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Van de redactie

Beste lezers,

De laatste Supremum van dit kalenderjaar is het
voorwerp waar u zojuist in bent gaan lezen. De tijd
van licht en hoop komt naderbij en dat geldt ook
voor de Supremum.
Reden hiervoor is dat de Supremumredactie
wederom is versterkt. Deze keer heeft een nieuwe-
ling onder ons GEWISsers het aangedurfd toe te
treden tot het leger der pennen toetsenbordlikkers.
De commissie is weer goed gevuld, nu is voor mij
de tijd aangebroken dat ik met een gerust hart mijn
voorzitterstaken kan neerleggen en een gezonde
commissie kan overdragen aan het nieuwe boeg-
beeld van de Supremum. Wie dat zal zijn is nog
niet helemaal duidelijk, maar ten tijde dat dit blad
naar de drukker ging, werd er al (vanzelfsprekend)
door o.a. mijzelf flink gelobbyd om een zeker actief
GEWIS-lid annex Supremum-lid de troon doen
accepteren.
Ik kan u vertellen dat ik het goede voorgevoel heb
dat het wel in orde (is!) komt met de Supremum. Er
is niets beters dan met een veilig gevoel afscheid
kunnen nemen van een bloeiende commissie.
Laat ik mijn en uw aandacht weer eens vestigen op
dit blad. In deze uitgave treft u een nieuwe rubriek
,”Toe opa, vertel nog ’s”, aan. In deze rubriek mag
iedere werknemer van de faculteit zijn of haar visie
verspreiden (humoristisch en/of serieus) over de
veranderingen die de afgelopen jaren zijn opgetre-
den in het onderwijs, het gedrag van student en
docent, de studentenleven, etc. De heer De Graaf
heeft de spits afgebeten en de eerste aanzet gege-
ven voor dit nieuwe onderdeel van de Supremum.
Ik roep eenieder die iets op papier wil zetten voor
deze rubriek op dat ook zeerzeker te doen en dit
verhaal, liefst digitaal (ASCII), vervolgens naar de
Supremumcommissie te sturen.
Verder zijn de “Infima” terug van weggeweest. De
nodige spionnen zijn weer aan het werk gezet om
menig blunder en humoristische opmerking op
papier te zetten.
Tevens heeft ons aller Richard Braeken weer van
zich laten horen uit het verre Canada, hebben onze
commissies een verhaal klaar over allerlei activitei-
ten en hebben een aantal instellingen nog wat nut-
tige informatie beschikbaar gesteld.
Ik denk dat deze Supremum voor iedereen wat
biedt, dus besluit ik met u veel leesplezier en de
Supremum veel succes in de toekomst toe te wen-
sen.
Bovendien wens ik u namens de redactie een fijne
kersttijd en een verfrissend 1997 toe.

Geert van den Berge
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Wouter de Vaal

Aaaaah, het is weer zover, de lange winteravonden.. Kerstmannetje hier, boompje daar
en natuurlijk de kerstkaarten die je moet kopen, de kado’s (of is het nou cadeaus) voor
de familie en natuurlijk ben ik weer te laat met posten van de kaartjes. *zucht* Alweer
een jaar voorbij, of beter een half jaar. Het is alweer een half jaar geleden dat ik, samen
met 4 anderen, mij opofferde om in het GEWIS-bestuur te gaan. Ik word er helemaal
melangolisch van.
In de tussentijd hebben we een ontzettend gaaf darttoernooi gehad, een excursie naar
KPN en ondanks dat de TU officieel gesloten was, heeft onze goedheiligman Sint Nico-
laas de GEWIS-kamer op 5 december toch gevonden. En bovendien: de eerste tenta-
menperiode zit erop. Ik hoop dat iedereen een redelijk aantal studiepunten bij elkaar
heeft, anders zou het kunnen zijn dat Sinterklaas volgend jaar niet zo aardig zal zijn
(wat misschien kan uitmonden in een excursie naar Spanje).
Gelukkig zit er nog een half jaar aan te komen waarin GEWIS nog flink wat activiteit
gaat ontplooien. En dan praat ik over een winterbikkelweekend, een ouderdag, mede-
werkersborrels, een Hongarije-uitwisseling, een DET-dag, een zeilweekend, het een en
ander aan sporttoernooien (squash, voetbal) en om het denkniveau op peil te houden,
een schaaksimultaan tegen een bekende meester. Bovendien zal er van 12 tot en met 16
mei een Lustrumweek gehouden worden met op woensdag de 14e een symposium.
Kortom: er is veel te doen bij GEWIS de komende tijd.
Omdat er veel te doen is, zijn er ook mensen nodig. We zoeken bijvoorbeeld mensen
die de Intro in 1997 willen organiseren en de nieuwe jaarboekcommissie (SaGA) kan
nog versterking gebruiken. Daarom wil ik iedereen vragen die nog niet actief is en dat
wel wil worden om een keer naar de borrel te komen of gewoon een keer in de pauze
naar GEWIS te komen en mij of andere GEWISsers er over aan te spreken. Mij herken je
in ieder geval aan het gebrek aan lengte en het overschot aan breedte.
Verder wens ik iedereen een prettige kerstvakantie en een gelukkig nieuwjaar. Dat de
champagne u moge smaken,

Wouter de Vaal

P
ra

at
je

Van de voorzitter
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Universitaire Wiskunde Competitie

Aart Blokhuis

Al vele jaren bestaat er voor middelbare scholieren de Wiskunde Olympiade. Dit is een
wedstrijd waaraan in wiskunde geïnteresseerde leerlingen kunnen deelnemen en
waarbij hun een aantal wiskundige problemen wordt voorgezet. De leerlingen met de
beste resultaten komen in de nationale selectie en worden afgevaardigd naar de Inter-
nationale Wiskunde Olympiade. Sinds enkele jaren bestaat er in Nederland ook een fol-
low-up van de Wiskunde-Olympiade bestemd voor studenten: de Universitaire
Wiskunde Competitie onder auspiciën van het Wiskundig Genootschap. Sinds 1995
wordt de competitie medegeorganiseerd door de Vlaamse Wiskunde Olympiade en
kunnen ook Vlaamse studenten deelnemen.

Wie kan er aan deelnemen?
De deelname staat open voor iedereen die als student aan een Nederlandse of aan een
Vlaamse universiteit staat ingeschreven. Ook groepen studenten kunnen deelnemen.
Het doel is namelijk het bevorderen van de wiskundebeoefening in de ruimste zin van
het woord.

Organisatie van de competitie
Iedere competitie bestaat uit een aantal problemen. Er zijn problemen bij (aangegeven
met *) waarvan bij de Opgaven- en Beoordelingscommissie (O.B.C.) geen oplossing
bekend is. De opgaven zijn verkrijgbaar bij een bepaalde contactpersoon per universi-
teit, die voor interne publiciteit en verspreiding zorgt. Voor deze universiteit is dat Aart
Blokhuis. Ook zijn vanaf 1 december a.s. de opgaven te vinden op het internet onder de
volgende adressen:
http://aw.twi.tudelft.nl/umc/
http://www.kulak.ac.be/vwo/vwowww.html
De deelnemers krijgen zes à zeven weken de tijd om de problemen op te lossen, waar-
bij raadplegen van literatuur is toegestaan. Aan het einde van deze periode worden de
resultaten ingeleverd bij de contactpersoon aan de eigen universiteit, die de inschrij-
ving controleert en het werk doorstuurt naar de O.B.C. Met nadruk wordt gesteld dat
het niet noodzakelijk is alle problemen op te lossen. Een fraaie oplossing van één of
twee problemen is ook het inzenden waard!

Prijzen en publicaties
Aan inzendingen die daarvoor in aanmerking komen kunnen prijzen worden toege-
kend. Daarvoor is een prijzenpot beschikbaar. Een inzending van buitengewoon kwali-
teit kan worden voorgedragen voor een bijzondere prijs. Publicatie van
belangwekkende oplossingen in een daarvoor geschikt vaktijdschrift zal worden
bevorderd.

Oplossingstermijn en uitslag
Voor het studiejaar 1996-1997 loopt de vastgestelde oplossingstermijn van 1 december

1996 t/m 15 januari 1997. De prijsuitreiking zal voor de Nederlandse deelnemers plaats
vinden op het Nederlands Mathematisch Congres te Wageningen (3 en 4 april 1997).
Voor de Vlaamse deelnemers zullen de prijzen worden uitgereikt op de proclamatiebij-
eenkomst van de Vlaamse Wiskunde Olympiade (tweede helft mei 1997). Van 1 decem-
ber af zijn de opgaven te verkrijgen bij Aart Blokhuis, op kamer HG 9.88

Doe mee !!!
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Kwaliteit en Studeerbaarheid (K&S, SKS)
In het nieuws heb je de term `Kwaliteit & Studeerbaar-
heid’ vast wel eens horen langskomen. Ik hoop dat je na
dit stukje een beetje beter weet wat het inhoudt. Wil jij
ook je zegje over over SKS of andere onderwijszaken
doen, kom dan eens langs op een vergadering van de
StudentenRaad (elke maandag in collegeweken, 12.40-
13.15 in HG6.29)

Pieter Biemond

Wat vooraf ging: De operatie `Kwaliteit
en Studeerbaarheid’ startte in januari
1996 als een wonderbaarlijk uitvloeisel
van een groot conflict over collegegeld-
verhoging. Ritzen sloot eind ‘94 een deal
met bestuurders uit het hoger onderwijs
over, op termijn, duizend gulden extra
collegegeld. De studenten begaven zich
woedend op straat en op de rails van
Utrecht Centraal. Met slim spel kregen de
studenten de onderhandelingen her-
opend. Uiteindelijk bleef de helft van de
prijsverhoging overeind, mits gelijktijdig
de ‘studeerbaarheid’ van het hoger
onderwijs verbeterd zou worden. Het
parlement stemde in met dit akkoord,
waarmee ook een stimuleringspot van
vijfhonderd miljoen gulden gemoeid was.
Bij de uitvoering van dit akkoord zijn
minister, studentenbonden en instellin-
gen driezijdig van elkaar afhankelijk. Rit-
zen heeft de ijver van de instellingen
nodig om de prijsverhoging aanvaard te
krijgen; de studenten hebben de minister
nodig om de eis van beter studeerbare
programma’s overeind te houden; en de
instellingen doen mee om hun deel van
het half miljard binnen te halen.
Dit culmineert in een papierberg. Elke
universiteit of hogeschool heeft een kwa-
liteitsmanagementplan (KMP) ingediend.
Tegelijk is een eerste golf van vele hon-
derden studeerbaarheidsprojecten in-
gediend die met de vijfhonderd miljoen
betaald moeten worden. Bij dit alles zijn
twee scheidsrechters aangewezen. De
onafhankelijke commissie-Wijnen gaat de
massa projectvoorstellen toetsen. En de
inspectie beoordeelt de overkoepelende
kwaliteitsplannen.
Op vrijwel alle universiteiten is er voor
gekozen om in een keer al het geld
waarop aanspraak gemaakt kan worden
aan te vragen. In Eindhoven is echter
gekozen om gebruik te maken van de
mogelijkheid om de projectaanvragen in

drie tranches in te dienen. De eerste
tranche van Kwaliteit en Studeerbaarheid
(K&S) is, na enige vertraging, gestart. Van
de projectvoorstellen van de TUE zijn er
door de commissie Wijnen uiteindelijk
slechts een paar afgewezen. Voor W&I
zijn er alle vijf ingediende projecten goed-
gekeurd:

• WskI-1 Interactieve dictaten (voor
algebra 1 en 2)

• WskI-2 Statistics Teaching Laboratory
(StaTLab)

• WskI-3 Simulatiepracticum
• A-1 Voorkennistoets (voor startende

studenten)
• A-2 Computergebruik in service-

onderwijs wiskunde

Voorwaarde voor het toekennen van de
aangevraagde bedragen is de goedkeu-
ring van het kwaliteitsmanagementplan
(KMP) door de inspectie. Het TUE-plan
was in eerste instantie door de inspectie
afgekeurd omdat het niet voldeed aan de
voorgeschreven `format’.
Inmiddels is het tijd voor de tweede
tranche van K&S. In de universiteitsraad
van 30 september is hiervoor een proce-
durevoorstel gedaan door het CvB. In
deze procedure worden de tweede en
derde tranche toch weer gecombineerd
zodat nu nog maar één keer projectvoor-
stellen voor K&S moeten worden
geschreven. De minister had er in een
brief namelijk op aan gedrongen om de
projectvoorstellen in één keer te doen. De
vraag is bovendien hoeveel werkelijk
nieuwe plannen ontwikkeld kunnen/
moeten worden. Het ziet er namelijk naar
uit dat de “nieuwe” plannen voor een
groot deel een vervolg zijn op de plannen
die ingediend zijn in de eerste tranche.
Op de faculteiten zullen de opleidings-
commissies hiervoor meer direct worden
aangesproken. De opleidingscommissie is
namelijk het platform bij uitstek voor het
ontwikkelen van plannen binnen de
faculteit. De Opleidingscommissie Infor-
matica heeft al een aantal conceptplannen
voor de tweede tranche. Bij Wiskunde zal
het grootste gedeelte bestaan uit voortzet-
ting van de eerste tranche.
(Ik wil graag de PF bedanken, voor hun
materiaal over dit onderwerp)
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IZA UZOBONA
Eind augustus is het zover, dan gaat de GEWIS studie-
reis weer van start. Zoals jullie ondertussen wel zullen
weten gaat deze reis naar Zuid-Afrika, een wereld in één
land. Wij zijn met de SACOM, de commissie die dit alles
organiseert, al meer dan een half jaar druk bezig om ook
deze GEWIS studiereis tot een groot succes te maken.
De reis zal ongeveer drie weken duren en zal vrijwel
direct na de Intro 1997 aanvangen.

Sjoerd Huisman

Rond 25 augustus zullen we vanaf Schip-
hol richting Johannesburg vertrekken,
eenmaal hier aangekomen zullen we met-
een per touringcar doorreizen naar Preto-
ria. In Pretoria blijven we ongeveer een
week, hier zullen we de universiteit van
Pretoria en een aantal bedrijven bezoe-
ken. Tevens zullen we vanuit deze stad
uitstapjes ondernemen naar onder andere
Sun City (het Las Vegas van Zuid-Afrika)
en Kruger National Park (één van de
grootste natuurreservaten ter wereld).
Na Pretoria zullen we per touringcar naar
Bloemfontein, de gerechtelijke hoofdstad
van Zuid-Afrika, reizen. Een dag of drie
later zullen we, nog steeds met dezelfde

touringcar, in Durban arriveren. Naast
bedrijfs- en universiteitsbezoeken zal er
hier ook nog voldoende tijd zijn om op
het strand van Durban te genieten van
het sub-tropische klimaat. Waarschijnlijk
is er ook een mogelijkheid om te snorke-
len bij een koraalrif. Na een klein weekje
in deze stad zullen we per vliegtuig naar
Kaapstad reizen. Uiteraard zullen we ook
hier weer bedrijven en universiteiten
bezoeken, andere bezienswaardigheden
hier zijn de beroemde Tafelberg en
natuurlijk Kaap de Goede Hoop. Kaap-
stad wordt door velen beschouwd als de
mooiste stad ter wereld.
Mocht dit alles je interesse hebben
gewekt, dan kan je voor meer informatie
onze homepage bezoeken:
http://gewis.win.tue.nl/sacom.
Je kunt natuurlijk ook even binnenlopen
bij GEWIS en naar iemand van de
SACOM vragen. Er is plaats voor 17 deel-
nemers, 8 mensen hebben zich op het
moment van schrijven (eind november)
reeds ingeschreven. De inschrijving sluit
op vrijdag 17 januari 1997.
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Loopbaan Advies Centrum (LAC)
Deze informatie is van belang voor studenten, pas afge-
studeerden, AIO’s én bedrijven!

Ellen van den Heuvel, loopbaanadviseur LAC-TUE.

De tijd dat studenten zich pas aan het
eind van hun studie druk hoefden te
maken over het vinden van een passende
baan lijkt voorbij. Niet alleen omdat er
minder banen zijn, maar ook omdat afge-
studeerden zich steeds vaker tijdens hun
loopbaan op de arbeidsmarkt moeten
oriënteren. Vanwege flexibilisering van
arbeid lijken “banen voor het leven” ver-
leden tijd. Studenten en assistenten in
opleiding (AIO’s) van nu moeten zich tij-
dens hun studie al een beeld vormen van
de door hun gewenste toekomstige loop-
baan en zich oriënteren op de arbeids-
markt. Naast een goede oriëntatie zijn
ook een goede presentatie en communica-
tieve vaardigheden van groot belang.
Afgestudeerden komen vaak in multi-dis-
ciplinaire teams te werken, waar deze
vaardigheden goed van pas komen. Uit
onderzoekgegevens blijkt dat wiskundi-
gen gemiddeld 6 maanden werkloos zijn
na het afstuderen. Dus ook voor jullie is
het zeer interessant om je in een vroegtij-
dig stadium te oriënteren op de periode
na het afstuderen.
Arbeidsmarktoriëntatie en effectief solli-
citeren vergen een goede en intensieve
voorbereiding. Het LAC begeleidt stu-
denten, pas afgestudeerden en AIO’s
daarbij. Het LAC is onderdeel van de
Dienst Studenten Zaken die per 1 januari
1996 is opgericht. Het LAC zelf bestaat al
vanaf april 1994. Momenteel werken er
twee loopbaanadviseurs en een parttime
secretaresse (tel. 040 - 2474975).
Het LAC heeft drie hoofdactiviteiten:
1. Het geven van trainingen
2. Informatie verstrekken over de

arbeidsmarkt
3. Adviezen geven bij loopbaanvraag-

stukken.

1. Het geven van trainingen
Allereerst verzorgt het LAC natuurlijk
sollicitatietrainingen. Deze training
bestaat voor afstudeerders uit twee
modules. In de eerste module (drie mid-
dagen) leer je jezelf analyseren en vervol-
gens leer je in de tweede module (5
middagen en 1 avond) hoe je jezelf kunt
presenteren op de arbeidsmarkt. Als je
een half jaar voordat je gaat afstuderen

een training bij het LAC volgt, begin je op
tijd aan je arbeidsmarktoriëntatie. Voor
AIO’s organiseert het LAC een training (8
avonden) die speciaal voor deze doel-
groep “op maat” gemaakt is. Bij module 2
en de training voor AIO’s krijgt iedere
cursist een oefen-sollicitatiegesprek met
een recruiter uit het bedrijfsleven.
Naast de sollicitatietrainingen verzorgt
het LAC in opdracht van faculteiten en
andere TUE-organisaties cursussen op
het gebied van communicatieve vaardig-
heden, zoals bijvoorbeeld leidinggeven
en presenteren. In het voorjaar gaat het
LAC voor het eerst ook minitrainingen
organiseren. In één of twee dagdelen kun
je dan meer leren over bijvoorbeeld on-
derhandelen, assesment centers, psycho-
logische testen en netwerken. Let op de
aankondigingen in de Cursor en de pos-
ters die het LAC binnen de TUE zal
ophangen en geef je dan snel op!
Voor alle trainingen van het LAC geldt
dat ze erg praktijkgericht zijn. Gedurende
de trainingen worden veel oefeningen
afgewisseld met theorie.

2. Informatie verstrekken over de
arbeidsmarkt
Het LAC heeft een vacaturewand, waar
bedrijven gratis hun vacatures op kunnen
hangen (bedrijven kunnen hiervoor con-
tact opnemen met Ellen van den Heuvel,
loopbaanadviseur, tel. 040 - 2472451). Ook
ligt er veel bedrijfsmateriaal dat door
afstudeerders meegenomen kan worden.
Onlangs heeft het LAC een werkgevers-
bestand gekocht. De bedoeling is dat in
januari 1997 van 400 bedrijven de adres-
sen en contactpersonen in het bestand
zijn opgenomen. Studenten kunnen dan
in het werkgeversbestand zoeken naar
die bedrijven die in studenten van een
beppaalde studierichting geïnteresseerd
zijn. In het documentatiecentrum (dat in
het najaar 1996 in de Heronhal van het
Hoofdgebouw gebouwd wordt en in
januari klaar moet zijn!) kunnen studen-
ten dan het desbetreffende bedrijfsmateri-
aal erbij gaan zoeken.
Vanaf dit najaar organiseert het LAC
informatiebijeenkomsten, waarbij een
grote rol voor het bedrijfsleven is wegge-
legd. Bij elke bijeenkomst wordt een
bepaald thema toegelicht door medewer-
kers uit het bedrijfsleven, waarna gele-
genheid is tot het stellen van vragen. Zo is
bijvoorbeeld op 25 november 1996 de
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informatiebijeenkomst “werken als
manager” geweest, waaraan de bedrij-
ven Ericsson Telecommunicatie B.V. uit
Rijen en Mars B.V. uit Veghel hun mede-
werking hebben verleend.
In de infotheek van het LAC (nu nog gesi-
tueerd nabij het bureau studenten psy-
chologen, hoofdgebouw vloer 1) vind je
boeken, tijdschriften en naslagwerken
over solliciteren. Deze boeken kun je op je
gemak komen inkijken.

