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Van de Redactie
door alex hamelink

Het thema van deze editie is ‘Geheimtaal’.
Geheimen hebben de mens altijd al
geïntrigeerd, de taalvariant is hierop geen
uitzondering. Je weet het vast zelf ook
nog wel: achter in het klaslokaal, als de
schoolmeester op het bord schreef, gingen
de briefjes van hand tot hand. Primitieve
maar toch vaak ingewikkeld versleutelde
liefdesverklaringen gingen het lokaal rond.
Deze versleuteling was essentieel om de
vaak lange keten van tussenpersonen in

het duister te laten tasten wat betreft
de boodschap op het briefje. Naast dit
onschuldige kinderlijke vermaak, zijn er ook
ernstiger toepassingen dan het opwekken
van blozende kinderwangetjes.
Door geheimtaal, of beter gezegd door het
ontcijferen ervan, wisten de Britten in de
Tweede Wereldoorlog een aantal belangrijke
Duitse berichten te onderscheppen. Alan
Turing en Gordon Welchman ontwikkelden
een apparaat genaamd ‘Bombe’ waarmee ze
de code konden kraken. Deze informatie
speelde een belangrijke rol in onder andere
de strijd tegen de gevreesde Duitse U-boten.
Er wordt vaak gezegd dat door het breken
van deze enigma-code de loop van de oorlog
twee jaar verkort is. Sommigen gaan nog
verder en stellen dat het de uitkomst beslist
heeft.
Zou de reden dat geheimtaal zo interessant
is hem zitten in het kraken van codes en het
oplossen van de puzzel? Of zouden het de
geheimen zijn die door deze boodschappen
prijsgegeven worden? Als je langs een schap
met tijdschriften loopt, is het moeilijk om
te missen hoe groot het verlangen is om
de geheimen van onze BN’ers bloot te
leggen. Heeft Yolanthe een nieuwe vriend?
En wat doen de Oranjes eigenlijk op hún
zomervakantie?
Maar als dat je niet zoveel interesseert en je
liever een puzzel oplost, kijk dan eens naar
de rebus op pagina 9.
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Van het Bestuur
door marco bosman

In deze mooie zomer heb ik de eer om
een mooi stukje voor ons verenigingsblad
te tikken. En niet zomaar een stukje, een
stukje met als thema geheimtaal!
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Bovenstaande zin kan al gezien worden
als een voorbeeld van geheimtaal. Hij kan
namelijk op twee manieren geinterpreteerd
worden. Letterlijk, zoals het er staat, wat
dus betekent dat ik het thema geheimtaal
supertof vindt. Of natuurlijk sarcastisch,
wat betekent dat ik het thema geheimtaal
niet een bijzonder leuk thema vind.
Sarcasme werkt in dit opzicht als een
geheimtaal omdat je, om het te begrijpen,
de persoon die het gebruikt in een zekere
zin moet kennen en begrijpen. Hoewel de
meeste mensen sarcasme wel doorhebben
als ze het horen, ben ik in mijn korte
leventje toch al wel aardig wat mensen
tegengekomen die sarcasme niet goed
begrepen. Opvallend of vanzelfsprekend
genoeg, afhankelijk van welke theorie je
erop nahoudt, is het leeuwendeel van deze
mensen van het vrouwelijk geslacht. Laten
we hier verder geen conclusies uit proberen
te trekken, hoe leuk deze ook kunnen zijn.
Het heeft namelijk niet echt meer een
relatie met het thema. Oh en welke van de
twee betekenissen ik bedoel, weet ik zelf ook
pas aan het eind van dit stukje.

vijand dit niet ziet aankomen. Deze niet
zo’n mooie toepassing van geheimtaal,
zorgt er wel voor dat oorlogen gewonnen
worden. Al hoewel het natuurlijk ook
averechts kan werken. Een mooi voorbeeld
hiervan komt uit de verfilming van D-Day.
De Amerikaanse paratroepers hadden een
mooie manier om elkaar in de nacht te
herkennen: een klikker. Zoals de naam al
zegt, klikte deze klikker een vrij specifiek
geluid. Wat echter ook klikt is het herladen
van een Duits geweer, wat een dappere
paratroeper fataal werd.

Behalve sarcasme, wat vooral in sociale
kringen gebruikt wordt, zijn er natuurlijk
nog vele vormen van geheimtaal. De
belangrijkste toepassing hiervan zal wel
het gebruik van geheimtaal in tijden van
oorlog zijn. Want, als je een vijand wil
platbombarderen, is het wel zo fijn dat de

Wat me opvalt is dat ik na een familieweekend
geen moeite heb om om te schakelen naar
de Coverkamertaal. Hopelijk zegt dat iets
positiefs over mij.

Natuurlijk gebruiken mensen in sociale
kringen ook andere geheimtaal dan alleen
sarcasme. Zo gebruiken verschillende sociale
groepen vaak een andere woordenschat en
houden ze er een andere uitspraak op na.
Zo heb ik er vrij veel moeite mee om na
een weekje actief in de Coverkamer zitten,
om te schakelen naar het Sallandsplat wat
de voertaal bij de rest van mijn familie is.
Natuurlijk is dit geen bewuste vorm van
geheimtaal, maar je zou, als je het wilt, het
als geheimtaal kunnen gebruiken.

Oh en, ik denk niet dat ik het sarcastisch
bedoelde ;).

Optical Character Recognition
door twan van laarhoven, alumnus informatica
In dit artikel zal ik uitleggen hoe
tekstherkenning in zijn werk gaat. Het idee
achter tekstherkenning (Optical Character
Recognition in het Engels) is dat je een
foto of een scan van een pagina hebt en de
inhoud van die pagina wil je graag omzetten
naar een tekstbestand.
Voor mijn afstudeeronderzoek heb ik
een tekstherkenningssysteem gemaakt
dat speciaal gericht is op oude boeken. In
sommige opzichten zijn die lastiger om mee te
werken dan moderne teksten. Voor moderne
tekst bestaan er al verscheidene andere
commerciële en opensourcepakketten.
Al deze tekstherkenners werken volgens
ongeveer hetzelfde stramien:

2. Er wordt bepaald welke delen van de
afbeelding tekst bevatten.

3. De tekst wordt opgedeeld in kolommen
en regels.

0. Je begint met een afbeelding.
4. De tekst op elke regel wordt opgedeeld in
losse karakters.

1. De afbeelding wordt opgeschoond en
omgezet in zwart-wit (of eventueel in
grijstinten).

5. Elk karakter wordt herkend.
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Aan de hand van de afstanden tussen
karakters wordt bepaald of er wel of
geen spatie staat. De herkende karakters
en spaties worden gecombineerd met
een woordenboek, om zo de meest
waarschijnlijke tekst te vinden.
Voor elk van deze stappen zijn in de
literatuur verschillende algoritmes te
vinden. Het zou veel te ver gaan om die
allemaal hier te bespreken. Daarom beperk
ik mij tot de laatste drie stappen, waar het
echte werk gebeurt. Ga er voor het gemak
dus vanuit dat je al een zwart-witplaatje
hebt van een enkele regel tekst.

