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Redactioneel
David Laan
Lieve Scooplezers,
Het is eindelijk zo ver, de nieuwe Scoop is gearriveerd. Helaas wat
later dan gepland, maar dat mag de pret uiteraard niet drukken.
Jij laat je namelijk duidelijk niet tegenhouden door wat vertraging
en hebt desondanks ons prachtige blad opengeslagen, iets wat
je hopelijk niet zal berouwen. Nadat er lang gezocht is naar een
nieuwe hoofdredacteur is er op het laatste moment nog iemand
gevonden voordat deze Scoop uitkwam, namelijk ondergetekende.
Zelf ben ik niet betrokken geweest bij het kiezen van het thema
maar het beloofde veel goeds: body and mind. Ik heb met heel veel
plezier de stukken gelezen en ik ga er van uit dat jullie dat ook
gaan doen.
Zoals altijd geeft Matthijs ons weer een update over wat er
allemaal is gebeurd in de wetenschap de afgelopen tijd en hij heeft
daarnaast ook gekeken naar de wedstrijd tussen één van de beste
GO-spelers wereldwijd en een computer. Nigel heeft ons nieuwe
erelid, Arthur La Rooij, geïnterviewd en de kennis getest van een
natuurkunde- en geneeskundestudent. Emma heeft Jim de Groot,
NSA’er en gewichtheffer, gevraagd naar hoe een gemiddelde week
in zijn leven eruitzag toen hij nog topsport bedreef en tegelijkertijd
wiskunde studeerde. Jeannine, nieuw Scoop-lid, heeft geschreven
over de invloed van bepaald voedsel op je concentratievermogen.
Verder stelt ook het nieuwe bestuur zich nog voor en komt het
lustrum eraan, kortom genoeg te lezen!
Dan wil ik van de gelegenheid gebruik maken om nog twee
dingen te zeggen. Allereerst wil ik Tim bedanken voor het
hoofdredacteurschap van de vorige Scoop. Ten tweede zijn wij
begonnen met nadenken over hoe de Scoop er uit moet gaan
zien in de toekomst en horen daar graag zo veel mogelijk ideeën
over, dus als jij een leuk idee hebt, schroom dan niet dit aan ons te
vertellen, persoonlijk, via een mail, of dit te deponeren in de nog op
te hangen ideeënbus.
Veel plezier met het lezen van deze Scoop!
Zwaaiend met gestrekte armen groet ik u allen,
David
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NSA-activiteiten
De zomervakantie komt
steeds dichterbij, maar dit
betekent niet dat er minder
activiteiten gepland zijn.
Maandag 9 mei t/m vrijdag
13 mei
De NSA, onze geliefde
studievereniging, bestaat dit
jaar 35 jaar en dit zal niet
ongemerkt voorbijgaan. In
een propvolle lustrumweek
zal dit worden gevierd met
spectaculaire activiteiten voor
alle leden. Van 9 tot en met
13 mei is het feest! Alles wat
leuk is aan de NSA komt in
deze week naar voren als nooit
tevoren: het lekkere bier, de
gezellige mensen, je vrienden,
Science Park in de zon en
natuurlijk de Nota Bene. Er
zijn passe-partouts verkrijgbaar, maar ook is het mogelijk
losse kaartjes te kopen. Ga
voor meer informatie over alle
activiteiten en kaartverkoop
naar nsaweb.nl/lustrum of lees
de timetable op bladzijde 14.
Vrijdag 10 juni t/m
zondag 12 juni
De mooiste tijd van het jaar is
weer aangebroken en dit moet
gevierd worden. Daarom kan
je dit jaar weer naar het
allejaarsweekend, waar je
samen met 119 studiegenoten
in het verre Wellerlooi kan
genieten van heerlijk eten, veel
leuke activiteiten en natuurlijk
een lekker biertje in de zon.
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Het woord van de NSA
Max Verweg
9 maart. Voor mij een symbolische dag, met het overlijden
van mijn opa op dezelfde datum. Een man die hield van
gezelligheid, familie, grapjes en die altijd met een vrolijk
humeur iets terug wilde doen voor de gemeenschap.
Misschien was het wel zo bedoeld.
9 maart 2016. Na een maand voorbereiden, overleggen
en inwerken was het zover: de eerste presentatie voor de
leden. Natuurlijk, een eerste keer is altijd spannend, maar
zoals zo vaak bij eerste keren, werd ook ik gerustgesteld. In
dit geval door de eerlijkheid, openheid van de leden en de
constructieve sfeer op de ALV.
Iets wat wij als bestuur ook richting iedereen willen houden:
een open, eerlijke en constructieve houding. Samenwerken
behoort tot de mooiste dingen die er zijn en wij als bestuur,
besturen de vereniging samen, samen met jullie.
Het is ook een houding die volgens mij past bij de NSA,
een sfeer of houding waarin iedereen zichzelf kan zijn,
zichzelf kan uiten en waarin het ook gewaardeerd wordt
dat iedereen dat is en kan. Dat is voor mij het mooiste
om te zien. Mensen, eenieder speciaal, eenieder anders op
zijn eigen manier, eenieder zijn motivaties en eenieder zijn
punten waarop hij of zij wil leren. Maar bij de NSA toch
zeker ook, eenieder met zijn goede bedoelingen.
Het is ook waarvan ik genoten heb na de ALV, het
avondeten met vele leden. Je ziet de generaties elkaar
opzoeken, maar toch ook dat de generaties verbonden zijn.
Je ziet de vele mensen die allen iets bij hebben gedragen en
ook nog bijdragen. Je ziet de vele, unieke mensen samen,
samen bij de vereniging.
Het is ook iets wat ik bij eenieder wil stimuleren, want
eenieder draagt iets bij en deze vereniging is van eenieder.
En het is al helemaal wat mij vervuld met trots en
vreugde, het voorzitter mogen zijn, bij deze mooie, unieke
vereniging.
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Sciencenieuws
Matthijs Laan
Blinde vrouw kan weer zien na behandeling
met behulp van stamcellen
Vanna Belton, een 22-jarige vrouw uit
Washington, was onderweg naar één van
haar trainingen om politie-agente te worden,
toen ze de wereld om haar heen steeds vager
begon te zien. Haar zicht werd vanaf dat
moment iedere dag slechter, en een paar
weken later kon ze helemaal niets meer zien.
Haar optische zenuw was ontstoken (neuritis
optica). Omdat er geen algemene remedie
voor deze aandoening is, heeft Belton allerlei
experimentele technieken ondergaan, van
Chinese kruiden tot acupunctuur.
Uiteindelijk belandde ze bij een zeer
omstreden arts, Dr. Jeffrey Weiss, en liet ze
een beenmergextractie doen om stamcellen
te verkrijgen. De cellen werden vervolgens
in de optische zenuw geïnjecteerd. Het was
een riskante behandeling omdat deze nooit in
proef-fase is geweest. De behandeling is niet
op gezonde mensen getest, noch op dieren, en
is ook niet in computermodellen getest.
Dr. Weiss heeft bij 60% van zijn 278 patiënten
een verbetering van het gezichtsvermogen
gemeten. Weiss kan niet verklaren hoe het

injecteren van stamcellen het probleem
oplost. Hij vindt resultaten belangrijker dan
een wetenschappelijke verklaring. Belton kan
De dokter kon niet verklaren waarom
de behandeling effectief was
haar echtgenoot weer in de ogen kijken en
over tien jaar weten we waardoor dat mogelijk
is geworden.
Vijf-dimensionaal zwart gat zou naakte
singulariteit kunnen opleveren
Een computermodel van een team van
onderzoekers uit Cambridge en Londen
heeft laten zien dat in 5D een naakte
singulariteit kan ontstaan. In het model
werd een ringvormig zwart gat gesimuleerd,
waarbij door fluctuaties in de mate van
accretie dikkere en minder dikke stukken
ontstaan. De dikkere stukken trekken de
dunnere stukken van de ring vervolgens aan
en vormen druppels. Dit gebeurt op dezelfde
manier als de overgang van een waterstraal
van een continue stroom naar druppels,
wanneer je de toevoer langzaam laat afnemen.
Op het moment vlak voor het vormen van de
druppels is er een ‘zwart gat-draad’, met op de
dunste locatie een blootgestelde singulariteit.
De simulatie is een belangrijke ontdekking
omdat Einsteins algemene relativiteitstheorie
(ART) geen voorspellingen kan doen in de
buurt van een singulariteit. Als de ART niet
overal werkt, moet deze theorie incompleet
zijn. Hoe zit het dan met de singulariteiten die
we al gevonden hebben? In onze wereld met
drie ruimtelijke dimensies en één dimensie
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van tijd zijn singulariteiten altijd beschermd
door zwarte gaten. De ART kan niet worden
getest op een stuk ruimte-tijd in de buurt van
die singulariteit want er is geen informatie
over de ruimte tussen de singulariteit en de
event horizon.
Als het bestaan van naakte singulariteiten
mogelijk is en de ART niet met naakte
singulariteiten om kan gaan, dan is een
algemenere theorie misschien nodig.
Als het bestaan van naakte
singulariteiten mogelijk is, dan is een
algemene theorie misschien nodig
Die theorie zal dan in hogere dimensies
stand moeten houden en in onze lageenergielimietwereld (waar de hogere dimensies
compact zijn) reduceren tot Einsteins theorie,
net zoals de speciale relativiteitstheorie bij
lage snelheden reduceert tot de fysica van
Newton. Zet je voet op de rem en kom uit
de Minkowski-ruimte terug naar Euclidische
ruimte!