3 Adviezen geven bij loopbaanvraag-
stukken
Het LAC geeft individuele adviezen aan

studenten met specifieke loopbaanvraag-
stukken. Hiervoor kunnen afspraken
gemaakt worden met één van de twee
loopbaanadviseurs van het LAC (Hans
Peters, 040 - 2474686 of Ellen van den
Heuvel, 040 2472451).
Tenslotte kun je je sollicitatiebrieven en
CV’s gratis laten beoordelen bij het LAC.
Wil je meer weten over de activiteiten van
het LAC, kom dan eens langs in het
Hoofdgebouw, op de begane grond,
kamers 2,3 en 4. Of maak een afspraak
met één van de loopbaanadviseurs (tel.
040 - 247 4686/2451).
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Wiske weet raad
Dat studenten veelal slecht eten is alom bekend. GEWIS draagt hier nog eens een steentje aan bij
door het borrelsnoepassortiment een weinig uitgebreid te hebben. Hierbij is door de verantwoor-
delijke BAC echter niet nagedacht, waar hun acties allemaal toe leiden. Zie hier het probleem van
een zogenaamde koelkaststroper.

Wiske

Lieve Wiske,

Ik heb een probleem. Het zijn mijn eetgewoontes. De laatste tijd eet ik
zoveel Lila-pauzes en Brosjes dat ik bij het verorberen van normaal
voedsel last van indigestie, maagzweren, oprispingen, kronkelende dar-
men, exploderende appendices en een gasdruk van 20 ATM krijg.
Het drinken van bitter-lemon en cola heb ik maar opgegeven omdat dat
al mijn neus uit komt bruisen (het lijkt wel echte aspro, alleen krijg ik
hier hoofdpijn van).
Wiske, wat moet ik nu doen om weer een beetje normaal te worden ??

Best Brosje,

Ik zie je probleem in (echt waar).

Een beetje psychohomeopaat zal jou adviseren om 5 liter yakult achterover te
slaan of iets wat er op lijkt. Je darmen staan dan stijf van de bacillen en die kun-
nen dus niet meer kronkelen en die appendix is dan allang verteerd.
Nu heb ik het zelf niet zo op die bacteriedingen. Misschien moet je overstappen
op mensa-food, dan wen je t.z.t. wel aan ALLES.
Een derde oplossing is borrel-water. Een flinke dosis alcohol sjoed doe de trik.
Alles wordt dan sjemisj geheinigd en je splaakgebruik gaat erlop vooruit-ook-
nog!

Gloedjes,

Wisky  (Hik!)
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Follow-Up
(Bijna) elk jaar organiseert de Introcommissie een Fol-
low-Up voor de eerstejaars. Zo ook dit jaar. We hadden
ons oog laten vallen op een manege in de Brabantse
metropool De Mortel.

 De Introcommissie 1996

Na een dag vol hard werken, met busjes
scheuren en chinezen waren de voorbe-
reidingen getroffen voor de Follow-Up
van 1996. Inmiddels waren de meeste
deelnemers al verzameld bij GEWIS.
Om zes uur vertrok de eerste groep naar,
een voor hen, ongewisse bestemming.
Gewapend met een a4-tje met aanwijzin-
gen moesten zij proberen om op de plaats
van bestemming aan te komen. Ook de
andere fietsgroepen werden voorzien van
zo’n vodje om alles een beetje eerlijk te
houden. Sommige mensen hadden het
geluk(?) om in de buurt van de discofiets
te mogen fietsen, volledig verzorgd door
DJ Peter. Nadat iedereen vertrokken was,
kwamen wij weer in actie. Stijlvol spron-
gen we in de busjes en vertrokken naar
De Mortel. Ondanks dat we gewoon een
kaart bij hadden werd er toch nog (een
beetje) verkeerd gereden. Eenmaal aange-
komen op de bestemming, begon het
wachten op de eerstejaars. Onder het
genot van een pilsje en koffie (voor de
chauffeurs) wel te verstaan. Eindelijk
kwam de eerste groep aan. Na enige
omzwervingen door het Brabantse land
hadden zij dan toch de weg gevonden.
Als beloning voor het als eerste aanko-
men werden zij in een busje gedouwd en
heel ergens anders er weer uit gegooid.
Oftewel de dropping was begonnen. Tij-
dens het droppen kwamen we ook fiet-
sers tegen die verdacht veel leken op
GEWISsers. We waren zo aardig om ze
maar de goede kant op te sturen.
Na alle mensen op zo groot mogelijke
afstand van de manege gedropt te heb-
ben, gingen we voldaan terug. We dach-
ten dat we nu eindelijk van onze wel
verdiende rust te kunnen genieten.
FOUT! We waren nog niet eens gaan zit-
ten toen Roel ineens begon te piepen; het
bleek zijn zaktelefoon te zijn. Er was al
een groep gestrand in een nabij gelegen
dorp. Enkele leden van die groep waren
zo zat dat ze niet meer konden lopen.
Ward was nog wel in staat om ons busje
onder te kotsen. Geeft allemaal niets, kan
gewoon in de doofpot. Ondertussen kwa-
men er steeds meer mensen de manege

binnen. Zij werden vakkundig opgevan-
gen met heerlijke soep, klaargemaakt met
een geheime verhoudingen tussen water
en poeder. Dat was een groot succes, de
soep zit tegenwoordig zelfs in het assorti-
ment van de BAC. De laatste groep kwam
pas om half acht binnen, maar ze waren
wel de enige die alles op eigen kracht
gedaan hadden. Hulde. Spontaan werd
besloten om het zaterdagprogramma te
enigzins aan te passen, zodat de commis-
sie ook nog wat slaap kon pakken.
Zaterdag stond in het teken van de dispu-
ten. Eerst was er nog yogales van Jan en
Heleen om iedereen in hogere sferen te
brengen. Toen iedereen in harmonie met
zichzelf was, werd er gekookt door ons,
bijgestaan door enkele keukenprinsen en
-prinsessen. Het resultaat was heerlijke
chili con carne met een beetje (2/3 blikje
dus, red.) cayennepeper en spaghetti
waar menig Italiaan jaloers op zou zijn
geweest. Na dit verrukkelijk maal was het
de beurt aan de Weereld. Zij hadden een
ingenieus bosspel ontwikkeld voor, jawel,
in de bossen. Eerst een stukje fietsen dus
(wij natuurlijk met de busjes, want we
waren onze fietsen vergeten). Toen ieder-
een het spel begreep en de groepen waren
ingedeeld, ging iedereen enthousiast en
voorzien van de nodige alcohol, het bos
in. Helaas was het al zo donker dat je
nauwelijks iets kon zien. Toch was het
spel wel geslaagd. Toen iedereen uit het
bos te voorschijn was gekomen werd er
weer terug gefietst naar de manege.
Eenmaal aangekomen (met de busjes)
begon ZAT de voorbereidingen voor hun
activiteit, een worstenvreetwedstrijd.
Ingrediënten: 96 blikjes knakworst. De
aanwezige ZAT-lappen stonden in de
keuken te zwoegen om de worstjes op te
warmen, zodat de wedstrijd kon begin-
nen. Het was de bedoeling om zoveel
mogelijk worstjes op te eten binnen een
kwartier. Enkele deelnemers hadden ech-
ter een compleet team ingezet om zoveel
mogelijk worstjes te verduisteren. Win-
naar van de wedstrijd was Mark Braspen-
ning die het voor elkaar kreeg om 46
worstjes op te eten. Mark Hermeling wist
36 weg te werken (onder zijn schoenen,
achter zijn T-shirt en aan Peter en Peer).
Hiervoor kreeg hij een extra prijs name-
lijk een tray-tje worst. De stemming zat er
die avond goed in. Er werd driftig gezon-
gen, gedronken en film gekeken. Som-
mige mensen zijn helaas halverwege de
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avond afgehaakt door overmatige alco-
holconsumptie, maar Peer, dat kan ieder-
een gebeuren.
Zondagochtend stonden wij alweer klaar
met een heerlijk ontbijt met gebakken eie-
ren en jus. Iedereen genoot zichtbaar,
zodat wij als commissie en voldaan
gevoel kregen.Toen was het tijd voor

puinruimen en opzouten. Gelukkig ging
dat allemaal vrij vlot en konden we nog
mooi op tijd in Eindhoven zijn, alwaar de
helft van de commissie nog even naar
PSV-Feyenoord (7-2) ging kijken om het
weekend ook nog geslaagd te laten eindi-
gen.

12
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It was five years ago...
...of vroeger zou ik gezegd hebben. Vroe-
ger toen alles nog goed liep. In de vorige
Supremum heeft u kunnen lezen hoe
catastrofaal het bestuur na onze zond-
vloed heeft geregeerd. Met enige trots
vermeldt de ex-voorzitter dat de langste
ALV aller tijden op hun naam staat. Waar
sommigen uren en zelfs dagen voor nodig
hadden, deden wij dat in een half uurtje.
Ja, kort maar krachtig is kenmerkend
voor ons bestuur.
In die tijd, vroeger, was het een sport om
als bestuur van de leden te winnen. Nu
kunt u zich afvragen: “Wat valt er te win-
nen? Het bestuur is er toch voor de
leden?”. Nou een heleboel. Het begon
allemaal met de flipperkast die met een
overweldigend aantal stemmen voor, in
die tijd is geïntroduceerd. Een overwin-
ning van het bestuur, want tot voor die
tijd konden de leden als flipperkast-vijan-
dig omschreven worden. Een tweede
memorabele overwinning was de finan-
ciële afwikkeling van het geweldige Mid-
winterweekend. Sinds jaar en dag wordt
dit georganiseerd door het houthakkers-
dispuut “De Moot” (intussen hebben de
mannen van ‘Op Commando’ deze taak
op zich genomen, red.) en sinds jaar en
dag is er sprake van een enorm tekort op
de eindafrekening. De wat oudere leden
herinneren zich ongetwijfeld nog het tien-
tje van Jan (i.t.t. het kwartje van Kok). Tij-
dens de ALV moest dan zo’n tekortje
weggewerkt worden. Het voordeel hier
was dat de leden van “De Moot” tegelij-
kertijd bestuursfuncties bekleedden. Na
een zorgvuldig uitgekiende strategie, met
een agenda die te laat was ingediend,
zoetmakende koffie met koekjes en.......
een gratis rondje na afloop, stemden zij

unaniem voor een extra gift. Een derde
anekdote is tevens een tip voor diegene
die na een jaar lang de ondankbare taak
van de financiële man vervuld te hebben,
hun meesterwerk aan de KKK en de ALV
mogen presenteren.
Punt 1: de KKK rekent nooit aan boek-
houdingen en zal dus niets vinden. Zorg
wel dat er een biertje klaar staat.
Punt 2: de ALV wil bloed zien. Dus dat
geef je ze. Tijdens de presentatie van de
jaarcijfers, zorg je dat de optelling van de
cijfers achter de komma (de centen dus)
niet klopt. En ja hoor, daar dienen de eer-
ste ‘zeikerds’ zich aan.
Na wat heen en weer gekibbel geef je je
dan uiteindelijk ‘gewonnen’. Wat de ALV
natuurlijk niet weet is dat er niets van de
cijfers voor de komma klopt. Nu kan ik
de gehele Supremum wel vullen met suc-
cesverhalen, maar ook wij hebben jam-
merlijk gefaald. En achteraf ben ik blij. Ter
ere van het vorige lustrum werd een wed-
strijd uitgeschreven om een nieuw logo
voor GEWIS te ontwerpen. Een leuk idee,
leek het, maar al gauw was GEWIS ver-
deeld in twee kampen. Nadat de rook
was opgetrokken bleek dat een kleine
meerderheid voor een nieuw logo had
gestemd. Maar -gelukkig- was dat niet
genoeg, omdat hiervoor een tweederde
meerderheid nodig was. Zo komt het dat
GEWIS na al die jaren nog steeds dat-
zelfde logo heeft weten te behouden. En
weet je, volgens mij komt ie binnenkort
weer in de mode.

