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lnlei|^ins

Hallo allcmaal,

En, iedereert al zalig terug bczig met de school cn
met werkcn aan het eindwcrk) Of zitte n
jullie nog allernaal op jc ltLi gat? Als je dat laatste

nog aan het doen ook wcl even

tijd orn dit bockje te lezcrr.

Wat jc tcruLgvindt is cen verslag van hct weckend,
een kort artikel over de

meer.
en rlog

Ik hoop dat jullie genictcn van dit boekjc, clan hcb
ik het toch niet
Veel lccsplczier
rran clen EM.

hard

bent, heb je zekcr

bcdrijvcnavorrd

voor nlcts

en tot op
gcmaakt.

de volgcnclc activitcit

]c rcdactor

I
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Nieuw Probleem
We spelen baseball op een luchtloze planeet. Een vliegende
bal is rechtstreeks naar een buitenspeler geslagen. De speler
kan de verandering van de hoek die de bal met de horizon
maakt detecteren, maar kan geen veranderingen in afstand
beoordelen (dezelfde grootte van de bal), en er is geen
vertraagde beweging. Hoe beslist de speler of hii naar voor of
naar achter moet gaan om de bal te vangen?
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Oplossing:

Als ze correct is geposilioneerd,
theta) in overeenstemming met

is de diíferentiaal (van de tangens van
de tijd constant.G)W

íl n ltrt

Anders gezegd, er zijn constanten c en d zodat tan(theta)=c*t+d op tÍdstip
t=time. Dit is omdat de hoogte van de bal (boven de speler) een
kwadretische funclie is met de tijd, met waarde 0 op t=0 (wanneer de bal
de speler raakt), en zijn hoíizontale afstand tot de speler is lineair i.f.v. de
tijd, ook de waarde 0 op t=0. We zien dus dat het van de vorm c't+d is.
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lk nam ssn
bolÍ€1.

En glng op
w6e.

0e weg wac
lane an
bochllO.
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Daar lls een
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Johnny and the prumes

Johhny once saw hanging prumes
Oh! As chicken eggs so groot
It seems that Johnny would go
While his father't him forboad.

But as I will be very clever
Then my father sees it not
On his tree so full of prumkes
He will not have it in the mot.

So he clautered in the prumetree
Stack his pockets full of fruit
But he mistrapped on a tackske
And fell down, flack on his snoot.

Allthe prumes where spice now
And the spice ran out his brook
It dripped softly in his couses

look.

plucking
Onz6 llorde

Oíooldo.

Z. rai drl z!
do pll nam.

Er was gesn
loÍugk€3r,
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Wc dlchten alllalr mrer ran
wc0wez€í.
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Wr glngon
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And agaln he was not
Cause hls father came
And he gave him such
He could fouteen days

ucky
there oan
a rameling
not goan.

Enkele uitspraken
Engels:

l. Het moortje op het wur heeft graag dat de stoom zijn
fluitje bedient.
Ik heb alle openingen van de meirs verzameld in I gtoot
gt.
Een persoon die in een cel zit is een cellist.

iiÉÍ ,lrxfilÍ< lYll,

That is how end the si ly story
Of little John, the proimenthief
Even, with a lot of goesting
He did it never more upnief,
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mee €uw vlaawe - mes e€n ander (1)

kop:.,.,,.......
der zeln nog alliene kleine moaten in

stock)

keunde glj nee de noto raaie ? ...'.
iDad'6s uuk Í!óqà1 hportent natrt e! z€n nogal vëe1 notos en ter

durve der moare dreie raalen).

tlelke Ploeg ellde lrerke ?

Snagts-smorgeDs-al11en de zoendag
{voor kontlool oP de Gantwaaze}

Hoe rap zeide glJ scheltèzat ! -Íïle plnte en nè spa
(1) -Een flaschs dr€upels

Wat een weer!!!!!

Ja, dat had je niet gedacht aan de tltel te zien,
maar dit is een verslag van het EM-weekend. En
wat je waarschijnlijk nog minder had gedacht is
dat het plezant was.
Vrljdag om lB.OOu verzamellng in de Wachtzaal.
Na een zware dag les was iedereen al wel rnoe,
maar er was toch duideliJk een zekere
gespannenheid. Wat zou dit allemaal geven.
Na veel vijven en zessen zijn we dan toch in de
auto's gestapt en richting onze elndbestemmlng
vertrokken "Oignies-en-Thiérarche".
Alb eerste aangekomen na een tweetal uur rijden
(de rest was hopeloos fout gereden) konden we
ons vervoegen bij de anderen dle al een uur voor
ons vertrokken waren. Later kwam de rest

Inschrelvlngspapieren vèur fIièk

Euwe noàme i
fiuwe veurnoane;
l]r$e belnoame:
Eu pa zelne noame: ....',......
Eu schuunmeèÍe eure noarB: ....