toekomst significant verlagen. Het doel dat
Musk al in 2009 had gesteld was om reizen
naar Mars aantrekkelijk te maken, ook voor
andere bedrijven. Daarvoor was, volgens de
CEO, een prijsdaling van ruimtevaart nodig
van de factor 10.000. Dus een raket herbruikbaar maken zal de kosten halveren en als je
heel optimistisch bent door tien delen, maar
dat is nog niet genoeg om ruimtevaart commercieel toegankelijk te maken.
De ontwikkelingen van de ruimtevaart zijn
dankzij Elon Musk in een stroomversnelling beland. Het ontvangstschip werd in
oktober 2014 ontworpen, en in juni 2015 was
het al door de testfase gekomen. De schepen
zullen in de toekomst ook getest worden voor
het lanceren van raketten, en het herstellen
en bijtanken van teruggekeerde exemplaren.
Ondanks deze serieuze ambities van Elon
Musk hebben de carrier schepen de interessante namen als “Just Read the Instructions“
en “Of Course I Still Love You“.

SpaceX landt raket op schip in de oceaan
Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk,
SpaceX, heeft op 8 april opnieuw de grenzen
van de ruimtevaart verlegd. Na het succesvol landen van de eerste trap van een raket
op het land (op 22 december 2015), heeft het
bedrijf dezelfde operatie op zee uitgevoerd.
De speciaal voor de Falcon 9 ontwikkelde
carrier heeft een dek van slechts 52 bij 91 meter. De missie moest dus met enorme precisie
uitgevoerd worden.
Het succes is van groot belang voor SpaceX,
omdat de banen van de low-orbit missies nu
niet meer altijd op het land hoeven te eindigen. Dit zal de kosten van iedere missie in de



Scoop mei 2016 5

Het 40ste bestuur stelt zich voor
Max Verweg
Voorzitter
19 jaar geleden werd ik geboren in de Domstad. 18 jaar
woonde ik dichtbij het centrum met een voetbalkooi om
de hoek. Na die tijd was ik er toch aan toe om een andere
stad te gaan ontdekken, dit werd Amsterdam. Ik was al gauw
overtuigd na twee meeloopdagen op Science Park, ik voelde
me er thuis. De keuze voor natuurkunde maakte ik al vroeg,
hoewel ik geinteresseerd ben in veel dingen zoals psychologie,
filosofie en bedrijfskunde, was een documentaire met de stem
van Morgan Freeman genoeg om mij de fascinerende en
onwerkelijke wereld van de natuurkunde in te trekken.
Kelly Weerman
Secretaris
Mijn actieve houding bij de NSA begon eigenlijk anderhalf
jaar geleden al, op de dag van de pannenkoekeetwedstrijd.
Omringd door 30 man sloeg ik de ene na de andere pannenkoek
achterover. Tot grote schaamte van alle deelnemende jongens
werden ze verslagen door een eerstejaarsmeisje. Vanaf die
dag besefte ik dat ik echt actief wilde worden bij de NSA!
Daarom ben ik in zes verschillende commissies gegaan en heb
ik uiteindelijk gesolliciteerd voor het bestuur als secretaris. Of
je me nou kent als die kungfu chick, pannenkoek van de week
of kaartjesverkoper, ik hoop dat iedereen me binnenkort kent
als de secretaris van het 40e bestuur. Ik heb er in ieder geval
ontzettend veel zin in!
Jelle van Urk
Penningmeester
‘‘Maak het jezelf niet te moeilijk, Jelle.’ Dat was altijd mijn
instelling wat betreft mijn studie. Dit wil natuurlijk niet
zeggen dat ik natuur- en sterrenkunde een makkelijke studie
vind, maar ik wilde daar wel al mijn energie in kunnen
stoppen. Echter heeft de NSA mij een duwtje in de goede
richting gegeven. Na een fantastische studiereis naar Wenen
en het enthousiasme van vele ((oud-)bestuurs)leden, ben ik
mij gaan begeven in het wereldje van borrels, lezingen en het
dagelijks aanwezig zijn in de NSA-kamer. Het duurde hierna
niet lang voordat ik iets extra’s zocht. Ik ben erg blij met mijn
keuze om penningmeester te worden en ik heb onwijs veel zin
om er met iedereen een heel mooi jaar van te maken!
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Melin Walet
Vicevoorzitter
Hoi! Mijn naam is Melin Walet en ik woon ruim 20 jaar
in het prachtige Amsterdam. Naast mijn Mokumse liefde
voor fietsen, haring en hipster koffietentjes, schuilt er ook een
andere nationaliteit in mij: als half Zwitserse ben ik fan van
wandelen en biken in de bergen. Nu ik in mijn derde jaar
van de bachelor Natuur- en Sterrenkunde ben beland en al
bij vele commissies van de NSA heb meegedraaid, is het tijd
geworden voor de kers op de taart: een bestuursjaar! Ik ben
onwijs blij om komend jaar jullie vicevoorzitter te mogen zijn.
Hierbij hoop ik lekker veel geld te acquireren samen met de
acquisitiecommissie om vooral een geweldig jaar vol leuke en
interessante activiteiten voor jullie klaar te zetten!
Ismani Nieuweboer
Commissaris onderwijs
Hoi! Ik ben Ismani, derdejaars dubbele bachelor Wiskunde
en Informatica. Hierdoor kan ik zeker wel met een computer
overweg, alhoewel ik me veel meer een wiskundestudent dan
een informaticastudent voel. Opgegroeid in Suriname, woon
ik nu inmiddels twee en een half jaar een kwartier fietsen van
het Science Park. Ik heb niet alles achtergelaten in Suriname.
Ik dans al een tijdje de Melbourne Shuffle, wat je vooral op
Youtube kan vinden. Af en toe ga ik ook naar onze buren
in Duitsland voor een meetup daar – een uur of vier lang
intens dansen met z’n allen. Verder hou ik er vooral van om te
chillen in de NSA-kamer, waar je me doordeweeks ook bijna
iedere avond kan vinden!
Marten Folkertsma
Activiteitencoördinator
Breed geïnteresseerd en zonder duidelijk idee van wat ik
precies wilde, ben ik begonnen aan de studie Bèta-Gamma in
Amsterdam. Hier groeide ik op in het Oostelijk Havengebied,
waar ik met mijn vrienden nog vaak op een bootje te vinden
ben. Na een jaar Bèta-Gamma besloot ik mijn ouders
achterna te gaan en de natuurkunde in te duiken. Hier leerde
ik in mijn zoektocht naar leuke dingen de NSA kennen.
Binnen de NSA vond ik een breed scala aan mensen bij wie
ik me meteen thuis voelde, dit motiveerde mij om direct in
een commissie te gaan. Na anderhalf jaar bij de KAC en veel
leuke ervaringen, heb ik heel veel zin om er een geweldig jaar
van te maken als activiteitencoördinator!
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Kun je intelligentie zien in het brein?
Dorine Schenk
Intelligentie intrigeert de mensheid al lange tijd.
Waarom zijn sommigen in staat succesvol een
dubbele bachelor af te ronden terwijl anderen al
moeite hebben met een staartdeling? Het hebben
van slimme ouders is geen garantie voor een
kind met een mooie cijferlijst. Is er een andere
manier om te voorspellen hoe hoog iemand zal
scoren op een IQ-test? In de 19e eeuw gingen
wetenschappers op onderzoek uit. Ze vermoedden
een verband tussen het formaat van de schedel en
de capaciteiten van diens inhoud. Deze theorie
is inmiddels achterhaald, maar de zoektocht
gaat door. Er kan steeds beter naar de hersenen
gekeken worden. Hebben de nieuwe technieken
de locatie van onze wiskundeknobbel bepaald?
We zoeken het uit.
Slimme plooien
Al sinds de 17e heerst er het vermoeden
dat intelligentie te maken heeft met de
hoeveelheid plooien in de hersenen. De
meest toegankelijke breinen om te bestuderen
kwamen destijds van mensen, koeien en
varkens. Bij het vee waren veel minder plooien
te vinden van bij de mens. Deze theorie
werd onderuit gehaald toen vooraanstaande
denkers hun hersenen na hun dood aan de
wetenschap na lieten. Er werden niet meer
of minder plooien gevonden dan bij andere
mensen. Sterker nog, er was op geen enkel
gebied verschil te zien. Intelligentie komt dus
niet voort uit meer of minder plooien in het
brein. Waar zijn ze dan wel nuttig voor? Veel
plooien zorgen ervoor dat er minder ruimte is
voor de verbindingen in de hersenen. Hierdoor
kunnen de signalen sneller getransporteerd
worden. Dat levert tijdswinst op, maar geen
mentale verfijning. Het komt daarom voor bij
alle zoogdieren met grote hersenen: mensen,
apen en olifanten. Een leuke uitzondering
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met een glad brein is de lamantijn (beter
bekend als zeekoe). Waarschijnlijk hebben zij
geen hoge verwerkingssnelheid nodig omdat
ze ongelofelijk traag bewegen. Maar zeker is
dit niet.
Vloeiende intelligentie
Er bestaan verschillende vormen van
intelligentie. Een belangrijk onderscheid is
te maken tussen ‘vloeiende intelligentie’ en
‘gekristalliseerde intelligentie’. De laatste
van de twee is vooral gebaseerd op opgedane
kennis en ervaring. De eerste vorm is de
meest interessante, namelijk abstract denken,
oftewel het vermogen om een probleem dat je
nog nooit eerder bent tegengekomen door te
denken. Het is tevens hetgeen wat een IQ-test
meet met behulp van de Raven Test. Vloeiende
intelligentie lijkt ook in nauw verband te
staan met het vermogen om informatie, zoals
een telefoonnummer, tijdelijk op te slaan in
het werkgeheugen. Mensen die deze gave
goed beheersen, kunnen eerder geprobeerde
oplossingen voor logische problemen ook
beter onthouden, terwijl ze nadenken over
andere oplossingen. Dit maakt dat ze minder
snel afgeleid raken als ze tijdens het werk hun
aandacht even op iets anders richten.

