gaan tot het avonddiner. Daar werd een overheerlijke zomerstamppot geserveerd,
gevolgd door verrukkelijke zelfgemaakte warme appelmoes met ijs. Na de gebruikelijke plichtplegingen was het tijd voor ware chaos: er werd monopoly gespeeld door de
supermentoren. Daarbij werd hun voortgang beı̈nvloed door het succesvol uitvoeren
van opdrachten, verspreid over de kamplocatie. Dit leidde tot heen en weer geren,
hilarische opdrachten en hartverzakkingen voor de supermentoren. Toen de rust weer
was weergekeerd en het stof was neergedaald, kon de balans worden opgemaakt om
weer een stukje dichter bij de identiteit van de winnaar te komen. Hier werd echter
weinig aandacht aan besteed, aangezien het feest weer losgebarsten was en nog doorging tot in de kleine uurtjes. . .
De volgende dag begon iedereen weer met het vaste ritueel, namelijk de ochtendgymnastiek gevolgd door het ontbijt, om daarna alle spullen in te pakken en op te ruimen,
aangezien het alweer de laatste dag van het kamp was. De introductiecommissie had
echter nog een kleine opdracht in petto en dus werden alle kleuren naar de eetzaal
gesommeerd waar met een spannend eindspel de uitslag bekend werd gemaakt. Door
een flink inschattingsvermogen en een portie geluk, mocht uiteindelijk groen zich de
terechte winnaar noemen. Namens alle andere kleuren wil ik graag groen en hun
supermentor Ralph Laurens feliciteren met deze eervolle titel. Verder hoop ik dat
iedereen zich net zo goed heeft vermaakt als ondergetekende.
Tot volgend jaar!
Stephan Jobs
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Nakampdagen; geniet van alles
Donderdagmorgen tien voor negen Minnaerthal: op aanraden van onze
mentoren staan we te wachten op de rest van ons groepje. Een heel veilig
gevoel is het eigenlijk wel, maandag kende ik geen persoon en nu heb ik
mijn eigen groepje mensen van wie ik de hobbies, woonplaatsen en lievelingstoetjes weet.
Mensen hebben we dus al leren kennen, nu is de universiteit - en dan vooral AEskwadraat - aan de beurt. Dit start echter haperend als blijkt dat je voor het inschrijven voor de colleges toch echt een wachtwoord nodig hebt en de administratie
niet voor dertig man een nieuw wachtwoord wil uitreiken. Gelukkig is het inschrijven
voor ommissies gemakkelijker. Bij elke commissie die we bezoeken, wordt ons aangeraden ons vooral in te schrijven als we twijfelen. In de woorden van onze mentor:
“Beter nu misschien en straks nee, dan nu nee en later ja.” Het als gevolg dat ik
een week later dit stukje schrijf, al auditie heb gedaan voor toneel en vergeten ben
waar ik me nog meer voor heb opgegeven, omdat alles zo ontzettend leuk en enthousiast werd gebracht. Als iemand vrijwillig geblinddoekt op een fiets stapt en zich
laat leiden door twee groepsgenoten die hij nog geen week kent, weet je dat je goed zit.
’s Avonds wordt onze creativiteit op
de proef gesteld tijdens de kroegentocht. Van hints/pictionary met klei
heb ik nog nooit gehoord, maar uiteindelijk werkt dat heel goed. Zowel het Dopplereffect als supergeleiding blijken uit te drukken in klei.
Een andere verrassing vindt plaats
in een kroeg waar we een speelkaart
van mond tot mond moeten doorgeven. Behalve A-Eskwadraatleden bestaat de cliëntele uit blonde (hockey?)
meisjes. Dat is nogal een verandering na een introductie waar de verhouding vrouw-man één staat tot vijf
is.
Vrijdag is rustiger. Na ons eerste college
Speciale relativiteitstheorie is het tijd
voor de groepsfoto’s, waarna elk TWINgroepje een half uur wacht om vervolgens een half uur te laat bij Wiskunde te
arriveren. Helaas komen we na een uitgelopen Tutor-lunch ook een uur te laat
bij de sportmiddag, zodat we ons moeten aansluiten bij andere groepjes. Dat
maakt het spel wel wat lastiger - die jon-
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Figuur 1: De A–Eskwadraatkamer was niet helemaal berekend op de grote aantallen leden
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gen in dat groene shirt, hoort die nou bij ons? - maar levert natuurlijk ook nieuwe
namenkennis op - ja, dat is Pietje. Daarna kan iedereen naar huis om maandag uitgeslapen te beginnen aan de laatste twee introductiedagen.
Na de eerste volledige collegedag kunnen we deze
met onze mentoren bespreken tijdens het eten
bij de Mick. Andere groepjes hebben ons aangeraden de vegatarische quiche te nemen, omdat je
dan het meeste krijgt, dus
die raad volgen we met genoegen op. Na een tussenstop voor een ijsje, kunnen we luisteren naar de
eerste cabaretier, die tot
onze verbazing best wel
grappig is. Vooral zijn
liedjes vallen in de smaak.
De tweede valt helaas
tegen, want grapjes ten Figuur 2: Maar de kantine eigenlijk ook niet helemaal
koste van mensen in het publiek zijn toch nooit echt grappig. De tweede kroeg bevalt
wel en daar blijven we dan ook hangen, totdat we ons realiseren dat het morgen feest
is en dat we daar ook van willen genieten.
Met het genieten willen we vroeg beginnen dus de danszaal is nog leeg. Snel wagen
de eersten zich in de lege ruimte en steeds sneller raakt deze gevuld. Als ik even wat
drinken ga halen en weer terug de danszaal in ga, merk ik dat bewegen opeens een
stuk moeilijker is. Alleen achterin de zaal is nog een vrije plek. Blijkbaar staan de
meeste mensen graag heel dicht op elkaar. Het geeft ons de ruimte te dansen, totdat
we besluiten naar huis te gaan om nog wat te slapen. Voor ons is de introductie
voorbij. Nu begint het echt. . .
Barbera Droste
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Curry
Stel je eens voor: het is tien over vijf en je loopt na een lange, vermoeiende collegedag naar je fiets. Nog even naar de Spar om een afbakpizza te
halen en dan lekker thuis met de pootjes omhoog op de bank. Ineens gaat
je telefoon. Je moeder belt dat ze bij je komt eten vanavond!
Uiteraard wil ze komen controleren of je wel gezond genoeg kookt, dus die afbakpizza
kun je wel vergeten. En je verwacht ook niet dat ze heel erg onder de indruk zal zijn
van je andere sterrecept: omelet met kaas. Wat nu? Wij van de Vakidioot komen je
te hulp met een lekker, makkelijk, recept om je moeder 1 ervan te overtuigen dat je
wél kunt koken en dat je elke dag gezond eet.
Benodigdheden voor vier personen:
• 200 gram rijst naar keuze (meer mag ook)
• 1 zak cocktailgarnalen uit de diepvries
• 1 courgette
• 1 winterpeen
• 2 à 3 eetlepels Patak’s Currypasta Mild (gebruik méér currypasta als je van pittig
eten houdt en minder als je bang bent dat het zweet op je bovenlip springt)
• 400 ml kokosmelk
• Olijfolie
Instructie:
Ontdooi de cocktailgarnalen. Meestal kan dat gewoon door ze in een bak heet water
te leggen. Verwijder het harde staartstukje van de garnalen (als je niet weet hoe je
dat moet doen kun je het er ook afsnijden, maar dan hou je minder garnaal over).
Was de courgette en schil de winterpeen (Dit gaat heel goed met een kaasschaaf).
Snijd de courgette in blokjes en de winterpeen in stukjes.
Verhit de olijfolie in een hapjespan/koekepan/wok en voeg de garnalen toe. Bak ze
enkele minuten. Voeg eerst de winterpeen toe en bak een paar minuten mee, voeg
daarna de courgette toe en bak deze óók enkele minuten mee.
Doe nu de currypasta bij de garnalen, wortel en courgette en roer de pasta door dit
mengsel. Voeg direct de kokosmelk toe en roer goed door. Aan de curry zelf hoeft
nu niet veel meer te gebeuren, laat (ongeveer aan de kook) pruttelen. Let op dat de
curry een beetje inkookt, maar niet al te veel. Roer af en toe in de pan!
Breng direct na het toevoegen van de kokosmelk een pan water aan de kook. Voeg de
rijst toe en kook volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Giet de rijst af en neem de pan curry van het vuur. Serveer de curry met de rijst.
Eet smakelijk!
Het is je wellicht opgevallen dat er dit keer geen foto bij het recept staat. We zijn
namelijk erg benieuwd wat jullie zélf met deze curry doen. Daarom schrijven we bij
dezen een prijsvraag uit: maak deze curry, maak er een mooie foto van en stuur deze
naar vakidioot@a-eskwadraat.nl . De mooiste inzending ontvangt een prijs.
Adinda de Wit
1 en