Seks:YENT - Í{IJF-ÀILÉ TWIEJE
Gesten: Bei euv, ríilf-Ieverst elders

(1)
(i)

Welket polltleke kleur bekende gU ? '
Hoeveel partelkoatt€n hedd€ gij ? ....
De Ínoate van euue kol:
De Iroate van €uw g]etsen:

Keunde schreive: Ja-NleJe (11

Kèunde leze:.Ia-Nteje(1)
Keunde Èel1e: Ja-NLèje (1)

Tot hoevele: ....' (100 es genoèg)

Keunde frans spreke: '... (La langue de boergolsle)

trIgde tussen de loaken8
De moate van euwe

(Dadres veu! euwe kePle'

-Nen bak traPplest
(1)da wll zèqge dat 9e IÍoet uLtstrepeo wadda nle goe

paplere blnneostuxen ueur Poen§daE en Írge íat cltan8€
g1J ln't [!euw kade! van de fll'kt(e.

e€.
zÍtte

druppelsgewijs binnengekropen. Enkel Cretel die
al2
niet.

uur vroeger was vertrokken was er nog steeds
Ah nee, en de reden was dat zij den tap had

en ze ons niets wou geven. Uiteindelijk zljn zij ook
aangekomen in onze fantastische legertruck en
kon het feestje beginnen.
Eerst enkele broodjes naar binnen spelen en dan
gaan bierkwissen (er was ook jenever die bij
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sommigen duidelijk beter in de smaak viel). Nadat
er veel bloed zweet en tranen was gevloeld
konden we de winnaar dan bekend maken.
Nadien nog een fijn muziekJe en veel geshaket en
voor we het wisten was het al 5uur. Snel nog
opruimen en dan naar ons bed want de volgende
dag om 8.45u stond onze vice al ktaar met een
emmer koud water om alle lange slapers uit hun
bed te krijgen om te gaan mountianbiken. Om
I l.OO zat iedereen op zijn fiets.
We verdeelden ons in twee ploegen de
sportievelingen en de recreatievellingen. Ikzelf
hoorde blj de laatste groep en ik zal u zeggen dat
dat al zwaar genoeg was. We vertrokken dus en na
een klein 45 mlnuten waren de meeste katers al
over. Na niet al te veel ongelukken (enkel Tirn
belandde in de struiken) konden we terug naar
ons vertrekpunt gaan, alwaar we moesten
wachten op de sportievelingen die naar onze
bescheiden mening wel echt te sportief bezig
waren. We waren weer allemaal gezellig sarnen en
konden bangelijke verhalen uitwlsselen. WiJ
vragen ons nog steeds af waarom wiJ hebben
betaald om zo af te zlen, maar achteraf was het
toch wel een leuke rit geweest. Dank u Lleve voor
dit pijnliJke idee.

Na een aangename douche en een lekker bord
spaghettl (met een aangebrand smaakJe) konden
we dan gaan cantussen. Qedurende de cantus
konden we nog eens genieten van de vervlogen
tiJden met onze pro-senioren. En na afloop
konden we nog doorfeesten tot het einde der
tijden waar iedereen er b[ neer vlel.
De volgende dag was er nog een katerverwerking,
de opruim, een rondrit in de omgeving met de
legertruck en de lange rit naar huls waar we
allemaal moe maar voldaan 1n onze zetel konden
neerploffen.

Dank u vice-praeses voor dlt plezante weekend DA
CIJ DA COD AEDAAN HEBTITIIIIII

Hilde
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pcsten,
door en

Tn hx cowputer[ab

Hier volgen een aantal manicrcr.r om mcnscn in het computcrl;rb t,
te verwarrell of hen gewoon bang tc maken. Lees ze ccrrs

have firn .

Lach oncontroleerbaar gedurende 3 minuten, stop dan
plots cn kijk argwanend naar al dc mcnsen die naar jou
kijken.

2. Typ als een waanzinnige, stop regelmatig om boosaardig
naar de persoon naast jorr tc kijkcn.

3. Vcrbind clke computeÍ met het schcrm van ecn anderc,

4.
voor cr icmand andcrs il hct lab is.

Schrijf cen plogramma dat het liedjc van de smurfen
constant speelt en zet het op het hoogste voftlme.

6.

7.

5. Werk een tijdje normaal. Kijk dan plots totaal verbijsterd
naar je scherm cn kmip onder jc bank.

Doc een klein rituecl olfe r voor jc je computer opstart.

Brcng ecn kcttingzaag mec. Gcbruik zc echtcr nict. ALs

icmand vraagt waarom je ze bij hebt, zcg dan op ecn

mysterieuze toon: "|e weet maar nooit. . ."
8. Stcck ccn aantal kaarsen aan dic in cerr vijfhock om jc

computcr staall, voor Je dc comprrtcr aanzct.