Slimme genen en IQ-kwabben
Is intelligentie dan helemaal niet in de
hersenen terug te zien? Wellicht wel. Ondanks
dat slimme ouders geen garantie zijn voor
kinderen met een hoog IQ, is er wel degelijk
een verband. Er zijn dus tekenen dat er een
genetische aanleg voor intelligentie in de
hersenen te vinden is. Naar de mogelijkheid
of deze genen bestaan en welke combinatie
ervan IQ-testen opkrikt, wordt veel onderzoek
gedaan, maar doorslaggevende resultaten zijn
nog niet gevonden.
Een ander belangrijk aspect wat van belang
is in de zoektocht naar de oorzaak van
intelligentie is de manier waarop het brein
moeilijke puzzels oplost. In de hersenen van
verschillende mensen blijken verschillende
(biologische) processen gebruikt te worden
tijdens het oplossen van hetzelfde probleem.
Intelligentie is een complex
verschijnsel, wat om complex
onderzoek vraagt
Verschillende breinen gebruiken dus
verschillende manieren om tot dezelfde
oplossing te komen. Dat kan erop duiden dat
er verschillende biologische processen en ook
verschillende genetische oorsprongen zijn.
Intelligentie is dus een complex verschijnsel,
wat om complex onderzoek vraagt. Mensen
van verschillende leeftijden, verschillende
sekse en verschillende etnische achtergrond,
liefst gevolgd tijdens hun hele leven; daaruit
zou de ideale testgroep voor dit onderzoek
bestaan.
Er is een aantal factoren dat invloed zou
kunnen hebben op het IQ. De volgende
kandidaten zijn naar voren gekomen: het
formaat en de vorm van de frontale kwabben,



de hoeveelheid bloed en chemische activiteit
in deze gebieden, de hoeveelheid grijze
materie in het brein, de dikte van de cortex en
het glucosemetabolisme. Verder onderzoek
zal moeten uitwijzen of en in welke mate
deze factoren daadwerkelijk de intelligentie
beïnvloeden. Daarnaast is het dus ook
mogelijk dat intelligentie zich bij verschillende
mensen verschillend heeft ontwikkeld, wat
kan betekenen dat er meerdere wegen naar
een hoog IQ lijden.
Tot slot moet de invloed van de omgeving
op de ontwikkeling van intelligentie niet
verwaarloosd worden. Uit tweelingonderzoek
is gebleken dat opleiding en opvoeding, maar
ook voeding en blootstelling aan gifstoffen
de intelligentiepotentie, meegegeven door de
genen, tot tien procent kan laten afnemen.
Het lijkt er dus op dat genetische effecten
de maximaal haalbare bovengrens van
intelligentie bepalen en dat de omgeving
bepaalt of deze grens gehaald kan worden.
Het verbeteren van de leefomstandigheden
van kinderen kan daarom wel degelijk effect
hebben op het verhogen van hun intelligentie.
Op die manier krijgen ze de mogelijkheid
hun volle potentie te benutten, wat dat ook
mag zijn.
Hersenbank
Wil je de wetenschap verder helpen met
je briljante bèta-brein? Dat kan! Als
hersenendonor sta je de wetenschappers
van de hersenbank toe de inhoud van je
hersenpan uitvoerig te bestuderen. Hiermee
kan je de neurowetenschap verder helpen.
Schrijf je in als donor op: www.hersenbank.
nl .
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NSA vs. MFAS
De kennisstrijd tussen twee werelden

Nigel van herwijnen
Wanneer een aantal NSA’ers gezellig een avondje
borrelt, komt er altijd wel een natuurkundegrap
voorbij. Die (hilarische) grap wordt meestal
gevolgd door een uitbundige lach en een innige
discussie over de wetenschap achter de grap.
Maar een grap verzinnen dat te maken heeft met
een ander vakgebied is lastig. Is dat omdat wij zo
een treurige kennis hebben van die vakgebieden?
En hoe zit dat dan andersom? Deze editie
wordt de kennis van Bastiaan de Boer (student
geneeskunde) en Abel Jonen (student natuur- en
sterrenkunde) aan de kaak gesteld.
Wat is de hygiëneparadox?
Hoe meer je dingen schoonmaakt, hoe groter
de kans op ziektes en infecties omdat je dan
minder weerstand hebt. Als je verschrikkelijke
smetvrees hebt en je laat je kind niets vies
doen dan bouwen ze geen weerstand op. Dus
als je alles heel schoon maakt, krijg je alle
negatieve effecten.
(Door een overdreven hygiënisch leven raakt je afweer
ontwent om te werken en te herkennen. Hierdoor kan
je al ernstig ziek worden door een simpel pathogeen
dat normaal zo wordt weggewerkt.)

Waarom worden vrouwen ouder dan mannen?
Ze zuipen minder? Of omdat mannen
vechten in de oorlog. In Rusland zijn vet
veel vrouwen en heel weinig mannen omdat
die allemaal zijn doodgegaan in de oorlog.
Mannen hebben over het algemeen veel
vaker te maken met geweld natuurlijk. Als
er dan weer een paar landen massaal tegen
elkaar gaan knokken heb je weer een dip in
populatie. En dat verschil wordt nu steeds
kleiner omdat er steeds minder oorlog is en

10 Scoop mei 2016

alles geautomatiseerd wordt. Het is niet meer
massaal de loopgraven in en elkaar overhoop
knallen.

(Vrouwen leefden vroeger gezonder dan mannen:
minder roken, alcohol en fysiek werk. Daardoor leven
vrouwen langer dan mannen. Dit wordt minder door
de emancipatie van vrouwen. Ook in het ongezonde
deel worden de verhoudingen immers gelijker.)

Wat is een welvaartsziekte?
Dingen zoals suikerziekte door zwaar
overgewicht of kanker dat steeds meer
voorkomt omdat er steeds meer welvaart is.
Dat betekent niet dat er per se een verband
tussen zit, maar ik denk het wel. Het is net
als een welvaartsbuikje. Je wordt vet dik en
dan krijg je er allemaal nare ziektes van omdat
je een ongezonde levensstijl hebt. Je haalt
gewoon iets uit de supermarkt in plaats van
dat je één of andere koe moet slachten. Dan
zitten er net iets ongezondere dingen bij. Als
je dan op één of ander feest van het padje af
gaat, krijgt je weerstand natuurlijk ook een
klap.
(Dit is een ziekte die zich pas manifesteert als men
een welvarend leven heeft. Een voorbeeld is een
darmkanker die is geassocieerd met de tijd dat eten
er over doet om je darmen te passeren. Bij veel eten
ontstaat een file waardoor dit langer duurt. )

Wat gebeurt er met een zonnesteek?
Dan heb je te lang in de zon gezeten. Ik heb
het nooit gehad dus ik weet het eigenlijk niet
Is het een overdosis vitamine D?

(Door de hitte raakt je warmtesysteem ontregeld.
Hierdoor ontstaat vaak koorts en algehele malaise. Je
kan het ook juist heel koud krijgen.)

Abel Jonen

Bastiaan de Boer

Wat zorgt er voor de getijdenwerking?
De maan! De maan heeft natuurlijk ook
zwaartekracht. De aarde trekt aan de maan,
maar de maan trek dan ook aan de aarde. Net
als ik, in feite. Dus de maan trekt aan het
water waardoor op de plek van de maan het
water hoger staat. En omdat de maan om de
aarde draait, trekt het harder aan de ene kant
van de wereld dan aan de andere kant.

Waarom zorgt de sterke zwaartekracht van
de zon niet voor de getijdenwerking?
De zon is veel verder weg. Of je nou aan de
ene kant op de aarde bent of aan de andere,
die gigantische zwaartekracht zal dan relatief
weinig verschillen. Dus het trekt aan beide
kanten altijd even hard. De maan is dichter
bij, dus die trekt lokaal heel sterk aan de aarde.