eventuele andere al dan niet ongenode gasten
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Gids voor het omgaan met alle soorten visite
De deurbel gaat, je loopt je kamer uit en doet de voordeur open. Een
(on)bekende staat voor de deur: je hebt visite. Wat moet je nu weer met
hem/haar beginnen? Wij van de Vakidioot schieten te hulp en bieden je
hier ideeën om 26 soorten visite tevreden te houden.
Agent Waarschijnlijk heb je iets verkeerd gedaan. Blijf vooral rustig en luister naar
wat de agent te vertellen heeft. Betaal eventuele boetes zo snel mogelijk.
Buurman (boos) breng de boze buurman naar het schoonste vertrek in het huis en
bied koffie/thee aan. Beloof dat je voortaan het vuilnis op de juiste tijd buiten
zet/niet zoveel lawaai meer zult maken/. . .
Campagneleider (v. verkiezing) Zodra je door hebt dat je met een campagneleider te maken hebt doe je de deur dicht. Je moet de ruimte hebben om zelf te
besluiten waarop je stemt.
Deurwaarder Oei. Blijf vooral rustig en luister naar wat de deurwaarder te vertellen
heeft. Tip: het is handig om voortaan wél je rekeningen open te maken!
Eigen broer/zus Je weet zelf het beste hoe je je broer/zus bezig moet houden. Hier
geven we geen advies over.
Familie (oom/tante) Zie “Ouders”
Grootouders Grootouders zijn in sommige gevallen slecht ter been. Help ze eventuele trappen op en zorg voor een lekkere stoel. Veel grootouders zien niet al te
best meer, het valt dus niet zo op dat je al twee weken niet hebt afgewassen.
Spoel wel altijd het kopje om waarin je ze hun thee/koffie/limonade geeft.
Huisgenoot Gewoon binnen laten. Waarschijnlijk is je huisgenoot zijn/haar sleutel vergeten. Als de situatie daarom vraagt kun je overwegen je huisgenoot een
nachtje buiten te laten slapen.
Internetbekende Als je niet weet hoe de internetbekende aan jouw adres is gekomen, doe dan gauw de deur dicht en zoek geen contact meer. Mogelijk wil de
internetbekende iets van je. Volg verder de aanwijzingen bij “penvriend(in)”
Jehovah’s getuige Zodra je door hebt dat je met een Jehovah’s getuige te maken
hebt doe je de deur dicht. Je moet de ruimte hebben om zelf te besluiten waarin
je gelooft.
Kleuterleidster (oud) Als je zin hebt in nostalgische momenten kun je je oude
kleuterleidster binnenlaten om een kopje thee met haar te drinken.
Loodgieter Laat de loodgieter binnen en zet hem aan het werk, hij komt immers
om een probleem op te lossen. Geef hem een kop koffie, maar wel pas nadat het
probleem verholpen is.
Melkboer Fijn, als je de melkboer op bezoek krijgt betekent dat dat je niet naar
de supermarkt hoeft om melk te kopen. Houd er wel rekening mee dat de melk
wellicht duurder is dan als je deze in de supermarkt koopt. Besluit aan de hand
hiervan of je wel of geen melk wilt kopen.
15

idioot

Handleiding

tooidiKAV

Voor de wel gewenste visite.
Natuurkundedocent (middelbare school) - Zie “Kleuterleidster (oud)”
Ouders Laat je ouders binnen en verberg vuile was en vaat. Over de puinhoop op
je kamer vertel je dat je een studieboek kwijt was en dat je daardoor je kamer
overhoop moest halen en nog een tijd hebt gehad om op te ruimen. Misschien
trappen ze hier in.
Penvriend(in) Als je een afspraak hebt gemaakt met de penvriend(in) laat je deze
gewoon binnen en je verzint zelf hoe je hem/haar bezig houdt. Had je geen
afspraak gemaakt, dan mag je de penvriend(in) weer naar huis sturen als je geen
zin/tijd hebt om met hem/haar af te spreken.
Quizmaster Wat doet die quizmaster voor de deur? Als je geen zin hebt in spelletjes,
doe dan gerust de deur dicht als een quizmaster voor je deur verschijnt.
Rattenbestrijder Ah, ongedierte in huis. Laat de rattenbestrijder rustig zijn werk
doen, anders eet het ongedierte al jouw eten op.
Studievriend(in) Je weet zelf het beste hoe je studievriend(inn)en bezig moet houden. Hier geven we geen advies over.
Telefonisch verkoper Vertel de telefonisch verkoper dat hij/zij contact met jou
moet opnemen via de telefoon. Het is immers een telefonisch verkoper.
Universiteitsbestuurder De universiteitsbestuurder heeft in principe niks bij jou
aan de deur te zoeken. Je mag hem/haar natuurlijk altijd binnen laten als je
daar zin in hebt, maar het hoeft niet.
Vriend(innet)je Je weet zelf het beste hoe je je vriend(innet)je bezig moet houden.
Hier geven we geen advies over.
Wildvreemde Wat je met de wildvreemde doet moet je helemaal zelf weten. Je bent
niet verplicht hem/haar binnen te laten.
Xenofoob Een xenofoob wil je waarschijnlijk niet in je huis hebben, tenzij jullie
gelijkgestemd zijn...
Yogainstructeur Hartstikke leuk, privéles yoga! Heb je hier vandaag zin in?
Zwarte piet Je hoeft niks te doen; doe de deur open en word met pepernoten bekogeld!
Adinda de Wit
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Het mysterie van het tweede oog
Door: Casper Erkelens
“Eerst zien en dan geloven”. Deze zegswijze drukt uit dat wij meer op ons
gezichtsvermogen vertrouwen dan op onze medemens. Is dit vertrouwen
terecht? En zijn twee ogen meer te vertrouwen dan één?
Het visueel systeem is een fantastisch zintuig omdat het ons in één oogopslag laat
zien wat er in onze omgeving aanwezig
is. En zelfs meer dan dat, het toont ook
nog waar wat is. Hoe bijzonder de prestaties van ons visueel systeem zijn werd
pas duidelijk toen we kunstmatige visuele systemen gingen bouwen. Toen we
niet alleen de ogen maar ook de hersenen
gingen bestuderen werd duidelijk hoe ingewikkeld ons visueel systeem wel niet is.
De kracht van het visueel systeem zit hem
niet in de kwaliteit van de afbeelding. De
optica van de eerste de beste compact camera is beter dan die van het oog waarin
o.a. sferische en chromatische aberraties
de kwaliteit van de afbeelding beperken.
De point spread function in (het centrale
deel) het oog is op zijn best enkele boogminuten. Ook de voor de fotoreceptoren
gelegen bloedvaten en zenuwcellen dragen
niet bij tot een optimale beeldvorming.
Daarnaast hebben veel mensen refractaire afwijkingen (myopie, astigmatisme)
die met contactlenzen en brillen maar
gedeeltelijk kunnen worden gecorrigeerd.
Overdag wordt het licht in 5 à 6 miljoen
fotoreceptoren, de kegeltjes, geabsorbeerd
en via een fotochemisch proces in elektrische stroompjes omgezet1 . Het aantal
kegeltjes is vergelijkbaar met het aantal
beeldpunten van een eenvoudige digitale
camera. Het verschil met de camera is
dat de kegeltjes zeer inhomogeen over het
netvlies zijn verdeeld en vooral in het
centrum van het netvlies (fovea of gele

