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STELLINGEN N 

Behorendd bij het proefschrift 

VISCOELASTICC BEHAVIOR OF 
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DURINGG SETTING 
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211 maart 2002 



Eenn model geeft een sterk vereenvoudigde vorm weer, die slechts in enkele 
geselecteerdee aspecten de werkelijkheid weerspiegelt (Swanborn 1987). Een 
modell  is daarom noch juist noch onjuist, het is alleen meer of minder 
bruikbaarr (dit proefschrift). 

Eenn composiet met een lage krimpspanning is niet per definitie een goed 
tandheelkundigg composiet (dit proefschrift). 

Vann alle factoren voor een beheersbare krimpspanningsontwikkeling in 
hedendaagsee tandheelkundig composiet blijf t vloei de belangrijkste (dit 
proefschrift). . 

Eenn bureaucratische organisatie kan in eerste benadering beschreven worden 
mett het Keivin model. Hierin wordt een directe of snelle operatie, 
vertegenwoordigdd door de veer, tegengewerkt door de inwendige wrijving en 
energiedissipatie,, vertegenwoordigd door de schokdemper parallel aan de veer. 

Niet-metallischee materialen vervangen meer en meer metalen in de alledaagse 
restoratievee tandheelkunde. Vastgesteld kan worden dat tenminste één metaal, 
goud,, nooit vervangen zal worden door één van deze niet-metallische 
materialenn ongeacht hoe goed het materiaalgedrag hiervan zal zijn. 

Mett grote regelmaat circuleren er berichten over verliezen, corruptie, 
agressievee passagiers, belaagde conducteurs, ongelukken met de sneltram, 
lijnenn die uitvallen. Maar het GVB is gewoon een afspiegeling van de 
maatschapij. . 

Tegenwoordigg is in de file staan niet meer zo erg, want je weet vrijwel zeker 
datt reizigers met het openbaar vervoer nog later thuis zijn. 

*NSS zet bussen in' doet denken aan 'Oranje wordt kampioen'. Zolang er niet 
bijj  gezegd wordt wanneer kun je er beter niet op rekenen. 

Dee beursgang van World Online heeft aangetoond dat handel in aandelen 
dientt te vallen onder de wet op de kansspelen. 

Dieett is meestal 'die eet niet' 

Alss Argentinië slechts een klein gedeelte van haar passie voor het voetbalspel 
zouu kunnen vertalen in een stijging van de productiviteit zou dit een 
megasprongg in de economische vooruitgang van dit land kunnen betekenen. 

Aann het gezicht van de meeste joggers kun je zien dat wat ze doen niet goed 
voorr ze is. 


