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Australië en Nederland



Mijn ouders 1938



geboren 16-7-1941



Binnen 6 jaar waren dat er vier



Altijd identiek gekleed



Altijd identiek gekleed



Moreland Central, Form 1



Basketball, Moreland Central



University High School, Form 3



University High School, Form 5



Prefects, University High School



Dux University High School



Sportprijzen

c u s t o m  r i b b o n s

8

s p o r t s  a w a r d s w w w . s p o r t s a w a r d s o n l i n e . c o m

15/8” x 7”
Price includes
medal.
(GM Series Medals
found on Page 2)

100 - 251- 501- 1,000 -
Stock # Size 1-25 25-99 250 500 999 4,999 5,000+

SRCX8 2” x 7” 49¢ 35¢ 31¢ 29¢ 27¢ 25¢ 20¢

SRC28 2” x 7” 68¢ 54¢ 41¢ 39¢ 36¢ 32¢ 29¢

SRC28M 15/8” x 7” - $2.16 $2.10 $1.98 $1.66 $1.53 $1.50

CUSTOM RIBBON PRICING

SRC28
AS LOW AS

Most sport scenes available.Imprint w/your copy.
Pinked top & bottom.

Orders for less than 100 ribbons of a design have a $9.75 (RC4) set-up charge.
Any change in wording other than First Place through Seventh Place, add $3.00 (RC2)
per change.  Price is based on horizontal copy. 

29¢
each

SRCX8
AS LOW AS 20¢

each

SRC28M
AS LOW AS

$1.50
each

CUSTOM
ROSETTE

AS LOW AS

$2.00

PRODUCTION TIME 2 WEEKS
Rush Service Available

Minimum Order - $15.00

Number Cloth Covered
of Catalog Rosette Button Streamer

Streamers Number Diameter Size Size 1-24 25-49 50-199 200+

RC-035 31/2” 13/4” 15/8” x 8” $2.35 $2.20 $2.10 $2.00

RC-05 43/4” 2 Tier 21/4” 2” x 12” $3.85 $3.60 $3.55 $3.40

CUSTOM ROSETTE PRICING

TO ORDER ROSETTES:

•$9.75 Set-up Charge for 100 rosettes or less.

•$15.00 minimum order.

•No charge for place changes 1st thru 7th
or honorable mention.

•Class breed, event and 8th place & up
changes at $2.00 per change.

•For coiless pin on back add $0.15 each.

•For engraving hook or bridle pin on back
of rosette add $0.20 each.

• Custom logo’s, dies, and special
type styles can be added to above
rosettes.  This is a one time
charge $30.00 (RC30)

• Please allow 2 weeks
production time.
Rush service is available.

• All other rosette styles
available - call for quotation
or visit our website for full
selection.

Custom Logos, Dies and Special Type Styles can be added to above ribbons.  There is a 
one-time charge of $30.00 (RC30).  Art will be kept on file for future orders.  Vertical, 
Diagonal or Copy exceeding 12 lines add $6.00 for additional set-up cost.

each

RC-035 Shown

Quantity Price Each

Double
Streamer

Event

Contestant

Time

Date

Judge

FREE
ID CARD
On back of
SRC28 for 

personalization
and statistics.

More
Custom
Ribbon
Colors

Available

please call!



Sporttoernooi UHS



Meisjes en "exact": anekdotes

"meisjes gaan toch trouwen"

"Iets om op terug te vallen"

"de meeste meisjes zullen voor
toegepaste wiskunde zakken"

"Ruth Curtain: 110 voor
zuivere wiskunde"
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University of Melbourne



Liften rond Australie



University of Melbourne



Brown University 1966-69



Ph. D. Brown University 1969



Purdue University 1969-71



Univ. of Warwick, 1971-1977



Control Theory Centre



Onderzoek op Warwick



Squash in Engeland



Rijksuniversiteit Groningen



De charme van Groningen



Het Groningse Hogeland



Mijn vakgebied:

Mathematische
systeem- en regeltheorie



Landelijk Netwerk in 1987



Netwerk Boeken



ECC’93 in Groningen



Onderzoeksschool in 1995



Regeltechniek: verborgen technologie



Terugkoppeling = feedback



Proportionele regelaar

u(t)=Ky(t)

K >0 = positieve feedback

K<0 = negatievefeedback



Regeltechniek in luxe auto’s



Regeltechniek: verborgen technologie



Terugkoppeling = feedback



Modellen



Australië

kangaroo

Nederland

hert



Australië

kangaroo

Nederland

hert



Wiskundig model
De baan van een satelliet rond de aarde
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φ(t) = θ(t)− Ωt.



