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Blijf nog effe
hangen

Want het zou zonde zijn als je nu ophoudt met
lezen, als je na de intro alleen nog maar in college-
banken te bewonderen bent of als je de studie niet
afrondt.
Het is weer tijd om op te staan. De vakantie, wel-
verdiend na al dat algemeen vormend en voorbe-
reidend onderwijs, is over. Je hebt je ingeschreven
voor de studie Wiskunde of Informatica hier in
Eindhoven. Dat juichen wij van harte toe, want hoe
meer zielen, hoe meer vreugd. Voordat jij en de
andere nieuwkomers in september met de colleges
beginnen, willen we jullie een week lang laten
genieten en laten zien dat er meer is dan de studie
Wiskunde of de Informatica alleen. Jullie worden
meegeleid langs de sportverenigingen, de binnen-
stad van Eindhoven, enkele studentenhuizen, faci-
liteiten voor studenten en ook langs GEWIS, de
studievereniging van de faculteit Wiskunde en
Informatica.
In deze Intro-Supremum stelt GEWIS zich alvast
aan je voor. Je zult er zelf achter moeten komen wat
GEWIS voor jou kan betekenen: helemaal niets,
boekenleverancier of een thuis op de TUE waar je
jezelf kunt ontplooien. Wij, de Introcommissie,
maken deel uit van GEWIS en zullen daar dan ook
onze centrale post hebben. Als je vragen of opmer-
kingen tijdens de Intro hebt, kom dan even langs.
Wij doen er alles aan om je de week van je leven te
bezorgen en uit de grond van ons hart komt de
wens:

Blijf nog effe
hangen

Namens de Intro’96,

Martijn Stam

Van de redactie

Er is een grote kans dat het lezen van de Supre-
mum je eerste echte kennismaking met de
GEmeenschap van Wiskunde en Informatica Stu-
denten is.
Zoals elke zichzelf respecterende vereniging
betaamd heeft ook GEWIS zijn periodieke blabla en
andere serieuze informatie in boek(achtige)vorm.
Speciaal voor jou als aankomende student geven
wij voor aanvang van de heilige week een Intro
Supremum uit, die je nog meer (word je nog niet
gek van al die informatie) gaat vertellen over de
geweldige tijd die er aan dreigt te komen zodra je
een voet in het studentennnnnnleven (met nadruk
op studentennnnnn, want alleen is zo saai) hebt
gezet. Niet getreurd, want de Supremum is niet
bedoeld om je nog meer saaie informatie te geven,
neen, in dit document zal aan jou DE studievereni-
ging gepresenteerd worden: GEWIS.
In deze Supremum zullen vele mensen en commis-
sies de revu passeren. Als eerste natuurlijk ons vijf-
koppige, zeer afwisselende bestuur. Deze twee
dames en drie heren zullen het gehele jaar GEWIS
representeren bij officiële gebeurtenissen en boven-
dien hebben zij als taak erop toe te zien dat wij
GEWISsers ons regelmatig in het inofficiele gebeu-
ren misdragen. Dit vijftal zal regelmatig onder
zwaar vuur liggen van een onzer commissies. Ook
vele van deze harde werkers (bedoeld is hier: koel-
kastleegzuipers) doen van zich spreken in deze
Supremum. Zonder deze gave commissies zouden
er geen evenementen zijn en - nog belangrijker -
zou er geen GEWIS zijn. Deze commissies verzor-
gen excursies in binnen- en buitenland, borrels,
feesten, gezellige weekends, intro’s, Supremums,
jaarboeken, de jaarlijkse Dies Natalis en nog veel
meer. Ook heeft GEWIS een aantal disputen. MAF,
de Weereld en ZAT zijn groepjes vrienden die wat
aan GEWIS pogen toe te voegen. Tevens maken zij
elkaar op ludieke wijze het leven een beetje zuur,
wat de vriendschappelijke concurrentie moet ver-
sterken. Aan het bestuur is nu de extra taak om
orde in deze wanorde te scheppen, iets waar men
hier alles aan zal doen om dat te laten mislukken.
Naast GEWIS krijgen ook de P-coördinatoren en de
decaan de gelegenheid een woordje aan jullie te
richten.
Mij rest slechts jullie een geweldige Intro toe te
wensen. Dat het een geweldig begin van een nog
gavere tijd mag worden. Tot in de Intro week!!

namens de redactie,

Geert van den Berge
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Aan de eerstejaarsstudenten
Technische Informatica

Ir. Ria van Ouwerkerk, P-coördinator Informatica

Van harte welkom in Eindhoven.

Jullie gaan een spannend jaar tegemoet. Ik hoop dat je aan het eind van dit studiejaar
tevreden zult kunnen zeggen: “Blij dat ik Technische Informatica heb gekozen!” Een
aantal van jullie stellen de keus natuurlijk nog even uit door aan de dubbele prope-
deuse Wiskunde en Informatica te beginnen. Allemaal een succesvol jaar gewenst!
Probeer om een vliegende start te maken. In de INTRO-week kun je kennismaken met
je medestudenten, met de TUE, met de faculteit en met de stad Eindhoven. Je ontmoet
ook je studiebegeleider: de tutor die je INTRO-groep het hele jaar zal bijstaan. De tu-
toren zijn dit jaar; dr. Lex Bijlsma, dr. ir. Huub ten Eikelder, dr. Johan Lukkien, ir. Ria
van Ouwerkerk, drs. Albert de Rijk en dr. ir. Gerard Zwaan.
Je zult harder moeten werken dan op het VWO, dat is een feit. Maar: laat je ook niet te
veel opjagen door de boeman van de prestatiebeurs. Als je regelmatig en efficiënt
werkt is het echt wel mogelijk naast je studie tijd over te houden voor al die andere
zaken die je studietijd tot zo’n bijzonder aangename periode van je leven kunnen
maken. Grijp de kansen die je worden geboden!

Ir. Ria van Ouwerkerk,
P-coördinator Informatica

In
fo

Aan de eerstejaarsstudenten
Wiskunde & Natuurkunde

Prof. dr. ir. J. de Graaf

Sommige goede VWO leerlingen zijn zo gefascineerd door exacte wetenschappen dat
ze moeite hebben om te kiezen tussen een Natuurkunde- dan wel een Wiskundestudie.
Sinds 1992 bestaat er een, door beide faculteiten gezamenlijk opgesteld, speciaal P-pro-
gramma waarop de beide Propadeuse-diploma’s tegelijkertijd behaald kunnen wor-
den. De definitieve keuze kan aldus een jaar uitgesteld worden en de student heeft een
prachtige uitgangspositie voor een wetenschappelijke carriëre. Dit speciale pro-
gramma bevat de serieuze harde kern van beide programma’s en is dan ook zwaarder
dan elk der afzonderlijke richtingen. Voor een goede kans op succes is het volgende
essentieel:

•Hoge VWO-cijfers voor de exacte vakken (en bij voorkeur ook voor talen). Te den-
ken valt aan gemiddeld 8.

•Een hartstochtelijke interesse voor wetenschap en een zodanige begeerte naar
kennis dat de benodigde inzet niet zwaar valt.

Inlichtingen en adviezen worden gaarne verstrekt door:

•Prof.dr.ir. J. de Graaf voor Wiskunde
HG 8.94 040-474381

•Prof.dr. W. van Haeringen voor Natuurkunde
NLa 2.48 040-472784
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Aan de eerstejaarsstudenten
Technische Wiskunde

Drs. C.R. van Walt van Praag, P-coördinator Wiskunde

Het eindexamen, een lange vakantie.........., het ligt al weer achter jullie.
Wanneer jullie dit lezen zal het niet lang meer duren totdat de introweek begint. In
feite een kennismaking met het TU gebeuren: veel informatie en wel zo veel dat je dat
toch niet allemaal tegelijk kunt onthouden, maar dat geeft niet, dat komt wel in de loop
van het studiejaar. Jullie hebben gekozen voor de wiskundestudie. Waarom? Waar-
schijnlijk omdat wiskunde op school een leuk vak was, dat je betrekkelijk gemakkelijk
afging. Hierdoor en o.a. tijdens voorlichtingsdagen is een bepaald beeld ontstaan van
de wiskundestudie en hebben jullie bepaalde verwachtingen.

Zoals jullie weten is het nu een vijfjarige opleiding geworden. Daardoor is ruimte ont-
staan om al in het eerste jaar aandacht te besteden aan een aantal andere zaken zoals
Computer algebra en Modelleren. We zijn erg benieuwd hoe jullie dat zullen vinden.
Natuurlijk krijg je in het eerste jaar ook te maken met een aantal “theoretische” wis-
kundevakken en zul je zien hoe fraai wiskunde in elkaar zit.

Het is geen makkelijke studie. Maar als je over voldoende capaciteiten beschikt, van
het begin af aan regelmatig werkt en leert je tijd efficiënt in te delen, zal het wel lukken.

En misschien ben je in de loop van je studententijd bereid mee te werken aan een stuk
organisatie in het studentenleven of elders. Ook dat is zeer belangrijk en zinvol. Pro-
beer jezelf zo breed mogelijk te ontwikkelen.

Ik hoop dat deze studie beantwoordt aan je verwachtingen en dat je wiskunde een
mooi vak gaat vinden.

Veel succes!

C.R. van Walt van Praag,
P-coördinator Wiskunde.
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Het sprookje van Hash en Wietje
Leuk zeg, al die hype rondom het World Wide Web. Als je maar lang genoeg zoekt kom je de geinig-
ste zaken tegen. Reden genoeg om te kijken of er ook literaire kunsten beschikbaar gesteld worden
door geniale schrijvers. Keuze genoeg! Mocht je dit verhaal kunnen associëren met een ander
fabeltje, dan is het ander waarschijnlijk een extract van dit vertelsel. Het is niet bepaald onwaar-
schijnlijk dat dope namelijk al eerder bestond dan het schrift.

De Zeer Actieve Tapvrienden

Naar: ‘Het verhaal van Hash en Wietje’.