Makkelijker gezegd
dan gedaan.
De eerstvolgende stap is het opdelen van
de regel in afzonderlijke karakters. Dit
is makkelijker gezegd dan gedaan. Voor
drukwerk kun je alle connected components
nemen. Een connected component is een
aaneengesloten gebied van inkt-pixels.
Meestal komt één component overeen met
één karakter, maar dat is niet altijd het geval.
Soms worden karakters in stukken geknipt,
bijvoorbeeld de twee poten van een
karakter ‘n’. Ook de ‘i’ bestaat uit twee
componenten, de stok en de punt. Je kunt
natuurlijk proberen om dit via allerlei regels
en heuristieken op te lossen, bijvoorbeeld:
“als twee componenten boven elkaar
staan, neem ze dan samen”. Het is alleen
onmogelijk om alle gevallen op deze manier
af te vangen en je loopt ook het risico om
6

nieuwe fouten te introduceren.
Een betere aanpak is om alle (redelijke)
combinaties van componenten te proberen.
Wordt het eerste component herkend als
karakter? En het tweede component? Of
componenten 1 en 2 samen? Of 1, 2 en 3?
Enzovoort.
Maar wat moet je doen als componenten
zowel samen als los karakters vormen? Staat
er bijvoorbeeld ‘ii’ of ‘n’? De oplossing is om
de beste combinatie te kiezen, waarbij elke
component deel uitmaakt van precies één
karakter.
Dit kiezen van de beste combinatie kun je
formaliseren met een transitiesysteem, een
soort graaf. De knopen in deze graaf zijn
verzamelingen van componenten. Je voegt
een kant toe tussen knoop en
als
de verzameling componenten
herkend
worden als een karakter, en na komt in
de tekst. Elke kant heeft een label, namelijk
het herkende karakter, en zekere kosten,
waar ik later nog op terug kom. Als je er
vanuit gaat dat de tekst van links naar
rechts wordt gelezen dan hoef je alleen
maar knopen/verzamelingen te beschouwen
van de vorm
, dat wil zeggen, alle
componenten van tot en met . Hierdoor
wordt de graaf een stuk simpeler.
Elke mogelijke herkende tekst kun je
nu maken door te beginnen met de lege
verzameling en steeds een karakter toe
te voegen door een kant in de graaf te
volgen. Hier ga je mee door totdat elk
component precies één keer is gebruikt. Dat

punt komt overeen met de knoop in het
transitiesysteem voor de verzameling van
alle componenten. Elke mogelijke tekst
komt dus overeen met een pad door de graaf
van naar .
De beste/meest waarschijnlijke tekst is af te
lezen van het pad met de laagste kosten. Om
dit te vinden kan een standaard kortste padalgoritme worden gebruikt, zoals Dijkstra’s
algoritme of A*. In figuur 2b staat een
simpel voorbeeld van een transitiesysteem,
het kortste pad heeft hier de tekst “ni”.

figuur 2A: ni

Voordat je een transitiesysteem kunt
gebruiken om de beste tekst te vinden,
moet je het natuurlijk eerst maken.
Daarvoor heb je patroonherkenning
nodig. Van elk mogelijk karakter (dat wil
zeggen een verzameling van aangrenzende
componenten) moet je weten welk symbool
het voorstelt. Ook moet je een score of
kosten bepalen voor de herkenning.

Een goede keuze voor de kosten is
minus het logaritme van de kans dat de
herkenning correct is. Als de herkenning
100% zeker is worden de kosten dan ,
terwijl de kosten hoger worden naarmate
de herkenning minder zeker wordt. Het
optellen van kosten komt overeen met het
vermenigvuldigen van kansen, dus het pad
met de laagste totale kosten is inderdaad het
meest waarschijnlijke.

Je favoriete
classificatie- of
regressie-algoritme

Voor het vinden van de kansen kun je je
favoriete classificatie- of regressie-algoritme
gebruiken. Je traint dat algoritme met
voorbeelden van karakters waar handmatig
de juiste labels bij zijn gegeven.
Om kansen te kunnen leren moeten ook
foute voorbeelden in de trainingdata zitten.
Uit de tekst van figuur 2a neem je dus ook
component 1 los, 2 los, de combinatie van
componenten 1, 2 en 3, enzovoort. Al deze
foute voorbeelden krijgen het label “fout”.

Figuur 2B: Transitiesysteem
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Vrijwel alle patroonherkenningsalgoritmen
werken met invoervectoren van een vaste
grootte. Daarom is het eerste wat je moet
doen de te herkennen componenten
omzetten in zo’n vector. Mijn oplossing
is om de componenten te knippen uit het
plaatje, en ze te herschalen naar een vaste
grootte, bijvoorbeeld 20-bij-20 pixels.
De pixels vormen dan een vector van 400
getallen.
Je negeert nu wel een klein maar belangrijk
deel van de beschikbare informatie,
namelijk de positie van de componenten
in de regel. Zonder die informatie kun
je bijvoorbeeld geen onderscheid maken
tussen een punt aan het einde van een zin
en de punt op de ‘i’. Eventueel kun je extra
features bedenken om deze informatie mee
te nemen. Ook voor andere dingen kun je
features bedenken, zoals de grootte van het
component of de componenten eromheen.
Het mooie aan gedrukte tekst is dat
een vast lettertype wordt gebruikt, dus
dezelfde letter ziet er steeds hetzelfde uit.