(De aarde is een stuk groter dan de maan. De
zwaartekracht van de maan beïnvloedt de aarde
dan ook verschillend op verschillende plaatsen.
Het water dicht bij de maan wordt relatief sterker
aangetrokken. Doordat de aarde en maan om elkaar
roteren, verplaatsen deze gebieden, resulterende in eb
en vloed.)

Waarom zien wij sterren flikkeren?
Hij zal zelf dan wel niet flikkeren. Ik denk
niet dat het per se aan je ogen ligt, want
je kan een klein lampje ook constant
waarnemen. Dus er zit iets tussen de ster en
het oog. Ruimtestraling die misschien het
licht afbuigt? Het licht wordt in ieder geval
beïnvloed. Misschien is de lichtgolf wel
dusdanig groot dat je maar delen van de golf
opvangt.

(De temperatuur in de verschillende luchtlagen in
de aardatmosfeer veranderen continu. Hierdoor
verandert ook de breking van het licht als het van
laag naar laag overgaat, waardoor wij een ster zien
flikkeren.)



(De getijde veroorzaakt door de zon is relatief veel
kleiner doordat de diameter van de aarde veel kleiner
is dan de afstand van de aarde tot de zon. Het verschil
in aantrekking, en daarmee de invloed op het getijde,
is daardoor een stuk kleiner.)

Waarom komt een boemerang terug?
Dat zal wel met de vorm van de vleugel te
maken hebben. Als je hem goed gooit, maakt
hij een paraboolvorm. Misschien zorgt de
hoek tussen de vleugels ervoor dat als hij
weinig snelheid heeft, dat hij veel afbuigt
en als hij veel snelheid heeft dat hij weinig
afbuigt. Dus als ik hem schuin omhoog gooi
gaat hij hard en rechtdoor. Op het moment
dat hij wat snelheid verliest begint hij af te
buigen en komt hij terug. Maar omdat hij
naar beneden valt krijgt hij weer snelheid en
gaat hij uiteindelijk weer rechtdoor.

(De vleugels van de boemerang zorgen, net als bij een
vliegtuig, voor lift. Ze zijn zo gevormd dat de ene
vleugel net iets meer lift creëert. Omdat de boemerang
zo hard ronddraait gedraagt het zich als een gyroscoop.
In plaats van te kantelen, maakt het dan een bocht.)
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Go: Een vreemd spel
Matthijs Laan
“The only winning move is not to play.“. Dat
was de conclusie van Joshua, de AI in de film
WarGames, nadat hij alle scenario’s van een
nucleaire wereldoorlog gesimuleerd had. Het
was een sterke moraal: als we met onze grootste
wapens tegen elkaar gaan vechten zal niemand
er beter uit komen. Iedereen verliest. Gelukkig
hebben wij mensen activiteiten gekozen met heel
wat minder destructieve impact op de beschaving.
We spelen graag spelletjes, en we zitten achter de
computer. Sommigen combineren dat en spelen
spelletjes tegen de computer, of laten de computer
tegen zichzelf spelen.
How about a nice game of chess?
Spelen tegen de computer is handig omdat
de computer altijd zin heeft om te spelen en
omdat hij heel goed tegen zijn verlies kan. Ik
heb nog nooit een computer het speelbord
om zien gooien. Een ander voordeel is dat we
(bij de meeste programma’s) zelf in kunnen
stellen hoe sterk de computergestuurde speler
is. Maar wat heeft het voor zin om een potje
te beginnen tegen een ‘top level’ AI wanneer
bewezen is dat dit programma nooit verliest?
De laatste bekende overwinning van een
schaakgrootmeester tegen een super-AI was
in 2005. In 2009 werd de laatste poging
gedaan voor een interessante match tussen
brein en processor. De grootmeester mocht
kleur kiezen, mocht de openingszet van de AI
kiezen, en de AI begon met één pion minder.
De AI won, ondanks die zware set handicaps.
Sindsdien spelen grootmeesters alleen nog
maar tegen grootmeesters, en AI’s tegen AI’s.
Het erkennen van de meerdere in de
computer is dus voor schaken al lang geleden
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gebeurd. De trend van computers die
bordspel na bordspel ‘uitspelen’ zet zich voort.
Spellen waarbij computers niet per se alle
partijen winnen maar wel altijd winst van de
tegenstander kunnen voorkomen (door gelijk
te spelen) worden ‘weakly solved’ genoemd.
Asterix en Obelix
Zoals het dorpje van Asterix en Obelix in
Gallië is er echter één spel dat ongrijpbaar
bleef voor de grootmacht. Het heet ‘Go’, en
is een meer dan tweeduizend jaar oud spel
uit China. De eigenschap die Go zo moeilijk
maakt voor computers is het enorme aantal
mogelijke speelopties. In plaats van een
magische toverdrank heeft Go het bord als
sterkste wapen. Het speelveld is maar liefst 19
bij 19 posities, waardoor er 10170 verschillende
configuraties van het bord zijn (meer dan het
aantal atomen in het universum). Dat enorme
getal laat echter alleen de momentopnames
zien. De manier waarop een spel kan verlopen
is veel complexer, gezien een gemiddeld potje
Go 150 zetten is.
De manier waarop spellen worden gespeeld
door computers was meestal: vooruitdenken
tot je alles hebt uitgedacht, en dan de zet
doen die naar de meeste juiste eindpaden
leidt. ‘Bruteforcing’, wordt dat ook wel
genoemd. Het is het digitale equivalent van
‘alle mogelijke combinaties proberen om
de kluis te openen’. Voor een spel zoals Go,
waarbij 10761 verschillende spellen mogelijk
zijn (probeer maar niet voor te stellen wat
het toevoegen van die 761e nul met het
getal doet), is brute force niet bepaald een
effectieve optie. Hoewel bij schaken ieder stuk
meerdere mogelijke acties kan uitvoeren, zijn

bij een gemiddelde beurt in Go nog steeds
meer opties. De strategie in het plaatsen van
de stenen is zeer delicaat, haast gevoelsmatig.
Digitale Intuïtie
Programmeurs van Google’s super AI
genaamd ‘DeepMind’ zagen dit ook in en
sloegen een andere weg in. Ze bouwden een
algoritme dat trends kan herkennen in het
spel, wanneer het een partij observeert. Zo
leert de computer bijvoorbeeld: “Oh, als er
vier stenen in een L-vorm liggen, wordt die
vaak in de lengte uitgebreid, of van buitenaf
aangevallen.” Zodra het programma als
buitenstaander kon analyseren en er slimmer
van kon worden, voerde het team van
AlphaGo het programma álle geregistreerde
potjes Go. Daardoor nam de AI een zeer
gebalanceerde, haast menselijke speelstijl aan.
Zonder dat het programma zetten vooruit
aan het denken was kon het als beste reageren
op zowel agressieve strategieën als zetten die
op langere termijn gevaarlijk konden zijn.
De trainingssessie van de computer
duurder korter dan Eye of The Tiger
Toen moest er alleen nog van een sterke AI een
onverslaanbare AI gemaakt worden. Dat kon
door het programma een miljoen keer tegen
zichzelf te laten spelen. Voor die intensieve
training-sessie was niet veel tijd nodig. Je zou
niet eens Eye of The Tiger af kunnen spelen.
De bedenktijd van de machine die over
digitale intuïtie beschikt is zo goed als nihil.
Dat komt grotendeels dankzij het niet vooruit
hoeven denken. Het principe dat is toegepast
voor de Go-robot heet Machine Learning. In
simpele woorden is dit: het herkennen van
patronen in data, en voorspellingen doen op
basis van die patronen.



Welcome to the machine
Machine Learning is veel breder dan hoe ik
het hierboven heb samengevat. Er zijn takken
van kunstmatige intelligentie waarbij het
programma behalve de leerstructuur helemaal
niets wordt verteld en het zelf moet uitvinden
wat voor soort gegevens er gevoerd worden.
Het heet ‘unsupervised learning’ en het klinkt
enger dan het is. Een schaakcomputer zou dan
moeten beginnen met leren dat er geen vakje
J7 bestaat en dat de pionnen aanvankelijk
altijd op rij 2 en rij 7 staan.
Een andere familie van AI’s is het neurale
netwerk. Dat is een netwerk van zogenaamde
digitale neuronen, die net als echte
zenuwcellen een signaal afgeven wanneer
de input aan bepaalde voorwaarden voldoet.
Op de middelbare school had een vriend van
mij die goed was met computers een neuraal
netwerk op zijn grafische rekenmachine
geprogrammeerd. Eerst
tekende
het
programma een lijn op een assenstelsel, en
een punt op een willekeurige positie. Het
neuron gebruikte dan de formule van de lijn
en de locatie van het punt om te berekenen
of het punt boven of onder de lijn lag. Dat
was misschien niet zo indrukwekkend, maar
met meer dan één neuron kon hij op basis van
een willekeurige set punten de best passende
kwadratische curve laten tekenen. Veel
vrienden wilden dit programma ook hebben.
Met nederlaag na nederlaag van de mens in
de recreatieve strijd tegen computer, kun je je
afvragen of we niet een spel zouden moeten
maken dat per definitie niet door computers
te spelen is. Iets zoals hoofd, schouders, knie
en teen, of verstoppertje. Randall Monroe
van XKCD had er al over nagedacht en hij
vond het perfecte voorbeeld: Calvinball. De
enige vaststaande regel van Calvinball is dat
je het geen twee keer met dezelfde regels mag
spelen. Schaakmat, computers!