9. Roep elke keer als je de returntoets induwt en je even moct
wachten "Oh please, oh please, oh pleasc" en daarna hcel

hard 'YES" wanneer cr ièts op 1'e scherm verschijnt.

10. Disk fightl
I l..§tcek een rietje in je mond en jc handcn in je zakken. Typ

I2. Als je aan een IBM wcrk vraag dan clkc kecr waar hct
lachendc Apple gezicht is als je je computer aanzet.

13. Staar naar het scherm, tcrwijl je hridruchtig op je nagels

bijt. Nadat je dit ecn tijdje hebt gcdaan, spuw je je nagels

ruit voor de voeterr van de pcrsoon die naast jc zit.
14. Staar naar het scherm, knars met je tanden, stop dan en kijk

I 5. Zet een groot goudomrand poftret van de Britse
koninklijke Íàmilie op
msprreeit.

,e bureau en roep luid dat

I6. Neem jc toctsenbord en ga ondcr dc computer zitten. Typ
zo jc artikcl. Ga daarna naar dc labopzichter cn klaag over
de slechte werkomstandighedcn.

17 . Lacb hysterisch en roep:"fullie zijn allemaal in vlammen

18. Breng ijs mee en doe alsol je computer in brand staat.

I 9. ( icef clke toets een mrzieknoot. Telkcns ais je de tocts
indrukt zing je de noot mee. Schrijfzo cen heel artikcl.

20. Probccr de rmris van je compute r op te eten.

2 I . Leen iemand anders zijn toetsenbord door te

ult elr mee te nemen.
"Excusecr mag ik dit ccn sccondc lenenl", hct

22. Brcng cen aantal magneten mee en amtneer jezelf.

2.3. Ve r.wijder je disk uit je drive en verstop hem. Ga naar de
labmonitol en klaag erovcr dat jc computer de disk heelt
opgcgeten. (Wil jè àpeciale eÍfecten, giet dan wat zeepsop

op oÍ'rond je diskdrive, en bcweer dat de computer aan het

knarsen.begintJenaar de

IlerhaalI

]C JC

pcrsooll naast ie, terwiil
deze proccdrrre.

terug te

opgcgaan." , cn ga mct Jc wcrk.vcrdcr

zeggen:
t()ctscnb()rd

tc pluggcn

)t.

door dc toctscn in tc dnrkkcn mct hct rictic.
kwijle n is.)
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24. Saar naar het scherm van de persoon naast je, kijk heel
verbaasd, barst dan in lichen uit en vraag luid:,,Heb jij dat
gedaan)", lrlijflachen neem je geriefen vertrek.

25. Wijs naar het scherm. Zing in een zrlfverzonnen taal terwijl
je uitgebreide handgebaren maakt. Duw dan op return of
op de muisknop, spring achteruit, roep ,,DEKKING,,, loop
dan terug naar je computer en zeg:,, Oh goed, deze keer
heeft het gewerkt", en begin kalm terug te typen.

26. Bhlf naar onzichtbare insecten zoeken en probeer ze plat te
slaan.

27. Breng een kleihe cassetterecorder mee.en enkele cassettes
met absurde geluiden op. Doe alsof de computer deze
geluiden maakt en kijk volledig verloren.

28. Kom het computerlab binnen met verschillende soorten
bloemen in je haar. Glimlach onophoudelijk. Typ een zin
in, lach dan vrolijk, roep ïe bent zo,n schàtie', en kus her
scherm. Herhaal dit na elke zin. Naarmate je meer en meer
in exase geraakt, omhels je ook hct toetsenbord. Daaflla
omhels je je buur en tenslotte de computer assistent, waarna

Doordenkerties
tlier vlndt Je de oplosslng van de problemen van vorlge keer'
Eerst nog eens een heÍhallng van de opgave voor al de dommerlken
dle hun vorlg boekJe hebben weggesmeten

l. .Het is Kerstmls en t[d om de farce ln de kalkoen te steken'
Maar er ls een probleem. De farce werd door de deblele
poeller geleverd onder vorm van een kubus met een Ílbbe van
I 2 cm . Het gat ln de kalkoen ls sPutlg genoeg maar geschlkt
voor een stuk van A/A/27cí1 . Wegens de herultzendlng op'IV
van het huw€Ujk van PhllllP en Mathllde, dat we onder geen
bedlng wlllen mlssen, nemen we ons voor de farce ln 4
stukken te snÍden.

Vraag: hoe snlld lh een kubus met rlbbe van 12 cm In 4 stukken,
zodat dle passen ln een gat van A/A/27 cm?