Er leefde eens een arme houthakker, die Parihuana heette. Deze man was getrouwd met een ontzettend
bazige vrouw. Zij heette Marihuana. Dit echtpaar had twee kinderen die zij Hash en Wietje hadden gedo-
ped. Wietje was met haar babituraatjes aan het spelen, terwijl Hash met zijn hondje Stuffie en zijn kat Mor-
fientje aan het stoeien was. Parihuana en Marihuana zaten aan tafel te trachten hun geldproblemen op te
lossen. Marihuana zei: “We moeten iets doen, dit kan zo niet langer.” Maar Parihuana snoof nog eens diep,
want hij kon geen oplossing bedenken. Toen kwam een gemeen plan in Marihuana opzetten. Het gezin

zou met zijn vieren een tripje in het bos gaan maken en heel diep in het bos Hash en
Wietje achterlaten.
Gelukkig had de slimme Hash alles gehoord. Uit voorzorg stopte hij een mesje in zijn
broekzak. De volgende dag brak aan. Parihuana, Marihuana, Hash en Wietje gingen
een tripje maken in het grote bos, met die ontzettend highe bomen waar de wind door-
heen blowde. Zo rond het middaguur deden Hash en Wietje een dutje. Toen ze wakker
werden waren hun ouders er stiekem vandoor gegaan. Wietje werd heel erg bang,
maar Hash zei tegen zijn zusje: “Relax joh, we kunnen dadelijk zo de weg terug vinden
naar het dorp, want ik heb overal lijntjes getrokken in de sneeuw.” Eenmaal terug in
het dorp durfden ze niet alleen terug naar huis, dus gingen naar Opium en Omium. Dit
stelletje oudjes zat heel cool op hun bank naar de LSD-speler te luisteren, waaruit juist
de superhit klonk:
“Altijd rookt Kortjakje wiet, midden in de week maar ’s zondags niet. ’s Zondags
rookt zij heroïne met een snufje cocaïne. Altijd rookt Kortjakje wiet, midden in de
week maar ’s zondags niet.”
Toen Opium en Omium de kinderen zagen begroette iedereen elkaar met een uitbun-
dig “High!!” De twee kinderen kregen een lekkere cracker. “Hebben jullie honger ?”,
vroeg Opium. “Jaaaaa!!!”, riepen Hash en Wietje, “laten we gaan Chinezen!” “Goed”,
zei Omium,”Ik coke wel.” De volgende dag werden Hash en Wietje thuisgebracht tot
vreugde van Parihuana. Marihuana was niet bepaald blij.
Tijdens het volgende tripje in het bos, lette Marihuana extra goed op Hash, zodat deze
geen kans zag lijntjes te trekken. Wederom werden de twee achtergelaten in het bos.
Daar was plots een vogeltje dat floot: “Wiedewiedewiet!” Hash en Wietje volgden het
vogeltje en kwamen bij een huisje dat helemaal van coke was gemaakt. Meteen begon-
nen ze met snuiven, maar ze hadden niet in de gaten dat ze werden bespeed door de
boze H-XTC, die in het huisje woonde. Plots was daar een kraakstem die zei: “Sniffel,
snaffel, snuifje, wie snuift er aan mijn huisje??” “Het is de wind, de wind, het highe
kind”, riepen Hash en Wietje in koor. Maar de H-XTC kreeg argwaan, kwam naar bui-
ten en zei met een lief stemmetje: “Kom maar lekker mee naar binnen, daar heb ik lek-
ker spacecake voor jullie.” Die heks had echter alleen zin in Hash en Wietje. Na een
tijdje zaten de twee stoned bij de H-XTC aan tafel. Nu wilde de H-XTC Wietje gaan
drogen in het drooghok en Hash gaan samenpersen in haar persijzer om hem in blokjes
te kunnen snijden. Ze pakte Hash en Wietje beet, waardoor deze begonnen te schreeu-
wen: “Hennep!!” Ze werden bang om opgerookt te worden. Wietje moest gaan kijken
op de kolen in het drooghok al heet genoeg waren. Tegen de H-XTC zei ze dat het niet
goed kon zien. De H-XTC besloot zelf te gaan kijken en op dat moment duwde Wietje
de H-XTC het hok in en deed de deur op slot. De H-XTC schreeuwde “Hennep!!”. Al
gauw bleef er niet veel meer over dan een sissend hoopje blubber. Wietje haalde Hash
erbij en ze waren blij! Na het huisje compleet dorzocht te hebben namen ze zoveel
drugs mee als ze konden dragen. Ze staken het huis in brand, “crack”, zei het huisje. Ze
renden met speed naar huis. Het Wiedewiedewiet-vogeltje wees hun de weg. Onder-
weg kwamen ze Rookkapje en Sneeuwwietje nog tegen. Toen ze thuis kwamen was
Parihuana blij! Marihuana was dood en dus leefden ze nog lang en gelukkig.
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Blijf nog even hangen!
En dan vraag je je af: waar doe je het voor? Van andere commissies kun je je
voorstellen dat ze zich even aan jullie, de nieuwe aanwas op onze faculteit, willen
voorstellen. Voor de Intro ‘96 lijkt dit toch overbodig. Is de Intro ’96 niet die com-
missie die er voor zorgt dat jullie je een week lang vermaken, zo vlak voor de aan-
vang van het academisch jaar. Ja, inderdaad, daar zorgt de Intro ’96 voor.

De Introcommissie ’96

Een angstig gevoel bekruipt me nu echter, want dat is lang niet alles wat we doen en
bovendien wordt de introductieweek voor een groot deel door anderen georganiseerd.
Dus toch even nauwkeurig specificeren wat de Intro ‘96 doet en, ook heel belangrijk,
wie wij zijn.
Zelf ben ik de voorzitter van de Intro ‘96. Mijn naam is Martijn Stam, maar de hoge
concentratie Stack-leden bij GEWIS heeft mij voorzien van een bijnaam. Blij ben ik niet
met deze bijnaam en dus noem ik hem niet. Als jullie 1 september officieel beginnen,
zal ik vierdejaars wiskundige worden. Vroeger ben ik voorzitter van GEWIS geweest,
maar dat is nu over.
Onze penningmeester is Dennis van Oort. Dennis studeert al vier jaren lang informa-
tica. Zijn ouderlijk huis is in Uden, alwaar hij in zijn jeugd geschaakt heeft bij ODI
(Ontspanning Door Inspanning). Eerder heeft hij binnen GEWIS ervaring opgedaan in
de KKK en dier opvolger. Hij weet erg veel over DEMOS.
Roel Bouwman is onze benjamin. Hij wordt nog maar derdejaars informaticus. Hij is
het levende bewijs dat je ondanks de tempobeurs toch gewoon actief kunt zijn. Naast
Intro-lid is hij penningmeester van de BAC, voorzitter van GEWIJSCO en lid van de
BuEx’97.
Tot slot is daar Peter van den Berg, beter bekend onder de naam Peer. Zijn ouderlijk
huis staat eveneens in Uden, maar hij heeft daar niet geschaakt bij ODI. Peer is een zeer
bijzonder commissielid, omdat hij tevens begeleider is. Dit is uniek. Minder uniek is
dat hij vijfdejaars wiskundige zal zijn het komend jaar. Ooit heeft hij in de HongCo’95
gezeten. Tja en dat waren alle commissieleden al weer. Het zijn er helaas wat weinig,
maar gelukkig worden we door vele anderen, met name Vincent, bijgestaan in de orga-
nisatie, waarvoor onze dank.
Onze belangrijkste taken zijn het werven van begeleiders (dit gebeurt in april/mei!),
het in elkaar draaien van het maandagmiddag-, dinsdagmiddag- en vrijdagochtend-
programma en het organiseren van de Follow-Up. De Follow-Up is traditioneel een
weekend dat enkele weken na de introductieweek door de Intro-commissie wordt
georganiseerd speciaal voor eerstejaars. Uiteraard zijn de begeleiders en het GEWIS-
bestuur ook van de partij. Het doel van zo’n Follow-Up -is tweeledig. Ten eerste wordt
aan degenen, die niet meer actief aan het GEWIS-leven mee willen doen, een uitermate
geschikt afkickprogramma aangeboden en ten tweede wordt aan hen, die wel actief
willen worden (of inmiddels blijven!) een inwijding zonder weerga geboden. De Fol-
low-Up zal dit jaar 17, 18 en 19 oktober zijn en tijdens de introductieweek kun je je al
inschrijven.

Namens de Intro ‘96,

Martijn Stam
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Het nieuwe GEWIS bestuur!!
De Voorzitter

Wouter de Vaal

Hallo aankomende eerste-
jaars,
Allereerst wil ik je welkom
heten op de TU. Je wordt
ook een van deze mensen
die zich studenten mogen
noemen. Een gemiddeld lid
van de Nederlandse bevol-
king noemt deze mensen
“Lullo’s”, maar die zitten

natuurlijk bij het verkeerde eind. Studenten zijn
over het algemeen intelligente mensen die hard
leren om later een goed betaalde baan te krijgen.
Ze willen soms uit de band springen (ik ook),
maar dat hoort er nou eenmaal bij. Als je je te
pletter leert om aan Jo’s eisen te voldoen wil je
jezelf ook wel eens ontspannen.
Hier komt GEWIS (GEmeenschap van Wis-
kunde en Informatica Studenten) om de hoek
kijken. GEWIS is de studievereniging van de
faculteit Wiskunde en Informatica. Ik heb
samen met Pieter (zie verderop) je hier al over
ingelicht in een brief die je (als de postduiven
het gehaald hebben) een paar weken (of dagen,
ik weet het ook niet) geleden gehad hebt. Je
denkt misschien, wat heeft HIJ daar nou weer
mee te maken. Nou het zit zo: Ik ben te grazen
genomen door de GEWISsers en ze hebben mij
voorzitter gemaakt. Dit betekent dat, als je bij
GEWIS komt, mij vaak zult zien. Ik ben Wouter
(Bouter of Huib voor intimi) en ik word vierde-
jaars (ik schrik me op dit moment te pletter over
dat belachelijk hoge getal) informatica en ben 22
herfsten jong. Ik zal wat kenmerken opsommen,
zodat jullie mij herkennen als je me wilt aan-
spreken over het een en ander.