GEWIS gefeliciteerd!

Thomas de Nooij,
Voorzitter 1991-1992
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De Leeuw Bierbrouwerij

Gerst Granneman

Op dinsdag 22 oktober was het weer
zover. Er moest een brouwerij bezocht
worden. Na de enorme Heineken brou-
werij in Den Bosch wilden we wel eens
wat kleins en was ons oog gevallen op
Brouwerij De Leeuw in Valkenburg. Het
was nog gratis ook. En nou ben ik trou-
wens vergeten dat we tussendoor ook
nog even bij De Ridder zijn langsgeweest,
ergens in februari of zo en dat is natuur-
lijk ook niet zo’n grote.
Maar goed, na een lange reis naar het zui-
den kwamen we niet veel te laat aan in
Valkenburg. Vanaf het station was het een
klein eindje lopen naar de brouwerij -
Peter van Venrooij wist de weg - en het
was nog mooi weer ook. Aangekomen bij
de brouwerij werden we verwelkomd
door Wim Vinken. Eerst kregen we een
korte film over het verleden van de brou-
werij. Daarna een standaard stukje over
het maken van bier en de beste ingredien-
ten die ze daarin gebruiken, hop, gerst,
water en gist. En vervolgens een opsom-
ming van het assortiment. Het was een
verjaard filmpje wat te zien was aan de
verouderde etiketten (Gerst is een kenner,
red.). Na de film kregen we de rondlei-
ding en gingen we rondlopen over het
terrein van de brouwerij. Toen we langs
de hoge stapels pallets met lege kratjes
kwamen, stonden er ook nog een heleboel
kratjes van andere merken. We vroegen
wat die hier deden en Wim begon met een
heel verhaal over de trappistenbrouwe-
rijen en alles en dat dat een beschermde
naam was. Vervolgens staken we via aan
smal bruggetje de Geul over en kwamen
we in het moutgebouw. In dit gebouw
wordt de verschillende soorten mout
opgeslagen in hoge tanks. Via lange bui-
zen die over de Geul naar het brouwhuis
lopen wordt de mout getransporteerd.
Bijzonder geinig allemaal. Toen we het
bruggetje weer waren overgestoken kre-
gen we het rad te zien. Vroeger werd alle
energie die nodig was om bier te brouwen
door het waterrad opgewekt. Het wordt
goed onderhouden en het zorgt nog voor
ongeveer 8 procent van de totale energie,
iets wat vrij uniek is. Er ging een dekseltje
open zodat we het systeem konden bekij-
ken en er werd ook nog een lichtje aange-
daan zodat er echt wat te zien was.
Vervolgens liepen we door allerlei kamer-

tjes naar de brouwzaal. Daar werden een
paar foto’s gemaakt en Wim zei dat we
die later af mochten rekenen. Daarna
kwamen we bij de lagertanks terecht,
waar altijd weer aan de raarste dingen
wordt gedacht. De lagertanks hadden een
flinke totaalcapaciteit en er is genoeg
ruimte om in de toekomst meer bier te
produceren. We kregen langzamerhand
een gezonde dorst, maar eerst kregen we
nog enkele antieke machines te zien die
rond de eeuwwisseling gebruikt werden
en die op de oude houten warme zolder
stonden. Op het einde van de excursie lie-
pen we door een trappenhuis en de vloer
was een rooster, en de vloer daaronder
ook en Wim zei dat men op die manier
maar een vloer hoefde te poetsen, de
onderste. Na de brouwerij verlaten te
hebben liepen we naar het café ernaast
dat ook van De Leeuw was. We begonnen
maar met een pilsje in de veronderstelling
van “aah dat wordt zuipen hè”. Dat viel
echter tegen, want we kregen daarna nog
maar twee bieren aangeboden, maar dat
kwam mooi uit want we hadden ver-
zuimd een cadeau te kopen. Antoine had
nog een glas gekocht in het winkeltje.
Toen werden we uitgezwaaid en liepen
we naar Valkenburg City. Op tweeën-
twintig oktober is het daar nog aardig
toeristisch, maar ja, wat wil je als het zo’n
mooi weer is. Het was echter wel een
beetje fris, dus zijn we maar niet op een
terras gaan zitten maar ergens in een café
aan de bar. Het café heette De Valleke-
burg maar daar was verder weinig te
beleven. Maar ze hadden wel bockbier.
Peter wist nog wel een ander café en daar
zijn we toen maar heen gegaan. We heb-
ben ook nog ergens pizza gegeten en nog
weer een ander café opgezocht en na een
tijdje zijn we maar in de trein gestapt met
het idee daar nog een cafeetje te bekijken,
hoewel we na de Ridderbrouwerijexcur-
sie daar niet echt lekker in slaagden. Dus
zijn we toch maar in de trein naar Eindho-
ven gestapt. De meeste van ons gingen
toen naar huis of ergens anders heen en
de rest is naar de AOR gegaan, want het
was tenslotte bieravond. De conclusie
was dat het een mooie dag was geweest,
en we kijken alvast weer uit naar een vol-
gende brouwerij.

Namens de BAC,
Gerst Granneman.
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Natuurlijk kan dit derde lustrum niet onopgemerkt voorbij gaan. Vele activiteiten van
GEWIS worden nu al georganiseerd onder het mom van GEWIS 15 jaar! Daarnaast
heeft een team van 8 personen bestaande uit Ger Savelkoul, Joris Janssen, Anouke Coe-
negracht, Roel Moonen, Silvia Verspagen, Wouter de Vaal en Caroline Vrijland en mij-
zelf, de zware taak op zich genomen om voor GEWIS dè feestweek van het jaar, nee,
van de afgelopen vijf jaar te organiseren.
Het motto van ons derde lustrum zal zijn, jawel, “3 maal = feestrecht”. In de feestweek,
die is gepland van 12 mei t/m 16 mei 1997 zullen er velerlei activiteiten worden geor-
ganiseerd. We beginnen maandags met de officiële opening van het Lustrum (logisch,
nietwaar?), die gevolgd wordt door de reünistenmiddag en -avond. De dag erna testen
we de conditie van de gemiddelde GEWISser door middel van het Lustrum Sporttoer-
nooi. Dit toernooi wordt afgesloten met een historische voetbalwedstrijd tussen een
aantal fanatieke GEWISsers en de Old Soccers, de voetbalbikkels van de faculteit. ’s
Avonds volgt een cantus waarna we ons bed gaan opzoeken. Deze dag moet een goede
voorbereiding zijn voor het Symposium “Meer weten?” dat op woensdag zal plaats-
vinden. Na deze psychisch zware dag is het ’s avonds tijd voor de nog nader te bepalen
Lustrum film. De donderdag staat voor uitslapen. Tenminste tot een uur of twaalf à één
’s middags. Dan mag het bestuur naar de voorgrond treden. Zij zullen een culturele bij-
drage of iets dergelijks leveren, waarna zij tijdens de receptie de felicitaties van alle
leden, faculteitsmedewerkers en collegaverenigingen in ontvangst mogen nemen. Dit
officiële gedeelte zal gevolgd worden door een enorm lustrumfeest. Tijdens dit feest
van zo’n 1000 à 1500 man zal waarschijnlijk de band Van Dik Hout optreden. De week
zal dan worden afgesloten met een gezellige avond op vrijdag.
Al met al zal het Lustrum een flink drukke en gezellige week worden. We hopen dan
ook dat jullie de Lustrumweek massaal zullen bezoeken. In het begin van 1997 zullen
we jullie nog gedetailleerder op de hoogte brengen van het programma.

Tot dan!
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3 maal = feestrecht
Zoals velen van jullie al weten, is GEWIS opgericht halverwege het jaar 1982. Gelukkig hebben we
een hoop wiskundigen in voorraad, die na aftrek van dit jaartal van het getal 1997 tot de conclusie
komen dat de uitkomst van deze wiskundige bewerking 15 moet zijn (voor de informatici onder
ons, pak je rekenmachine danwel PeeCee om dit antwoord te controleren). Jawel, 15 jaar GEWIS!!
“Hoe krijg je het voor elkaar?!”, zal menigeen denken. Welnu, dat is niet (?) belangrijk. Het draait
om de wijze waarop dit heuglijke feit gevierd gaat worden.

Geert van den Berge

15



In
fo

Van brie, pasta en Milka-koeien
Elk jaar organiseert GEWIS een studiereis naar verre
oorden. Omdat Australië slechts één land is, werden dit
jaar maar liefst drie landen verrijkt met de komst van een
stel GEWISsers. Voor uitgebreide verslagen van deze
reis verwijs ik u naar de publicatietafels bij GEWIS. Nu
volgt een deel van de ervaringen van de voorzitter.