Dat betekent dat je geen erg ingewikkelde
patroonherkenningsalgoritmes nodig hebt.
In mijn onderzoek volstaan variaties van
nearest-neighbor of nearest-prototype
classificatie. Voor een gegeven vector zoek je
simpelweg het voorbeeld uit de trainingdata
dat er het meest op lijkt, dat wil zeggen met
de kleinste Euclidische afstand. Het beste
label is dan het label van dat voorbeeld.
Om het een beetje snel te houden kun je
minder prototypes gebruiken dan dat er
trainingsvoorbeelden zijn, in de orde van
1000 prototypes is genoeg.
Om tenslotte tot kansen te komen laat
je het herkenningsalgoritme los op alle
trainingsvoorbeelden en meet je hoe vaak
het antwoord ‘fout’ zou moeten zijn als
functie van de afstand tot het prototype.
Dit levert een functie op als in figuur 3,
een grotere afstand vergroot de kans dat de
herkenning fout is. Met deze functie kun
je de kansen vinden die nodig zijn om het
transitiesysteem te bouwen. Daarmee is de
basis van een tekstherkenner af.

probability of character

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
0.0

8

0.2

0.4

0.6

Euclidean distance

0.8

1.0

Rebus

door eric jansen
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Leven na je Afstuderen
interview met nick degens door nick degens
Ik kom je bekend voor?
Dat kan kloppen; je kijkt namelijk naar
jezelf. Een stuk ouder, wat minder verzorgd
en smerige kleding aan, maar ik ben het wel.
Wat een teleurstelling hè?
Wat ik hier doe?
Ik moet eerlijk met je zijn. Het gaat niet zo
goed met je in de toekomst. Nadat je klaar
was met je studie, ging alles mis. Toen de
technologie om mee te tijdreizen op de
markt kwam, heb ik er één gestolen in de
hoop onze toekomst beter te maken.
Of je je studie echt gaat afronden?
Ja, je hebt me goed gehoord. Het zal nog wel
even duren, nog wel wat langer dan je nu zelf
denkt, maar het gaat gebeuren. Daarom ben
ik hier ook, om te praten over je toekomst.
Ik weet dat je het zolang mogelijk probeert
uit te stellen, maar het is belangrijk dat je
er nu bij stil staat. Heb je bijvoorbeeld al
nagedacht hoe je je huur gaat betalen als je
klaar bent met je opleiding?
Waar je het beste kan wonen?
Het gemakkelijke antwoord is: waar je een
baan krijgt. Op dit moment hoop je nog dat
je wat leuks vindt in Groningen, maar ik
heb slecht nieuws voor je: de banen liggen
hier zeker niet voor het oppikken. Maar, als
je wat verder kijkt dan het gezellige stadje
dat je zo goed kent, dan zie je dat er heel
veel mogelijkheden zijn.
In wat voor huis ga je wonen?
Niet zo voorbarig. Van een huis is nog
lang niet sprake. Die krijg je namelijk niet
zomaar; zonder een vast contract krijg je
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geen hypotheek. Dan houd je nog twee
opties over: particulier en sociaal huren.
Om een sociale woning te krijgen te krijgen,
moet je in de grote steden minstens 4 jaar
ingeschreven staan. Een particuliere woning
is ook mogelijk, maar deze kosten bijna 3
keer zo veel.
Toen ik klaar was met mijn opleiding kwam ik
vast te zitten. Ik wist niet waar ik heen moest
en ging daarom maar naar de Randstad. Ik
kon geen goede baan vinden en kon dus
ook geen particuliere woning veroorloven.
En zonder een vaste verblijfplaats werd het
alleen maar minder… Daarom adviseer ik
je nu alvast in te schrijven voor een sociale
woning, bijvoorbeeld in Utrecht (wat erg
centraal ligt). Zo heb je, als je eenmaal klaar
bent, een goedkope uitvalsbasis. Ik raad je
aan om hiervoor Woningnet te gebruiken
(www.woningnet.nl) De kosten zijn maar
een miezerige 20 euro per jaar en je toekomst
zal er erg anders uit gaan zien.
Je wilt weten hoeveel je gaat verdienen?
Tja, dat ligt er helemaal aan. Als je bij een
universiteit of bij de overheid gaat werken,
dan begin je vaak rond de 2000 - 2400 euro
bruto. Dit is dan zonder vakantiegeld en met
een eindejaarsuitkering. Van dit geld hoe je
ongeveer 1400 – 1600 euro netto over. Als
je in het bedrijfsleven gaat werken, dan kan
het heel erg variëren. Het ligt aan het niveau
van de baan (doe je iets wetenschappelijks,
iets heel erg commercieel, of iets heel
praktisch). Met een hogere opleiding eindig
je meestal wel met een hoger salaris dan je
collega’s die minder gestudeerd hebben.

Hoeveel ga je uitgeven aan van alles en
nog wat?
Ik schrijf hier even een website op voor je, hier
kun je meer lezen over je toekomstige uitgaven
(https://service.nibud.nl/studieleenwijzer)
Wat voor baan heb je gekozen?
Ik kon geen goede baan vinden, daarom is
het belangrijk dat ik je nu even goed luistert
naar deze praktische tips.
Een van de opties is dat je kunt gaan
promoveren. Dit traject, wat vier jaar lang
duurt, geeft je een goed beeld of je verder
wilt gaan in het onderzoek. Je bent er wel
veel tijd aan kwijt en je hebt er een boel
doorzettingsvermogen voor nodig. Aan het
eind moet je namelijk een boek schrijven.
Het heeft ook grote beloningen: Als je
gepromoveerd bent kun je verder gaan in
het onderzoek en heb je het recht verworven
om jezelf doctor te noemen (en dus dure
cognac te drinken).
Je kunt ook het bedrijfsleven in. Het leven
in een commercieel bedrijf is meestal wat
drukker dan bij de universiteit. Hier staat
wel tegenover dat je wel wat meer verdient
en dat je veel verschillende onderwerpen
tegenkomt in een jaar. Verwacht hiermee
echter niet veel verder te komen in
het onderzoek, daarvoor moet je echt
gepromoveerd zijn.
Let wel, uit betrouwbare bronnen heb ik
vernomen dat als je wilt gaan promoveren,
je dat zo snel mogelijk na je opleiding moet
doen. Meestal heb je wat minder geduld
voor dit soort trajecten als je ouder wordt,