Kenmerken door de week heen:
Maandag: Uitgeslapen en helder, doch moege-

streden na een weekendje ouders.
Dinsdag: De wallen beginnen zich al af te teke-

nen.
Woensdag: Bleek. Waarschijnlijk naar de bier-

avond geweest.
Donderdag:Weer een beetje bijgekomen. Lig-

gend op de bank om te kijken naar de weke-
lijkse donderdagmiddag film.

Vrijdag: Groen, zo’n GEWIS borrel op donder-
dag gaat je niet in de kouwe kleren zitten.

Algemene kenmerken:
 - Bierbuik (zoals vaak weer voorgenomen te

gaan sporten, maar daar zal wel weer niks
van terechtkomen).

 - In de rechterhand een pilsie en de linkerarm
op de bar.

 - 1.73m
 - 87 kilo
 - maat 44
 - Altijd wel een of ander afgedragen T-shirt

van GEWIS of de TU aan.

Hier zal ik ophouden met schrijven, want
anders komen de rest van de bestuursleden niet
aan bod. Ik wens je een gave intro en hopelijk
zien we elkaar tijdens die week en de weken
erna!

De Secretaris
Antoine van Wel

Ho. Stop! Voordat je verder
leest, moet ik je ergens op
wijzen. Als argeloze lezer
denk je waarschijnlijk dat je
nu het stukje van de secre-
taris aan het lezen bent.
Fout! Het is een complot,
zeg ik je. Het is misschien
wel zo dat iedereen op een
enkeling na - ene Antoine

van Wel - mij secretaris noemt, maar in werke-
lijkheid ben ik PR-functionaris. “Wat is dat nu
voor onzin??”, hoor ik je denken. Ik kan je ver-
tellen dat het inderdaad onzin is. Maar het is
wel waar.
Mijn naam is, zoals je al lang aan hebt zien
komen, Antoine van Wel. Maar ook dat is vol-
gens iedereen behalve ikzelf niet zo. Ze hebben
namelijk de vreemde gewoonte me Zwiep te
noemen. Ik ben 21 zomers jong, dol op muziek,
computers, lezen, uitgaan en rondhangen bij
GEWIS. En dat laatste, dat is erg belangrijk.
Als je aan een studie wiskunde of informatica
begint, dan is het erg handig om met mensen te
kunnen praten die al het een en ander van deze
studies afweten. Daarnaast is het ook leuk om
dingen naast je studie te doen, zoals het organi-
seren van activiteiten. Maar ideaal is een plaats,
waar je na een dag colleges en instructies
gevolgd te hebben, je je kan ontspannen met een
biertje, een potje darten of een spelletje flippe-
ren.
Als je mij wilt zien, dan is dat dan ook de plaats
waar je moet zoeken: in het GEWIS-hok, dicht
bij de flipperkast. En zoek vooral niet naar de
secretaris van GEWIS! Veel plezier en succes
met je studie - en laat je vooral niet door al die
gekke GEWISsers beetnemen!
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De Penningmeester
Silvia Verspagen

Hallo Eerstejaars,
Na een lange, welverdiende
vakantie (misschien wel de
langste in je leven) zul je je
vanaf nu gaan storten op je
nieuwe studie: wiskunde of
informatica. Misschien ga je
op kamers of misschien
wacht je daar nog een tijdje
mee. In ieder geval zul je

een nieuwe uitdaging aangaan.
Maar voor het zover is, word je tijdens de
INTRO eerst klaargestoomd voor het studenten-
leven. Je krijgt informatie over je studie, de TU,
Eindhoven, de faculteit, studieverenigingen,
studentenverenigingen, sportverenigingen, enz,
enz.... Op den duur zie waarschijnlijk door de
bomen het bos niet meer. Een ding dat je zeker
moet onthouden is, dat er een studievereniging
bestaat voor wiskunde- en informaticastuden-
ten. Deze vereniging heet GEWIS.
En komt dat even goed uit: Jij bent een wis-
kunde- en/of informaticastudent en dus kun jij
lid worden van GEWIS. Wat er bij GEWIS alle-
maal te beleven valt, kun je onder andere lezen
bij mijn medebestuursgenootjes. In ieder geval
kun je er altijd terecht met al je vragen en vind je
er gezelligheid eventueel onder het genot van
een drankje en/of een hapje (bv. tijdens de bor-
rels op donderdag).
Ik, Silvia Verspagen, 21 jaar, vierdejaars wis-
kunde, afkomstig uit Nederweert en met als
hobby’s: klarinet spelen en handballen ben dit
jaar penningmeester van GEWIS. Je zult me
waarschijnlijk voor het eerst tegen het lijf lopen
tijdens de boekenverkoop. Wist je dat de prijzen
van de boeken lager zijn dan in de boekhandel
wanneer je lid bent van GEWIS?
Ik wens je nog veel plezier tijdens de INTRO en
daarna veel succes met je studie. Hopelijk tot
ziens bij GEWIS!
Groetjes, Silvia Verspagen

De Vice-voorzitter
Linda Lengowski

Je staat nu aan het begin van een waanzinnige
tijd. Na een grandioze week, ga je een hele leuke
studietijd tegemoet. Hopelijk speelt ook GEWIS
hierin een grote rol. Dus indien je een keer
gezellig rond wilt hangen, kletsen, iets drinken,
flipperen of wordt alle informatie die de

komende week over je heen
gespild wordt je net iets te
veel, kom dan langs. Als
vice-voorzitter zul je mij er
regelmatig tegenkomen.

Naam: Linda Lengowski
Studie: 4e jaars wiskunde
Leeftijd: 20 jaar
Herkenbaarheid: gelijkenis

op de bovenstaande foto.

De Onderwijs
commissaris

Pieter Biemond

Na de verhalen van mijn
medebestuurgenootjes ben ik
(eindelijk) aan de beurt om
mij voor te mogen stellen. Ik
ben Pieter Biemond en ik zal
dit jaar onderwijscommissa-
ris (OC) van GEWIS zijn. Ik
ben in 1993 met informatica
studeren begonnen op het
HBO in Utrecht. In mijn tijd

kon een beginnend eerstejaars er nog iets naast
doen en ik werd door een ex-middelbare-
school-klasgenootje overgehaald om eens “eens
een keer” te gaan Acrobatisch Rock ‘n’ Rollen.
Al snel begon ik deze spectaculaire danssport
leuk te vinden en drie jaar later heb ik het tot
bestuurslid van die Utrechtse vereniging,
muziekcommissaris en (tweemaal) hoogste
Nederlandse paar (in mijn klasse) op een inter-
nationale wedstrijd weten te schoppen (kicken).
Moraal: in je studententijd kun je soms dingen
gaan doen die je helemaal niet eerder gepland
had.
Maar goed, jullie (1e-jaars) hebben waarschijn-
lijk minder tijd te besteden aan nevenactivitei-
ten en zullen je meer op het studeren moeten
toeleggen. De Onderwijscommissaris van
GEWIS is er voor om eventuele problemen
m.b.t. onderwijs te signaleren en op te lossen.
Verder vergadert de OC mee in tal van raden
zodat de stem van studenten ook daar gehoord
kan worden. Heb je nog vragen of opmerkingen
over het onderwijs, kom mij dan eens opzoeken
bij GEWIS of bij een vergadering van de Studen-
tenRaad.

7



In
fo

Commissies
De volgende commissies willen zich ook nog even aan jou voorstellen:

De BAC

De BAC is altijd al de beste geweest. Zo begint het lied van de Bijzondere Activiteiten
Commissie, dè commissie van GEWIS. De BAC is waarschijnlijk dat deel van GEWIS
waar je je als Wiskunde en/of Informatica student het eerste thuis zult voelen. Wij ver-
zorgen een groot aantal activiteiten zoals wekelijks op donderdag vanaf half vijf een
borrel waar je met je mede studiegenoten onder het genot van een hapje en en drankje
lekker kunt ouwhoeren en een potje kunt flipperen. Om voor degenen die geen instruc-
tie hebben op donderdagmiddag het wachten wat draaglijker te maken draaien we dan
altijd een film.
Omdat het studentenleven soms een niet al te positieve invloed op het lichaam kan
hebben proberen we wat aan lichamelijke vorming te doen door regelmatig een sport-
toernooi te organiseren. Hierbij kun je denken aan voetbal-, dart-, squash-, badminton-
en Jeu de boules toernooien. Deze toernooien hebben vaak een uitdrogend effect op de
innerlycke mensch, maar we zorgen er altijd voor dat er een bar in de buurt is waar
‘energie’ bijgetankt kan worden.
De BAC zal je in eerste instantie waarschijnlijk voornamelijk plezier bezorgen. Mocht je
het interessant vinden om ook mee te tappen en tussendoor eens iets te organiseren
spreek dan vooral een BAC-lid aan. We zijn vaak te herkennen aan onze rode T-shirts.

Tot in de intro!

De BiEC (TM)

Al sinds het ontstaan van de BiEC (TM) is de naam BiEC (TM) een raadsel geweest:
Bacardi In Een Cola?, Bikkels In Een Commissie? ... Ondanks deze verwarring heeft de
BiEC (TM) moedig de taak op zich genomen om binnenlandse excursies te organiseren.
Er worden excursies en lezingen georganiseerd op het gebied van wiskunde, informa-
tica en ``wat wel leuk lijkt’’ (bepaal zelf of de eerste twee onderwerpen onder het derde
onderwerp vallen).
Zoals op http://gewis.win.tue.nl/gewis/commissies/biec/ trots vermeld
staat, hebben wij onder andere Logica BV, Cap Volmac, ElectroGIG en nog enkele
andere bedrijven recent bezocht. Deze excursies gaven een goed beeld van de bedrij-
ven, mogelijke loopbanen en de kroegen in verschillende steden des lands.
In het nieuwe jaar zal de BiEC (TM) geheel vernieuwd en nog frisser zijn. Nieuwe excur-
sies naar TNO en CMG zijn al gepland voor het begin van het nieuwe studiejaar. Let op
de aankondigingen (bij GEWIS en overal)! De excursies worden zoveel mogelijk buiten
de tentamen periode gehouden, dus er is geen geldig excuus om niet mee te gaan.
Nieuwe commissie leden zijn natuurlijk ook altijd welkom (voor de BiEC (TM) of
andere commissies).