Marije Arnoldus

Het begon allemaal op dinsdag 27 augus-
tus. Het was al avond en langzaamaan
begon iedereen die mee wilde op studie-
reis zich te verzamelen in het hoofdge-
bouw. Toen eindelijk ook de bus
arriveerde, was de tijd daar om.... naar de
AOR te gaan. Want natuurlijk moest er
nog afscheid genomen worden van gelief-
den, familie, bekenden en andere aan-
hang. Toen we dan eindelijk echt wilden
vertrekken, kwam Cor op het idee om zijn
paspoort, dat een paar dagen eerder was
gestolen, te gaan zoeken (Hij wist echter
niet dat het gestolen was, vandaar).
Uiteindelijk konden we dan toch vertrek-
ken. Na wat inleidende praatjes, waarvan
dat van Harry toch wel de interessantste
was, waren we dan eindelijk echt op weg.
De organisatie had de mogelijkheid gege-
ven aan de deelnemers om blikjes te nut-
tigen in de bus, gekoeld en al. Hier stond
een geringe vergoeding tegenover. Ook
hadden een paar deelnemers het wilde
idee gekregen om achter in de bus nog
een bar met sterke drank in te richten. Je
begrijpt wel dat de meeste deelnemers dit
zich goed lieten smaken en dus werd het
na een tijdje gezelligheid opvallend rustig
in de bus.
Na een stop in Luxemburg en een ergens
halverwege Frankrijk kwamen we de vol-
gende morgen aan in Lyon, waar Harry
een welverdiende dagrust ging houden.
Ondertussen maakten wij in groepjes
Lyon onveilig. Dit was heel vermoeiend
en echt bijzondere dingen zijn er niet
gebeurd. Ik moet echter wel vermelden
dat Phap die dag niet met zijn hoofd bij
de FISCO’96 was. Toch heeft hij het wel
heel gezellig gehad. Gelukkig maar. ’s
Avonds reden we weer door naar Mar-
seille.
Toen we hier diezelfde avond aankwa-
men, waren we in licht euforische stem-
ming. We kregen namelijk het ontbijt in
het hotel al betaald! Verder waren we ook
heel gelukkig omdat we dicht bij het cen-
trum zaten en dus alles lopend konden
bereiken. Die avond is er verder niet veel

bijzonders meer gebeurd. De volgende
dag begon de echte studiereis dan. We
gingen met de bus naar de universiteits-
campus van Marseille, waar we een aan-
tal lezingen van twee bedrijven te horen
kregen. ’s Avonds was weer stappen en
de volgende ochtend weer vroeg op,
want we zouden naar een dorpje bij Nice
gaan om daar een onderzoekscentrum te
bezoeken. We waren veel te vroeg ver-
trokken dus namen we de toeristische
route, zodat we toch nog een half uur te
laat daar aankwamen. Harry heeft ons
zijn klimmerskwaliteiten getoond en we
waren enorm onder de indruk. In totaal
zijn we twee uur daar geweest en over de
terugweg hebben we weer ontzettend
lang gedaan.
De laatste dag dat we in Marseille waren,
zouden we naar zo’n enig eiland gaan,
waar je lekker kon zwemmen en zonnen.
Gelukkig waren de weergoden ons goed-
gezind en dus deden we niets anders dan
bovengenoemde activiteiten uitvoeren.
Kortom, een perfecte dag.
De volgende dag vertrokken we naar
Turijn. Hoe dichter we in de buurt kwa-
men, hoe donkerder de lucht werd. Na
wat geouwehoer bij de grens, Harry
wilde snel doorrijden met de helft van de
groep, kwamen we toch nog in Turijn aan.
We hadden een hotel, dat nog meer in het
centrum lag dan het vorige. Hier kon de
bus niet eens komen. Die dag is er niets
meer gebeurd en ook de volgende dagen
gebeurde er weinig noemenswaardige
dingen. We hebben de universiteit van
Turijn bezocht en twee bedrijven. Een van
die bedrijven wist wel hoe wij, gefrus-
teerde TU-jochies ons vermaakten.
Namelijk met blauwe en gele program-
mablaadjes, waardoor sommigen intens
gelukkig waren en anderen weer niet.
In Turijn regende het de eerste twee
dagen veel maar de laatste dag, toen we
vrij waren, brak onze vriend de zon weer
door. Wat hadden we een geluk. Bijna
vergeet ik hiertussen nog te vermelden
dat we een gezellige avond hebben gehad
met de Turijnse student.
Na Turijn was Milaan aan de beurt, waar
we ook tijdens het weekend zouden zijn.
We kwamen aan en moesten vrij snel al
weer weg naar de universiteit van Mil-
aan. Helaas voor twee pechvogels en de
buschauffeur was het nodig kaartjes te
kopen voor de belangrijke wedstrijd van
zondag. Deze 3 personen hebben dan ook
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de hele universiteit van Milaan alleen
maar van buiten gezien. Na afloop van
het bezoek bleek dat Marije de medewer-
kers van de universiteit flink in hun
hemd had gezet met haar vlotte Italiaanse
babbel, welke ons wel vaker van pas was
gekomen.
Hierna volgden nog twee bezoeken aan
bedrijven in Milaan. Beide op vrijdag. We
bezochten het Italiaanse Libertel en de
elektriciteitsmaatschappij van Milaan. De
zaterdag was gepland om naar het Como-
meer te gaan, maar na een goede impro-
visatie van Harry’s kant is een deel naar
het Lago-Maggiore gegaan. De rest had
die dag vrij en heeft de Milanese terras-
sen verkend.
Nu was het dan eindelijk zondag 8 sep-
tember. De dag waarop iedereen in span-
ning had gewacht. We zouden naar San
Siro gaan. Hier voetbalde namelijk AC
Milan, zonder de twee bekende Neder-
landers die daar voetballen, tegen Hellas
Verona (ook zonder Nederlanders overi-
gens). Na wat geren heen en weer buiten
het stadion gingen we naar binnen. Het
bleek dat je er erg sympathiek uit moest
zien om met de nodige spullen naar bin-
nen te komen. Zo werd van de een zijn
muntgeld in beslag genomen, van de
ander zijn toeter en weer een ander liep
zo met een volle rugzak het stadion bin-
nen. Vanwege privacy noem ik hier geen
namen. Milan won met 4-1 en iedereen
was ontzettend blij. Nu was Milaan ook
weer ten einde en gingen we het grootse
Italië verlaten. Dit alles gebeurde op 9
september. De dag dat Luuk jarig was.
Wat een feest, zeker toen hij ook nog eens
begon te trakteren. Wat is die Luuk toch
een goeie vent.
Harry dacht goedkoop voor ons te zijn,
door de dure toltunnels te mijden, maar
in plaats daarvan een col van de buitenca-
tegorie te nemen. Wij waren het hier alle-
maal mee eens, behalve die ‘vriendelijke’
politieman, die ons terugstuurde. Wat
bleek: we waren 7 keer te zwaar voor de
berg en een meter te breed. Het verve-
lende van deze hele situatie was dat we
bijna boven waren toen we terug werden
gestuurd. Dus Harry een stukje achteruit
de steile berg af met zijn vingers in zijn
neus. En toen toch maar een tunnel door.
We waren in Zwitserland.
Wat was dat wennen. Geen scooters die
overal tussendoor schieten en geen auto’s
die denken dat ze alleen op de weg zitten.

Gewoon gezellige mensen die ook nog
een bepaalde vorm van rijvaardigheid
hebben. Harry moest zich weer helemaal
aanpassen. In Genève zaten we in een
jeugdherberg. Dit betekende dat we
vroeg binnen moesten zijn en zeker geen
alcohol mochten nuttigen of mochten
eten op de kamers. Wel zijn we naar de
VN geweest, naar de universiteit van
Lausanne, naar Charmilles Technologies,
naar het CERN en naar ITU. Dit alles in
omgekeerde volgorde. Het was allemaal
zeer interessant, zeker het CERN, waar
we wel heel diep onder de grond zaten in
de grootste deeltjesversneller ter wereld!
We waren zelfs zonder paspoort Frank-
rijk in- en uitgekomen. Geweldig!
Na Genève reden we in een ruk door naar
Parijs. Daar kwamen we vrijdag 13 sep-
tember ’s ochtends vroeg aan. We hadden
hier gewoon de hele dag vrij. ’s Avonds
zouden we met z’n allen gaan eten in een
restaurant dat Roel en Harry hadden uit-
gezocht. Overdag is iedereen overal
geweest, waar je geweest moet zijn in
Parijs en we waren allemaal op tijd bij de
Eiffeltoren om samen te gaan eten. We
hebben heerlijk gechineesd. Verschillende
speeches volgden. Iedereen bedankte
iedereen en nog meer van dat geslijm.
Hierna was iedereen weer vrij om zich
voor te bereiden op het slotspektakel van
deze studiereis. Dit zou zaterdag plaats-
vinden: Euro-Disney.
Dit was lachen, gieren, brullen. Kortom
een waar genot en beregezellig. Iedereen
heeft zich hier een dag uitgeleefd en ’s
avonds genoten van de lichtjesparade.
Toen we hier weggingen verraste Harry
ons nog met een lichttoer door Parijs.
Hier heeft een aantal mensen niet veel
meer van mee gekregen door vallende
vermoeidheid. Maar diegenen die wak-
ker gebleven zijn hebben zeker genoten.
Nu was de studiereis dan toch op z’n
einde aan het raken. Na nog een paar
stops onderweg, waarbij we bijna Silvia
nog kwijt waren geraakt, kwamen we
weer terug in Eindhoven. Hier stond
Wouter ons al op te wachten. Hij had
voor ons inkopen gedaan, zodat we geen
honger en dorst hoefden te lijden bij aan-
komst. Wouter bedankt. Iedereen heeft
hier lekker gesmikkeld en is daarna naar
huis gegaan om lekker te gaan dromen
van een leuke, maar vermoeiende studie-
reis waarop iedereen zich goed vermaakt
heeft.
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The Canadian Dream
Richard Braeken volbracht zijn afstudeerperiode in Tor-
onto, Canada. Toen hij in augustus ’95 bij de vakgroep
Informatiesystemen zijn bul in ontvangst mocht nemen,
besloot hij om terug te keren naar Canada.