en bovendien verdien je ook een stuk
minder (waardoor je niet meer een bepaalde
levensstijl erop na kunt houden).
Hoe moet ik kiezen?
Eindelijk een keer een slimme vraag! Toch
kan ik je er moeilijk mee helpen, het is
namelijk ook precies waar ik de mist in ging.
Van vrienden heb ik wel vernomen dat het
verstandig is om, zo’n half jaar voordat je
afstudeert, eens kritisch rond te kijken naar
wat voor banen er allemaal zijn. In deze tijd
heb je de site AcademicTransfer, hier kun je
goed terecht (www.academictransfer.net).
Ook helpt het om gewoon je contacten
te raadplegen of te kijken naar wat eerder
afgestudeerden doen. Dit kan heel goed
via die professionele netwerksite… de
naam daarvan is me echter ontschoten
(www.linkedin.com).
Uiteindelijk moet je jezelf afvragen waar je
het meeste plezier in hebt gehad, gedurende
je studie. Met die kennis kun je professors
zoeken bij andere universiteiten en zo zien
wat er allemaal mogelijk is in de wereld. Om
wat meer te weten over het bedrijfsleven,
zal je zelf op zoek moeten gaan. Als de
bètabedrijvendagen in jouw tijd al bestaan,
zou ik daar een keer langsgaan.
Of ik je huiswerk even wil maken?
Wat? Ben ik teruggekomen om mijn eigen
persoonlijke slaaf te wezen? Oké fine, maar
ik eis wel dat je regelmatiger je tanden gaat
poetsen. Je wilt namelijk niet weten hoe
pijnlijk die wortelkanaalbehandelingen
gaan zijn.
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Jaap en de wondere wereld van:

Vrouwentaal
door jaap oosterbroek

Iedereen heeft wel eens geprobeerd om
een geheimtaal te verzinnen. Eén met
symbooltjes voor alle letters, of met obscure
impliciete conventies zodat niemand behalve
jijzelf de boodschap kon ontcijferen. Maar
waar jongetjes op een gegeven moment over
deze trieste hobby heen groeien, blijven
meisjes doorgaans voor eeuwig in deze
kinderachtige fase hangen.
Mijn vriendin praat eigenlijk alleen maar
geheimtaal tegen mij. Dan heeft ze het
over emoties en gevoelens. Maar hoezeer ik
ook mijn best doe mij in te leven in haar
wereld, het blijft voor mij een brij van
complexe algebra. Nu is communiceren met
vrouwen ook een vak apart. Het is niet voor
niets dat er meer boeken over relaties zijn
geschreven dan over netwerkprotocollen en
compilerbouw samen.
Soms vertelt ze me bijvoorbeeld dat ik niet
romantisch genoeg ben. Daar is natuurlijk
niets van waar, vergeleken met vrouwen
zijn alle mannen ontzettend romantisch.
Wat is de laatste keer dat een vrouw voor
jou bloemen meenam? Heb je ooit een
vrouw een serenade zien houden onder
een balkon? Laat staan aan de klimop naar
boven klimmen! En als dan uiteindelijk
puntje bij paaltje komt en ze het zoete vergif
van je lippen moeten likken om samen met
jou de dood in te storten, zul je zien dat ze
vooral aan het klagen zijn dat het marmer
zo koud is. Nee, romantiek is duidelijk
een mannenaangelegenheid. Sterker nog:
als ik roVROUWtiek invoer in Google
geeft hij geen enkele hit en vraagt hij mij
of ik misschien riverwalk bedoelde. Het
12

geëmancipeerde roPERSOONtiek levert
niet eens die suggestie van onze trouwe
zoekmachine. Zodoende begrijp ik dus niet
wat ze nou bedoelde en als zelfs Google het
antwoord niet weet, wordt het tijd om een
expert te raadplegen.
Een vriend van mij die op cryptografie aan
het promoveren is in Utrecht kon mijn
probleem wel verklaren. Volgens hem
gebruiken vrouwen een bijzondere vorm van
asymmetrische vergrendeling. Eén waarbij
er twee private keys zijn en een public key.
Deze sleutels worden zodanig gekozen dat als
een bericht vergrendeld wordt met één van
beide private keys het bericht alleen terug
is te halen door het gebruik van de andere
private key. Het gebruik van de public key
levert ook een consistent bericht op, maar
deze bevat alleen maar verkeerde informatie.
Wij mannen beschikken standaard alleen
maar over de public key. Hierdoor lijkt
het alsof we daadwerkelijk informatie
ontvangen, maar in feite kunnen we alleen
maar nonsens ontcijferen. De tweede
private key geven meisjes doorgaans aan
hun beste vriendin. Dit is heel verstandig,
anders zouden ze niemand hebben die het
indringend met hun eens kan zijn zonder dat
ze er op een begrijpelijke wijze over hebben
gecommuniceerd. Deze vriendinnen krijgen
doorgaans de taak om naast ze te staan als ze
je uitleggen hoe je alles weer verkeerd ziet.
Op dat moment kijken zij afkeurend en
knikken zij instemmend.
Deze onthulling leidde bij mij uiteraard
tot wanhoop. Mijn enige optie was om
ook zo’n private key te bemachtigen. Ook

hierop wist deze goede man een oplossing.
Volgens hem kunnen vrouwen gelukkig niet
zo goed tellen (tenzij ze wiskunde studeren)
en is hun private key doorgaans gebaseerd
op het getal 3. Dit is gunstig omdat ik dan
door vergelijkbare berichten, van haar naar
twee exen, te verzamelen haar private key ‘er
uit kan delen’. 1
Ik kon weer gerustgesteld ademhalen. Zo
zie je maar weer dat de wetenschap altijd
uitkomst biedt. Echter, toen ik haar om de
bewuste correspondentie vroeg, snapte ze
niet waar ik het voor nodig had. Ze vertelde
me dat dat soort dingen nogal privé waren.
Rustig probeerde ik haar uit te leggen dat
dat nou juist het idee was, maar ze leek me
niet te begrijpen. Zoals je misschien wel zou