De Binnenlandse Excursie Commissie van studievereniging GEWIS.

De CBC

Beste lezers,

Na lang vechten, worstelen, schelden, onderhandelen en veel steekpenningen mag uit-
eindelijk de Computer Beheer Commissie (CBC voor onze vrienden en vijanden) ook
een stukje schrijven voor in de Intro-supremum. Dit is niet meer dan rechtvaardig daar
door de CBC het werk binnen GEWIS en het studeren op de faculteit toch een stukje
eenvoudiger is geworden.
Maar laat ik eerst wat over de CBC-leden vertellen, ondanks het op dit moment glan-
zend nieuwe computer-arsenaal van GEWIS vind je CBC leden vaak in de “Terminal-
zaal” alwaar ze meestal bezig zijn met het drinken van Cola en het uitwerken van
goede ideeën. (echt niet, het spelen van DukeNukem3D over het netwerk, red.) Zo nu
en dan zie je ze weer eens het GEWIS bestuurs-hok binnenlopen om een eenvoudig
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probleem van een onwetende Wiskunde of Informatica student (meestal Wiskunde) op
het computervlak op te lossen.
Soms zie je ze echter scheldend het GEWIS bestuurshok in _rennen_, dan heeft er
waarschijnlijk iemand de computers zonder stroom gezet (door de stekker eruit te trek-
ken) of de GEWIS server gecrashed (en daar worden wij over het algemeen niet blij
van).
Genoeg gebazeld, wat kan de CBC voor JOU doen? Nee, wij komen niet naar je toe
deze zomer (of je moet bier in huis halen natuurlijk), maar wij bieden je wel een hoop:
Allereerst zijn daar de computers die GEWIS heeft, 2 PC’s (Pentiums) met Windows 95,
1 PC (386) met MS-DOS en 1 (486) Unix machine. De Windows en DOS machines zijn
bedoeld voor het dagelijkse GEWIS-werk, het schrijven van brieven, het maken van
posters, het bekijken van World Wide Web, e-mail etc. Deze computers moeten onder-
houden worden (lees: hee de disk zit weer vol, hoe kan dat nu weer?) en zo af en toe
komen er nieuwe toepassingen (Quake) bij.
Daarnaast is er de GEWIS UNIX machine; elke commissie van GEWIS kan een account
krijgen op deze machine (als je ze e-mail wil sturen kan dat naar <commissie-
naam>@gewis.win.tue.nl) en ze kunnen er allemaal hun WWW-pagina’s kwijt. Op
deze server staat dan ook van elke commissie wel wat informatie (van de een meer dan
van de ander) en over hun activiteiten.
Buiten informatie van commissies levert de server ook studiegerichte informatie, zo
vind je er:
  * de actuele GEWIS activiteiten agenda
  * uitwerkingen van colleges en instructies van een hoop eerstejaars informatica vak-

ken (digitaal dus).
  * verslagen van excursie naar bedrijven (van de BiEC)
  * verslagen van buitenlandse excursie (van de BuEXen)
  * mailinglijsten (een aantal vakken hebben een mailinglist waardoor de communicatie

tussen studenten onderling en de docent makkelijker is)
  * prijslijst boekenverkoop

Genoeg uitleg; tijdens de INTRO-week krijgen jullie als mijn informatie juist is een
introductie e-mail te lezen (waarbij ervanuit gegaan wordt dat je al kunt lezen, maar
dat het e-mail programma de bottleneck vormt) en misschien geven we nog wel een
demonstratie weg van al het moois dat er op de GEWIS WWW server staat. Uiteraard
zijn wij tijdens de Intro in overvloed aanwezig en kun je ons vragen [1] stellen.
De CBC leden zijn:

Pieter “FietseFietseFietse” Jenniskens (voorzitter)
Geert “Beavis” van den Berge
Koen “Futpex” Holtman
Walter “Philips” Belgers
Mark “*zucht*” Hermeling
Oscar “AUB” Craane
Remco “Wasmasjien stuk” van Engelen
Ruud “Wiskunde” van de Berg
Tot slot nog even wat contact informatie:

URL: http://gewis.win.tue.nl/
ftp://gewis.win.tue.nl/
e-mail: cbc@gewis.win.tue.nl (CBC)

Met vriendelijke groeten,

Pieter Jenniskens
Voorzitter Computer Beheer Commissie

[1]Nog blijer zijn wij uiteraard als jullie antwoord op onze vragen hebben, op zo’n
moment moet je je direkt aanmelden als lid!
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Gezanik

Ahoy aankomende eerstejaars,

Van alle commissies die GEWIS rijk is, is GEZANIK de meest sportieve. GEZANIK is
de commissie die de laatste twee jaren drie zeilweekenden organiseerde.
Ook in september van dit jaar zal er weer zo’n weekend plaats vinden. Maar nu heb-
ben we onze activiteiten wat uitgebreid en hebben we een optionele uitbreiding tot een
hele week in de aanbieding. Het weekend kost 75 gulden (dit is inclusief eten en drin-
ken) en voor ongeveer een extra 45 gulden is dit uit te breiden tot een hele week (dit is
zonder eten en drinken).
Als eerstejaars is dit nog aantrekkelijker, want GEWIS geeft jullie een korting van 25
gulden. Dit betekent dus voor nog geen honderd gulden een HELE week zeilen. Ook
hoef je geen zeilervaring te hebben, we hebben schippers waarvan je de fijne kneepjes
kan leren.

Schrijf je zo snel mogelijk in bij GEWIS, OP=OP!!

Namens GEZANIK,

Arjan ‘dekkenier’ Verreijen
Jasper ‘lampenist’ Buschgens.
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De Eerste en Tweede jaarsCommissie:

En zo voort.....
Zoals jullie hebben kunnen lezen is GEWIS een jonge, snelle en wilde vereniging (dat
wil jij toch ook?).
Om dat zo te houden is er de commissie voor eerste- en tweedejaars, de ETC. Wij zullen
proberen je zoveel mogelijk op de hoogte te houden van activiteiten die door GEWIS
georganiseerd worden. Wij hopen dan ook je hier terug te zien. Daarnaast zal de ETC
ook zelf het een en ander gaan organiseren, met jouw wensen in het achterhoofd. Dus
heb je leuke ideeën voor een groep wiskunde- of informaticastudenten, kom een keertje
bij GEWIS langs. Als wij er niet zijn (wij zijn heel opvallend, je herkent ons gelijk) mag
je je geheim ook aan het bestuur verklappen.

Tot ziens,

Rob Essink
Voorzitter ETC

De BuEx’96: de FISCO

Elk jaar organiseert GEWIS een buitenlandse excursie, het ene jaar binnen Europa, het
volgende jaar daarbuiten. Na geslaagde studiereizen naar Japan, Rusland, en Australië
is in 1996 Europa weer aan de beurt. In september zullen 24 studenten, 2 begeleiders en
een chauffeur Frankrijk, Italië en Zwiterland bezoeken. Het doel van de studiereis is
een goed idee te krijgen van toepassingen van Informatica en Wiskunde in Marseille,
Turijn, Milaan en Geneve. Dit wordt gedaan door middel van excursies naar bedrijven
en universiteiten zoals CERN, PrologIA, het Politecnico van Milano en Inria. Daarnaast
gaan we ook naar een voetbalwedstrijd, de opera, zwemmen, barbecuen, Parijs, en
EuroDisney.
Tijdens de reis krijgen de deelnemers lezingen en demostraties over een aantal gekozen
onderwerpen waarin zij zich verdiepen. Dit jaar zijn de onderwerpen Stochastische
Besliskunde en Combinatorische Optimalisering voor de Wiskunde studenten en Infor-
matie Systemen en Gedistribueerde Besturingen voor de Informatica studenten. Ook
moeten zij een opdracht maken voor een bedrijf of voor de TUE.
Deelname aan een studiereis is een unieke ervaring omdat je de kans krijgt om veel
mensen te leren kennen en plaatsen te zien waar je misschien normaal niet zou komen.
Ik kan jullie aanraden zeker een keer mee te gaan als commissie of als deelnemer, maar
daarvoor moet je eerst je Propadeuse hebben gehaald.. Ik heb het zelf een hele leuke
ervaring gevonden, en misschien dat we elkaar nog op zo’n excursie tegen komen.

De Supremumcommissie

Op het moment lees je de eerste uitgave van de Supremum jaargang 29. Goed gezien..
29 jaar lang al heeft de Faculteit Wiskunde & Informatica zijn eigen blaadje. Zo’n blad
mag niet verloren gaan, ondanks alle trucjes van Ome Jo.
Wat de Supremum doet mag voor zichzelf spreken!! We geven de Supremum 6 keer per
jaar uit. Keer op keer doen we ons best om een blad te presenteren met daarin serieuze
informatie op onderwijs- en verenigingsgebied. Ook niet-serieuze informatie komt aan
bod! Als je een lekker bralverhaal hebt, kun je dit altijd kwijt bij de Supremum!!
Serieuze betogen en verhalen zijn eveneens van harte welkom!
De Supremum is bedoeld om alle studenten en medewerkers van de faculteit een beetje
op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van GEWIS, zijn commissies en zijn
leden. Ook voor docenten is er plaats hun zegje te doen, zij kunnen hun ‘klaagzang’
over de studenten geplaatst krijgen in dit mooie blaadje.
De Supremum heeft op dit moment een klein aantal leden. Het huidige ledenaantal is
drie, maar we hebben al twee GEWISsers die geïnteresseerd zijn in deze commissie.
Dan hebben we nog steeds voor drie mensen een leuke en zeker ook interessante
mogelijkheid om zich te ontplooien als geweldige schrijvers of lay-outters. Bovendien is
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lid worden van de Supremum een makkelijke en ontspannen manier om bij GEWIS
gewend te raken.
Genoeg geouwehoerd nu, zorg eerst maar dat je de intro doorkomt. Dan praten we wel
eens verder.

Namens de Supremumcommissie,

Geert van den Berge.