vlek) dicht gepakt liggen. De fovea heeft
een diameter van maar ongeveer 1 mm,
beslaat slechts 1% van het netvlies, maar
bevat bijna 50% van alle kegeltjes. Dus
hoewel het beeld dat door de fotoreceptoren aan de hersenen wordt doorgegeven
minder van kwaliteit is dan het beeld van
een willekeurige digitale camera, hebben
we een wide-screen, high-definition, fullcolour, en 3D beeld van de wereld om ons
heen. Althans, dat lijkt zo. De visuele
cortex creëert deze illusie. Daarin zit de
kracht van het visueel systeem. Ondanks
veel onderzoek weten we nog nauwelijks
hoe het werkt.
De oogzenuw is een zenuwbundel van 1
miljoen kabeltjes (axonen) waarlangs de
signalen van het netvlies naar de achterzijde van hersenen (visuele cortex) worden gevoerd. De primaire visuele cortex,
opgebouwd uit ongeveer 300 miljoen zenuwcellen (neuronen), is hier het eerste
verwerkingsstation. De neuronen liggen
volgens de topografie van het netvlies
gerangschikt en zijn in hoge mate gespecialiseerd (coderend voor bijvoorbeeld
kleur, contrast, oriëntatie of snelheid).
Na de primaire cortex worden de signalen nog in diverse andere gebieden van
de cortex verwerkt waarvan er vier geheel
visueel zijn. Bovendien lopen er talloze
axonen heen en weer in en tussen deze
gebieden. Dit hele complex aan neuronen
is nodig voor beeldbewerking en beeldinterpretatie en leidt, nog onverklaard, tot
de sensatie die we zien noemen.

1 Bij weinig licht, ’s avonds en ’s nachts, wordt het licht in 125 miljoen staafjes geabsorbeerd. We zien dan minder detail en geen kleur. Meer is dus niet altijd beter.
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Beeldsegmentatie is een bewerking die
beeldpunten clustert tot zinvolle segmenten. Het is een basale operatie die aan
de interpretatie van elk beeld vooraf gaat
en dus mede bepalend is voor wat er
te zien is. Beeldsegmentatie wordt intensief toegepast in bijvoorbeeld de geneeskunde (identificatie van tumoren, bloedvaten etc.), machine vision (kwaliteitsinspectie van chips, lasnaden) en bij de politie (herkenning van gezichten, vingerafdrukken). Beeldsegmentatie is een erg
lastig probleem. Er zijn tientallen methoden en algoritmes ontwikkeld voor allerlei specifieke toepassingen. Ons visueel systeem segmenteert bijna altijd probleemloos. Hoewel, zie je meteen de 16
cirkels in de onderstaande afbeelding?

Een ander probleem dat schijnbaar moeiteloos wordt opgelost is: schatten hoever
voorwerpen van ons af staan. Het visueel
systeem kan afstanden schatten uit een
enkel beeld en uit het vergelijken van de
beelden van het linker- en rechteroog. Ze
gebruikt daarvoor verschillende technieken. Schatting uit een enkel beeld maakt
gebruik van kennis van de fysica en de
geometrie van de wereld. Zo “weet” het
18
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visueel systeem dat nabije voorwerpen
verder gelegen voorwerpen gedeeltelijk
kunnen afdekken en niet andersom. Ze
“weet” ook dat de meeste voorwerpen
licht reflecteren en dat de natuurlijke
lichtbron hooggeplaatst is. Er zijn honderden visuele illusies bedacht waarin met
deze impliciete kennis wordt gespeeld (zie
bijvoorbeeld www.michaelbach.de/ot/).
De illusies demonstreren dat schattingen
onbetrouwbaar kunnen zijn. Schattingen
uit de beelden van de twee ogen zijn dat
niet. Zij berusten op de geometrische verschillen tussen de beelden die voortkomen
uit de verschillende locaties van de beide
ogen. Hoewel verre van triviaal is dit een
oplosbaar probleem met een enkelvoudige
oplossing. Voorwaarde is wel dat de correlatie tussen het linker- en rechterbeeld
correct wordt gedetecteerd en de overeenkomstige details foutloos aan elkaar
worden gekoppeld. Met ruispatronen zoals dit random-dot stereogram (zie figuur
1 op de volgende pagina) kan je laten zien
dat het visueel systeem hierin een meester is. De verborgen vorm wordt zichtbaar
zelfs als de ruis in de beelden maar voor
50% gecorreleerd is. De meeste computeralgoritmes komen hier niet goed uit.
Nu zou je denken dat, omdat afstand
schatten met twee ogen betrouwbaarder
is dan met één oog, de schatting met
twee ogen het wint van die met één oog.
Toch is dit vaak niet het geval, en misschien gelukkig maar. Denk maar eens
aan foto’s, schilderijen, televisie en de
bioscoop. Hier kijken we naar afbeeldingen op platte vlakken. De correcte tweeogige schatting van afstand zou moeten
leiden tot het zien van platte beelden.
Voor het één-ogig zien geldt dat niet: het
netvliesbeeld van een 3D voorwerp afgebeeld op een foto kan identiek aan het
netvliesbeeld van het echte voorwerp zijn.
Bij al de genoemde afbeeldingsmethoden
zien we diepte in het beeld. Kijken met
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één oog of met twee ogen maakt nauwelijks verschil. Het vermogen om diepte en
daarmee gelijkenis met de 3D werkelijkheid te suggereren, is ongetwijfeld één van
de eigenschappen waaraan prenten, foto’s
en films hun succes ontlenen. Stel dat ons
dieptezien met twee ogen dominant zou
zijn, dan zouden we elk 3D voorwerp afgebeeld in een tekening of een film als
platgeslagen ervaren.
De ondergeschiktheid van het twee-ogig
zien is verrassend als je bedenkt hoeveel
er aan de ene kant voor is ingeleverd
en aan de andere kant in is geı̈nvesteerd
om het mogelijk te maken. Er is ingeleverd omdat de plaatsing van de ogen
aan de voorkant i.p.v. de zijkanten van
het hoofd, de omvang van het visuele
veld bijna halveert. Er is genvesteerd in
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tientallen miljoenen neuronen die binoculair zijn, hetgeen betekent dat ze op
gelijktijdige stimulatie in beide ogen reageren. Ze vormen de basis voor de detectie van correlatie, de diepteschatting
en de nauwkeurige coördinatie van oogbewegingen. Voor het uitvoeren van deze
functies zijn ze opgenomen in ingewikkelde neurale netwerken en regelsystemen. Al deze investeringen lijken slechts
een enkel doel te dienen: diepte kunnen zien waar het één-ogig zien faalt. En
het één-ogig zien faalt als 3D voorwerpen geen contouren bevatten die afwijken van hun omgeving, zoals in het onderstaande random-dot stereogram. Deze
situatie noemen we camouflage. Het tweeogig zien lijkt te zijn ontwikkeld om camouflage te doorbreken. Voor alle andere visuele functies is één oog koning.