Scoop mei 2016 13

14 Scoop mei 2016



Scoop mei 2016 15

Het nieuwe erelid
Een interview met Arthur La Rooij

Nigel van Herwijnen
Al jaren is er een constante kracht voelbaar in de
NSA. Hoewel hij helemaal niet volle dagen in de
NSA-kamer zit, kent bijna iedereen hem wel. De
één kent hem van de creatieve cocktailworkshop
die de zaterdagochtend op het AJW net iets
dragelijker maakt, de ander kent hem van de
enthousiaste verhalen over zijn onderzoek (die
meestal volgen uit een rampverhaal over zijn
experimentele opstelling). Arthur La Rooij is er
in ieder geval altijd als je hem nodig hebt. Of het
nou is omdat het secretariaat ons geen enveloppen
wil geven, of als je vastzit met een opdracht.
Omdat hij zo veel voor de vereniging doet, is
hem in februari het predicaat erelid toegekend.
Tijd om er eens achter te komen hoe Arthur zo
actief is geworden!
Het begon allemaal in 2006, toen Arthur begon met de studie natuurkunde op Roeterseiland. “Maar dat was zeker niet hetzelfde moment dat ik bij de NSA begon.” Hij kwam wel
Maar vanaf dat moment ben ik de
kamer niet uit geweest
naar borrels, maar bij meer activiteiten was hij
niet betrokken. “In de eerste twee jaar gingen
we zelf risken en af en toe een biertje drinken in een parkje. Het was al hartstikke gezellig bij de NSA en ik had toen al een grote
mond hoor, maar ik hield me niet zo bezig
met studiereizen.” Na die twee jaar begon het
bij hem te kriebelen. “Nadat Frank Brussel bij
de ASVA had gezeten werd hij voorzitter bij
de NSA en toen begon ik me te ergeren; toen
begon het te jeuken. Dus halverwege mijn
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Proosten op het huwelijkspaar

derde jaar ben ik er zelf in gegaan!” Dit was nog
niet zo makkelijk, want Arthur had geduchte
concurrentie. “Jan Nauta wilde in hetzelfde
jaar voorzitter worden, dus moest ik er met
ellebogenwerk voor zorgen dat ik het werd.”
Er was toen al een sollicitatiecommissie,
maar zo ver wilde Arthur het niet laten
komen. “Dus toen is Jan maar op wereldreis
gegaan en heeft hij zijn vrouw ontmoet in
Peru. Allemaal nog goed gekomen ook dus.”
Op de vraag of Arthur Jan het land uit had
gestuurd, moest hij hard lachen. “Ik heb hem
overgehaald om niet te solliciteren, niet om
het land uit te gaan hoor. Volgens mij was Jan
ook lichtelijk geïrriteerd over hoe het was en
dat het beter kon. We waren allebei mensen
met een sterke mening die allebei alleen de
functie voorzitter wilden hebben. Maar als je
het wil, moet je er ook vol voor gaan.”

Er vol voor gaan is wat Arthur deed. Zonder
enige commissie gedaan te hebben begon
hij aan zijn bestuursjaar. “Maar vanaf dat
moment ben ik de kamer niet uit geweest!”
In dat bestuursjaar is er een traditie ontstaan:
boekenleggers als constitutiecadeau. “Als
we naar een andere vereniging gingen en
we wisten niet wat we moesten geven,
bijvoorbeeld aan de antropologen, dan gaven
we een mooie fles rode wijn en evenveel
boekenleggers als er mensen in het bestuur
zaten. Dan gaf je alle wijsheid die je nodig
zou gaan hebben op een blaadje. Als je het
even niet meer wist, had je altijd nog een fles
wijn die je samen op kon drinken. Dan weet
je het de volgende dag wel weer.”
Arthur tijdens de eindejaars BBQ op science park
Jaren later geeft Arthur zijn wijsheid nog ergens met m’n benen omhoog over iemands
steeds door. Hij heeft ondertussen aardig wat schouder mee te kijken. Dan zit ik te wachten
NSA’ers begeleid bij hun project. “Ik heb het op het moment dat ik zie waar diegene vastzit
wel vaak over wat ik doe en geef af en toe een zodat ik in kan grijpen en het een kant op kan
praatje over mijzelf en mijn onderzoek. Dat sturen waarvan ik denk ‘god, daar kunnen we
vind ik ook leuk. Het heeft wel geholpen met met z’n allen plezier van hebben!’”
mensen aantrekken dat iedereen kan zien dat
ik het leuk vind en dat ik er wel goed in ben.” Toen Arthur zelf nog studeerde zat hij ook
Zoals we Arthur kennen, doet hij altijd een al niet op zijn gat. “In die 5.5 jaar heb ik 110
beetje extra zijn best. “Sommige studenten EC aan filosofie extra gedaan. Dus op twee
ken ik wel heel goed. Met Etienne van vakken na heb ik een hele bachelor extra
Walsem heb ik bijvoorbeeld de IntreeWeek gedaan! Ik wilde theoretische natuurkunde
doen, maar ook wat
gedaan. Dus voor hem
heb ik zelf een project Het eerste uur volgde ik dan filosofie en ernaast. Dat vonden ze
verzonnen, opgezet en
prima zolang ik mijn
een begeleider voor de dan kwam ik het tweede uur stromend verplichte vakken maar
theoriekant gevonden.
deed. Het was toen nog
maar een klein stukje
Dat vond ik stiekem
van het zweet binnen
fietsen, dus het was
toch
wel
moeilijk,
want je geeft wel meer om mensen die je alleen vervelend als vakken overlapten.” Hij
kent. Dan moet je op een gegeven moment praat er nogal makkelijk over, maar een extra
cijfers gaan geven en dat vond ik echt bachelor ernaast doen, is natuurlijk best wel
verschrikkelijk.” Er bestaat een goede kans een grote opgave. “Ik heb nog ruzie gehad met
dat deze betrokkenheid er juist voor zorgt dat mijn favoriete natuurkundedocent, omdat
Arthur zo een goede begeleider is. “Ergens zijn vak overlapte met een filosofievak. Het
heb je zelf toch wel door dat ik zelden biertjes eerste uur volgde ik dan filosofie en dan kwam
drink om het biertjes drinken? Meestal zit ik ik het tweede uur stromend van het zweet
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binnen. Hij vond het echt verschrikkelijk
dat ik iets anders ging doen. Maar toen
hebben we zo veel tegen elkaar gemopperd
dat we uiteindelijk hele goede vrienden zijn
geworden.”
Ondertussen is Arthur al een aantal jaar
afgestudeerd en staat hij op het punt te
promoveren. “Ik probeer met kleine magneten
de kristalstructuur van materialen na te
maken. Inmiddels kan ik één van de kleinste
magneten ter wereld maken!” Dat betekent
dat het waarschijnlijk niet lang duurt voordat
Arthur Amsterdam voor een langere tijd gaat
verlaten. Op het moment van het interview
had hij al een sollicitatie gehad aan de École
normale supérieure in Parijs en had hij een
sollicitatiegesprek gepland aan Caltech in
Californië. “Er was een conferentie in Brussel
waar ik graag heen wilde. Daar ging de
professor van mijn vakgebied aan Caltech ook
heen, dus ik dacht: die moet ik daar spreken! Ik
ken hem niet, hij kent mij niet. Terwijl hij toch
een van de leidende mensen in ons vakgebied
is. Hij heeft een heel cool experiment nu. Als
dat gaat werken zou dat wel eens heel goed

Het 33e bestuur der NSA tijdens hun CoBo in 2009
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kunnen zijn voor je carrière. Na een paar
dagen zat ik te lunchen aan een tafel met
een hoop slimme mensen toen ik zag dat hij
weg liep met een leeg bord in z’n handen. Ik
zag dat dat het moment was, dus heb ik hem
aangesproken en zijn we samen door de regen
naar de collegezaal gelopen en hebben we
samen in de lift gestaan! Ik heb tegen hem
gezegd: ‘ik maak kleine magneetjes en jij
maakt kleine fotonische dingen met dezelfde
reden. Ik heb de afgelopen vier jaar nagedacht
over wat jij doet en ik wil dat wel eens van
dichtbij zien.’ Daarop vroeg hij me om wat
naar hem op te sturen. Niet veel later kreeg ik
een berichtje terug dat hij wel geïnteresseerd
was en dat ik mocht komen solliciteren!”
Ergens heb je zelf toch wel door dat ik
zelden biertjes drink om het biertjes
drinken?
Het lijkt erop dat Arthur binnenkort een
nieuwe periode van zijn leven gaat beginnen.
“Het is best wel spannend en ik ben er ook
best wel enthousiast over. Ik vond het in
Parijs nog wel spannend of ik de mensen
wel leuk zou vinden, maar het waren echt
hele aardige mensen!” Het is natuurlijk niet
moeilijk voor te stellen dat Arthur zelfs het
saaiste groepje weet om te toveren in een
gezellige en gepassioneerde groep. Dat is in
ieder geval hoe wij hem kennen. Het is zonder
twijfel terecht dat Arthur het predicaat erelid
is toegezegd.
Hoewel hij misschien wel ‘toevallig’ een
praatje geeft in dezelfde stad en periode als
dat wij op studiereis gaan, zullen we hem
toch missen. Wat we zonder hem moeten als
hij het land uit gaat? “Ik schijn verder een
heel leuk broertje te hebben die steeds meer
natuurkunde doet!”