De Werkwinkel

Q: Wie zijn wij?
A: De Werkwinkel is één van de oudste commissies van GEWIS (8 jaar ouder dan

GEWIS zelf). Wij verzamelen oude opgaven en zo mogelijk ook uitwerkingen van
alle tentamens die door de faculteit Wiskunde en Informatica worden verzorgd om
ze onder de studenten te verspreiden. Wij zitten in HG 8.78 (Hoofdgebouw, achtste
verdieping, eind van de gang, naast GEWIS).

Q: Wat doen wij voor jullie?
A: Bij ons kun je GRATIS (onze Knorren stellen jullie fooien echter zeer op prijs) oude

tentamens afhalen van alle door de faculteit verzorgde vakken, dus van alle vak-
ken waarvan de code met een “2” begint. De tentamens zijn per vak gebundeld,
zodat je alleen die tentamens hoeft mee te slepen die je echt nodig hebt. Let op: wij
zijn alleen in de pauzes open, van 12:40 tot 13:20.

Q: Wat doen wij niet?
A: - Wij hebben geen vakken die door andere faculteiten worden verzorgd, bijv. groene

vakken (0xxxx), Bdk-vakken (1xxxx), N-vakken (3xxxx) of E-vakken (5xxxx).
- Wij verkopen geen boeken. Voor boeken moet je één deur verderop zijn.
- Wij hebben geen college-aantekeningen.
- Wij schrijven zelf geen uitwerkingen voor de tentamens. Als de docent die niet

aanlevert hebben wij ze ook niet.

Q: Wie kunnen lid worden van de Werkwinkel?
A: Iedereen die lid is van GEWIS en minstens één pauze per week in ons hok wil

doorbrengen. En omdat we alleen in de pauzes open zijn, hoef je niet bang te zijn
dat je er geen tijd voor hebt.

Q: Wat bieden wij onze leden?
A: - Gezelligheid tijdens de pauzes. Je hoeft nooit meer te denken: “Wat zal ik eens in

mijn pauze gaan doen?”
- Vlaai. Als er iemand jarig is of te laat komt, dan is er vlaai. Onze hofleverancier is

Houwens Vlaai in het station.
- Spelletjes. Wij hebben allerlei soorten spelletjes met eigen Werkwinkel regels, zoals

Ganzenbord, Mens-Erger-Je-Niet, Tarokko-kaarten, gewone kaarten, Yahtzee,
enzovoorts.

- Etentje. Van de fooien die jullie natuurlijk royaal in onze Knorren gaan storten,
gaan we minstens één keer per jaar met de hele meute uit eten. Als beloning voor
het harde werken.

Q: Waarom ben JIJ nog geen lid van de Werkwinkel?
A: ...

Tot ziens bij de Werkwinkel!

Raoul Trines
Voorzitter Werkwinkel 95/96.
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Het enige echte grote GEWIS-lied
Bij een actievelingenfeest van GEWIS heeft de BUC (de BUndelCommissie) het volgende lied ten
gehore gebracht. Omdat alle eerstejaars de BUC nog tegen zullen komen even de namen: De BUC
bestaat uit Léonardo Clijsen, Gregorius Brandt, Oscarina Craane, Remcoleta van Engelen en Marcella
vanTurnhout.

De BUC

De nachtportier loopt door de gangen en zalen,
de laatste prof is net naar huis.
En menig student zit met huiswerk te balen,
de rest die hangt voor de buis.
De liften die staken, geen treden die kraken,
een AIO print snel nog wat uit.
De TU lijkt gestorven, maar dat is maar schijn,
want er klinkt nog een jolijk geluid...

Refrein:
Daar in het zuiden des lands aan de dommel,
elke student, ja die weet waar het is.
Daar in het zuiden des lands aan de dommel,
daar huist aan ‘t eind van vloer acht ons GEWIS.

Na veel integreren en differentiëren,
bewijzen van een Tee eS Pee.
Moet je nog snel een opdracht kopiëren,
dus je zoekt naar een PeeCee.
Je rent naar vloer zes, maar daar is net les,
dus alle PeeCees zijn bezet.
Toch blijf je rustig, je kent nog een plek,
waar het bier altijd koud is gezet...

Refrein

‘t Is donderdagmiddag, de borrel begint.
vergeet die instructie maar gauw.
Een borrelkaart wordt snel tevoorschijn getoverd,
aan ‘t einde is iedereen blauw.
Goede avond-portier, wilt u soms ook bier,
we gaan toch nog eventjes door.
Het is zo gezellig, we hebben veel lol,
dus we zingen allen in koor...

Refrein
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Disputen
Milieu Accepterend Forum

Rob Essink

‘We’ll make you an-offer
you can’t refuse’

Wij van de Milieu Accepterend Forum Instruerende Associatie (MAFIA), leiders van dè
MAF, brengen U dè goede nieuwes.
U lid gaan worden van een leuke en ecologisch verantwoorde vereniging. Wij uitslui-
tend ecologisch verbouwde hennep gebruiken voor onze stroppen en onze pakken
gevoerd met natuurlijke zijde (toch niet).
U kunt ook werken aan de ecologische omgeving in de GEWIS kamer. Wij nog mooie
grafzerken willen hebben met bloemtjes voor dè mensen die niet goede vrienden zijn
met dè MAFIA.

Met uno kus op dè voorhoofd,

Rob Essink
Meest Accepterend Meest Agiterend Meest Instruerende Aanwezige (Mama Mia)

De Weereld
Mark Hermeling

Van een Rups tot een Vlinder
Twee gezellige weken in een ver land, een aantal goede vrienden, heel veel leuke
ideeën, tot in de verste verte geen saai moment. De dagen druk, veel dingen leren, cul-
tuur, vrienden, een beetje studie. De avonden lang, heftig, op het eind iets minder hel-
der, de ochtenden altijd veel te vroeg.
Neem deze ingrediënten en smoor ze enkele weken op een laag vuurtje, tijdens college-
weken tijd zat, in de tentamens genieten van de schaarse momenten. Vanzelf komen
dan de goede ideeen, soms nuttig, altijd gezellig, veel GEWIS, ver land, BBQ, Carnaval,
Zomerfeest, Texel, nog verder, buitenlandse vrouwen, ver land, Rare kroegen, alcohol-
vrij bier, suiker vergeten, potten verf, Bieravonden, ontploffende krat, goede muziek,
slechte vrienden, studie, vriendinnen, teveel suiker.
Een vrijdagmorgen, kater kwijtraken in een donkere collegezaal, koffie, nog even stil.
Beetje knipogen, alles is er, nog meer koffie, ga weg met die koekjes! Saaie toespraak,
boeiende lezing, geheimhouding, Jan Graat, dan lunch, broodjes bij Bibi. Hangen in de
bank, nog even wachten. Dan

De metamorfose, in een klein kamertje, iedereen mag het weten
En ineens is daar de zon, de eerste keer die middag, hij richt zijn stralen naar het terrein
naast de Dommel. Nee, hij richt zijn stralen op het Hoofdgebouw, maar daar is niets te
zien, nee, nog niet. De stralen verplaatsen zich langzaam, van noord naar de lift, naar
noord, en ineens een oogverblindende lichtflits.
De zonnestralen weerkaatsen op een enorm blok energie, passerende fietsers beginnen
te versnellen, een automobilist rijdt van schrik tegen een boom. Het blok energie blijkt,
nadat iedereen aan de intensiteit van het licht gewend is geraakt, te komen van een vijf-
eenheid, vijf mannen, vijf man die de pas er stevig inhebben, zij weten waar ze vandaan
komen, zijn gesterkt door het verleden en hebben een duidelijk doel voor ogen.
De mannen worden nog steeds gevolgd door de zonnestralen die ervoor zorgen dat
hun kledij gele vlekken achterlaat op eenieders netvlies. De mannen koersen af op een
veldje achter N-laag, daar gaat het plaatsvinden, de strijd, de confrontatie, zij zijn er
klaar voor. GEWIS neemt hen waar, een biertank buigt, hij waarschuwt de anderen, er

15



vormt zich een haag van toeschouwers vol jaloezie.

Heeren, we worden bekeeken, zie hun jalouzie, zie hun twijfel, wij lachen om hun ver-
beeten aanvallen, hun klaagzangen. Zij zijn er nog niet, wij wel, de Weereld is reeds
volwassen, de geboorte heeft iedereen gemist. Vanaf nu hoeft GEWIS niet meer te
vreezen, de Weereld is volwassen. Lange tijd hebben wij moeten vechten voor een
bestaan, GEWIS had ons nodig, wij waren het werkvolk. Nu is de tijd gekomen voor
een andere geeneratie, wij kijken tevreeden toe, sturen hier en daar een beetje bij.
GEWIS is op het goede pad, wat nu ontbreekt is het overzicht, een overheersende orga-
nisatie over het bestuur. Mensen die niet alleen roepen dat het fout gaat, maar er ook
naar handelen. Noem een crisis, wij geven een oplossing, noem ons afweezig, wij zijn
aanweezig, noem ons oud, wij geeven een vernieuwende blik, noem ons verveelend,
wij gaan niet weg.
Veel teegengas hebben we al gehad en daar is uit gebleeken dat wij een beetje teegen-
werking niet uit de weg gaan, wij komen altijd met de winnende (foto)sessie uit de
strijd, wij zijn hoofdzakelijk een vriendenclub, een dispuut. Wij hebben geen doel, wel
een stelling en zijn er hoofdzakelijk vanweege onze vriendschap en een beetje om Ein-
stein gelijk te geeven met zijn reelativiteitstheeorie.

GEWIS dispuut de Weereld

Peter, Peter, Vincent, Philip, Mark

http://gewis.win.tue.nl/gewis/disputen/Weereld

Weereld@gewis.win.tue.nl
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De StudentenRaad
Iedereen die wel eens rondloopt op vloer 6, 7 of 8 heeft
ze wel een keer gezien: de posters voor de Studenten-
Raad. Maar wat is dat eigenlijk voor iets?