Random-dot stereogram
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Hardlopen is vooruitkijken
Dit artikel is voor alle lezers die zichzelf wel sportief vinden, maar nooit
tijd weten vrij te maken eens te gaan sporten. Dit artikel is ook voor de
lezers die bij een sportclub zitten in de plaats waar hun ouders wonen,
maar eigenlijk ook hun sportieve leven eens naar Utrecht zouden moeten
verhuizen. In dit artikel bezoeken wij voor jou een sportclub en doen we
verslag van de mogelijkheden. In dit nummer gaan we op bezoek bij atletiekvereniging AV Phoenix.
AV Phoenix bleek een studentvriendelijke sportvereniging aangezien de training op
de schappelijke tijd van zeven uur ’s avonds begon. Daarnaast kon zelfs een Frans
meisje uitstekend met de training mee doen, geen taalbarrière te bekennen.
We begonnen uiteraard met een gedegen
warming up. We deden de steps, jumpers en bumpers, allemaal met als doel
soepele gewrichten en spieren te ontwikkelen. Ook werd er aandacht besteed aan
evenwicht. Je kon op een soort halve bol
staan en tegelijk een bal overgooien met
iemand anders: daar krijg je zeker evenwichtsgevoel van. Het einde van de warming up was het rennen van een rondje
met constante versnelling. Stel je doet
een minuut over een rondje van 400 m
dan mocht je met maar liefst 0.22 m/s/s versnellen. Hierdoor heb je op het eind idealerwijs een snelheid van 48 km/h! Dit is een mooi streven, maar realistisch is anders
en daarnaast: wie heeft een loper ooit na 10 seconden lopen pas 8 km/h zien lopen?
Na de warming up konden we kiezen voor de korte of de lange training. Iedereen koos
naar zijn/haar sterkte. Tijdens deze training werd door de trainer nog belangrijke
adviezen uitgedeeld: probeer hoog te lopen! Dat loopt veel makkelijker en Usain Bolt
doet het ook. Hoog lopen houdt in de je bovenlichaam niet gebogen is maar ontspannen rechtop is. Hierdoor verlies je minder energie aan het draaien van je bovenlichaam
en je kan veel vrijer ademen. Na het loopgedeelte van de training was de training weer
voorbij en gingen we op huis aan. Wij hadden ons in elk geval prima vermaakt!
Bij Phoenix zijn nog tot eind oktober op donderdagavonden introductietrainingen
voor studenten en een paar keer meetrainen kan vrijblijvend. Er is een basisgroep waar
allerlei onderdelen van atletiek aan bod komen, maar ook groepen waar wordt gespecialiseerd op een onderdeel. Vaak is er ook nog keus uit verschillende niveaus en trainingsfrequenties. De club heeft zo’n 600 leden waarvan ongeveer 50 in de studentengroep. Er wordt getraind op verschillende locaties in en rond Utrecht. Voor meer informatie kun je kijken op www.avphoenix.nl of mailen naar studentencie@avphoenix.nl.
Melle Punter en Sjoerd Boersma
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“Veni, vidi, vici”
De meeste mensen zullen zich bij deze uitspraak een Julius Caesar voorstellen die het slagveld komt bekijken en de gevleugelde woorden bezigt
tegenover een groepje officieren. Maar heeft hij de woorden werkelijk uitgesproken? Een overzicht van beroemde uitspraken van Julius Caesar en
hun verhaal.
“Veni, vidi, vici” wordt vaak vertaald als “Ik kwam, ik zag en ik overwon”, maar betekent letterlijk: ”Ik ben gekomen, ik heb gekeken, ik heb overwonnen”.
Volgens de Romeinse historicus Plutarchus zou Caesar deze
tekst niet hebben opgezegd, maar in 47 v.Chr. hebben geschreven in een brief aan Amantius, een vriend van hem, n.a.v.
zijn overwinning op Pharnaces II van Pontus in de slag bij
Zela.

“Alea iacta est”
Wordt meestal vertaald als: “De teerling is geworpen”, maar
aangezien een teerling een dobbelsteen is zou “De dobbelsteen
is geworpen/gegooid” ook een goed vertaling zijn. Mogelijk Figuur 1: Julius
door de veldheer uitgesproken in 49 v.Chr. (Suetonius dacht sar op een munt
van wel, andere bronnen spreken dit tegen), maar dan waarschijnlijk in het Grieks, de spreektaal onder hoge Romeinen in die tijd.

Cae-

Het Italiaanse schiereiland was destijds het middelpunt van het enorme Romeinse
Rijk. Om Rome te beschermen tegen haar eigen generaals was het verboden voor
veldheren de Noord-Italiaanse rivier de Rubicon over te steken. Julius Caesar deed
dit wel en vanaf dat moment was er geen weg meer terug. Uiteindelijk lukte zijn
staatsgreep en werd hij dictator.

“Kαι συ, τ κνoν”
Gevleugelde laatste woorden van Julius Caesar, en Grieks voor “Ook jij, (mijn) zoon”.
Caesar werd vermoord op de trappen van de senaat door een groep senatoren die hem
een bedreiging vonden voor de republiek. Toen Caesar onder zijn moordenaars Brutus herkende, een goede vriend van hem (die, op de uitspraak afgaande, door hem als
een soort zoon of politiek protégé werd beschouwd), zou hij deze woorden tegen hem
hebben gezegd.
Bronnen geven verschillende versies van de woorden, en zijn het er ook niet over
eens of Caesar überhaupt iets in deze richting zou hebben gezegd tijdens de moord.
Diverse bronnen geven een Latijnse versie van de woorden, maar dit is waarschijnlijk
een poging de Romein in een goed daglicht te zetten. Zoals gezegd sprak de politieke
elite destijds voornamelijk Grieks, en de claim dat Caesar in zijn laatste adem nog
de moeite nam het ‘volkse’ Romeins te bezigen, maakte hem bij uitstek een man van
het volk.
Sjoerd Boersma
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Wat is geluk?
Wanneer was jij voor het laatst gelukkig? Was dat langer dan een week
geleden? Was dat vandaag nog? En hoe wist je dat je toen gelukkig was?

Bhutaanse studenten

Iedereen wordt op een andere manier
gelukkig. Het spreekwoord ‘geluk zit in
een klein hoekje’ legt ons uit dat geluk onverwacht toe kan slaan en dat
we dus eigenlijk niet zo goed weten
wanneer we gelukkig gaan worden. De
meeste mensen hebben echter wel een
idee wat hun zoal gelukkig maakt. Na
wat rondvragen in mijn omgeving begrijp ik dat het mogelijk is om gelukkig te worden door liefde te geven en te
krijgen, maar ook van mooi weer, vers
brood, hoge cijfers, voorpret of een goed
boek.

In Bhutan, midden in de Himalaya, is geluk de graadmeter voor de levenskwaliteit
van het land. Waar in andere landen het BNP wordt gebruikt, heeft men in Bhutan
sinds 1972 het BNG (Bruto Nationaal Geluk). Iedere twee jaar wordt deze waarde
berekend door middel van een vragenlijst. Geluk is volgens bedenker en koning Jigme
Singye Wangchuk opgebouwd uit vier pilaren: economie, cultuur, milieu en een goed
bestuur. Deze worden opgebroken in negen domeinen en deze domeinen worden op
hun beurt in 72 indicatoren verdeeld. Een voorbeeld is de indicator ‘aantal gebeden
en meditaties per dag’, die het psychologisch welzijn zou aanduiden. Bij belangrijke
beslissingen bekijkt de regering hoe het nationaal geluk, in plaats van de economische
groei, zo positief mogelijk beı̈nvloed kan worden.
Hoewel het wellicht zweverig klinkt, is ook heb Nederlandse CBS bezig een methode
te ontwikkelen om ‘het geluk van de Nederlander’ te meten. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van het onderzoek van ‘geluksprofessor’ Veenhoven (Erasmus
Universiteit), die het geluk van 140 landen in kaart bracht in de World Database of
Happiness. Hij laat mensen zelf beoordelen hoe gelukkig ze zijn, op een schaal van 0
tot 10.
Wat geluk voor jou betekent, moet je zelf maar uitzoeken. Hieronder enkele, wellicht
inspirerende, uitspraken:
Ons eigen geluk hangt af van de glimlach van anderen. (Einstein)
Geluk is het onbeperkt gebruiken van het verstand. (Aristoteles)
Het geluk is als een parfum: we kunnen het niet over een ander uitstorten zonder dat
er enkele druppels op ons zelf vallen. (Shakespeare)
Geluk is niet afhankelijk van dingen buiten ons, maar van de manier waarop wij die
zien. (Tolstoj)
Dominique Mirandolle
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Zürich is tof
Zürich is tof. Heel tof. Het ligt in een land waar de mensen relatief erg
veel verdienen wat leidt tot een hoge beschavingsgraad. Combineer dat
met de mooiste natuur die Europa te bieden heeft, bergen met loofbos,
kabbelende beekjes en volop wilde dieren, en ik ben verliefd!
Een mooi voorbeeld van de hoge mate van beschaving is het Kreisburo. Als je als buitenlander in
Zürich komt wonen moet je je daar inschrijven bij
het ‘Kreis’ (gemeente). Ten eerste stopte de tram
niet alleen recht voor mijn deur, maar was ook nog
eens op de minuut op tijd. Op de juiste plaats aangekomen hoefde ik niet te wachten en was meteen
aan de beurt. Ik nam plaats tegenover een chagrijnige vrouw (want: gemeenteambtenaar) en vreesde
het ergste. Ze bleek niet alleen Engels te spreken
maar ook nog eens behulpzaam te zijn. Binnen
een kwartier stond ik buiten met een tijdelijk Auslanderausweis (de definitieve werd opgestuurd) en
een hele berg informatie; van de afvalkalender tot
waar de sociaal medische dienst te vinden was. Efficiëntie!
Maar het wordt erger. Toen ik internet aanvroeg
werd het binnen vier dagen geleverd en werkte het
Zürich
in één keer. Ook toen ik moest verhuizen. Is dat
niet het ultieme bewijs van beschaving?