Kan visualisatie de prestatie verbeteren?
Kelly Weerman
Je hebt nog twintig minuten voor de belangrijkste
turnwedstrijd van je leven begint. In angst
herhaal je alle pasjes in je hoofd nogmaals en
visualiseer je die belangrijke sprong. Hoe zette je
ook alweer af, hoe moet je terecht komen? Maar
heeft het daadwerkelijk zin om hier zo vlak voor
de wedstrijd over na te denken? Zal je hierdoor
beter presteren? Deze vraag zal in dit artikel
beantwoord worden.
Spiergeheugen
Het correct uitvoeren van een oefening, of het
nou om turnen gaat of een andere sport, heeft
alles te maken met het spiergeheugen. De
verbinding tussen de hersenen en de spieren
zorgt ervoor dat een handeling ‘onthouden’
wordt. Door een handeling te verrichten stuur
je met je hersenen signalen naar de spieren
en deze verbinding wordt sterker naarmate je
vaker signalen stuurt. Beter gezegd, oefening
baart kunst. Maar wordt deze verbinding
ook sterker als je enkel signalen stuurt met je
gedachten, zonder de handeling daadwerkelijk
uit te voeren?
Uit een hersenonderzoek, uitgevoerd door J.
Mulder in 2007, blijkt dat bij de visualisatie
van een beweging meerdere hersengebieden
betrokken zijn die ook actief zijn bij de
uitvoering van een beweging. De locatie in
het brein tijdens het fysieke uitvoeren van een
beweging en tijdens het visualiseren van deze
beweging zijn nagenoeg gelijk. Daarnaast
worden er tijdens de bewegingsuitvoering
impulsen tussen de hersenen en spieren
uitgewisseld, die ook zijn waargenomen
tijdens het verbeelden. Deze impulsen zijn
echter veel zwakker, maar dit zou wel kunnen
betekenen dat de spieren daadwerkelijk
worden getraind door enkel visualisatie.



Spieren laten groeien door visualisatie
In 1984 is de spieractiviteit van de leden
van de Amerikaanse Olympische Skiploeg,
tijdens het visualiseren van een parcours,
gemeten. De leden moesten in gedachten een
heel skiparcours afleggen, terwijl middels een
elektromyografie de activiteit van de spieren
werd geregistreerd. Uit deze spieractiviteit
konden de onderzoekers op elk moment
afleiden waar de skiër zich bevond.
Om dezelfde reden is een groep van 29
mensen getest. Ze werden verdeeld in
twee groepen, waarbij de ene groep een
denkbeeldige, zware training moest uitvoeren
en de andere groep op een lage intensiteit
daadwerkelijk moest trainen. Na zeven weken
kwamen de onderzoekers erachter dat in de
eerste groep, die de training inbeeldde, de
kracht was toegenomen met 36%. Terwijl dit
bij de tweede groep, die echt had getraind,
13% was.
Trainingseffect
De wedstrijd is begonnen en je rent op de
trampoline af. Je gooit je armen in de lucht,
zoals je heel vaak in gedachten hebt gedaan,
en maakt een perfecte salto. De mentale
training lijkt te hebben geholpen en dat is ook
zo. Door de visualisatie heeft de sporter van
te voren de spieren getraind. Voor techniek,
kracht en uithoudingsvermogen blijft hij
fysiek trainen, maar hoe vaker de sporter in
gedachten oefent, hoe beter hij erin wordt
en hoe meer effect dit op zijn prestaties zal
hebben.
Bron: Gandevia, S. C. “Mind, muscles and
motoneurones.” Journal of Science and Medicine in
Sport 2.3 (1999): 167-180.
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Modafinil
Iris Smit
Van alle ingeschreven studenten op het FNWI
haalt slechts 34% zijn bachelor in drie jaar. Zijn
de studies te moeilijk, is de studielast te zwaar of
zijn we met z’n allen gewoon iets te gek op een
biertje? Dit laatste zou er voor pleiten dat we
langer over onze studie zouden doen, maar het
uiteindelijk wel zouden halen, toch haalt slechts
57% zijn of haar bachelordiploma binnen vijf
jaar. Is het mogelijk je studie zonder hulp van
smartdrugs binnen drie (of zelfs vijf ) jaar te
halen? Of is het niveau hoger komen te liggen
júíst door het gebruik van smartdrugs? Eén ding
wat zeker is, is dat de smartdrug Modafinil, een
steeds grotere rol inneemt in het leven van veel
studenten. Je zou er moeiteloos uren mee kunnen
studeren zonder één keer afgeleid te raken, maar
wat is het precies en hoe werkt het?
Wat is Modafinil?
Modafinil (ook wel Moda genoemd) is
een medicijn dat wordt gebruikt voor de
behandeling van narcolepsie, een slaapziekte.
Het medicijn is over de hele wereld legaal
alleen per recept verkrijgbaar, maar dit houdt
ons, studenten, natuurlijk niet tegen. Met een
paar drukken op de knop wordt Modafinil
in grote partijen op het Darknet besteld en
moeiteloos doorverkocht onder de studenten.
Modafinil verbetert je cognitieve vermogen
aanzienlijk. Tot op zeker hoogte is Moda te
vergelijken met Adderall en Ritalin, beide
goedgekeurde amfetaminen die worden
gebruikt door mensen met ADHD of
slaapstoornissen. Welk effect Moda precies
heeft op je hersenen is nog onduidelijk. Van
Adderall en Ritalin is bekend dat de productie
van dopamine en noradrenaline worden
gestimuleerd of de heropname afgeremd. Er
wordt gedacht dat Moda de chemische stof
gamma-animoboterzuur vermindert, een stof

20 Scoop mei 2016

die normaal gesproken de hersenen vertraagt.
In tegenstelling tot Adderall en Ritalin
ervaar je bij het gebruik van Modafinil geen
euforisch gevoel, een belangrijk aspect als je
kijkt naar verslavingsgevoeligheid.
Wat is het effect?
Uit verschillende onderzoeken van de
universiteit van Oxford is gebleken dat Moda
daadwerkelijk het cognitieve vermogen
verbetert bij gezonde personen. De gebruikers
werden gevraagd te reageren op visuele en
auditieve signalen en hier was een zichtbaar
hogere reactietijd meetbaar dan wanneer ze
niet gebruikten. Volgens de Men’s Journal uit
2008 zou het medicijn populair zijn onder
piloten van de luchtmacht, dokters die op
de intensive care werken en ondernemers
uit Silicon Valley, als een drug om wakker te

blijven. Helaas is er, naast de onderzoeken van
de universiteit van Oxford, weinig onderzoek
gedaan naar het gebruik onder gezonde
gebruikers.
Een drug waardoor je aan alles een hekel
krijgt, behalve aan je werk
Gelukkig schromen studenten niet hun
ervaringen te delen over het hele internet. Uit
deze ervaringen is duidelijk te concluderen
dat het je concentratievermogen aanzienlijk
verhoogd en je zonder moeite uren
achterelkaar met iets bezig kan zijn. Je leest
het goed, ‘met iets bezig zijn’, helaas is Moda
geen wondermiddel dat er voor zorgt dat je
tien uur achter elkaar studeert, ook hier heb je
motivatie voor nodig. Het is namelijk zo dat je
na het gebruik van Moda één duidelijke focus
hebt en alles daarbuiten erg wazig is. Dit is
natuurlijk, wanneer je goed aan het studeren
bent erg prettig, maar iets minder als je beslist
even op je mobiel te kijken of een gesprek
aan te gaan met je buurman. De tijd vliegt
namelijk voorbij, wat opnieuw erg prettig is
als je aan het studeren bent, maar iets minder
prettig als je bijzonder geïnteresseerd bent in
de reclamefolder die net op de mat is komen
te liggen. Zorg er dus voor dat als je Moda
gebruikt er niets in je omgeving ligt wat je
af kan leiden en probeer te beseffen hoe lang
je met iets bezig bent. Een goede tip is om
een horloge om te doen of een klokje (en dus
niet je mobiel) op je tafel te zetten. Ook al
ben je erg gefocust is het nog steeds goed om
je hersenen elk uur even een korte pauze te
geven, zeker als je nagaat hoe intensief je ze
gebruikt.
Wat zijn de nadelen?
Mogelijke bijwerkingen zijn hoofdpijn,
afname van eetlust, opmerkelijk genoeg
slaperigheid, duizeligheid, wazig zijn,