Pieter Biemond, de onderwijscommissaris van GEWIS

De StudentenRaad is het orgaan waar
meningen van studenten over de dage-
lijkse gang van zaken op onze faculteit
worden verzameld. Studenten van alle
jaren uit beide studierichtingen houden
elkaar op de hoogte van gebeurtenissen
uit hun directe omgeving. Denk daarbij
aan roosterproblemen, slecht of ontbre-
kend studiemateriaal, moeilijk te volgen
colleges en opvallend slecht gemaakte
tentamens; maar ook meer positieve
zaken als herhalingsonderwijs of extra
hertentamens komen aan de orde. Al
deze informatie wordt meegenomen door
de studentleden van de opleidingscom-
missies (OCI en OCW), de voorzitter van
de SR en de onderwijscommissaris van
GEWIS, ondergetekende. Zij proberen de
gesignaleerde problemen op te lossen en
de gemaakte complimenten over te bren-
gen.

Je zult begrijpen dat de SR de problemen
niet op kan lossen als ze er niet van op de
hoogte gebracht is. Ik vraag je dan ook je
ideeën aan ons voor te leggen. Het is hart-
stikke gezellig in de SR en je kunt er
bovendien nog een hoop leren over de
bestuursstructuur binnen onze faculteit.
En als je het vervelend vindt een half uur
bij ons te zitten, terwijl je eigenlijk niets te
melden hebt, nou vooruit dan, dan kom je
een keer niet; kom dan althans die ene
keer dat je wel iets op je hart hebt. We ver-
gaderen iedere maandag van ongeveer
12.45 tot ongeveer 13.15 in HG6.29 en we
zien je graag komen.

Pieter.

Voor meer informatie, kom naar de
GEWIS-kamer om Pieter te spreken of
stuur een e-mailtje naar:

oc@gewis.win.tue.nl
Ook kun je naar GEWIS bellen: 2472815

De Redactie.



De Zeer Actieve Tapvrienden
Geert van den Berge

ZAT, het enige echte dispuut van GEWIS, beleeft de komende intro mooie tijden. Wou-
ter zal als voorzitter van GEWIS acte de présence geven. Pascal en Geert zullen een
introgroep onder hun hoede nemen. Gert zal (als alles goed gaat) het nieuw BAC-bier
gebotteld hebben. Kortom ZAT staat voor activiteit bij GEWIS.
ZAT, het enige echte dispuut van GEWIS, zal mede proberen om voor jou een ontzet-
tend gave intro te verzorgen. Je zult in ieder geval meer van ons horen, evenals van die
Wereldsukkels, maar ja, wij zijn het enige echte dispuut.
ZAT heeft als nobele doel gesteld: het organiseren van een weekeinde-excursie naar
een echte Bierfeste. Da’s mooi, hoor ik je denken, lekker een weekeindje lang “Bier &
Bratwurst”. Zeker, maar het zijn op dit moment nog alleen maar plannen, of ze
(vooral) financieel uitvoerbaar zijn, dat moet nog blijken na ons ‘marktonderzoek’.
ZAT heeft twee barsportteams. G(e)ZAT en B(e)ZAT. G(e)ZAT bestaat uit Gert ‘Gerst’
Granneman en Geert ‘Greet’ van den Berge. B(e)ZAT heeft Pascal ‘Brascal’ Thomas en
Wouter ‘Bouter’ de Vaal in hun gelederen.
ZAT heeft mooie kleding. We zijn te aanschouwen in prachtige dispuutsblouzen, dit in
tegenstelling tot de Wereld. Die gasten hebben van die oerlelijke, als je bezopen bent
nog steeds lelijke, ochtendurinegele T-shirts, met als logo een wereldkaart. Dat logo

De prachtige logo’s op onze mooie dispuutsblousen
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Vrijdagochtend
Vlak voor het katerontbijt lopen we over de faculteit op zoek naar de vijf bestuursleden van GEWIS.
Ze zijn even ontsnapt aan de eerstejaars. We kijken waar mogelijk naar binnen en ontdekten het
volgende. Weet jij wat de bestuursleden waar doen en hoe ze zich voelen?

Heleen en Jan

1. We lopen een zo kort mogelijk rondje langs alle lokaties en komen achtereenvolgens
langs Pieter, Wouter, Linda, Antoine en Silvia.
2. De uitgeslapen persoon en zij die doodop is zitten op vloer 6.
3. Pieter voelt zich beter dan Antoine.
4. Wouter zingt er ondanks zijn moeërheid vrolijk op los.
5. De colloquiumzaal zit op slot.
6. Linda heeft geen boek voor zich, Pieter wel.
7. Het komende tentamen heeft de student moeër dan moe gemaakt.
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E-Mail
Vroeger, vlak voordat je geboren werd, wilde je al laten
weten dat je bestond. Soms, als je moeder een beetje
stond te headbangen, schupte je tegen haar buik om
haar op te laten houden. Zie hier, je eerste vorm van
communicatie.

Vincent Nikkelen

Later ontdekte je al heel snel dat een fikse
huilbui het best helpt als je honger of
dorst hebt, er komen dan al snel grote
mensen op je af met een lekkere borst of
fles met fopspeen om je dorst te lessen.
Dit heb je een paar jaar vol kunnen hou-
den, maar die tijden zijn helaas voorbij.
Onbewust zond je met al dat gehuil een
boodschap de wereld in. Afzender: ikke,
ontvanger: mammie.
Tja en toen? Toen ging je praten. Eerst nog
erg onhandig, maar later steeds meer en
meer. Je moest naar school waar ze je leer-
den lezen en schrijven. Toen je dat een-
maal beheerste kwam er een nieuw
medium op je af; de telefoon. (Mocht je
vinden dat ik het briefschrijven vergeet,
dan zit je er mooi naast. Het schrijven van
een brief hoort ook bij de telefoon. Je wou
toch niet zeggen dat je de fax in zo’n rode
doos gooit of wel?) Helaas zitten er nog
een paar onvolkomenheidjes aan de tele-
foon. Soms, dan neemt niemand hem op
en dan kun je aan bellen blijven. Soms
ook is hij bezet en dan begin ik zelf altijd
te twijfelen of ik wel het goede nummer
heb gedraaid.
Pfft, wat een gecommuniceer was dat
vroeger. En nu? zul je je wel afvragen.
Nou, nu je naar de TUE komt, komt er iets
nieuws op je af. E-mail. E-mail staat voor
electronic mail en is bedoeld om per com-
puter berichtjes naar anderen te sturen.
Het fijne van e-mail is dat de persoon
naar wie je een boodschap stuurt niet ach-
ter de computer hoeft te zitten. Zijn bood-
schap wordt gewoon bewaard tot hij er

wel is.
Geinig, hoor ik je al denken. Maar hoe
weet zo’n computer nou voor wie mijn
berichtje bestemd is? Gewoon, net zoals je
iemand een brief (sorry fax) stuurt.
Naam, adres, woonplaats, land. E-mail
heeft ook zoiets, maar dan anders. Naam,
computer, bedrijf, land. Soms ziet zo’n
adres er ook anders uit, maar het adres
dat je van de TUE krijgt ziet er zo uit.
Mijn adres is: V.J.W.Nikkeln@stud.tue.nl
Zoals je kunt zien is mijn naam V.J.W.Nik-
kelen. Het rare tekentje @ (apestaartje) is
een afkorting voor het Engelse woord at.
Stud is de computer waarop mijn post
aankomt, tue is het bedrijf en nl staat voor
Nederland. Op deze manier kun je talloze
adressen maken.
De reden waarom ik dit vertel, is dat je tij-
dens de intro een cursus krijgt die je leert
om e-mails te versturen [1]. Bah, hoor ik je
al denken, krijgen we les? Nou, eigenlijk
niet. Eerst zal ik iedereen vertellen hoe
het programma werkt waarmee je mail
kunt sturen en dan mag je zelf aan de
gang. Mocht je al mensen kennen die een
e-mail adres hebben, neem dat dan mee,
dan kun je ze gelijk een mailtje sturen.
En nu, nu ben ik het tikken moe. Soms
voel ik me een echte tikgeit. Enfin, ik
begin aardige dorst te krijgen. Eventjes
flink huilen en dan komt mijn moeder er
zo weer aan met een flesje. (Nee, geen
melk maar bier :-))

 Vincent Nikkelen.

[1] Voor mensen die moeite hebben om
hun gedachten in zuiver Nederlands op
papier te zetten hebben we het boekje
“Nijntje gaat vissen” paraat liggen.

Groetjes,
Vinnie the Pooh.
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Wiske weet raad
Lieve Eerstejaars, Ik wilde van deze gelegenheid gebruik maken om me even voor te stellen. Ik ben
Wiske, de meest discrete probleemoplosser van GEWIS. Ik kan me voorstellen dat jij in je eerste
jaar heel wat problemen zult tegenkomen, ook problemen waarover je het met niemand kunt heb-
ben. Aarzel dan niet en vertel me over je probleem. Dan zullen we samen een oplossing proberen te
vinden en ik weet zeker dat dat gaat lukken.

Wiske

Lieve Wiske,

Ik ben een aankomend student en ik heb een probleempje.
Ik ben namelijk bang, bang voor mijn gezondheid.
In de intro-periode zitten standaard een paar Mensa-maaltijden. Uit betrouwbare bron-
nen heb ik vernomen dat alleen mensen met stalen magen niet onmiddelijk zijn overle-
den aan de gevolgen van zo’n maaltijd.

Lieve Wiske, wat moet ik nu doen?

Antwoord:

Beste bangerik,

Er is helemaal geen reden tot angst, frustraties of whatever. Het is namelijk intro. Er zijn dan
voldoende middelen voor handen om die mensa-prak weg te spoelen (dubbel,triple,pils,witbier ...
en uhh, er is dacht ik ook fris). En het mooie is dat het na het eten bijna binnen handbereik is
(deurtje door, rechts en dan links = AOR), zo zie je maar weer dat ze toch wel praktisch zijn in
de mensa. Bovendien proberen ze tijdens de intro toch hun beste prut op tafel te krijgen (de
menu’s tijdens de voorlichtingsdagen waren bijvoorbeeld 2x zo uitgebreid als normaal).
Mocht je toch bang zijn voor ‘maag- en darmbezwaar’ dan kan ik je adviseren een bezoekje aan
de apotheek of de dokter te doen over middeltjes tegen buikkrampen, diaree, verstopping, kokhal-
zen, braken.......