Richard Braeken

Eigenlijk begon mijn ‘internationale’ car-
rière in 1993 toen ik als mede-organisator
deelnam aan de GEWIS-studiereis naar
Japan. Eenmaal weer terug in ons kikker-
landje sloop het verlangen in me om voor
langere tijd in het buitenland te studeren.
Een mogelijkheid om dat in België te
doen werd afgewimpeld omdat Gronin-
gen voor mij, Limburger in hart en nieren,
meer buitenland was dan België. Mede
omdat een aantal goede studievrienden
reeds hun afstudeerperiode in Canada
had doorgebracht, kreeg dit ‘Maple Leafs’
land mijn voorkeur en in september ’94
vertrok ik naar Toronto.
Daar verbleef ik 10 maanden waar ik met
succes en met veel plezier mijn afstudeer-
project afrondde. De stad was me erg
goed bevallen en ik had vele nieuwe
vrienden gemaakt. Kortom, ik had met
volle teugen van mijn verblijf in Canada
genoten en nauwelijks heimwee naar huis
gehad. Nee, met pijn in mijn hart verliet
ik Toronto.
En dan heb je je afstudeerpraatje achter
de rug en realiseer je je ‘plotseling’ dat
voor het eerst in je leven onduidelijk is
wat je voor de komende maanden (jaren?)
gaat doen. Ik kon alle richtingen op. Mijn
lot lag nu in mijn eigen handen.
Men moet namelijk weten dat ik tijdens
mijn Canadees verblijf me niet zo over
mijn verdere loopbaan bekommerd had.
Dat kwam ten eerste omdat de afstand
met Nederland te groot was om serieus
op de arbeidsmarkt rond te kijken. Ten
tweede, en tevens de belangrijkste reden,
ging ik er van uit dat ik mijn militaire
dienstplicht moest vervullen.
Dat laatste gebeurde dus niet, maar dat
hoorde ik pas toen ik weer thuis was.
Daarnaast waren de mogelijkheden voor
een afgestudeerd informaticus tijdens
mijn absentie op een positieve manier
veranderd, waardoor mijn positie op de
arbeidsmarkt er niet minder sterk op was
geworden.
Met dit in mijn achterhoofd ging ik
serieus nadenken over wat ik nu precies
wilde en wat mijn ambities waren. Daar-
naast kwam ook nog het verlangen
opborrelen om terug te keren naar

Canada. In eerste instantie was dit laatste
niet serieus, maar hoe langer ik erover
nadacht, des te aantrekkelijker het idee
werd. Op een gegeven moment heb ik
mezelf een ultimatum gesteld en aan het
einde ervan moest ik zeker weten of ik er
serieus voor wilde gaan.
Ik had, net zoals zoveel anderen, de ambi-
tie om in het buitenland te werken en net
zoals velen kon ik wel voor een interna-
tionaal opererend bedrijf gaan werken en
dan hopen dat ik binnen een paar jaar de
gelegenheid zou krijgen om buiten onze
landsgrenzen te gaan kijken, maar wie
weet hoe ik over een aantal jaar erover
zou denken. Misschien was mijn leefsi-
tuatie wel dusdanig veranderd dat ik dan
misschien niet meer wilde of, wat nog
erger zou zijn, niet meer kon. De vraag
was of ik dit risico wilde nemen en of dat
ik niet een meer direktere manier wilde
proberen.
Nu had ik contacten in Toronto en ook
daar was de arbeidsmarkt redelijk posi-
tief gestemd. Daarnaast heb ik een hekel
om dingen uit te stellen omdat een uitstel
vaak tot een afstel leidt. Omdat ik bang
was dat ik later spijt van mijn uitstel zou
gaan krijgen besloot ik om het erop te
gaan wagen.
Ik informeerde mijn Canadese professor,
die enthousiast op mijn beslissing rea-
geerde. We keken naar de mogelijkheid
om vanuit Nederland een baan bij een
Canadees bedrijf te regelen. Er werd wel
contact met een bedrijf gelegd maar er
werd meer tijd verloren dan progressie
geboekt. Weken verstreken zonder resul-
taat. De afstand bleek toch een te grote
hindernis te zijn.
Ondertussen was de kersttijd aangebro-
ken en voor de tweede keer moest ik een
knoop doorhakken. De manier zoals het
nu gegaan was werkte niet en ik besloot
het radicaler aan te pakken. Ik zou gaan
uitzoeken wat de procedures zouden zijn
om een immigrant te worden. Niet dat ik
de ambitie had en heb om de rest van
mijn leven in Canada door te brengen,
maar dit bleek de makkelijkste manier te
zijn om er te settelen.
De eerste berichten waren ontmoedigend.
Het zou gemakkelijk 6 tot 18 maanden
kunnen gaan duren en het was tevens
niet goedkoop. Op datzelfde moment
besloot ik op zoek te gaan naar tijdelijk
werk en al vrij vlug vond ik die baan en
wel bij de vakgroep waar ik was afgestu-
deerd. Wie me een jaar ervoor verteld had
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dat ik op de TU zou gaan werken had ik
waarschijnlijk voor gek verklaard en nu
zat ik er en het beviel me nog goed ook.
Ik heb er met veel plezier gewerkt. Meer
dan ik had kunnen vermoeden beviel het
me om aan de ‘andere kant’ te mogen
werken.
In februari kreeg ik de aanvraagformulie-
ren binnen en toen begon het echte werk
pas echt. Van allerlei instanties moest ik
allerlei verklaringen en documenten ver-
zamelen. Zo moest ik bijvoorbeeld naar
Den Haag om bij de Canadese ambassade
mijn bewijs van goed gedrag over mijn
Canadese periode af te gaan halen. In de
tussentijd had ik allerlei informatie van
het net afgeschraapt die me zouden hel-
pen bij het invullen van de formulieren.
Ik had bijvoorbeeld niet de vereiste werk-
ervaring van 1 jaar, maar ik had verno-
men dat je daarvoor je afstudeeropdracht
kon gebruiken, ondanks dat toch duide-
lijk in de papieren stond dat dit niet kon.
Mijn Canadese professor schreef voor mij
twee brieven waarin hij duidelijk maakte
wat mijn werkzaamheden voor hem
waren en dat hij geen problemen voor me
zag om mij aan ‘the Canadian Way of
Life’ aan te passen, wat ook een van de
vereisten was.
Toen ik alle papieren na twee maanden
bij elkaar had verzameld was het tijd
voor mijn medische keuring. Hiervoor
hoefde ik niet de stadsgrenzen te over-
schrijden, want de personen die dit doen
zitten verspreid over het hele land. De
mijne was een gepensioneerde huisarts
die me kleurrijk begon te vertellen over
zijn kinderen die ook in Canada wonen.
Het onderzoek bevatte naast de gebruike-
lijke testen ook een bloed- en een urine-
onderzoek om er maar zeker van te zijn
dat ik geen bedreiging vormde voor de
Canadese gezondheidstaat.
Het is niet al te moeilijk om een Canadees
immigratievisum te krijgen, mits je aan
bepaalde voorwaarden voldoet. Om het
papiertje te krijgen dient men een mini-
mum aantal punten te hebben. Deze pun-
ten krijg je voor verschillende aspecten.
Zo wordt er gekeken naar leeftijd, oplei-
ding, werkervaring, talenkennis en aan-
pasbaarheid. Voor een pas afgestudeerde
informaticus, zoals ondergetekende, mag
dit geen probleem zijn, maar een pro-
bleem is het wel voor de lager opgelei-
den. Een groot deel van alle Canadese
immigranten, en dat zijn er per jaar onge-
veer 200.000, heeft dan ook een behoor-
lijke opleiding achter de rug.

Amper 1 maand na mijn medische keu-
ring had ik mijn visum in mijn bezit. Dit
verraste mij zelfs, maar het bleek dat de
“High Commission” in Londen tot de
snelst reagerende instellingen behoorde.
Waar anderen een jaar nodig hebben,
hadden ze in Londen maar een maand
nodig. Hulde.
Ik kreeg de papieren in mei maar had zelf
plannen om pas in het najaar terug te
keren naar Canada. In de tussenliggende
periode moesten er allerlei dingen gere-
geld worden. Ik kon bijvoorbeeld niet al
mijn bezittingen meenemen. Ik heb dan
ook geregeld met een grote vuilniszak
door mijn kamer gelopen, op zoek naar
spullen waarvan ik verwachtte die nooit
meer nodig te hebben en velen anderen
zullen het beamen: je verzamelt heel wat
tijdens je studieperiode. Daarnaast moes-
ten bankrekeningen, verzekeringen, mijn
huur en allerlei abonnementen op ver-
schillende tijdschriften worden opge-
zegd. Maar het moeilijkste van alles is dat
je constant van iedereen afscheid aan het
nemen bent. Dat gebeurde allemaal heel
bewust, want je wilt niemand vergeten.
De laatste weken waren dan ook erg hec-
tisch en vergden veel energie.
De laatste dagen heb ik bij mijn ouders
thuis doorgebracht, die het niet erg
gemakkelijk met mijn besluit hadden.
Veel familieleden kwamen nog binnen-
vallen om afscheid te nemen en daarnaast
ging ik op bezoek bij mijn oma, want dit
zou wel eens de laatste keer kunnen zijn
dat ik haar zou zien. De laatste keer dit,
de laatste keer dat en af en toe eens goed
slikken. Zo kan men mijn laatste weken
in het Nederlandse het beste beschrijven.
Niet helemaal correct overigens, want ik
hoop over een aantal jaren weer terug te
keren naar Nederland. Mijn immigratie
was zeker geen vlucht. Ik ben Nederlan-
der en nog belangrijker: ik voel me
Nederlander. Wanneer ik precies terug-
keer is onbekend. Het kan zijn dat ik over
twee jaar weer in Nederland ben, of dat ik
over 4 jaar in ander werelddeel zit en er is
ook een kans dat nooit meer terugkeer
naar Nederland.
Inmiddels ben ik in Toronto, volgens
“Fortune” de beste stad om er te wonen
en te werken, gearriveerd en ben ik op
zoek naar werk. Wat daarbij komt kijken
en hoe het hier bevalt zal ik later eens
beschrijven. Op dit moment geniet ik van
de mogelijkheden die ik heb en zie ik wel
wat er allemaal gaat gebeuren.
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Infima
Daar zijn ze weer, de infima. Bekend voor de ouderejaars, maar nieuw voor de eerste- en tweede-
jaars. Voor die mensen een korte uitleg. Infima zijn grappige uitspraken die in colleges of instruc-
ties worden gemaakt en waar de hele collegezaal van in een deuk ligt. Ook leuke en/of domme
uitspraken van medestudenten komen in deze rubriek voor. Deze uitspraken worden opgeschreven
door spionnen en verzonden naar mij (wsbusup4@urc.tue.nl). Dus als jij als eerste- of tweede-
jaars een goede, grappige of domme opmerking te horen krijgt laat het mij dan weten en misschien
dat je dan als spion van het jaar wordt vernoemd.

Florus Groentjes

Gerst Granneman, terwijl hij het Leeuw bier stukje aan het schrijven is:
Gerst: Hoe heet dat eigenlijk?
Geert: Wat?
Gerst: Als je zo’n ijzeren vloer hebt en je stampt erop, dat er dan allerlei stukjes zooi

(modder enzo) onder je schoen uit vallen??
Geert: Een rooster.
Gerst: O ja.

Mark tegen Pieter die bij het BCF aan het werk is:
Mark: Wat voor database draait er nu op die Suns?
Pieter: Wat boeit mij dat nu, ik sta hier om papier bij te vullen, niet voor mijn intelligen-

tie.

De heer De Graaf - Analyse 1:
  - Sommige mensen worden uitgescholden voor vakidioten. Deze mensen zijn idioot

op één punt. Maar er zijn ook mensen die op alle punten idioot zijn.
  - Bij uitleg over continuïteit van functies:

Wellicht vindt u deze analogie vergezocht. Nou, ik ook.
  - Wat is het nu: consequenties of konsekwensies. Als het met die nieuwe spelling

maar geen consequenties heeft.
  - Der Mouw (een groot wiskundige) heeft vastgezeten voor ontucht met jonge kinde-

ren. Dat mocht toen nog niet.
  - Ik ben niet zo dol op rekenen.