Mijn excuus
Maar wat is dan mijn excuus om in dit geweldige land te verblijven? Het antwoord is:
bachelorscriptie. Ik wilde al langer in het buitenland studeren en m’n bachelorscriptie
bleek daar een ideale gelegenheid voor. Een docent had connecties en al vrij snel had
ik een thesis proposal liggen. Of ik dat wat vond. Ondertussen ben ik al weer vier
maanden aan het onderzoeken hoe de handshaking approach gebruikt kan worden in
een aanbesteding volgens WTO regels.
Als de overheid een grote aankoop wil doen moet ze dat aanbesteden. Dat betekent
heel grof dat ze een uitnodiging plaatsen en bedrijven uit de hele wereld kunnen hun
voorstel inleveren. Het is dan aan de overheid om daar eentje uit te kiezen. En dat
kiezen is aan strikte regels gebonden om te voorkomen dat er vriendjespolitiek of
discriminatie aan te pas komt. Dit is het decor waar ik de handshaking approach, een
techniek om requirements (eisen van de klant aan de nieuwe software) tussen klant
en leverancier uit te wisselen, in moet zien te passen.
Alles bij elkaar is het een geweldige ervaring en zou ik absoluut iedereen aan raden
om in het buitenland te studeren. Het is niet alleen goed voor je CV en persoonlijke
ontwikkeling, het is ook gewoon keigaaf!
Tom Oostvogels
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International Mathematical Olympiad
Het grootste wiskunde-evenement ter wereld, de International Mathematical Olympiad (IMO) vindt in 2011 in Nederland plaats. De Nederlandse
wiskundegemeenschap heeft zijn schouders onder dit project gezet.
De IMO begon ooit als een regionale wedstrijd tussen middelbare scholieren uit een
aantal Oost-Europese landen, maar is uitgegroeid tot een evenement met zo’n 600
deelnemers uit meer dan 100 landen.De meeste landen nemen nog twee (bege-)leiders
mee en er lopen nog een paar honderd man organisatie en vrijwilligers rond, zodat er
meer dan duizend betrokkenen aanwezig zijn.
De IMO 2011 vindt plaats van 15 t/m 24 juli in
en rond het Novotel te Amsterdam. Naast twee
wedstrijddagen zijn er een aantal interessante
excursies en activiteiten in Amsterdam en de
rest van Nederland. De betrokkenen slapen gedurende deze periode in het zeer luxe Novotel in
het zuiden van Amsterdam. Dat geldt dus ook
voor leden van de organisatie en vrijwilligers,
waar we nog naar op zoek zijn.

Gidsen gezocht
In het bijzonder zijn we op zoek naar gidsen, die een takenpakket hebben dat vergelijkbaar is met dat van een mentor tijdens de bachelorintroductie. Als gids krijg
je zes (of soms minder) middelbare scholieren uit één land onder je hoede, die je
moet begeleiden op activiteiten en excursies, en voor wie je eerste aanspreekpunt
bent.

International
Mathematical
Olympiad Am
sterdam 2011

We zijn op zoek naar gidsen die flexibel, jong van geest en communicatief sterk zijn. Bij
voorkeur ken je Amsterdam een beetje en spreek je een vreemde taal. Lijkt dit je leuk?
Dan kun je je opgeven via www.imo2011.nl/guides, maar je mag ook mailen naar
gidscie@imo2011.nl. Er zijn ook nog wat mensen binnen de organisatie, onder andere
in de Gidsencommissie en de Excursiecommissie. Hiervoor kun je contact opnemen
met Sjoerd Boersma (sjoerd@imo2011.nl).
Gidsencommissie IMO 2011
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Emotieherkenning met computer vision
Binnen Game & Media Technology kennen we de richting computer vision. Het doel binnen deze richting is om de computer te laten zien zoals
een mens. Dit betekent dat we via algoritmes proberen om de computer
automatisch informatie uit beeldmateriaal te laten vergaren, en daarmee
(kunstmatig) leren te begrijpen wat er op een afbeelding te zien is.
Mijn huidige onderzoek richt zich op het herkennen van emotie aan de hand van
gezichten op foto’s. Deze techniek is bijvoorbeeld toegepast bij het analyseren van
beelden van Joran van der Sloot toen bleek dat hij alle mogelijke manieren toepaste
om de klassieke leugendetector te omzeilen. Daarnaast speelt de techniek een centrale,
doch geromantiseerde, rol in de serie ‘Lie to Me’. De op tv vertoonde versies kunnen
vaak slechts overweg met zes basisemoties: vreugde, droevigheid, woede, angst, verbazing en walging. Moderne alternatieven gebruiken een groot aantal Action Units
om alle mogelijke handelingen van de spieren in het gezicht aan te duiden.
Globaal gezien bestaat het proces uit het vinden van gezichten in afbeeldingen, het vinden
van specifieke kenmerken van het gezicht en hun
staat en tenslotte het bepalen van de emotie
van het gezicht aan de hand van de gevonden
kenmerken (classificatie). Samen dragen deze
stappen bij tot de kwaliteit van het algoritme.
Voor zowel het classificeren als het vinden van
kenmerken in het gezicht is veel training vereist. Het algoritme analyseert hierbij een reeks
afbeeldingen waarop kenmerken zijn aangegeven en die correct zijn geclassificeerd en probeert hier patronen in te herkennen. Nieuwe,
onbekende gezichten zouden hierna ook goed
herkend en geclassifieerd moeten worden. Deze
werkwijze wordt bijvoorbeeld ook toegepast bij
handschrift herkenning. In het ideale geval is
hierbij geen menselijke handeling meer nodig.
Met de bestaande methodes zijn positieve resultaten behaald. Helaas is het moeilijk
te zeggen hoe ver we precies zijn, aangezien er zoveel alternatieve algoritmes zijn met
ieder een set voorwaarden en beperkingen. Daarnaast zijn er verschillende datasets
in omloop waarmee getest wordt. Zeker is dat er nog genoeg verbeteringen mogelijk
zijn zowel op het gebied van snelheid, percentage succesvol gevonden emoties en
de omstandigheden zoals belichting en invalshoek waaraan afbeeldingen nu vaak nog
moeten voldoen. Onderzoek naar combinaties van emotieherkenning in het gezicht
met andere vormen van emotieherkenning (stem, houding) staat ook nog in de kinderschoenen. Tenslotte zoeken we nog naar een manier om de verschillende emoties
van ons meest uitdagende testpersoon Steven Seagal te onderscheiden. Genoeg te
doen nog dus!
Jan de Wit
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Het PRIJS-spelprijsspel
Op het nieuw genoemde PRIJS-spel (voor de ouderejaars onder ons: het
ANJSS) was de Vakidioot toch een oudgediende. De inzendingen stroomden ook dit jaar binnen. De winnaar zullen we pas op de volgende pagina
bekend maken (wij bij de Vakidioot weten hoe je spanning opbouwt), dus
delen we eerst eens wat van de andere creatieve inzendingen met jullie:
Groepje N: Hole in one:

Groepje D: Aapjes

“De apen zijn gaar”
“De aap uit de mouw kijken”
“Een gegeven aap in de bek kijken”
Groepje E: Stoplicht:
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En dan nu de winnaar: GROEPJE A:

Hugo had een hart
en hij wachtte vol met smart
op die ene grote kans
en toen zag hij Ans
deze kwam uit Wonderland
en speelde poker met haar hand
Zo vond hij zijn geluk
en las voor eeuwig de Donald Duck
Het winnende groepje mag een prijsje komen ophalen in de A–Eskwadraatkamer.
De redactie
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Nieuw jaar, nieuwe kansen
Met een nieuw jaar ook veel nieuwe medezeggenschappers, én een nieuw
format voor de medezeggenschapspagina’s. Vanaf heden tot het niet meer
bevalt zullen deze in meerdere kolommen worden opgemaakt en uit losse
(korte) artikelen bestaan. In dit nummer worden onder andere de overleggroepen voorgesteld.
Met bijdragen van Michelle Meekes, Rob
Wesselink en Sjoerd Boersma;