SMAKELIJK ETEN,

Wiske

Woordenlijst:

mensa: Een (eet)gelegenheid waar men voor f 6,40 poogt een voedzame (en als het
kan ook smakelijke) maaltijd te bereiden. Dit gaat meestal met wisselend
succes (lees voor het mensa gaan eerst het menu).

AOR: Een (drink)gelegendheid waar men voor f 1,50 (en soms f 1,25) poogt het
alcoholpromilage van studenten omhoog te krikken. Met enorm succes.

dubbel: Een alcoholische substantie van het type bier. Dubbel behoort 2x gegist te
zijn en heeft daarom meestal een alcoholpercentage van 8%

triple: Zie dubbel, alleen dan 3x gegist. Alcohol 8-10%
pils: Als je hier tot op heden toe onbekende informatie denkt te vinden kun je in

de intro beter thuis blijven.
witbier: Een (witte) biersoort die vooral in de zuidelijke regionen gebrouwen

wordt. Smaakt een beetje zuur, maar toch mild en fris. 5% alcohol.
fris: Aha, een ‘echte’ student. Iemand die niet weet wat fris is: houden zo.
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What’s WWW??
Sinds een aantal jaren is het aantal Internetgebruikers
over de hele wereld met enorme sprongen gestegen, dit
als gevolg van het ontstaan van WWW. Iedere student op
de TUE heeft de mogelijkheid om via Netscape danwel
Mosaic op Internet te komen. Voor iemand die onbekend
is met WWW volgt wat uitleg over dit meest populaire
gebied op Internet.

Geert van den Berge

WWW staat voor World Wide Web, een
project dat ooit opgestart is door de Euro-
pese instelling CERN. (Het Europese
Laboratorium voor Atoomonderzoek)
CERN probeert een groot verspreid
‘hypermedia’ systeem op te bouwen.
Hypermedia is de basis voor WWW en
omvat als het ware hypertext.
Via hypermedia kan met niet alleen tekst
bekijken, maar ook plaatjes en geluids-
samples oproepen. Alle pagina’s die men
bekijkt op WWW zijn gemaakt in hyper-
text. Hypertext is een soort tekstbestand,
waarin alles wat te zien is op een
bepaalde Web-pagina beschreven wordt.
Alle tekst die verschijnt op een Web-
pagina staat er letterlijk in, inclusief de
markeringen of een stuk tekst vet, cursief,
gecentreerd, etc. moet zijn. De plaatjes
en/of samples die op een pagina voorko-
men worden vermeld door naar de direc-
tory (van de eigenaar van de pagina) te
verwijzen waar de plaatjes en samples
staan.
Het voordeel van hypertext is dat in een
hypertextbestand zogenaamde ‘links’
staan aangegeven. ‘Links’ zijn verwijzin-
gen naar andere Web-pagina’s, van de
auteur zelf of van andere auteurs. Als je
meer wilt weten in detail over het onder-
werp dat je net hebt gelezen dan klik je
gewoon met je muis op dat stukje tekst
om de pagina die achter die link ‘staat’ te
lezen. Als er ‘links’ beschikbaar zijn op de
betreffende Web-pagina, verschijnt zo’n
stukje text dat je kunt aanklikken in een
andere kleur op het scherm. Zo zie je met-
een aan een pagina waar alle extra infor-
matie zit. Dit ‘klikken’ werkt dus eigenlijk
als een soort voetnoot, maar hier kun je
meteen lezen waar naar verwezen wordt,
ook al is die ‘voetnoot’ van een andere
auteur.
Om op het WWW te komen moet je een
speciaal programma draaien, een zoge-
naamde browser. Die browser leest de
hypertextbestanden en vertaalt ze in een
mooie pagina. De browser haalt bestan-

den op van andere bronnen die allen
hypermedia ondersteunen. Het ophalen
van hypertext van zo’n Web-server
gebeurt via FTP (File Transfer Protocol),
NNTP (Het Internet NetNews Protocol),
Gopher en steeds meer nieuwe methodes.
Sommige Web-servers laten zelfs toe dat
men op zo’n server via een zoekpro-
gramma kan gaan zoeken naar bepaalde
bestanden.

Het ophalen van een WWW-pagina
Voordat men een Web-pagina kan bekij-
ken, moet een pagina geladen worden.
Dit laden gebeurt via de zogenaamde
Uniform Resource Locator kortweg URL.
URL is een standaard voor het specifice-
ren van bepaalde objecten op Internet,
zoals newsgroups en files. URL’s zien er
zo uit:
file://wuarchive.wustl.edu/
 mirrors/msdos/graphics/gifkit.zip
ftp://wuarchive.wustl.edu/mirror
http://www.w3.org:80/default.html
news:alt.hypertext
telnet://dra.com
Het gedeelte van de URL voor de dubbele
punt bepaalt de methode van het ophalen
van het bestand. Het gedeelte na de dub-
bele punt is van belang voor de methode
van ophalen zelf. Als er 2 slashes staan
betekent dit dat een machinenaam ver-
meld wordt inclusief directory en file.
Zonder 2 slashes betekent het dat de file
ergens op de eigen machine staat of dat
het om bijvoorbeeld een newsgroup gaat.

SGML en HTML
Bestanden die op het World Wide Web
staan zijn geschreven in ‘Markup Lan-
guage’ die HTML wordt genoemd.
HTML betekent HyperText Markup Lan-
guage. SGML is een veel meer uitge-
breide taal, waarin Markup Languages
(en dus ook HTML) gedefinieerd kunnen
worden. HTML is dus een toepassing van
SGML. Wie meer wil weten over SGML,
raad ik aan om een inleiding over SGML
te lezen. Deze inleiding is te vinden op
WWW en wel op URL:
http://etext.virginia.edu/bin/tei-
tocs?div=DIV1&id=SG

WWW en computervirussen
Voor mensen die zich druk maken om
computervirussen is er de mededeling
dat je door Web-pagina’s te bekijken
GEEN virus kunt oplopen. Natuurlijk als
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men een programma download van het
Web en men dit draait, dan is er een kans
op besmetting. Maar die kans op besmet-
ting is vanzelfsprekend even groot wan-
neer men van een BBS programma’s
afhaalt en draait. Het bekijken van
pagina’s of plaatjes, het luisteren naar
samples etc. is altijd zonder gevaar. Als
men programma’s download van
bepaalde sites, doe dit dan van sites die
bekend staan om ‘cleane’ programma-
tuur.

De poort naar World Wide Web
Er zijn 3 manieren om op het World Wide
Web te komen. De beste manier is om je
‘eigen’ browser te draaien. Als je op een
machine inlogt en je draait een browser,
dan wordt deze browser ook als een
eigen browser beschouwd. Veel mensen
in Nederland maken gebruik van XMo-
saic of Netscape. Netscape is er zowel
voor MS-Windows als voor X-Windows.

Een andere (minder goede) manier is
WWW kijken via een browser waarnaar
men kan telnetten. Deze verbindingen
zijn (zeker als de machine waarop men
inlogt ver weg ligt) vaak een stuk trager
dan wanneer men een eigen browser
draait. Dit is niet zo vreemd, want er
moet eigenlijk 3 keer informatie worden
verstuurd. Eerst vraag je via je terminal
aan de browser op de hostmachine welke
pagina je wilt hebben. Vervolgens zorgt
die machine dat de pagina opgehaald
wordt en dan moet die pagina ook nog
eens teruggestuurd worden naar de ter-
minal waar je aan werkt.
De laatste en minst goede manier is
WWW-en via email. Stuur een email naar
listserv@mail.w3.org  (1e keus)
of naar
listserv@info.cern.ch (2e keus).
De topic van de mail doet er niet toe. In
de mail moet de volgende regel voorko-
men:
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send http://www.earn.net/gnrt/www.html

Als antwoord krijg je een pagina die je
meer de weg wijst op het Web. Via deze
weg kun je dan meerdere pagina’s opvra-
gen, iets dat echt veel tijd kost en daar-
door zeer inefficint is.

Het aanbod van het World Wide Web
Op dit moment heeft het Web al ontzet-
tend veel te bieden. Hier is een (globale)
lijst van wat er allemaal te verkrijgen is
op het Web:
 • alles dat verkrijgbaar is via Gopher
 • alles dat verkrijgbaar is via WAIS
 • alles dat op een (voor iedereen toe-

gangkelijk) FTP-site verkrijgbaar is
 • alle nieuwsgroepen van Usenet (Net

News)
 • alles dat toegangkelijk is via telnet
 • alles in hytelnet
 • alles in hyper-g
 • alles in techinfo
 • alles in texinfo
 • alle documenten die in de standaard

van ‘man pages’ beschikbaar zijn
 • allerlei documenten die in hypertext

standaard op het net staan.
Voor alle interesses op welk gebied dan
ook zijn bijna zeker wel een aantal
pagina’s te vinden. Dit om de eenvoudige
reden dat in principe iedereen willekeu-
rige informatie kan aanbieden aan de hele
wereld. Het aanbod van Web-pagina’s
groeit net zo snel als het aantal World
Wide Web gebruikers, zo niet sneller.
Zodoende is het zeer moeilijk bij te hou-
den wat er zoal aan nieuwe pagina’s ver-
schijnt. Veel mensen hebben al te maken
gehad met dat probleem en dus is daarop
al snel iets verzonnen.
Een goede manier om bij te blijven is
jezelf abonneren op Net News nieuws-
groep
comp.infosystems.www.announce
Op deze groep laten veel mensen weten
dat zij nieuwe pagina’s op het net gezet
hebben danwel gaan zetten. Omdat
nieuwsgroepen op heel veel ‘sites’ te ver-
krijgen zijn is Net News zeer goed toe-
gangkelijk. Ook de Mosaic mensen van
de firma NCSA hebben een inofficiele
krant op het Web, met daarop allerlei
nieuws over Web servers en pro-
gramma’s voor het gebruik van WWW.
Deze pagina staat op URL:
http://www.ncsa.uiuc.edu/SDG/Soft-
ware/Mosaic/Docs/whats-new.html
Nieuwsgroep comp.internet.net-hap-

penings is ook een mogelijkheid. Op
deze groep staan de nieuwtjes die met

heel Internet te maken hebben. Uit al
deze berichten moeten dan natuurlijk wel
alle WWW-nieuwtjes gezocht worden.
Vanwege de omvang van het Web is het
zeer moeilijk om meteen te vinden wat je
zoekt. Gelukkig zijn er mensen die tijd
stoppen in het maken van een overzicht
van wat er zo’n beetje is op het World
Wide Web. Natuurlijk staat lang niet alles
in die overzichten, want het zou een
(bijna) onmogelijk werk zijn om iedere
pagina erin te verwerken. Toch helpt het
zoeken in zo’n overzicht best goed. Als je
al op het goede spoor gezet wordt kan dit
veel tijd schelen in zoektijd. CERN heeft
zelf een WWW Virtual Library opgezet
op URL:
http://www.w3.org/hypertext/Data-
Sources/bySubject/Overview.html
Deze virtuele bibliotheek heeft informatie
over ontzettend veel onderwerpen. Een
bezoekje aan deze plek is zeker de moeite
waard. Het meest complete overzicht is
waarschijnlijk dat van Yahoo, op URL:
http://www.yahoo.com/