hartkloppingen, aanvallen van nervositeit
en opwinding. Helemaal onschuldig is dit
pilletje dus niet. Je kan je erg opgejaagd voelen
en schuldig als je toch even afgeleid bent en
opstaat om naar de wc te gaan of een glaasje
water te halen.. Ook kan je je snel ergeren aan
anderen die niet zo hard en goed bezig zijn
als jij. Daarbij werkt Moda ongeveer tien uur
en is het zelfs na deze tien uur nog moeilijk
om in slaap te komen. Gebruikers adviseren
dan ook zeker voor twaalf uur ‘s middags de
pil in te nemen als je om een redelijke tijd
naar bed wil. Daarnaast vermindert Moda de
betrouwbaarheid van de anticonceptiepil.
Moreel aspect
Veel studenten zeggen minimaal gemiddeld
een punt, maar vaak ook twee punten hoger
te staan na Moda bijvoorbeeld de weken voor
tentamens meerdere malen te gebruiken. Dit
is natuurlijk prachtig voor deze studenten,
maar niet helemaal eerlijk tegenover de niet
gebruikende studenten. Het is namelijk
Populair onder piloten, doktoren en
ondernemers
praktisch onmogelijk om zonder drugs zoveel
uur achterelkaar geconcentreerd te werken.
Gebruikers creëren hierdoor extra tijd, iets
waar niet gebruikers dus geen toegang tot
hebben. Hoe meer gebruikers hoe hoger
bijvoorbeeld het gemiddelde van een studie
wordt. Zodra het gemiddelde van een studie
wel erg hoog begint te liggen, worden vakken
moeilijker gemaakt, waardoor niet gebruikers
van een zes misschien wel naar een vier
zakken...
Bron: UNIVERSITAIRE COMMISSIE
ONDERWIJS, “Studiesucces aan de
Universiteit van Amsterdam“, 2009
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Food for Thought
Jeannine de Kuijper
Er is al een lange tijd discussie geweest of
bepaald voedsel daadwerkelijk je concentratieen denkvermogen kan verbeteren. Na enkele
onderzoeken is er een aantal etenswaren
gekwalificeerd als zogenaamd brainfood,
in andere woorden, voedsel dat helpt met
concentreren tijdens het studeren. Deze
voedingsmiddelen hebben allemaal veel te
maken met de bloedstroom en hersenfuncties.
Er zijn ook veel mythes over wat goed werkt
tijdens studeren en wat niet. Vaak worden wij
bestookt door reclames van energiedrankjes
die beweren dat je concentratievermogen
omhooggaat – net als bij koffie. Dit is echter
niet de juiste oplossing! Energiedrankjes en
koffie bevatten te veel cafeïne waardoor je je
misschien wel eventjes een extra boost krijgt,
maar dan krijg je net zo’n grote dip daarna.
Vermijd deze stoffen! Hieronder een lijstje
dat je misschien wel kan helpen.
Groene thee
Veel studenten denken meteen aan koffie
zodra ze willen studeren, maar dit is niet
wat je moet doen! Behalve de al genoemde
dip die onvermijdelijk komt na de piek, zorgt
koffie er ook voor dat je sneller uitdroogt en
je je minder goed kan concentreren. Wanneer
het teveel gedronken wordt, leidt dit tot
hoofdpijn. Je kan dit beter vervangen met
water en groene thee. Hoewel de hoeveelheid
cafeïne in koffie ervoor kan zorgen dat je
langer wakker blijft, is het geen garantie dat
je je dan ook beter kan concentreren. Er
zit misschien wel een lagere dosis cafeïne in
groene thee dan in koffie, maar er zit ook een
aminozuur in - L-theanine - dat er samen
met de cafeïne voor zorgt dat er meer bloed
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stroomt naar de hersenen en dat kan goed
helpen productiever te studeren. Groene thee
zorgt voor hetzelfde effect als koffie maar
zonder de dip na een paar uur!
Water
Een effectieve manier om voor je lichaam te
zorgen tijdens het studeren is door te zorgen
dat je goed gehydrateerd blijft. Koffie en
energiedrankjes zorgen ervoor dat je sneller
uitdroogt, dus drink in plaats daarvan even
een glas water. Heel belangrijk om je goed te
kunnen concentreren op je werk.
Zalm
Vis is in het algemeen heel voedzaam en
gezond, maar zalm is in het bijzonder rijk aan
omega-3 dat ervoor zorgt dat hersencellen
weer opgebouwd worden. Plus het versterkt
dat deel van de hersenen dat te maken heeft
met geheugen. De aminozuren houden je
hersenen scherp en gefocust, en zijn dus een
uitstekend hulpmiddel om goed te kunnen
studeren! Er zijn meer dan genoeg manieren
om zalm toe te voegen aan een dieet: gerookte
zalm ’s morgens door de eieren, zalmslaatje
’s middags op brood, of zalm uit de oven ’s
avonds bij de maaltijd. Moeilijk? Helemaal
niet; in de box vind je een simpel en heel
lekker recept.
Bosbessen en Bananen
Misschien wel de simpelste snack om te
nemen tijdens het studeren zijn bosbessen.
Uit onderzoek blijkt dat mensen die elke
dag bosbessensap dronken aanzienlijk
hun leervermogen en geheugen wisten te
verbeteren. Wie wil dat nou niet? In bosbessen
zitten veel antioxidanten en goede suikers die

nodig zijn om de hersenfuncties op peil te
houden. Goed excuus volgens mij om vaker
een tussendoortje te nemen!

Bier!
Bier en andere vormen van alcohol zorgt er
helaas voor dat je concentratie vermogen
achteruit gaat, maar wat blijkt, één glaasje
voor het slapen gaan is echter wel goed!
De alcohol zorgt er dan voor dat je lichaam
ontspant na een lange dag leren en kan helpen
met rustig en ontspannen slapen voor een
betere nachtrust. Onthoud dan wel, dit geldt
alleen voor één glaasje… Niet voor een hele
nacht stappen.

Conclusie
Om te helpen met je concentratievermogen
Bananen zijn ook heel goed voor de hersenen, en je geheugen moet je zorgen dat je
zeker om te nemen vlak voor een tentamen voldoende gehydrateerd blijft en een
of toets voor die extra boost die je misschien constante suikerspiegel houdt; en als je dan
wel zou kunnen gebruiken. De kalium in de toch nog denkt dat je wel een extra steuntje
bananen is perfect geschikt om de hersenen kan gebruiken, kijk dan in de (koel)kast of je
en zenuwen goed te laten werken. Ook zijn een van de bovenstaande etenswaren in huis
bananen heel effectief in het op peil houden hebt.
van je bloedsuikerspiegel. Wanneer je hard
bezig bent met studeren of je stresst net iets
Ingrediënten:
te veel dan kan je bloedsuikerspiegel teveel
• Olijfolie
dalen en de meest effectieve manier om die
• Eén paprika
• Moot zalm
weer omhoog te halen zodat je weer volop aan
• Peper en zout
de slag kan is met een banaan! Ook goed te
• Saladekruiden (optioneel)
weten is dat regelmatig kleine hoeveelheden
eten gedurende de hele dag de beste manier is
Bereiding:
om je bloedsuikerspiegel op niveau te houden.
1. Verwarm de heteluchtoven voor op 200
Daarom zie je toptennissers ook regelmatig
graden Celsius.
tijdens hun korte pauze even een halve
2. Pak een groot stuk aluminiumfolie en
banaan nemen.
vouw het in een bakje.
Pure Chocola
Om als ontbijt een stuk pure chocola te
mogen eten was vroeger alleen maar om van
te dromen! Nu blijkt dat het nog echt goed
voor je is ook! Pure chocola verhoogt de
serotonine- en endorfineniveaus in je hersenen
waardoor je je beter kan concentreren. Net
zoals bij groene thee zorgt het ook voor extra
bloedstroom naar je hersenen waardoor je
geheugen veel beter werkt.



3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schenk een klein beetje olijfolie in het
bakje.
Snijd de paprika in reepjes en voeg toe
in het aluminiumbakje.
Leg de moot zalm bovenop de paprika.
Voeg peper en zout toe op de zalm naar
smaak (eventueel ook de saladekruiden).
Vouw het bakje dicht aan de zijkanten
en bovenkant.
Laat het in de oven voor 20 tot 30 minuten tot het gaar is.
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Kruiswoordpuzzel
Jeannine de Kuijper

Horizontaal

Verticaal

3.

1.
2.

