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R e d a c t i o n e e l Lieve Sunny,
Moderne media evolueert daar zijn
we het tegenwoordig over eens. Toch
is het spijtig om te zien dat deze
evolutie zeer schadelijk is voor het
gebruik van de alledaagse hyperbolische uitdrukking. Journalisten
zijn bescheiden geworden en durven hun verhalen nauwelijks meer
te publiceren. Wij van de redactie
vinden dat zeer spijtig. Een hyperbool is tenslotte de kegeldoorsnee
van de samenleving. Daarom willen
wij u op het hart drukken de kegel in
stand te houden. Met een gemiddelde
van een kratje per dag zou u de kegel
aardig in stand kunnen houden. Als u
van plan bent een alcoholvrije-avond
te houden denk dan niet aan uzelf.
Denk aan de samenleving en trek er
nog eentje los. Daar kunt u op proosten!

W eer
Er zijn sunvelden, hier en daar breekt
de sun door en in het noorden komt
een enkele sun voor. De temperatuur
loopt vanmiddag uiteen van 15 sunnen op de Waddeneilanden tot plaatselijk 20 sunnen in het zuiden van het
land. Er staat een zwakke tot matige
zuidoostensun.

☼
Zaterdag: ☼
Zondag: ☼
Vrijdag:

Gisteren was had ik mijn dagelijkse
relax momentje, thee met honing.
Na een dag vol met onmogelijke
formules kijk ik er naar uit om lekker te kunnen ontspannen. Gisteren
ontdekte ik dat de honing op vier
verschillende manieren kan afdruipen, afhankelijk van de hoogte natuurlijk. Dat wou ik verder uitzoeken.
Al snel kwam ik er achter dat vele
wetenschappers hier hun hersens op
hebben laten kraken. Maar na een
avondje googlen had ik alleen maar
meer vragen en wist ik dat het probleem waarschijnlijk beschreven moet
worden met een zeventigste-orde
polynoom met 18 randvoorwaarden.
Ik ben wanhopig. Hoe kan ik ooit nog
ontspannen thee met honing drinken.
Sunny, help mij alstublieft.
Groetjes,
Apis Apidae.
Beste Apis Apidae,
Het is wel duidelijk dat je erg gespannen wordt van het werken met
deze complexe formules, het is dan
ook belangrijk dat als je af een toe
een relaxmomentje neemt voordat je
verder gaat met het uitzoeken van je
probleem. Zoals je in je brief al beschrijft doe je dat normaal met een
kop thee met honing, maar aangezien
deze optie je geen ontspanning
meer brengt zul je een andere rustmomentje moeten zoeken. Verder

is het natuurlijk essentieel voor de
wetenschap en theedrinkers in het
algemeen dat dit dit honingprobleem
wordt opgelost. Gelukkig heb ik voor
beide punten goed advies. Om te ontspannen zou je goed gebruik kunnen
maken van een eeuwenouden studententraditie, namelijk het nuttigen van
een of meerdere biertjes. Zoek een
gezellige borrelruimte op, of misschien een zonnig terrasje en nuttig
een drankje naar keuze, in gezelschap is dit zelfs nog effectiever. Als
je dan ontspannen bent kun je mooi
met dit gezelschap spreken over het
oplossen van je honingprobleem.
Probeer deze discussie te openen met
de zin:
“Ik zit met een niet-linear simulatieprobleem, daarvoor kan ik het beste
bondgraven gebruiken. Dat maakt alles eenvoudiger”. Als het goed is ben
je nu spontaan weer alleen en kun je
mooi verder denken over je probleem.
Liefs,
Sunny

Recept van de Tweek
Mocht je nu nog een stuk cake over
hebben van een mislukte poging om
mee te doen aan de TEA of om persoonlijke niet nader te specificeren
omstandigheden, en niet meer weten
wat je met deze cake moet doen, dan
heeft de SUN een oplossing voor je.
Ons panel van gastreonomische experts heeft geheel in het thema van de
activiteit van dit weekend,

de Scrapheap challenge electrotechniek, een recept gesynthetiseerd:
Scrapcakes.
Dit heb je nodig:
* 200g cake, in kruimels
* 2 eieren
* 500ml melk
* 5 theelepels suiker
* snufje zout
* 1/2 theelepel vanille
* evt rozijntjes
Zo moet je het verwerken:
Verwarm de oven voor op 175 graden
C. Verwarm de melk en mix deze met
de suiker, zout en vanille. Klop dit
vervolgens door de eieren. Giet hierna de mix over je cakekruimels en
giet dit vervolgens in een bakvorm.
Bak dit ongeveer 40 minuten op 175
graden Celsius of totdat een mes er
schoon uit komt en serveer deze lekkernij met slagroom.
Zoals je ziet, een goede manier om
cake te recyclen, hoewel je deze ingedienten morgen vast niet op de scrapheap gaat vinden, is dit recept zeer
gischikt om je teamgenoten mee te
motiveren.

Puuzel

Kun jij uit onderstaand bericht opmaken wie ik ben? Geef je antwoord
aan de borrelkoning. Ben jij de
eerste met het juiste antwoord, dan
krijg je een gratis meter bier!
Iffm hpfe! Kf ifcu SPU1 hflsbblu!
Ajf kf ifu qbusppo jo ef SPUy poudjkgfsjohfo?
Km dgp iggp ggtuvglcctu oggt occt
dgp pqi pkgv ccp oklp ocuvgt dgiqppgp.
Ln ehq dfwlhi olg elm Vflqwlood.
Atqljsx ij Xhnsynqqf Bjgxnyj gjs
np tu iny rtrjsy ejqkx qni afs fhmy
htrrnxxnjx.
Lqb riiz oi qs vqmb wx eqvbmzaxwzb.

Quote

Bent u ook klaar met allemaal
closed source die de ontwikkeling
van de samenleving vertraagt? Onze
expert deed de volgende uitspraak:
DenickM: “Met een hex-editor is
alles open source”

SUN is een VriMiBo-uitgave, gesponsord door STORES
Redactie: Dieuwertje, Tim, Koen, Lodewijk, Wouter

Schrap dat

Aangezien het bestuursstukje
door temporale omstandigheden
is geschrapt hebben wij namens
de redactie een panel van experts
gevraagd om een aantal tips voor de
scrapheap challenge.
1. Hoewel een flambeerbout nuttig is voor het verwijderen van
componenten, gaan componenten
meestal stuk bij temperaturen van
>250 graden Celsius
2. Opamps hebben soms hele rare
input stages, controleer dit.
3. Met een potlood en kun je makkelijk een weerstand maken door
ergens op te tekenen.
4. Heb je bepaalde onderdelen
nodig, probeer te ruilen met
je mede-teams dan hebben zij
het demontagewerk al voor je
gedaan.
5. Mochten de 4 voedingen te
weinig zijn om al je LEDS te
poweren, overweeg dan om ze te
multiplexen.
De SUN wenst u allen veel succes!
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