De heer Sterk - Lala 1
  - Nu heb ik alle x-en en eieren te pakken.
  - (Tot drie keer toe) Het klopt niet, maar het principe is duidelijk hè?

De heer Nederpelt - Taal en Bewijs
(College over tijdslogica, een voorbeeld van een tijdsafhankelijke bewering)
Bij een kerncentrale:
niet if reactor warm then splijtstof in koelwater
maar if reactor warm then als de bliksem splijtstof in koelwater.

De heer Van Walt van Praag - Instructie wiskunde-practicum.
Bij uitleg hoe de tentamens verlopen:
Dit waren een paar overbodige opmerkingen.

Mark Hermeling in zijn BiEC-stukje:
Dit komt mede doordat er maar 3 postbezorgers ter weereld zijn die winst maken....
(uhm.... belangenverstrengeling??, red.)
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Huize Xguppoekopperaftottoptbot
Studentenhuizen, ze zijn over het algemeen niet erg
populair bij ‘gewone burgers’. De huizen worden uitge-
leefd, zijn een zootje, altijd geluidsoverlast, fietsen voor
de deur en de bewoners zijn altijd dronken. Men zou zeg-
gen dat met zo’n beeld studentenhuizen zich al genoeg
van ‘standaardhuisjes’ onderscheiden. Maar voor een
aantal studenten is dat blijkbaar nog niet genoeg.

Oscar Craane

Dat studenten zich als groep onderschei-
den is wel duidelijk. Echter ook binnen
deze groep heerst de behoefte om op
allerlei subgroepjes een naam te plakken.
In het telefoonboek van de PTT voor
Eindhoven is dit duidelijk te merken. Een
bonte verzameling van namen van meer
dan 600 studentenhuizen is het resultaat.
Een aantal namen zeggen iets over de
staat waarin het studentenhuis zich
bevindt: Huize “Help we zakken weg” en
Huize “’t lekt een beetje”. Ook bij “Beun
de Huisbaas” zal het wel iets te wensen
over blijven. Bekend is ook dat de buur-
ten waarin studentenhuizen zich bevin-
den vaak iets te wensen overlaten,
getuige: “Bordeelzicht” en “Huize Snol-
lenzicht”. Echter ook studenten zijn niet
altijd de gemakkelijkste buren zeker niet
als je als getrouwe burger naast “Huize
Overlast” of “In den Smölende conifeer”
woont. De gemeente heeft hier echter iets
voor bedacht de 10 procent regel, het is de
vraag of “Huize Elf procent” zich hier wel
aan houdt. Sommige studenten zijn ech-
ter “Domweg gelukkig in de Bakker-
straat” of zijn wel tevreden: “Hier is het
beter”.
De namen in het telefoonboek zeggen
vaak ook iets over de mensen en gebrui-
ken in de betreffende huizen. Zo is de
schrijfvaardigheid van de bewoners in
“Sjatoo Sgreijfvautd” nog niet aange-
toond en wat “Het huis zonder Oscar”
met Oscar heeft gedaan is niet duidelijk.
Honger hebben ze in “Huize komt U
maar koken”, dit in tegenstelling tot
“Huize Chappi” maar die kunnen na het
eten aanschuiven bij “Huize buikloop”.
Makkelijk is dan ook als je in “Huize
Guido moet afwassen” woont.
Iedereen die in een studentenhuis woont
weet dat de telefoon het meest rinkelt tij-
dens en vlak na het eten. Om wat tijd uit
te sparen hebben een aantal huizen de
naam aangenomen van een mogelijke
openingszin: “Gaat het met je?”, “Is er
iemand?”, “Wil je er over praten?“ en

“Mam ben jij ut?”. Soms komt het echter
niet uit als mensen bellen: “Wamoe-
jenou?”, “Jawamotte” en “Kneemoi-
nieop”. Bij “Prettige feestdagen” vinden
ze klaarblijkelijk dat je er niet vroeg
genoeg bij kunt zijn.
Na het eten en de telefoontjes wordt het
natuurlijk tijd voor wat te drinken. Dat
sommigen daar niet vies van zijn wordt
weerspiegeld in de volgende huisnamen:
“Geniet maar drink met vate”, “Veertig
procent in het glas”, “Na-Zdarovje”,
“Bent U al lang verslaafd?” en “Dronken
poept ’t lekkerst”. In “De blowende
gekte” en “Huize Nederwiet” hebben ze
aan drank niet genoeg. Wat ze in “Huize
Stuiver Snuivers” doen zal wel altijd een
raadsel blijven.
De avond valt en studenten beginnen aan
andere dingen te denken: “Maison
Soixante Neuf”, “Liemt blijft trekke”, “De
ranzige raaf”, “De rukbunker” en
“Bovenop Beatrix”. Dit kan uitmonden in
nogal wat rare huisnamen: “Aaargh”,
“Aibijjzahtor”, “Asanisimasa”, “Bibaba-
boea”, “Cockiedoodledoo”, “Wittewel-
wittenie”, “Klootmaarraak”, “Sodrophi-
la”, “Nie Wauwe”.
Het lijkt wel of het een sport wordt om de
leukste naam voor je studentenhuis te
verzinnen. Vorig jaar was het aantal ver-
melde namen nog beperkt, dit jaar is het
echter aanzienlijk gegroeid. De verschil-
lende huizen beginnen ook op elkaar in te
spelen. Zo had je vorig jaar een huis dat
heette: “Nijntje gaat logeren”. Dit jaar
staat daar meteen onder: “Nijntje kom
alseblieft terug”. Hetzelfde is het vergaan
met “Om 7 uur wordt gegeten” en “Om 8
uur drinken we koffie”. Inmiddels zijn
daar aan toegevoegd: “Om 9 uur gaan we
douchen”, “Om 10 uur is Leon wakker”,
“Om 10 uur Jatten we uw fiets” en “Om
11 uur bij van Mol”.
Spelen met straatnamen blijft ook leuk.
Wat te denken van “Huize James” in de
Bondstraat. Het is ook makkelijk je huis
als naam je telefoonnummer te geven
“Huize 249536” heeft dan ook als tele-
foonnummer 2123680.
Advertenties in regionale dagbladen zijn
duur. Waarom dan niet het fenomeen
telefoonboek hiervoor gebruiken? De stu-
denten in “Te koop gevraagd oventje”
getuigen, net zoals de inwoners van “We
hadden graag een katje” van een goed
commercieel inzicht.
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Toe opa......vertel nog ’s
Dit stukje van dhr. De Graaf is hopelijk het begin van een
nieuwe rubriek met als titel ‘Toe opa, vertel nog eens’. In
deze rubriek kunnen medewerkers verhalen over de ver-
schillen tussen studenten, studeren, docenten en doce-
ren toen en nu. De redactie verwacht dat veel
medewerkers geïnspireerd zullen worden door de door
dhr. De Graaf voorgestelde titel. Natuurlijk mag de schrij-
ver ‘toen’ zelf definiëren en ook ‘Toe oma, vertel nog
eens’ is een

J. de Graaf

Zo vindt tegenwoordig ‘iedereen’ in de
faculteit het volstrekt vanzelfsprekend
dat er met ‘het bedrijfsleven’ samenge-
werkt moet worden. Het ‘op de praktijk
gericht zijn’ werkt immers als een univer-
seel geneesmiddel tegen alle kwalen en
problemen waaraan onderwijs en onder-
zoek heten te lijden. Wie daaraan ook
maar de geringste twijfel koestert is vol-
slagen gek, toch...! Iedereen weet immers
(opa geeft zomaar een voorbeeld) dat de
telefoon is uitgevonden door een direc-
teur van een postkantoor die vond dat de
post niet snel genoeg bezorgd werd.
Met zwaar-nostalgische gevoelens mij-
mert opa dan ook over de prachtige tijd
dat het juist erg modieus was oprechte
verontwaardiging voor te wenden als
bleek dat een geleerde zich af gaf met het
‘militair-industriële complex’. De verden-
king van zo’n samenwerking rustte al op
je voor je d’r zelf erg in had.
Rond 1980 gaf opa een college ‘Inleiding
in de Mechanica’ speciaal voor wiskunde-
studenten. De 1e-jaars van toen volgden
mijn verrichtingen op het bord met de
kritische, intelligente en vurige blik van
jonge mensen die vinden dat de wereld
op korte termijn verbeterd dient te wor-
den! En dit uitsluitend op kosten van rijk-
ere mensen dan zijzelf. Zo geviel het dat
bij het onderwerp ‘Afwijking van de vrije
val ten gevolge van centrifugaal- en corio-
liskracht’, vanuit de collegezaal de vraag
tot mij kwam: ‘Waar is die theorie voor?’
Tja, lieve kinderen, in die tijd was opa
nog jong en baldadig en het antwoord
was er dan ook naar: ‘Om precisiebom-
bardementen uit te kunnen voeren.’
Woeste kreten van verontwaardiging en
afkeer stegen op uit de collegebanken, de
commotie rond Dutroux is er niks bij, en
opa genoot met volle teugen. Na college

kwam er meteen een grote delegatie van
GEWIS (heette dat toen al zo?) op mijn
kamer. Die lieverds dreigden zelfs met
‘vragen in de faculteitsraad’. Daar schrok
opa toch wel even van, daar had hij niet
van terug. Bij het eerstvolgende college
haastte opa zich dan ook uit te leggen dat
de theorie van voorafgaande week ook bij
voedseldroppings toegepast kan worden.
Daarmee was deze zaak gesust.
Tot vragen in de Faculteitsraad kwam het
wel toen opa een jaar of wat later een
afstudeerder begeleidde die bij ‘Hol-
landse Signaal’ werkte. Hebben jullie wel
eens van die fabriek gehoord, kinderen,
en weten jullie wat ze daar maken? Moet
je horen: Dat afstudeerwerk betrof een
differentiaalmeetkundesommetje met de
wijdse titel; ‘Over het voorspellen van
Vliegtuigbanen.’ Een vooraanstaand
secretaresse, bij voortduring intens
begaan met gans de lijdende mensheid,
klaagde arme opa aan in de Faculteits-
raad. Maar liefst DRIE vragen stelde ze,
vragen als mokerslagen: Weet het facul-
teitsbestuur hiervan? Waar is dat onder-
zoek voor? Kan dat zo maar? Het zal je
toch maar gebeuren kinderen! Opa vond
het heel heel erg maar genoot er nog heel
veel erger van. Gelukkig wist opa zich
wederom te redden. Dit keer door bij de
afstudeertoespraak uit te leggen dat met
de ontwikkelde theorie banen van wes-
pen te voorspellen zijn en dat zulks ’s
avonds op het terras (het was toen zomer,
kinderen) zeer van pas kwam. ‘Wie was
die secretaresse? Werkt die hier nog?’,
hoort opa jullie vragen. Ja, kinderen die
werkt ook nog hier. Alleen tobt ze wat
met haar geheugen de laatste tijd. Wat wil
je ook, hè? De jaren gaan tellen. Het is de
tand des tijds (NIET der tijd) die aan haar
(heeft) (ge)knaag(d)t.
Jullie zullen nu misschien wel zijn gaan
denken, lieverds, dat opa de nieuwste
mode van dat ‘marktgerichte denken’ wel
prachtig zal vinden. Neen. Neen. Neen!
Dit ‘denken’ leidt tot proletisering van de
samenleving en dat is nog erger dan
alleen maar proletarisering. Tegen de vol-
gende verkiezingen gaat opa naarstig op
zoek naar een socialistische partij. Maar je
zult zien, nu opa er aan toe is, is socia-
lisme uit de mode.
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Vakantiepuzzel
Dit is de vakantiepuzzel van de Supremum. Het idee voor de puzzel is overgeno-
men van de oude Supremum zomerpuzzels, de moeilijkheidsgraad is echter een
stuk lager. We hebben geprobeerd een puzzel te maken die voor iedereen enkele
triviale vragen bevat. Op andere vragen moet je misschien wat langer puzzelen.

