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De laatste tijd nog wel eens gekeken hoeveel soorten shampoo er
staan bij de drogist? Er zijn wel twintig verschillende merken, die
allemaal verschillende shampoos hebben voor droog haar, meer
krullen, minder krullen, tegen roos, voor futloos haar, dun haar en
haar dat niet doet wat jij wil. Samen vormen ze een productpalet
van wel 150 soorten shampoo.

De Duitse wiskundige Dietrich Braess bedacht al in 1969 een
formule waaruit blijkt dat meer niet altijd beter is. Je weet
waarschijnlijk wel welke shampoo je nodig hebt, maar als de keuze
ingewikkelder wordt, zoals een nieuw huis kopen of een school
zoeken voor een kind, maakt een groter aanbod kiezen moeilijker.
Dat heet de Braess paradox.

De Nederlandse computerwetenschapper Krzysztof Apt (CWI
Amsterdam) heeft nu bewezen dat een dergelijke paradox zelfs
opgaat bij wegen. Hoe meer asfalt er ligt, hoe minder files er
komen, zou je zeggen. Maar onder bepaalde omstandigheden kan
het aanleggen van een nieuwe weg juist leiden tot meer
opstoppingen.

Bijvoorbeeld als een aantal wegen uitkomt bij een rotonde. Als
daar maar drie wegen op uitkomen, vloeit het verkeer
waarschijnlijk prima door. Maar leg een nieuwe weg aan, dan
neemt de drukte op de rotonde toe, waardoor er minder gaatjes in
het verkeer zijn om de rotonde op te rijden. Het gevolg: meer files
op alle wegen.
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We hebben maar twintig BN'ers..
Dat Holland een klein landje is blijkt uit het feit dat we slechts
een stuk of twintig BN’ers...
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Advocaat Doornbos
teleurgesteld in niet
vervolgen Moszkowicz
Advocaat Meindert Doornbos uit
Assen reageerde dinsdag op de
beslissing van het Openbaar…
Ministerie (OM) om advocaat Bram
Moszkowicz niet te vervolgen. ''Het
is te makkelijk om deze zaak op
het bordje van de tuchtrechter en
de civiele rechter te leggen.''
Doornbos deed namens
Moszkowicz' ex-cliënt B. aangifte
van verduistering en valsheid in
geschrifte. B. zegt dat de...

Sylvie van der Vaart in
tranen op Duitse tv
Sylvie van der Vaart brak in tranen
uit tijdens het programma
Shooting Stars op de Duitse…
televisie. In Duitsland praat men
nog steeds na over het tv-
optreden. Het was het eerste
optreden van Sylvie nadat bekend
werd dat ze van haar Rafael zou
gaan scheiden. Erdbeerlounge
concludeerde door de tranen dat
de liefde voor haar ex Rafael nog
diep zit. Het tranendal ontstond
tijdens...

Facebook legt NOS
sanctie op om woord
'porno'
Medewerkers van de NOS hebben
vanaf dinsdag 24 uur lang geen
toegang tot Facebook. Zowel op…
de bedrijfspagina als op hun
privépagina's kan niets worden
gepost. Die sanctie werd de NOS
opgelegd door Facebook, omdat
op de NOS-pagina op het sociale
medium maandag een bericht
stond met het woord 'porno' erin.
Dat laat NOS Nieuws-
hoofdredacteur Marcel Gelauff
dinsdag weten. Maandag...

Toch boete voor
joodse man zonder ID
Een orthodox-joodse man die in
Rijswijk een boete van 60 euro
kreeg voor het niet bij zich dragen…
van identiteitspapieren moet deze
alsnog betalen. Dat heeft het
gerechtshof in Den Haag dinsdag
laten weten De 42-jarige man kon
tijdens de sabbat geen
identiteitsbewijs laten zien. De
man draagt als orthodoxe jood om
religieuze redenen tijdens de
sabbat (zaterdag) niets anders...

Babybrein heeft al
vóór geboorte gevoel
voor taal
Baby's laten kort na de geboorte al
knappe staaltjes taalbewustzijn
zien: ze herkennen al snel hun…
moeders stem, kunnen twee talen
onderscheiden die ze alleen vóór
de geboorte hebben gehoord en
kunnen zich voorgelezen verhalen
herinneren van toen ze nog in
moeders schoot zaten. Maar is
deze taalbewustheid aangeboren
of ontwikkeld het zich na de
geboorte gewoon erg snel? De...

Toekomst
Nederlandse film in
april besproken
Filmmakers, acteurs,
bioscoophouders en politici buigen
zich op 11 april over de toekomst…
van de Nederlandse film. De
zogeheten filmtop, een initiatief
van VVD, PvdA en D66, wordt in
Den Haag gehouden. Dat schrijft
minister Jet Bussemaker (Cultuur)
dinsdag aan de Tweede Kamer.
Het Filmfonds en het ministerie
organiseren de filmtop. Op de top
zal naar een steuntje in de rug...

Zeer kleine planeet gevonden
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door suzannekamps

Op bijna elk familiefeestje komt hij wel een keer voorbij.
Iedereen kent ze wel: de grappige...

door Jes

De hypocrisie van Project 1012
Geef de buurt haar glans terug! Stop de verloedering van het
Wallengebied! Herover het hart...

door arnohappy

Zonder respect geen voetbal
Zonder respect geen voetbal, zo luidde de actie van de KNVB
om het geweld op (amateur)...

Sociale plug-in v an Facebook
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