verwachten, liep dit uit in een grote ruzie.
Nu zit ik alleen op mijn kamer en probeer
ik mij met één enkele belangrijke realisatie
te troosten: blijkbaar hebben ook bèta’s een
private key en of vrouwen die encryptie ooit
gaan breken valt nog maar te bezien.
[1] Overigens zijn vrouwen niet de enige die het hier
beschreven communicatieprotocol benutten. Binnen
de universiteit communiceren het BestuursOrgaan
Betastuf en het ArtificiaL Intelligence and Cognitive
Engineering met elkaar via een vergelijkbaar
protocol. Deze organen kunnen echter veel beter
tellen en je zult een aanzienlijke hoeveelheid
nieuwsbrieven van beide moeten verzamelen om
werkelijk hun versleutelingen te kunnen breken. De
Centrale AdviesRaad OnderzoeksLicenties is hier
desondanks al jaren mee bezig.
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Radiozendamateur

interview met sietse achterop door alex hamelink

Naast de academische activiteiten van
onze staf, geven we onze lezers ook graag
wat meer inzicht in diens hobby’s en
andere vrijetijdsbestedingen. Deze keer:
Sietse Achterop. Velen kennen hem alleen
als de systeembeheerder, maar naast zijn
werk heeft hij een erg interessante hobby:
hij is radiozendamateur.
Wat doe je als radiozendamateur?
Ik bouw radio’s en allerlei apparatuur om
radiosignalen te zenden en te ontvangen.
Er zijn voor de hobbyisten frequenties
gereserveerd die zij mogen gebruiken om te
communiceren. De verenigingen voor deze
zendamateurs organiseren onder andere
communicatiewedstrijden. Het doel is dan
om in 24 uur zoveel mogelijk verbindingen
te maken. Verbinding maken houdt in dat
je heen en weer zegt wie je bent en wat
elementaire informatie verstuurt. Hoeveel
punten je dan krijgt, hangt af van het aantal
kilometers dat je overbrugt.
Heeft u wel eens meegedaan aan zo’n
wedstrijd?
Ja, heel vroeger wel eens. Het is erg leuk
om te doen, vanwege de mensen die je er
ontmoet. Je gaat dan met een groep naar
een bepaalde locatie, het liefst wat hoger
gelegen zodat je een groter bereik hebt, en
dan probeer je zoveel mogelijk te zenden
en te ontvangen. Wat je dan merkt is dat
iedereen naar een bepaalde frequentie wil
zodra daar iets op wordt ontvangen. De
eerste die op die frequentie zat heeft dan
zoiets van: “Ik zat hier eerst!”.
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Wat bent u nu aan het bouwen?
Na enige tijd er niet mee bezig te zijn
geweest, ben ik er sinds kort weer aan
begonnen. Dat komt door de computers
als opkomende trend, daar kun je binnen
de radiotechniek heel veel mee. Ik maak nu
een radio door middel van software: een
‘software defined radio’. Ik maak zelf het
analoge gedeelte voordat het de computer
binnenkomt. Er bestaat namelijk al aardig
wat software die het vanaf daar regelt en
omdat ik voor mijn werk ook al veel met
computers bezig ben, laat ik dat gedeelte
aan anderen over.
Is het niet een beetje een uitstervend ras?
Als je bij zo’n vereniging komt zijn het
eigenlijk alleen oude mannen. De winkeltjes
die je vroeger had waar je je onderdelen kon
kopen zijn er ook niet meer. Mensen die
vroeger iets hadden met techniek gingen
met radio’s aan de gang, nu is internet veel
populairder en toegankelijker. Bovendien
heb je nu al elke dag contact met de

andere kant van de wereld, terwijl dat
vroeger heel bijzonder was. Daarnaast is
communicatieapparatuur goed beschikbaar.
Mensen hebben niet echt meer zin om zelf
dingen te knutselen als ze het ook kunnen
kopen.
Hebben ze daar gelijk in?
Voor simpele dingen misschien, maar er
zijn ook een heleboel dingen die je echt
zelf moet maken en niet zomaar in elke
winkel kunt kopen. Bijvoorbeeld: op de
middelbare school en toen ik studeerde zat
ik bij een club in Amersfoort die probeerde
via de maan een signaal naar de andere kant
van de wereld te kaatsen.
Waarom zou je een signaal via de maan
willen sturen?
De klassieke korte golf kan wel naar de
andere kant van de aarde. Dat blijft in
de geïoniseerde luchtlagen kaatsen en zo
gaat dat de hele wereld rond. De gewone
frequenties kunnen dat niet, dan heb je

alleen direct zicht. Nu is het een beetje de
sport om ook met dit soort frequenties veel
afstand af te leggen en omdat de maan ook
een satelliet is, kun je die ook gebruiken.
Hoeveel afstand kan een gewone radio
overbruggen?
Ik heb thuis een commerciële zendontvanger.
Als je geluk hebt bereik je de andere kant
van de wereld, maar meestal is het zo’n 500
tot 1000 kilometer. Het hangt heel erg van
het weer af en of het dag of nacht is.
In de nacht is het zeker beter?
Nee, juist niet. Wat van belang is, is of er
een geïoniseerde luchtlaag is en die wordt
simpel gezegd door de zon gemaakt. Er zijn
nu een beetje weinig zonnevlekken, maar
als die er wel zijn is dat heel goed voor de
communicatie.
Van Sietse kun je bij de eerstvolgende
zonnevlekken meer horen als je de radio
aanzet.
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Iets te vieren?

Wij denken graag met je mee.