2. Er ls een cltkel van gras met een straal R. We wlllen het schaap
de clrkel van gras laten op€ten door het schaap aan een kooÍd
aan de rand van de clÍkel vast te maken' lillat ls nu de lengte
van het koord opdat het schaap de helft van het gras zou
opeten.

(De oplosslng ls nlet zo gemakheluk alsJe denkt.)

OPLOSSING:

Stel L ls de lengte van het touw.
Laat O het centrum van de clrkel zun, en Q de plaats waar het koord
vastgenlaakt.
P en? zlJn de 2 punten op de omtrek van de grasclrkel op een
afstand L van Q.
B ls de hoekimaht PCIO ln radlalen,
en (C = - 2B) de maat van POQ.

omdat PCIO gelukbentg is, hebben we L = 2 R cos B.

tlet taarwormlg stuk vertrekkend van O en relkend van F bt f heeft

ls
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een opperulaKte geluk aan (1/2) R2 (2c) - n2 c.
Het taarwormlg stuk vertÍ€kkend van Cl en.relkend van P tot f heeft
een oppervlakte geluk aan L2 B,
Tesamen bedekken deze stukken het oppeÍvlak dat het schaap moet
opeten, maar ze, bedekken §amen de vlerhoek OPQF, dus moeten we
dez€ oppervlakte ervan afuekken,

2 ( (lt2t R L sln B) - R L §ln B.
We verkrugen

( R2c) + (L2 B) -RLsln B = (tlzlFP,
waawan
( R2 ( - 2B»+( 4 R2 B co§z B )"( 2 B2 sln B cos B ) -(l /21 R2,

of
- 2B + 4B c(E,2 B- 2 sln B cos B = /2.

We lossen dlt rekenkundlg op voor B, en verkrugen
B = O,95.2A4A, C = 1,25öA97, l..l, 158728R.

Andere oplosslnqr
OnmogelUk.
Zelfs als we de mogelukheld ulslulten van bultenaardse oorzaken van
grasclrkels, kan de grasclrkel alleent onstaan z[n door een lrrlgatle dle
zUn spll ln het mldden van de clrkel heeft. tlet schaap (dat een dom
dler ls) zal ln het lrlgatlesysteem veBtÍlkt geraKen en zal noolt de
halve grasclrkel kunnen opeten,

t{,
)'I

t Sn[ de kubus eerst ln 2 stukken, zoals op de figuur:

I

I

I
l6

En verschuif
b[ lscm biJ

6

de 2 delen om
l2cm:

een blok te creeren van 8cm

íjil:,llÏÏ'i = CHrtruil:ilrE



Verdraai dan het dan
de figuur:

en snij het blok in 2 delen, zoals op

I

I
I

I

,

,3 d ,d

en verschulf ze nog eens.
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Bedrijvenavond,

Op r,voensdog )2 moort kwcmen er enke le
rre rlrijven zich voorste len in onze school.
t..rrr' 1/.00u \^/cs er eerst een k eine receptie
w<rr;rbij de chompogne vroii.jk vloeide. \lodien
;(rc(lon \,ve von onze sponsorende bedrijven
.)rlrr l)í c i tiqe voorstellinq over woi zij
r.l lle rr ool doen in hun bedrí jf.
Ln vooro
(le t ziln

wcororn ze ons nodig hebben.
toc h sukkelocrs, zo sr-ncrchten

noor ons.)
Tussendoor nog een dronk je om de zwaer

te verwerken stof door te spoelen en
doorno nog 2 be drijven. Nodien een
i eerli.jke mooitild en een pintje om nog
r.vci bij te proten en eventueel een job oÍ
een eindwerk te versieren. Het wos een
qesloagde ovond wcarvcn iedereen die er
wos wel genoten heeft.
B edcnkt oon ollen die gekomen zijn, het
ruos fijn om te zíen dot juilie
qeïnteresseerd woren.



Managers

A man is flying in a hot air balloon and realises he is lost.
Lle reduces height and spots a man down below. tle
lowers the balloon furtheÍ and shouts, "Excuse me. Can
you help me? I promised my friend I would meet him half
an hour ago, but I don't Imow where I am."

The man below says, "Yes. You are in a hot air balloon,
hovering approximately 50 feet above this field' You are
between 40 and 42 degrees N. latitude, and between 58
and 60 degrees W. longitude."

"You must be an engineer," says the balloonist.
"l am/ replies the man." How did you know?"
"Well," says the balloonist, "everything you have told me
technically correct, but I have no idea what to make of
your information, and the fact is I am still lost."

The man below says, "You must be a manager;"
"l am," replies the balloonist." But how did you know?"
"Well," says the man below, "you don't know where you
are, or where you are going. You have made a promise,
which you have no idea how to keep, and you expect me
to solve your problem. The fact is you are in exactly the
same position you were in before we met, but now it is
somehow my fault.

ls

/,r . It

FOR OroECt
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