Verhuizing A–Eskwadraat
eens uitgesteld

weer

Na twee verhuizingen in ruim twee jaar
zou A–Eskwadraat binnenkort naar het
Aardwetenschappengebouw gaan verhuizen. De verhuizing naar de huidige
kamer op de tweede verdieping was
een tussenoplossing, gezien het feit dat
de uiteindelijke locatie, het Aardwetenschappengebouw, nog niet klaar was om
te betrekken.
Zoals altijd met verbouwingen is het saneren van Aardwetenschappen uitgelopen/uitgesteld tot nader order, hetgeen
resulteert in een langer verblijf van A–
Eskwadraat in de huidige kamer. Dit is
zeker ook niet zonder problemen, want
het leidt tot het uitstellen van de verhuizing van het Copernicus Instituut, dat
op de huidige plek van A–Eskwadraat
gehuisvest gaat worden. Wanneer AEskwadraat wel gaat verhuizen is tot op
heden niet bekend.

StudentenOverleg Natuur & Sterrenkunde
Het Studenten Overleg Natuur en Sterrenkunde (SONS) heeft een nieuw bestuur, dat gedurende het collegejaar
2010-2011 zal zitten. Roelof van Dijk is
de nieuwe voorzitter, Jan-Willem Meijerink is secretaris en Lennaert Bel penningmeester. (vervolg in rechterkolom)

(vervolg van linkerkolom)
Het dimio (dinsdagmiddagoverleg) zal
ook dit jaar op dinsdagmiddagen tussen
12:45 en 13:15 plaatsvinden, in Minnaert
133. Alle natuurkundestudenten en andere geı̈nteresseerden zijn welkom er hun
ervaringen en meningen te delen over
vakken en andere zaken die met medezeggenschap of de universiteit te maken
hebben, maar ook om zich te laten informeren en hun lunch te komen eten.

StudentenOverleg
Informatica

Departement

Dit jaar zullen Alexander Melchior, Cassandra Renes en Michelle Meekes de bijeenkomsten van het StudentenOverleg
Departement Informatica (SODI) organiseren. Hier horen zij graag wat je vindt
van de vakken die je volgt bij het departement Informatica en Informatiekunde.
En doe je de bachelor Gametechnologie?
Dan zijn ze extra nieuwsgierig naar jouw
mening over de opleiding.
Op 13 oktober vinden de eerste SODIbijeenkomsten plaats: van 12:30 tot
13:00 in BBL 007 voor informatica en
van 13:00 tot 13:30 in BBL 169 voor informatiekunde. Voor meer informatie zie
www.sodi.nl.
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OverlegGroep Wiskunde

Faculteit financieel in zwaar weer

De OverlegGroep Wiskunde (OGW)
wordt komend jaar geleid door Hasse
van Boven. Op de bijeenkomsten van de
OGW worden zowel de stand van zaken
in de medezeggenschap besproken, als
klachten en opmerkingen over vakken.
Alle wiskundestudenten zijn dus welkom! De bijeenkomsten vinden eens in
de twee weken plaats van 12:45 tot 13:15
op een nader te bepalen locatie en dag.
De bijeenkomsten hebben om en om als
onderwerp ‘raden/medezeggenschap’ en
‘onderwijs/vakken’, waarbij de tweede
het interessantst zal zijn voor de meeste
studenten.

Dat de Bètafaculteit in zwaar weer zit,
was al bekend. De financiën binnen de
Bètafaculteit zijn al een tijdje niet om
over naar huis te schrijven en daar moet
iets aan gedaan worden, want momenteel wordt jaarlijks verlies geleden, en
dat kan natuurlijk niet zo blijven.

Nieuwe studentbestuursleden
In elk departementsbestuur en het faculteitsbestuur van de bètafaculteit zit
een student, om advies te geven vanuit
het oogpunt van de student. Per september zijn een aantal stokjes van studentebestuursleden overgedragen. Rob Wesselink, die tot de zomer studentbestuurslid bij het departement Wiskunde was,
is dit nu bij de faculteit. Ellen van der
Meer heeft hem opgevolgd bij wiskunde.
Michelle Meekes vervult de functie bij
het departement Informatica en Roelof
van Dijk zal vanuit het SONS bij natuurkunde aan de slag gaan.

Na het opstappen van Alfred Bliek is
Jan van Ree aangesteld als interimdecaan. Zijn taak is naast het passen
op de winkel ook het toekomstbestendig maken van deze zelfde winkel. Daar
is de interim-decaan samen met de rest
van het bestuursteam druk mee bezig,
door te brainstormen over de mogelijk
te voeren strategieën. Uiteraard gaat dit
gevolgen hebben voor studenten, positief maar misschien ook negatief. In ieder geval is duidelijk geworden dat dit
een proces is wat voor iedereen van belang is. Wordt vervolgd...

Zie ook:
Op www.a-eskwadraat.nl/Onderwijs
kun je onder het kopje ‘Medezeggenschapspagina’ meer informatie vinden over medezeggenschap. Achter de
link ‘Onderwijsgerelateerde activiteiten’
staan onder andere de data van bijeenkomsten van de overleggroepen.

Aanmeldingen informatica over de kop door Game Technology
Het aantal eerstejaars bij A–Eskwadraat is ten opzichte van vorig jaar
sterk gestegen, en dat is volledig te
danken aan informatica, waar ruim
tweemaal zo veel aanmeldingen waren als vorig jaar. Dit wordt door
velen toegeschreven aan de nieuwe
track ‘Game Technology’. Het aantal aanmeldingen voor de andere
A–Eskwadraatstudies is licht gedaald.
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Supervision: your superheroine
If you believe the Vakidioot theme “vision” is just not enough yet, don’t
throw our magazine away: we’re turning it up a notch and will be focussing
on Super vision in this article. . . Though maybe not the kind of Supervision
that just crossed your mind.
A type of “supervision” that you may not have heard of before (or that, of course, you
may have) is a character from the American comic series Dynamo 5. Dynamo 5 was
created by Jay Faerber and Mahmud A.Asrar and is a comic about - quite obviously a superhero team. The superhero team is comprised of five of the illegitimate children
of the late Captain Dynamo. They have each inherited one of the five superhuman
abilities of their father. After his death, Captain Dynamo’s wife, Maddie Warner,
locates her husband’s illegitimate children and assembles the Dynamo 5-superheroteam.

Supervision

You may be wondering why Maddie got the five superheroes together, but don’t worry; we’re getting there. Captain Dynamo had been the protector of Tower City for 40
years when he was murdered. Since Captain Dynamo had
quite a few enemies, Maddie knows these enemies will take
advantage of Tower City now that its protector is dead.
In order to prevent this, she decides Tower City needs
new permanent protection, and because of this reason she
joins her late husband’s illegitimate children into Dynamo
5.

Supervision is, as you might have expected, one of the members of Dynamo 5. In fact, Supervision is the code name of
Bridget Flynn. This has not been her code name througout the
whole comic series though - for the first 24 issues she went by
the name Scrap. However, in issue 24, the team was attacked
with a weapon which erased their superhuman powers. In issue 25 Dynamo 5 freed themselves and used the weapon they
had been attacked with to restore their powers. This worked
well, apart from the fact that Bridget and one of her half brothers had now switched abilities. Bridget’s powers had changed
from superhuman strength and invulnerability to a combination of laser vision, telescopic vision and x-ray vision. At this
point - for obvious reasons - her code name changed to Supervision.