Satelliet rond de aarde



Satelliet zonder feedback



Terugkoppeling = feedback



Systeem- en regeltheorie

De verborgen wiskunde
achter de regeltechniek.



Systeem- en regeltheorie

De verborgen wiskunde
achter de regeltechniek.



Flexibele satelliet



Prototype: Flexibele balk



Flexibele balk: wiskundig model

ρa
∂2w
∂t2

(t, x) + ĒI
∂5w
∂t∂x4(t, x) + +EI

∂4w
∂x4 (t, x) = 0,

∂3w
∂x3 (−1, t) = 0 =

∂3w
∂x3 (1, t) =

∂2w
∂x2 (−1, t) =

∂2w
∂x2 (1, t).

EI[
∂3w
∂x3 (0+, t)−∂3w

∂x3 (0−, t)]+ĒI[
∂4w
∂t∂x3(0+, t)− ∂4w

∂t∂x3(0−, t)] = u(t) .

EI[
∂2w
∂x2 (0+, t)− ∂2w

∂x2 (0−, t)]+ ĒI[
∂3w
∂t∂x2(0+, t)− ∂3w

∂t∂x2(0−, t)] = 0.

y(t) =
∂w
∂t

(0, t).

u(t) =input=kracht ; y(t) =waarneming=snelheid



Negatieve terugkoppeling
input =-gemeten waarneming



Mijn onderzoek:

Oneindig dimensionale systemen



Flexibele satelliet



Wisselwerking
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Verschillen die toen opvielen

alles moet leuk zijn

In universitaire commissies hoort men hier
niet te stemmen, maar ellenlang te praten om
tot eenunaniemebeslissing te komen.

Beleid en uitvoering worden vaak gescheiden,
waardoor erg veel tijd werd besteed aan niet
of slecht implementeerbaar beleid.

Er bestaat geen land waarin aan de struktuur
van onderwijs en onderzoek tijdens de laatste
30 jaar zo veel is gesleuteld.
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Verschillen die toen opvielen
Er bestaat geen Engelse vertaling voor het
begrip allochtoon.

team is een Engels leenwoord.

In NL is het percentage inwoners met een
baan van meer dan 10 uureen belangrijk
statistisch gegeven, terwijl in angelsaksische
landen vind men het percentagevoltijdsbanen
onder de bevolking relevanter.

universteit enuniversityzijn niet hetzelfde.
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University en universiteit

Melbourne
University

WSN gebouw,
Zernike



THES: top 200 universities

1 USA Harvard 19 AUS Melbourne
2 USA MIT 23 AUS ANU
3 UK Cambridge 33 AUS Monash
4 UK Oxford 38 AUS Sydney
5 USA Stanford 40 AUS NSW
6 USA Calif, Berkeley 47 AUS Queensland
7 USA Yale 53 NL Delft
8 USA CALTEC 57 NL Erasmus
9 USA Princeton 58 NL Amsterdam
10 Fr Ecole Polytech. 70 NL Eindhoven



Shanghai: top 200 universities

1 USA Harvard 41 NL Utrecht
2 UK Cambridge 56 AUS ANU
3 USA Stanford 72 NL Leiden
4 USA Calif, Berkeley 82 AUS Melbourne
5 USA MIT 102-150 AUS Sydney, Qld
6 USA CALTEC 102-150 AUS Western Aus.
7 USA Columbia 102-150 NL Amst, RUG
8 USA Princeton 151-200 AUS NSW
9 USA Chicago 151-200 NL Delft, VU
10 UK Oxford 151-200 NL Wageningen



Criteria; wat meten ze?
THES Shanghai

Academic peer review 40 0
Recruiter review 10 0
% international staff 5 0
% international students 5 0
Staff-student ratio 20 0
Citations in expanded CSI 20 20
#Nobel prizes & Fields medals staff 0 20
Nobel prizes & Fields medals alumni 0 10
# highly cited staff 0 20
# articles in Science & Nature 0 20
# normalization for size 0 10



Citaat van de Times Higher
Educational Supplement

"there has been little argument about the thrust
of the world ratings. They strive to be current,
rather than historical, and to find proxies for
excellence in teaching and research. An
international outlook and a global reputation
among academics, students and employers are all
important aspects of a university that ranks
among the world elite

..........................................................................................................
the search for the world’s leading universities
is surely unstoppable."
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Promotie Paula Rocha 1986



Na de promotie 1993



Promovendi



Systeemtheorie



Thanks for coming!

Iedereen is uitgenodigd voor
de receptie in de Spiegelzaal



Maar eerst!

Professor dr. D. A. Wiersma

Decaan van de Faculteit Wiskunde
en Natuurwetenschappen