Olympische spelen en studeert
geneeskunde.
6. Eerste vrouw die de Fields Medal heeft
gewonnen.
8. Theorie om nulpunten van polynomen
te bestuderen.
9. Zichtbaar bij een dunne laag olie op
straat.
11. “Spooky action at a distance”.
12. Een differentiaaloperator gebruikt bij
de beschrijving van voortplanting van
golven.
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De stelling van ....
Patroon gevonden waardoor deze niet
meer “willekeurig” zijn.
4. Ontdekt door LIGO op 11 februari
2016.
5.
Inslagkrater genoemd naar een
wiskundige en sterrenkundige.
7.
Nederlandse wis-, natuur- en sterrenkundige (“eerste theoretische
natuurkundige”).
10. Voorzitter van de NSA.
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Een week uit het leven van...
Jim de Groot
Emma van der Grijp
Tijdens het tutoraat in mijn eerste jaar stond
op de beamer het Europees Kampioenschap
gewichtheffen gestreamd. Onze tutor vertelde
dat een vriend en studiegenoot van hem meedeed,
Jim de Groot. Nu, drie jaar later, vertelt hij
over zijn leven toen hij nog aan topsport deed.
We volgen een week uit het leven van… Jim de
Groot.
Maandag
Om 08:00 uur staat Jim op. Jim zit in het
tweede jaar van de wiskunde bachelor en
heeft om 11:00 uur college, maar voor het
college moet hij wel nog trainen. Nadat hij
op is gestaan gaat hij ontbijten. Elke dag
ontbijt hij met 250 gram kwark, havermout,
twee bananen, een appel, wat zaden en noten.
Om 9 uur staat hij al in de sportschool. “Ik
ben op mijn 17e begonnen bij DuoFit. Ik was
daar een beetje voor de lol aan het sporten.
De eigenaar zag dat ik wel aanleg had voor
gewichtheffen en nadat ik een keer een EK
heb gezien op tv was ik wel geïnteresseerd.”
De training op maandag is een inkomtraining.
De zwaarte van een training hangt af van de
zwaarte van de gewichten en de oefeningen
zelf. Deze training is medium zwaar, wat
niet betekent dat alles vanzelf gaat, maar je
gaat tenminste niet dood na de training.
Meestal doucht Jim wel na een training, ook
al betekent dat soms dat hij drie keer per
dag doucht. Om 11:00 uur is het tijd voor
de volgende maaltijd: een grote bak pasta. In
al zijn maaltijden zitten heel veel groenten.
“Zolang ik genoeg groenten eet, maakt het
me niet uit als ik af en toe een koekje of een
bakje patat eet.” Aangezien Jim ook om 11:00
uur college heeft, betekent dit dat de grote

26 Scoop mei 2016

bak pasta genuttigd wordt in college. Na het
college gaat Jim huiswerk maken. “Huiswerk
is vaak iets wat ik tussendoor doe.” Heel lang
de tijd voor zijn huiswerk heeft Jim niet, want
om 14:00 uur is het alweer tijd om te eten, om
vervolgens om 16:00 aan de tweede training
van die dag te beginnen. ’s Avonds is hij om
18:00 uur thuis, waarna hij gaat koken voor al
het eten van de dag daarna en natuurlijk om
die avond nog te eten. Om 21:00 uur valt Jim
uitgeput in slaap.

Dinsdag
Zijn dag begint weer om 08:00 en Jim werkt
weer een lekker ontbijtje naar binnen. De
training van deze ochtend is weer medium
zwaar. De training bestaat uit verschillende
onderdelen. Je hebt twee soorten technieken:

“de snatch”, wat een vloeiende beweging is van
de halter van de grond naar boven je hoofd,
en de ander heet “clean and jerk”, waarbij
je een pauze houdt bij je schouders. Vaak
bestaat een training uit kleine onderdelen
van een techniek oefenen. Bijvoorbeeld alleen
de halter boven je hoofd krijgen of de halter
alleen maar optrekken tot je schouders. Vaak
doe je er dan ook wat oefeningen bij om
bepaalde spieren te trainen, zoals je schouders
of je benen. Om 11:00 begint project
wiskunde, maar Jim moet ook om 11:00 uur
eten. “Ik heb wel een keer een discussie gehad
met de desbetreffende docent. Ik mocht van
hem namelijk niet eten in de collegezaal. Ik
vond dat heel raar want iedereen wist dat ik
topsport deed.” Het project dat hij deed vond
hij erg leuk. “We deden het over Kusgetallen,
wat een leuke titel was, maar eigenlijk was
het gewoon hardcore wiskunde.” Om 13:00
uur door naar het volgende college en
ondertussen wat pannenkoeken naar binnen
werken. “Zolang je er geen suiker op doet zijn
pannenkoeken best gezond. Ik hou heel erg
van pannenkoeken met appelstroop. Dat is
ook niet heel gezond, maar goed, ik at genoeg
groenten.” 15:00 uur de tweede training van
die dag: “Oh wat een heerlijk lichte training is
dat zeg, een paar snatches met weinig gewicht.
Je moet een bepaald ritme hebben, op de juiste
momenten de juiste spieren aanspannen. Dat
moet je zo vaak mogelijk oefenen en zulke
lichte trainingen zijn goed om dat te oefenen.”
Daarna doet Jim een rondje fitness: een beetje
optrekken en dippen, dit is vooral voor de
algemene fitheid. Na de training is het weer
tijd om een beetje huiswerk te maken, te eten
en te slapen.
Woensdag
Om 09:00 uur zit Jim in college, waarbij hij
veel fruit eet. “College is een fijne afwisseling.
Je moet heel anders nadenken. Bij de training
denk ik alleen aan of ik de oefeningen goed



Jim de Groot heeft zes Nederlandse
records op zijn naam staan. Zijn twee
beste records staan op 93 kg en 121
kg, voor de snatch en de clean and jerk
respectievelijk.
doe. Het is echt fijn om je hoofd leeg te
maken.” Om 11:00 begint zijn eerste training
van de dag. Dit is een erg zware training, de
zwaarste van de week. “Het is wel fijn dat zo’n
zware training om 11:00 uur begint. Vroeger
op de dag ben je toch niet helemaal op je best.”
Om 17:00 begint zijn laatste training van de
dag. Je moet wel wat agressie in je hebben
om de sport te kunnen doen. Jim heeft nooit
pepmiddelen gebruikt,“Ik heb al agressie
genoeg van mezelf ”, zegt Jim lachend. “Vooral
als je een zware set hebt gehaald, word je echt
boos. Je wordt een soort gorilla.”
Donderdag
Om 09:00 uur start de training, waarna een
werkcollege volgt. Na dat werkcollege is het
tijd voor een beetje huiswerk en natuurlijk
eten. Om 15:00 uur start de volgende training.
Dit keer traint hij in het USC. “Bij het USC
zitten meer mensen die aan gewichtheffen
doen, dus het is net wat gezelliger.” Dit keer
is weer een lichte training waarin Jim de tijd
neemt om gemasseerd te worden. Dit wordt
gedaan door trainers of medesporters. “Als
je iedereen een beetje kent zijn mensen wel
bereid dat voor je te doen. Ze maken even
een knoop in je rug los of lopen over je heen
als massage”, zegt Jim. “In mijn hoogtepunt
liepen er mensen van 80 kg over mijn rug
heen, mijn spieren waren toen erg sterk.”
Vrijdag
Aangezien Jim op vrijdag op 09:00 uur
college heeft gaat hij om 08:00 uur al sporten.
“Ik kan de eerste training van de dag ook wel
na het eerste college doen, maar dan is de
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tweede training weer zo laat en ben ik laat
thuis.” Jim heeft de sleutel van DuoFit, dus
hij kan zo vroeg gaan als hij zelf wil. In de
zaal zet hij lekker zijn eigen muziek op om
de dag goed te beginnen. Om 13:00 uur is de
tweede training. Jim is dus lekker vroeg klaar
met zijn tweede training. Die avond gaat hij
bij vrienden eten. “Ik doe niet moeilijk over
mijn eten, ik eet gewoon wat mensen gekookt
hebben. Soms drink ik er ook een biertje bij,
maar ik kan het niet te laat maken. Het is
soms vervelend dat ik op een feestje eerder
naar huis moet, maar mijn vrienden snappen
het ook wel. Ze begrijpen dat ik nu iets heel
vets aan het doen ben.”
Zaterdag
Zaterdag is een rustige dag. Er vindt wel
sport plaats, maar meer voor de lol met wat
vrienden. Het maakt niet echt uit wanneer
dit op de dag gebeurt. Op zaterdag gaat Jim
ook naar de Turkse winkel, om daar de hele
fruitafdeling leeg te kopen. Het eetpatroon
van Jim is langzamerhand veranderd. Zijn
coach weet veel over sport in het algemeen en
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vroeg af en toe of het handig was om iets aan
zijn maaltijden toe te voegen. “Het eten hoort
er bij, het was misschien veel maar ik heb
nooit tegen mijn zin in gegeten.” Aangezien
Jim vegetariër is moest hij wel wat extra
supplementen nemen om zijn voeding aan
te vullen. Nooit iets wat illegaal is, het waren
altijd vormen van eiwitten, multivitaminen en
af en toe visolie.
Zondag
Vandaag is de enige dag dat er geen training
is. De dag bestaat vooral uit huiswerk maken.
Ook heeft hij vandaag weer tijd om een
bezoekje te brengen bij zijn ouders. Vooral
als hij zelf weinig eten heeft komt hij daar
de koelkast leegroven. “Als het kan, wil ik
wel weer op topniveau komen, maar ik denk
niet dat ik nog op dat niveau kan komen. Er
is geen brood mee te verdienen en ik word
steeds ouder. Als mijn knie zich beter zich
gaat gedragen zou ik graag het wel weer
willen doen. Ik vond het moeilijk dat ik
moest stoppen, maar ik heb het nu eindelijk
geaccepteerd.”