Dynamo 5

Unfortunately, the 25th issue of Dynamo 5 was also the last regular issue of the
comic series. After the release of the October 2009 edition of the comic, the series
was suspended. At the same time, Mahmud Asrar departed as regular artist. In 2010
Dynamo 5 was resumed with a miniseries titled Dynamo 5:Sins of the father, which
means the tale has not yet ended . . .
Adinda de Wit
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De Japanners tegen de Grieken
Door: Julian Lyczak
De meetkunde van de Grieken, ook wel Euclidische meetkunde, is bekend
bij de meeste wiskundigen en ook andere bèta’s. Het gaat hier om de
standaard tweedimensionale meetkunde die op middelbare scholen wordt
onderwezen. Een belangrijke vraag binnen de Griekse meetkunde is welke
figuren en zaken construeerbaar zijn met een passer en een liniaal. Maar
wat zou er gebeuren als we andere gereedschappen tot onze beschikking
hadden? De Japanners hadden deze gereedschappen, en hun technieken
zijn beter bekend als origami: hogere vouwkunst. Met het vouwen van
papier blijken veel dezelfde, en ook andere, zaken te construeren als met
passer en liniaal.
Al sinds de oudheid waren de Grieken
bezig met constructieproblemen. Er was
veel wat zij met enkel passer en liniaal
konden tekenen, zoals bijvoorbeeld evenwijdige lijnen, deellijnen, vierkanten en
regelmatige vijfhoeken. Er waren nog veel
meer regelmatige n-hoeken die ze konden
construeren, maar juist ook al voor kleine
n regelmatige veelhoeken die ze niet konden maken. Bijvoorbeeld de zeven- en
de dertienhoek. Naast deze n-hoeken is
er nog een aantal meetkundige objecten
waar ze geen constructie voor wisten. De
meest bekende hiervan zijn de driedeling
van een willekeurige hoek, het verdubbelen van het volume van een kubus en het
construeren van een vierkant dat dezelfde
oppervlakte heeft als een gegeven cirkel.
Voor deze laatste drie problemen werden in de 19de eeuw bewezen dat er ook
echt geen constructie mogelijk was met de
hulpmiddelen die de Grieken zichzelf hadden toegestaan te gebruiken. Voor die tijd
werden er al, ook door de Grieken, ander
constructiegereedschap bedacht waarmee
de driedeling wel mogelijk was.

Griekse axiomata
Laten we eerst kijken naar wat de Grieken voor constructieaxiomata gebruikten.
In het bijzonder gingen ze uit van een gegeven verzameling punten, lijnen en cir34

kels en construeerden daaruit nieuwe objecten. De belangrijkste regel daarbij is
dat snijpunten van geconstrueerde lijnen
en cirkels ook construeerbaar zijn. Verder
geven passer en liniaal ons nog de volgens
de volgende toegestane handelingen:
1. Door twee verschillende punten is de
unieke lijn te construeren;
2. Voor twee verschillende punten A en
B is de unieke cirkel met middelpunt
A waarop B ligt, te construeren.
Merk even op dat de liniaal enkel en alleen gebruikt wordt om lijnen te trekken
en niet om afstanden af te zetten! In dit
geval spreken we van een ongemarkeerde
liniaal. Voor meer achtergrond van de gemarkeerde liniaal, die we hier niet zullen
behandelen, kan ik verwijzen naar [5]
Met deze toegestane constructie kan men
nu ook standaardconstructie bedenken
voor andere veel voorkomende meetkundige objecten. We behandelen hier een
paar belangrijke.
• Middelloodlijn:
Voor twee gegeven punten A en B
construeren we de middelloodlijn van
het lijnstuk AB. Construeer de cirkel door B met middelpunt A en vice
versa. Deze cirkels snijden elkaar in
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twee punten en de lijn door deze twee
punten is de middelloodlijn. Merk
op dat dit ook gelijk een constructie
geeft voor het midden van een lijnstuk.

Figuur 1: De middelloodlijnsconstructie.

VAK

B. Laat Y het snijpunt zijn van de
lijn AC met de cirkel met middelpunt A door X. De cirkels met respectievelijke middelpunten X en Y
door A snijden elkaar in nog een ander punt Z. Aangezien de vierhoek
AXZY vier even lange zijden heeft,
is het een ruit en is AZ een deellijn
van de gezochte hoek.
Een laatste standaardconstructie die in
axiomata natuurlijker naar voren komt
heeft te maken met raaklijnen aan parabolen. Waarbij we een parabool definiëren
aan de hand van zijn richtlijn en brandpunt.

• Loodlijn:
Voor een punt A en een lijn ` construeren we de loodlijn door A op `.
Kies een punt B op ` zodat de cirkel
met middelpunt A door B de lijn ` in
twee verschillende punten snijdt. Dit
kan aangezien op ` ook sowieso twee
construeerbare punten liggen. Laat
deze twee snijpunten B en C zijn. De
middelloodlijn van BC is de gezochte
loodlijn.

Figuur 2: De constructie van een deellijn.

• Deellijn:
Voor drie gegeven verschillende punten A, B en C die niet op een lijn
liggen construeren we de deellijn van
de hoek ∠BAC. Kies een punt X
op AB ongelijk aan A, bijvoorbeeld

Figuur 3:
rabool.

Constructie van raaklijn aan pa-

• Raaklijn aan parabool:
Gegeven is een parabool met richtlijn
` en brandpunt P . Voor ieder punt X
op ` kunnen we het unieke punt op de
lijn door X die loodrecht op ` staat,
construeren als het snijpunt van die
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lijn door X en de middelloodlijn van
XP . In het bijzonder is die middelloodlijn ook de raaklijn in dat punt
aan de parabool.
Als we verder nog een punt Q in
het vlak gegeven hebben, dan kunnen we de raaklijnen aan de parabool
die door Q gaan (als ze bestaan) als
volgt construeren: we laten de cirkel
met middelpunt Q door P de lijn `
snijden in Y en Z. De middelloodlijnen van Y P en ZP zijn de gezochte
raaklijnen.
Uiteraard vallen er nog veel meer dingen
te construeren, maar voor het vergelijken
met vouwconstructies zijn dit de belangrijkste.

Japanse axiomata
Laten we nu gaan kijken naar de mogelijke constructies als we mogen vouwen.
Een groot verschil van dit constructiemodel met het Griekse is dat er in het
vouwmodel enkel punten en (vouw)lijnen
voorkomen en geen cirkels. Daarentegen
is ieder snijpunt van twee lijnen wel weer
construeer- of misschien beter vouwbaar.
Verder hebben we nog een aantal mogelijkheden om nieuwe lijnen en punten te
vouwen. Het makkelijkst is om zelf met
papier ze allemaal even na te lopen om
ervan overtuigd te raken dat ze allemaal
zeer natuurlijk voorkomen.

4. Twee punten kunnen altijd op elkaar
gevouwen worden. De vouwlijn waarbij dit gebeurt is de middelloodlijn;
5. Voor een lijn ` en een punt P kunnen
P op de vouwlijn houden, terwijl `
op zichzelf wordt afgebeeld. Op deze
manier wordt de vouwlijn de loodlijn
van P op `;
6. Voor iedere parabool, te weten een
brandpunt P en een richtlijn `, kunnen we P op een willekeurig punt van
` vouwen. Op deze manier krijgen we
een raaklijn aan de parabool. In het
bijzonder zouden we kunnen zorgen
dat de vouwlijn door een construeerbaar punt gaat en zo krijgen we de
raaklijnen door dat punt aan de parabool.
Duidelijk is dat tot nu toe alle dingen
die te vouwen zijn ook voor de Grieken
te construeren waren, aangezien de vouwaxiomata allemaal ook te doen zijn met
passer en liniaal. Een stuk minder duidelijk is dat voor een punt A op een lijn a
en verder twee punten B en C, de punten X en Y op a te construeren vallen,
waarvoor geldt dat |AX| = |AY | = |BC|.

1. Voor alle twee punten kunnen we
deze punten op de vouwlijn houden.
We construeren de lijn door deze
twee punten;
2. Twee evenwijdige lijnen kunnen we
op elkaar vouwen. Zo krijgen we de
zogenaamde middenlijn als vouwlijn;
3. Twee verschillende snijdende lijnen
kunnen ook op elkaar gevouwd worden. De twee mogelijke vouwlijnen
vormen de deellijnen;
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schappelijke raaklijn voor 2 parabolen.