Kijk voor meer informatie op www.cafekarakter.nl

Dé locatie voor je (afstudeer)borrel of (verjaardags)feest
Regelmatig live optredens
Ideale ruimte voor activiteiten en/of borrels van je
(studie) vereniging tot 90 personen
KLEINE PELSTERSTRAAT 6
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Learning with Digital Games

nick degens, phd student ‘modelling synthetic cultures in virtual characters’
In his book, Digital game-based learning,
Prensky talks about a new generation of
learners, the so-called ‘digital’ generation
(Prensky, 2001). This new generation is
different from the previous generations in
many ways. For example, they: “require
multiple streams of information, prefer
inductive reasoning, want frequent and
quick interactions with content and have
exceptional visual literacy skills” (Eck, 2006;
Oblinger & Oblinger 2005).
Prensky proposes that by using digital
games, we can create a new learning culture
that corresponds better with the needs of
this digital generation (Prensky, 2003). In
a research done for Futurelab, Facer (2003)
found that people born after 1987 have
been playing games on a regular basis. These
non-educational games are becoming an
important part of the new generation and
may thus present bridge the gap between
tradition learning materials and new
educational methods.
While Prensky offers some novel ideas in
his book, research into digital game-based
learning is not new. For over thirty years
scientists have been trying to discover
the effectiveness of serious games. Some
experiments show that games can be
significantly more effective and motivating
than traditional learning materials (such
as assignments in a textbook), while other
experiments can’t find any significant
improvements (Papastergiou, 2009). The
reason for these different findings might be
because there is no clear set of guidelines
as to how an educational goal should be

implemented in a game. A serious game can
only be truly effective if it is both engaging
and instructional (Eck, 2006).
An important question is then, how do
design and educational content fit together?
It seems likely that by making clear how
this content should be incorporated into
the basic principles of game design, it will
increase performance (O’Neil et al, 2005).
Unfortunately there is little empirical
evidence to support this.
Fisch (2005) is a fond believer in the
educational value of serious games. He
proposes that for a game to be effective
educationally, its educational content and
game play should go hand in hand. He gives
an example of a game he has created for a
preschool’s health and hygiene website. The
school wanted to create a game that would
improve the hygiene of the visitors of the
website. To reduce costs, the school wanted
to use the basis of an older game they had
already created. This basis was the memory
game, in which players have to find two
similar cards in a set of cards that are face
down.

How do design and
educational content
fit together?
Fisch shows that in this case the game play
and the educational content are separated.
Finding two identical cards does not help
a student to improve his/her hygiene.
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However, he says, if you let the students
look for two objects that are closely related,
such as a toothbrush and toothpaste,
they will have to think about the real-life
functions of the objects shown. Game
play and educational content is tied closer
together in this way, which will lead to an
increased effectiveness of the game.
The weaving of game play and educational
content seems promising, but many
researchers have a greater focus on the
effectiveness of certain games, instead of
how games can be designed to facilitate
learning (Dondlinger, 2005).
Dimensions of games
In a review of the game design literature,
Garris and colleagues (2002) found that
there seem to be six key dimensions that are
present in every game: fantasy, rules/goals,
sensory stimuli, challenge, mystery and
control. We will now discuss these in more
detail and use examples from Super Mario
Bros for the Nintendo Entertainment
System to clarify them.
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In Super Mario Bros, the fantasy of the
game is the world: “Mushroom Kingdom”.
In this world many creatures can be found:
mushrooms, a princess, plumbers shooting
fireballs, koopa troopers, and so on. The
story of the kidnapping of Princess Peach is
also part of the fantasy of the game.
Rules/Goals
This is the formal part of the game. Every
game has its own rules by which the player
must abide. There can also be goals which
the player has to achieve. Usually goals and
rules are closely tied together with the story,
which puts the game rules into a narrative
context.
In Super Mario Bros, players (normally)
cannot skip levels. They must finish a level
from start to beginning. To do this they have
to avoid or destroy enemies. Each enemy
has its own kind of behavior. The player
can move left and right, and can also jump.
Jumping on certain enemies destroys them.
The goal of the game is to find Princess
Peach and defeat Bowser.

Sometimes this
world reminds us of
the one we live in

Sensory Stimuli
This is the part of the game that the player
can see or hear. This includes feedback,
audio, graphics, and so on.

Fantasy
This is the setting of the game; the unique
kind of world that’s in the game. Sometimes
this world reminds us of the one we live in,
but it is never quite the same. An example
of the ‘fantasy’ of a game would be the
narrative context.

In Super Mario Bros, this is the graphics and
audio of the game. The player can see his/
her character and enemies. This, together
with the audio, gives the player feedback
on his performance in the game. If he dies,
the visuals will change to show him what
happened.

Challenge
This part of the game causes the player to
‘experience’ challenge. This goal of challenge
is that the player does not get bored when
trying to remove the discrepancy between
the current state of the game and the ‘win’
state of the game.

And try not to be
killed by Bowser in
the final level
In Super Mario Bros, the player has to
finish the level. To do this the game pits
him against varying enemies. Every level
becomes increasingly difficult and the player
has to avoid enemies, avoid pitfalls and try
not to be killed by Bowser in the final level.
Mystery
This part of the game is meant to keep the
player intrigued in the game. If a player
knows what is going to happen every second
of the game, then he will not enjoy himself.
The mystery, which can be provided by a
storyline or changing rules and goals, is
what keeps the player motivated to continue
playing the game.
In Super Mario Bros, the game offers
mystery to the player through the story
(can Mario find Princess Peach in the next
castle?), but also through the challenge.
Each level is different and the player is
intrigued as to the next place he will visit.
Control
This part is about the control a player can

have on a game. Every game is interactive,
but is also limited by the rules. If a player is
limited in what he can do, the player will
become less motivated. This is also the case
if things don’t seem to do what they should
do.
Dimensions of learning
Now, the dimensions in the previous section
represent games as we know them. What
are the different ways to make a game more
educational through the use of game design
elements?
Fantasy
Many researchers agree that a narrative
context can promote student involvement
(Dickey, 2006; Fisch, 2005; Amory et al,
2003). Fantasy can be related to educational
content in two different ways: exogenous
and endogenous (Rieber, 1994). According
to Kenny: “an intrinsic (i.e., endogenous)
fantasy-based educational game refers to
one in which the learning of content is
highly related to (i.e., highly immersed in)
the game’s narrative elements.” While Fisch
(2005) claims that a game becomes more
effective if the learning content is aligned
with the narrative plotline, there is still no
empirical evidence for this.
Rules/Goals
It is helpful to the player to have clear rules.
The transparency of the rules might help
him to understand the learning content
(Prensky, 2001; Kiili, 2004). Also, players
can be engaged by the game through
different levels of goals: short-term, lasting,
and long-term goals. Through these goals,
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the players will be able to achieve both in
the short and long run. As with fantasy, it is
possible to combine the educational content
with the rules and goals of the game. By
doing this, the learning content is very
similar to the rules and goals in the world.
By simply playing the learner is learning
(Fisch, 2005, Eck, 2005). However, there
is also still no empirical evidence for this
assumption.

“Who says I’ll be
able to do better
next time?”