Dit overzicht bevat een index van Web
sites gesorteerd op onderwerp. Ook een
mooie zoekmogelijkheid is beschikbaar.
Meerdere mensen hebben programma’s
geschreven die overzichten maken van
het Web. Enkele van die overzichten die
zijn te vinden zijn:
Lycos op URL:
http://fuzine.mt.cs.cmu.edu/mlm/
lycos-home.html
WebCrawler op URL:
http://webcrawler.cs.washing-
ton.edu/WebCrawler/WebQuery.html
World Wide Web Worm op URL:
http://www.cs.colorado.edu/home/
mcbryan/WWWW.html
InfoSeek op URL:
http://www.infoseek.com
OpenText op URL:
http://www.opentext.com

De World Wide Web gebruiker
Als Internetgebruiker ben je natuurlijk
erg geïnteresseerd in je medegebruikers.
Daarom doet men een halfjaarlijks onder-
zoek naar de gebruikers van Internet en
in het bijzonder World Wide Web. Dit
onderzoek heet The GVU WWW User
Survey en is te vinden op URL:
http://www.cc.gatech.edu/gvu/
user_surveys/User_Survey_Home.html
GVU staat voor Graphics, Visualization
& Usability Center. Dit onderzoeks- cen-
trum maakt deel uit van het Georgia
Tech’s College of Computing (COC). De
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User Survey wordt 2 maal per jaar opge-
start. Het meest recente onderzoek
dateert van midden april 1995. Voor april
1995 heeft men al 2 onderzoeken gehou-
den, te weten in januari 1994 en oktober
1994. De nieuwste resultaten zijn midden
juni 1995 op WWW verschenen. Het
World Wide Web Consortium (W3C) en
NCSA’s Sofware Development Group
ondersteunen dit onderzoek. Vanwege de
enorme verspreidheid van het Web is
maar zeer weinig bekend van de gebrui-
kers, terwijl het juist die gebruikers zijn
de het Web levend houden. En vandaar
dus de interesse van deze instellingen.
Want wie de markt kent, heeft een voor-
sprong op de concurrentie. In het onder-
zoek wordt gevraagd naar persoonlijke

informatie van gebruikers, zoals leeftijd
en beroep. Een ander onderwerp van vra-
gen gaat over Internet gebruik, welke
pagina’s of paginasoorten men bekijkt.
Tevens vraagt men naar aankoopbereid-
heid van programmatuur voor WWW
door de gebruiker. Ook een belangrijk
punt is de vraag hoe men tegen het com-
merciële gebruik van WWW aankijkt.Als
je zelf ook geïnteresseerd bent in de
medegebruikers van Internet dan raad ik
je aan deze pagina’s eens te bekijken.
Tot zover de inleiding over WWW. In de
volgende Supremums zal Pascal Thomas
in zijn rubriek ‘What’s on WWW?’ meer
informatie geven over wat er zoal te vin-
den is op het Web.
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Tentamenhitlijst
Hieronder vind je de tentamenhitlijsten die je in 4 van de Supremums door het jaar heen terug
vindt. Nu zijn alleen de eerstejaarsvaken erin opgenomen, om jullie een idee te geven van het
niveau van de eerstejaarsstudent. De aanduidingen boven de kolommen betekenen het volgende:
nr staat voor het nummer van de notering, gem voor gemiddelde, # voor het aantal deelnemers, %
on voor het percentage onvoldoendes en code voor de vakcode. Sommige vakken komen hier
dubbel voor, meestal is dan de melding met het laagst aantal deelnemers de score van de herkan-
sing in de interimperiode. Het kan zijn dat sommige vakken nu niet meer worden gegeven, deze zijn
vervangen door nieuwe vakken.

Ivana van Overmeeren

Overzicht van de tentamencijfers van wiskunde:

nr gem # % on code naam van vak

 1 5.000 5 80.0 2F740 Algebra 2
 2 5.000 7 57.1 2F000 Verzamelingenleer
 3 5.000 8 50.0 2Y220 Analyse 3
 4 5.081 37 62.2 2A060 Fundamentele Analyse 1
 5 5.379 29 62.1 2P400 Discrete Optimalisering
 6 5.438 16 56.3 2A060 Fundamentele Analyse 1
 7 5.538 13 38.5 2P400 Discrete Optimalisering
 8 5.771 35 45.7 2S000 Kansrekening
 9 5.882 34 41.2 2Y550 Lineaire Algebra en Lineaire Analyse 2
10 5.885 26 42.3 2F020 Verzamelingenleer
11 5.889 18 33.3 2S000 Kansrekening
12 6.116 43 39.5 2Y180 Analyse 2
13 6.258 31 35.5 2Y220 Analyse 3
14 6.535 43 32.6 2Y140 Analyse 1
15 6.698 53 30.2 2F760 Algebra 1 voor WSK
16 6.724 29 24.1 2F740 Algebra 2

Overzicht van de tentamencijfers van informatica:

Nr gem # % on code naam van vak

 1 3.294 17 100.0 2Y340 Basiswiskunde 1
 2 3.353 17 76.5 2L020 Programmeren 2: Ontwerpen van Algoritmen
 3 3.773 44 81.8 2Y420 Basiswiskunde 3
 4 4.571 7 71.4 2F000 Verzamelingenleer
 5 4.667 9 55.6 2L130 Automatentheorie en Formele Talen
 6 4.714 4 71.4 2Y380 Basiswiskunde 2
 7 4.833 6 66.7 2Y380 Basiswiskunde 2
 8 4.889 9 55.6 2F710 Algebra 1
 9 4.909 11 63.6 2F720 Algebra 2
10 5.000 17 52.9 2F000 Verzamelingenleer
11 5.125 8 75.0 2F510 Grafentheorie
12 5.397 73 53.4 2F710 Algebra 1
13 5.467 60 48.3 2M000 Programmeren 0
14 5.588 17 35.3 2L010 Programmeren 1: Ontwerpen van Algoritmen
15 5.833  6 33.3 2L200 Computerarchitectuur
16 5.964 56 39.3 2L020 Programmeren 2: Ontwerpen van Algoritmen
17 5.976  77 41.6 2M100 Taal en Bewijs
18 6.000 20 45.0 2L200 Computerarchitectuur
19 6.050 60 43.3 2M010 Programmeren 1
20 6.111 9 22.2 2L100 Logica 1
21 6.200 10 30.0 2Y340 Basiswiskunde 1
22 6.262 42 26.2 2F720 Algebra 2
23 6.333 9 33.3 2L290 Inleiding Informatiesysteemontwikkeling
24 6.567 30 13.3 2Y420 Basiswiskunde 3
25 6.800 45 20.0 2L290 Inleiding Informatiesysteemontwikkeling
26 7.167 60 18.3 2L130 Automatentheorie en Formele Talen
27 9.000  5 0.0 2F510 Grafentheorie
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Redactie
Redacteur E-mail
Geert van den Berge wsbusup6@urc.tue.nl
Oscar Craane wsbusup5@urc.tue.nl
Tim Hemel wsbusup1@urc.tue.nl
Ivana van Overmeeren wsbusup3@urc.tue.nl
Pascal Thomas wsbusup8@urc.tue.nl

Redactie-adres
Supremum, Studievereniging GEWIS, HG 8.79
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven
Telefoon: 040-472815
E-Mail: supremum@win.tue.nl

Ingezonden stukken
Aanleveren van artikelen via e-mail of ASCII-bestand op DOS diskette, maar anders
aangeleverde kopij wordt in overleg ook geaccepteerd.

Schrijvers van artikelen zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze artikelen. Zij
geven de redaktie bovendien toestemming om hun stukken te publiceren in digitale
vorm (USENET, gopher, World Wide Web etc.)

De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden artikelen te wijzigen.

Inleveren kopij
- op de GEWIS-kamer (HG 8.79)
- bij de redactieleden
- per E-mail: supremum@win.tue.nl

Met dank aan

Bij de voorplaat
Blijg nog even hangen!!
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Geplande aktiviteiten:

14-15 augustus Pre-Intro
19-23 augustus Intro
27 augustus Begin studiereis naar Frankrijk, Italie

 en Zwitserland
15 september Einde studiereis
20-22/27 september Zeilweek(end)
9 oktober Excursie naar CMG
12 oktober Nederlands Kampioenschap Program-

meren
18-20 oktober Follow-Up weekend

Verder vinden er in de loop van het jaar ook nog onder andere de volgende
evenementen plaats:

                Fotobijbestelborrel (met o.a. foto’s van de Intro)
                Zaalvoetbraltoernooi
                Squashtoernooi
                Ouderdag
                Darttoernooi
                Eindpresentatie studiereis
                Nog onbekend weekend
                Pooltoernooi
                Excursies
                Badmintontoernooi
                16e Hongarije-uitwisseling
                Actievelingenfeest
                Jaarboekuitreiking
                Veldvoetbraltoernooi
                Nog een zeilweekend
                Weer een darttoernooi
                Lustumviering
                Symposium
                15e Dies Natalis GEWIS
                Jeu de boules toernooi

Films en borrels:

En natuurlijk elke donderdagmiddag om 14:30 uur een steengoeie film met
aansluitend om 16:30 uur een gezellige borrel.

Agenda