Blijkbaar vallen beide axiomata van de
Grieken ook te vouwen en zijn beide constructiemodellen tot nu toe equivalent.
Het grote verschil zit bij het vouwen dan
ook in het laatste axioma.
7. Voor twee gegeven verschillende parabolen, met mogelijk òf dezelfde
brandpunten òf dezelfde richtlijn,
vallen de gemeenschappelijke raaklijnen te vouwen, door beide brandpunten naar hun respectievelijke richtlijn
te vouwen.
Dit laatste axioma is equivalent aan het
gebruiken van een gemarkeerde liniaal.

VAK

Figuur 5: Driedeling van de hoek met origami.

De driedeling
Bij het wiskundebachelorvak Galoistheorie wordt bewezen dat er hoeken zijn,
waarvoor een driedeling niet mogelijk is
in het Griekse constructiemodel. Wel is al
sinds de oudheid een constructie bekend,
die aan Archimedes wordt toegeschreven,
met een gemarkeerde liniaal om een hoek
in drie te delen. Zie voor meer informatie [3] en [4]. Aangezien het vouwmodel
blijkbaar equivalent is aan het geformuleerde origamimodel, zal er blijkbaar met
origami ook een constructie zijn om een
willekeurige hoek in drie gelijke delen op
te splitsen. Hieronder behandelen we de
methode zoals die gevonden is door H.
Abe.
We beginnen met drie punten A, B en C
en we gaan de hoek ∠BAC in drieën delen. Laat om te beginnen de lijn evenwijdig aan AB door C de lijn door A loodrecht op AB snijden in X. Een evenwijdige lijn valt te vouwen door twee keer
axioma 5 te gebruiken. We noemen het
snijpunt van de middellijn van de lijnen
AB en XC met de lijn AX: Y .
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Bekijk nu de vouw die A op deze middellijn en X op AC legt. Zij A0 , X 0 en
Y 0 de punten waar respectievelijk A, X
en Y onder deze vouw naar toe gaan. De
bewering is nu dat AY 0 en AA0 de hoek
∠BAC in drie gelijke delen delen.
Om te beginnen staat AY 0 loodrecht op
A0 X 0 , aangezien het de beelden zijn onder een vouw (dus een spiegeling) van
de loodrechte lijnen AY en A0 Y . Nu zijn
de driehoeken 4AX 0 Y 0 en 4AA0 Y 0 congruent aangezien er geldt dat |X 0 Y 0 | =
|XY | = |Y A| = |Y 0 A0 | en de driehoeken verder een rechte hoek en de gemeenschappelijke zijde AY 0 hebben. Zij T nu
de projectie van A0 op AB. Dan geldt
ook dat 4AA0 T ∼ 4AA0 Y 0 , aangezien
|T A| = |Y A| = |Y 0 A0 |. Verder hebben de
driehoeken weer allebei een rechte hoek
en delen ze de zijde AA0 . Hieruit volgt dat
∠T AA0 = ∠A0 AY 0 = ∠Y 0 AX 0 . Waarmee
de correctheid van de constructie is bewezen.
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En de winnaar is...
Naast de oplosbaarheid van de ‘onmogelijke’ driedeling van hoeken blijkt het ook
mogelijk om met vouwen alle regelmatige n-hoeken te construeren! Het lijkt nu
alsof de Japanners beter met constructies
kunnen omgaan dan de Grieken. Niets
is minder waar! Bedenk dat de kunst
van het vouwen pas echt is gaan bloeien
in de 17de eeuw, meer dan tweeduizend
jaar nadat de Grieken over dit soort problemen begonnen na te denken. Verder
is er geen bewijs dat er zo vlak na de
opkomst van origami al over dit soort
problemen werd nagedacht. Zo stammen
de eerste origamiaxiomata van vlak voor
1900. Daarbovenop hadden de Japanners
het nog beduidend makkelijker, want een
constructie vinden die mogelijk is, is over
het algemeen veel makkelijker dan het
vinden van een bewijs dat een constructie onmogelijk is. Zo ook in het geval van
de driedeling.

Referenties
[1] Geretschläger, Robert, Geometric Origami
[2] Driedeling op veel (foute) manieren: www.jimloy.com/geometry/trisect.htm
[3] Wikipedia over driedeling van een hoek: en.wikipedia.org/wiki/Angle_
trisection
[4] Wikipedia over driedeling met een lineaal met afstandsaanduiding: http://en.
wikipedia.org/wiki/Angle_trisection#With_a_marked_ruler
[5] Gemarkeerde liniaal: http://en.wikipedia.org/wiki/Neusis_construction
[6] Conflictlijnen:
www.wikiwijs-wiskunde.nl/w/index.php?title=
Conflictlijnen_%28VWO_b%29
[7] Origamiaxiomata: en.wikipedia.org/wiki/Huzita%27s_axioms
[8] Voor welke n is de regelmatige n-hoek construeerbaar met passer en liniaal: http:
//en.wikipedia.org/wiki/Constructible_polygon
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Puzzel met visie
Dit nummer hebben wij voor u een puzzel geheel in thema. Vul op de
horizontale regels de woorden in die bij de omschrijvingen horen en vind
de oplossing in de gekleurde vakjes. Veel plezier!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Stroperigheid

6. Natuurkunde

2. Kleine Zeebewoners

7. Penningmeester

3. Griekse Hobby

8. Reisdocument

4. Dit is Lotte van Hugo

9. Goor (Bah!)

5. Fotografen der A–Eskwadraat
Aangezien dit nummer een kookwedstrijd bevat, kan met deze puzzel helaas geen prijs
worden gewonnen. Inzenden mag wel door te mailen naar vakidioot@a-eskwadraat.nl.
De vorige puzzel is weer door veel mensen juist opgelost en ingestuurd. Loting heeft
Jasper Klein aangewezen als prijswinnaar. Hij kan een prijs ophalen bij het bestuur
in de A–Eskwadraatkamer.
Sjoerd Boersma en Melle Punter
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Gedicht

Contactadvertentie

Met veel spoed gezocht:
Een huisdichter met visie;
open voor dichten.

Een haiku maken is makkelijk,
een slechte haiku nog makkelijker.
Denk jij dat je het beter kan?
vakidioot@a-eskwadraat.nl
Als je liever dicht op het thema
sturen wij ook de thema’s op verzoek.
De redactie
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Volgend nummer

idioot

Toekomstvisie
Het volgende nummer van de Vakidioot komt in de tweede helft van november uit en heeft als thema ‘Orde’. De deadline voor stukjes is op 24
oktober. Tegen de tijd dat de volgende Vakidioot uitkomt:
• heeft Nederland eindelijk een nieuw kabinet.
• is Sinterklaas weer in het land! De pepernoten zijn er al een tijdje.
• draait het zevende deel van de Harry Potterserie in de bioscoop: Harry Potter en
de Relieken van de Dood (deel 1).
• zijn de Nederlandse Antillen opgeheven. Curaçao en Sint Maarten worden autonome landen binnen het koninkrijk, terwijl Saba, Sint Eustatius en Saba Nederlandse gemeenten worden.
• weet iedereen wie dit jaar de verschillende Nobelprijzen hebben gewonnen.
• staan Geert Wilders en zijn PVV op bijna 40 zetels in peilingen, terwijl Rita
Verdonk en haar Trots op Nederland het nog altijd met nul zetels moeten doen.
• is de tentamenweek net geweest en de tweede periode begonnen voor bachelorstudenten.
• vindt het Junior songfestival plaats in de laatste dictatuur van Europa (op 20
november in de hoofdstad Minsk).
En in de volgende Vakidioot:
• staat een artikel over embedded programming met Arduino door Lennart Herlaer.
• laat Dick van Dam weten hoe het hem vergaat in Florida.
• zal onze nieuwe huisdichter ons allen omver blazen met zijn poëzie.
• komt een stuk te staan over nieuwe landen: ‘Wereldorde’ door Sjoerd Boersma.
• plaatsen wij een artikel over persoonlijk internet: ‘Web 3.0’ door Jan de Wit.
En misschien wel artikelen over chaos en orde, ordehandhaving, ordening der getallen,
luxe kuuroorden, een ridderorde of volgordes.1

1 Bovenstaande feiten zijn geen beloftes: de Vakidioot stelt zich niet aansprakelijk indien
een deel van de gebeurtenissen niet plaatsvindt.
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