Sensory Stimuli
The player must be able to receive clear and
direct feedback. Sensory stimuli are very
useful for this. Through feedback the player
can reflect on his experience and discover
where he went wrong (Prensky, 2001). Also,
if the player has to learn something that he
wants to practice in real life from the game,
it is paramount that sensory stimuli are
directly related to the educational content.
An example: if a player needs to learn how
to drive a car, it wouldn’t do him much
good if the physics in the virtual world were
different than in the real world.
Challenge
According to Kiili (2004): “Educational
games should be balanced so that the
main determining factor for the success of
a player is the player’s skill level. Although
random events are possible, a better player
should perform better in the long run.” If a
player fails through pure luck, he might be
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unmotivated to continue (“who says I’ll be
able to do better next time?”), and he won’t
be able to learn from his mistake.
Mystery
According to Malone and Lepper (1987),
curiosity is one of the main factors which
facilitates learning. This curiosity can occur
when a player encounters new sensations or
is cognitively curious. New sensations can
happen when a player experiences something
new in the game, and becoming cognitively
curious can happen through stories that are
interesting and unpredictable.
Control
If a student has a high control over the game,
the learner will become more involved in
the gaming environment (Prensky, 2001).
This is because he is able to do things on
his own speed. It is important that he has
this control, since otherwise he might not
understand the content if the game is too
fast.

Some of the above may seem extremely
obvious (and some things are just parts of
good game design as well). But we have
to remember that it is still important
to incorporate these elements into our
educational games.
• For the aspiring researcher in this
field, there are still many questions left
unanswered, think about the following:
• What is the best way to combine an
educational goal and the gameplay?

• Does too much fun detract from the
effectiveness of a serious game?
Procedural subjects (such as mathematics)
have a natural ‘flow’, since there is a logical
line in the learning materials. How can
you create proper flow in declarative topics
(such as geography)?
I can’t give you all the answers, but if you
find yourself interested by what you’ve just
read, I may answer some of your questions.

Strip

door andries de vries
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Moskou, Open en Toegankelijk
door robert musters

Ten eerste wil ik Nick, Daniël, Joris, Ruud,
Sybren, Ayla en Eric heel erg bedanken
voor de geweldige reis! We weten allemaal
hoe moeilijk het was om een voormalig
communistisch land binnen te komen
en jullie is het gewoon gelukt, klasse!
Voor mij was het ook een hele bijzondere
ervaring, omdat ik nog nooit zo ver weg
ben geweest. Het verste weg was voor mij
Tsjechië en al heb ik niet alle punten voor
mijn propedeuse behaald, ik ben blij dat
ik zo’n mooie hoofdstad als Moskou heb
mogen meemaken! Hoe dan ook, mij is
gevraagd om een stukje te schrijven over
de Moskoureis. Veel was alweer weggezakt,
dus ik ben eerste alle foto’s op de Coversite
langsgegaan. Leuke herinneringen zijn naar
mijn bewustzijn geborreld en die worden
nu gedeeld!
De reis begon om ongeveer 5 uur ’s morgens
voor groep 1. De andere groep had de luxe
om uit te slapen, maar kwam dan ook erg
laat aan in Moskou. Ik vond het die nacht
dan ook mijn plicht om, samen met een
paar anderen, deze groep te verwelkomen.

Six Flags was er
niets bij
Helaas weet ik niet meer met wie ik dat
deed (bier). De heenreis vond ik vooral
speciaal omdat we voor het eerst met de
Moskouse metro gingen. Six Flags was er
niets bij. Wat een kabaal en wat een sfeer.
Elk metrostation had een andere stijl.
Vooral de efficiëntie van het systeem viel mij
op. Een supernetwerk, perfecte elektrische

aandrijving en iedereen ging snel in en uit
de metro. Aangekomen bij ons hostel sloeg
de schrik mij om de oren. Ik ben redelijke
luxe gewend en nu moesten we met 25
man één douche en twee wc’s delen. Vraag
me niet hoe, maar we hebben het gered,
mede dankzij een locale beunhaas die een
tweede douche heeft gefixt. De mensen
die er werkten waren erg aardig, vooral
Dimitri, met wie ik tot laat in de avond
een biertje heb gedronken en over de beurs
heb gepraat. Hier ben ik mij ook mee bezig
gaan houden en net als Dimitri heb ik geld
verloren (-22% rendement, Dimitri alles).
De eerste dag zijn we langsgegaan bij
de grootste zoekmachine van Rusland.
De zoekmachine was een grote bol waar

Met 25 man één
douche en twee wc’s

allemaal draden in en uit gingen. De
kamer waarin deze bol stond was volledig
stikstofgekoeld. Gekheid. Het was een
normaal kantoorgebouw waar mijn eerste
vooroordelen over Moskou mijn hoofd
verlieten. De mensen waren zo open en
toegankelijk. We mochten alles vragen
en overal kijken. Ongelofelijk, dat zou in
Nederland niet zo snel gebeuren. We hebben
hier een aantal leuke technieken geleerd
om zoeken te versnellen. Ook hebben
we goodies en lekkere echte Russische
versnaperingen gekregen.
De tweede dag, de dag van de arbeid, hebben
we een rondleiding gehad in een bus. Wat
was dat chill! Lekker in een bus hangen met
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een tourguide die ons alle pitoreske plaatsen
van Moskou liet zien, bekrachtigd met zijn
geweldige doch verstrooide commentaar.
De derde dag was het een nationale feestdag.
Mij was het onduidelijk waarom, maar het
had de naam Spring Day. Beetje de lente
vieren ofzo?
Dag vier was helaas een faal. Oh oh Excie
wat slecht. Alweer gekheid, het is zo knap
dat jullie zoveel geregeld hebben, dat er
zoveel goed gaat tot nu toe en zoveel goed is
gegaan. En lekker uitrusten in de Starbucks
en vroeg thuis is ook niet verkeerd. Wat
ging er verkeerd? Nou eerst gingen we
een heel stuk lopen. Waarom weet ik niet,
want er zijn metro’s. Dit stuk lopen moest
ons brengen bij de dierentuin. En ja, je
raad het al: die was dicht. Toen zouden we
gaan winkelen in the Old Arbat. Volgens
de verhalen was dit een van de oudste en
bekendste winkelstraten van Moskou. Nou,
daarvoor zou ik niet meer naar Moskou
gaan. Wel voor de clubs. In mijn voorgaande

Beetje de lente
vieren ofzo?
verhaal heb ik nog niks gemeld over het
nachtleven, maar Moskou is mijn stad om
uit te gaan. De muziek is zo lekker en de
clubs komen direct uit een James Bondmovie waar mister Bond in een of andere
sinistere underground club terecht kwam.
De muziek was een soort minimal techno
en house, erg chill.
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De vijfde dag gingen we naar the Moscow
Power Engineering Institute. Veel mensen
lagen te slapen. Het gebouw was erg vies en
de wc’s waren buitenaards. Ik weet niet wat
er leefde maar het was een slechte, slechte
plek. Hier leek de tijd te hebben stilgestaan
en helaas werd hier één vooroordeel wel
bevestigd. Maar gelukkig werd ons op het
hart gedrukt dat dit echt een uitzondering
was. Het niveau van kennis dat ons
voorgeschoteld werd, was erg laag. Dit kan

Hier leek de tijd te
hebben stilgestaan
drie dingen betekenen: ze hebben zelf niet
erg veel kennis, ze denken dat wij niet erg
veel kennis hebben of... ze houden geheime
Russische plannen achter! Ik heb geen idee
welke van de drie het is. Hun laboratorium
was wel erg vet en we hebben een gratis
speldje gekregen! Ik ben hem helaas kwijt,
iemand één over?
Dag zes was erg vet! We zijn naar de grote
en alom bekende Moscow State University
geweest. Ja dat mag met hoofdletters getypt
worden, want wat was het een gigantisch
gebouw! Vooral bij nacht, de nacht van de
dag van de overwinning, was het erg mooi.
Helaas mochten we er niet naar binnen.
Die middag zijn we met een meisje, ik weet
niet waarom ze meeliep, maar ze was van de
universiteit, naar het park geweest. In dit
park heb ik gemountainbiket met Russen.
Er was namelijk een gigantisch parcours
in het bos aangelegd. Nu mountainbike

ik vaak, dus dit was episch. Na een aantal
dagen clubben en cultuur opsnuiven kon ik
los! Het was heerlijk, ze hadden prachtige
fietsen. Daarna hebben we nog even bij hen
gezeten en rondgekeken op de baan. Toen
we er flauw van waren, zijn we richting huis
gegaan. Onderweg hebben we nog langs het
water gelegen.
De volgende dag zijn we naar het
wodkamuseum geweest en hou je vast: we
zijn ook op de Russische tv geweest! In dat
wodkamuseum, dat heel erg interessant was,
was een cameraploeg die ons wilde filmen
voor een reportage over alcohol onder
de Russische jongeren. Helaas waren we
Nederlands, maar wij vertegenwoordigen
blijkbaar een goed alcoholisch beeld. In dit
leuk aangeklede museum, vol met mooie
flessen wodka, hebben we een rondleiding
gehad. We weten nu ook hoe we zelf wodka
kunnen maken en de geschiedenis hier
achter.
Dag acht was voor mij het hoogtepunt.
Die dag zijn we naar Kaspersky geweest,
een groot antivirusbedrijf. Het was heel

We zijn ook op de
Russische tv geweest!
interessant hoe slim dit bedrijf omging met
hun medewerkers. Ze stonden volgens de
rondleidster op gelijk niveau met Eugene
Kaspersky. Alles was er supermooi ingericht.
Ook stonden overal planten, dit is erg
rustgevend en resulteert in een efficiënte
werkplek. Ook naar ons toe was het perfect

geregeld. We zijn in het hart van Kaspersky
geweest, waar zogenaamde “Woodpeckers”
datastromen van het internet analyseerden
om te kijken of er kwaadwillende
programma’s of spam doorkwam. Die
dag hebben we ook presentaties gezien
over spam, antivirusbescherming en het
classificeren van virussen.

Een heel leuk meisje
die ons een
rondleiding gaf

En eigenlijk was dag negen ook een
hoogtepunt. Bij ABBYY, een groot
bedrijf in optical character recognition en
linguistische software, was een heel leuk
meisje die ons een rondleiding gaf. Ook
waren hun presentaties zeer interessant!
Ik heb zelf niet echt een voorkeur voor
linguistiek (en vind ook dat het een soort
van keuzevak moet worden), maar wat ze
ons daar lieten zien is geniaal en ziek tegelijk.
De mensen die daar werken zijn grotendeels
bezig met de wereld representeren in code.
Dit in de vorm van semantiek, concepten,
et cetera. En ja, ze doen alles! Ze willen dit
alles kunnen om marktleider te worden in
wat ze doen. Immers, als je zeer goed letters
kan herkennen en een beetje kan omgaan
met zinnen parsen en genereren, is het
interessant om te gaan kijken naar context
om het laatste beetje aan correcte semantiek
te kunnen vinden! Hulde aan ABBYY, ook
hier weer superefficiënt werken en een
positieve werksfeer. Koffie en roken zijn
verboden in hun pand. Klasse.
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En ja, eigenlijk werd het steeds leuker. Op
de dag van de overwinning zijn we naar
een heuvel geweest om vuurwerk te zien.
Dat was niet normaal. Na een zware klim
tegen een viaduct op en het rennen als een
stadsguerillia door het bos, zijn we door
de mensenmassa op een perfect plekje
vuurwerk gaan kijken. Vanaf deze heuvel
konden we, denk ik, heel Moskou zien. En
waar je ook keek was vuurwerk!
Toen waren we aangekomen bij de laatste
dag! Ik had ook wel weer zin om naar huis
te gaan. Omdat ik in groep 1 zat had ik nog
bijna een hele dag extra, dat was wel relaxed.
De dag verliep verder rustig. We hadden
helaas wel onze vlucht gemist door die vieze
luchtvaartmaatschappij. Maar dat mocht de
pret niet drukken. We kregen immers gratis
gebak/brood en drinken!
Conclusie, Moskou is een zeer mooie stad
en ook al kost het flink wat geregel, het is
zeker de moeite waard er een keer langs te
gaan. Ik denk dat iedereen het met me eens
is dat heel tof was en dat de ExCie nogmaals
veel lof krijgt! De volgende ExCie-reis ben
ik er weer bij in elk geval!
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