Martijn Stam & Heleen Neggers

Wat kun je winnen?
De beste inzender wint een puzzel van zichzelf, beschikbaar gesteld door GEWIS. De
beste inzender vragen wij te zijner tijd om een negatief van een fraaie foto. Inzendingen
worden beoordeeld door Martijn en Heleen en zij bepalen wie de beste inzender is.

Hoe werkt de puzzel?
De puzzel bestaat uit tien categoriën van tien vragen elk. Alle vragen uit één categorie
hebben iets met elkaar te maken. Bij sommige vragen is het direct duidelijk wat
gevraagd wordt, bij andere niet. De titel van de categorie geeft een hint en misschien
snap je de hint. In totaal kun je honderd vragen beantwoorden.

Wie kunnen er mee doen?
Alle studenten, auditors, extraneï en medewerkers, ingeschreven bij of verbonden aan
de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven kun-
nen meedoen aan de vakantiepuzzel, alsmede alle leden en donateurs van Studievere-
niging GEWIS. Redactieleden van de Supremum zijn niet van deelname uitgesloten, de
samenstellers van de vakantiepuzzel wel.

Hoe stuur je antwoorden in?
De antwoorden kunnen op drie manieren worden ingeleverd:

1. Persoonlijk bij Martijn Stam of Heleen Neggers
2. Via e-mail, te richten aan wsbusup2@urc.tue.nl of wsbusup3@urc.tue.nl
3. Per Post, te richten aan Heleen Neggers of Martijn Stam

Sibeliuslaan 45d Kervellaar 3
5654 CZ Eindhoven 5467 BK Veghel

Alleen oplossingen die op één van bovenstaande manieren worden ingeleverd, komen
voor beoordeling in aanmerking. Oplossingen die bij andere redactieleden worden
ingeleverd, worden niet in behandeling genomen.

Tot wanneer kun je antwoorden insturen?
De oplossingen moeten uiterlijk vrijdag 24 januari 17.00 uur bij Martijn of Heleen binnen
zijn. Inzendingen ná dit tijdstip worden niet meer in ontvangst genomen.

Heb je nog vragen?
Als je nog iets te vragen hebt over de vorm of opzet van de vakantiepuzzel, kun je
terecht bij één van de samenstellers. Vragen over de inhoud worden niet beantwoord.
We hebben geprobeerd geen fouten in de opgaven te laten voorkomen. Als je toch een
fout ontdekt, vermeldt dit dan in je inzending. Als een onderdeel inderdaad fout is
wordt dit onderdeel niet meegeteld in de beoordeling (de opgave wordt dan bij ieder-
een goed gerekend).
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1 Vermist:
1. Houtduiven, hazen, konijnen, fazanten, patrijzen
2. Frank Schoenmakers, Guido Ruiters, Peter Voetman, Paul Tas, ...
3. Jane, Lizzy, Mary, Lydia
4. Gouda, Gouda Goverwelle, Utrecht
5. E.E. Aldrin, M. Collins
6. Nederland, Frankrijk, Luxemburg, België, BRD
7. Erik Postma, Petra Heck, Mark van den Broek
8. Vallende ouders, De gevarendriehoek, Het hof van barmhartigheid, Onder het

plaveisel het moeras, Advocaat van de hanen
9. Mr. J.J. van  der Lee, dr. G.W.B. Borrie, prof. dr. J.A. van Kemenade, ...
10. HG 9.45, HG 9.94, HG 6.13, BG 3.35 en HG 6.54

4 Birdy birdy

2 Na regen...
1. Sunya
2. Ceylon
3. Javier Pérez de Cuellar
4. Stuwi
5. A new hope
6. Hilarius
7. Lasker
8. KVP, CHU en ARP
9. Drs. H.J. ter Hege
10. 28

3 Yin-yang:
1. Wip
2. C
3. Mauritz
4. Clementine
5. Charybdis
6. Ilja Ilf
7. Tobago
8. Gamble
9. Betje Wolff
10. Koek

6 Bijna mannen
1. La Bomba
2. Zwiep
3. Het perfide Albion
4. Caligula
5. The Iron Lady
6. De fucking kabouter
7. De Hakkelaar
8. De zwarte dood
9. De zwarte tulp
10. Het zwarte goud

7 Speels
1. Nette Scholiers
2. Father Gerald
3. Songlian
4. Mrs. Robinson
5. Ludovic Cruchot
6. Adrian Cronauer
7. Connor Mc Cloud
8. Annie Wilkes
9. Pippi Langkous
10. Lucy Honeychurch

5. 6. 7. 8. 9.
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5 Vogelo’s

8 Er was eens...
1. Is this the real life,
2. Met opgetrokken schouders, toegeknepen ogen,
3. Heb je verkering met een pracht van een meid
4. Een pleidooi voor een periode van rust kan gemakkelijk een verkeerde indruk

wekken.
5. Cheer up Brian.
6. Far out in the uncharted backwaters of the unfashionable end of the western spi-

ral arm of the Galaxy lies a small unregarded yellow sun.
7. Ηκω ∆ιος παις τηνδε Θηβαιων χθονα ∆ιονυσος ον τικτει ποθ' η Καδµου κορη

Σεµελη λοχευθεις' αστραπηϕορωι πυρι˙
8. Lieve liederlijke liedliefhebbers!
9. Kent u dat, je koopt gehaast iets bij de supermarkt, ‘t is niet zo druk dus een cas-

sière zit al klaar.
10. Ik heb een probleem

9 De tien geboden
1. E=m · c2

2. Geen witte sokken of sportschoenen dragen
3. 2 is not equal to 3 -- not even for large values of 2
4. A robot may not injure a human being, or through inaction, allow a human

being to come to harm
5. F=m · a
6. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren
7. It won’t work
8. Verboden honden uit te laten
9. U = I · R
10. Erfopvolging vindt alleen plaats door den dood

10 Bij benadering?
1. 6,6732 · 10-11

2. 535
3. 625 (1-1-96)
4. 1029
5. 1183
6. 1462
7. 2315221
8. 2534499 (030)
9. 40111216
10. 40237787

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.
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BiEC on the road
De BiEC (Binnenlandse Excursie Commissie) heeft afge-
lopen tijd weer een tweetal zeer geslaagde excursies
georganiseerd naar een aantal toonaangevende bedrij-
ven in het Nederlandse IT klimaat. Deze geslaagde
excursies hebben de BiEC uiteraard met nog meer vuur
vervuld en vandaar ook dat jullie binnenkort een excur-
sie mogen verwachten naar het VR-lab van FEL-TNO in
Den Haag, een lezingencyclus en als alles goed gaat een
excursie speciaal gericht op wiskunde studenten. Hou
daarom de Web pagina’s van de BiEC in de gaten, daar
vind je altijd het laatste nieuws:
http://gewis.win.tue.nl/biec/

Mark Hermeling

Om eens een klein verhaaltje te vertellen
volgt hieronder een verslag van de laatste
excursie naar KPN Telecom in Utrecht.
Verslagen van voorgaande excursies kun
je ook vinden op de website.
Op woensdag 13 november is de BiEC
met 11 man naar KPN geweest. Samen
met 19 man van Christiaan Huygens en
Inter Actief werden we ’s middags wel-
kom geheten in Utrecht, alwaar men de
koffie al klaar had staan. Tijdens het wel-
komstwoord werd een kleine impressie
gegeven over wat KPN is en doet.
KPN, een ons aller bekend bedrijf, richt
zich op zowel de zakelijke als de privé
markt. Dit nationaal en internationaal
opererend bedrijf houdt zich bezig met
het transport van informatie, goederen en
voorwaarden. Voor het overgrote deel
worden deze activiteiten gehouden op
een vrije markt, met uitzondering van de
telefonie welke pas in juni ’97 vrijgegeven
zal worden. Wanneer ook deze monopo-
lie verloren wordt, zal het marktaandeel
in dit segment dalen. Men probeert dit te
compenseren door internationaler te gaan
opereren. Dit wordt bereikt d.m.v. over-
names, joint ventures en diverse projec-
ten. PTT Post BV. is één van de
paradepaartjes. Dit komt mede doordat er
maar 3 postbezorgers ter wereld zijn die
winst maken. KPN bestaat uit vele ver-
schillende onderdelen. Enkele bekende

hiervan zijn:

      - KPN Research
      - KPN Vastgoed bv.
      - PTT Post bv.
      - PTT Telecom bv.
      - KPN Autolease bv.

Na deze uitvoerige inleiding, wordt ons
uitgebreid verteld welke toekomst jonge
ingenieurs bij KPN kunnen verwachten.
Indien je na een uitgebreide sollicitatie
aangenomen wordt, krijgt je een eerste
werkplek. Hier kun je zelf in sturen en het
is daarom niet slim om een plek te accep-
teren die je niet aanstaat of waarvan je de
carrière mogelijkheden te min vindt. Ver-
der groeien is geen probleem, maar ook
dit moet vanuit jezelf komen. Er wordt
van tevoren geen plan opgesteld, dus je
zult zelf weer aan moeten geven wat en
wanneer je veranderingen wilt. Er zijn
globaal gezien twee mogelijke richtingen
die je naar een startperiode op kunt gaan:
Management of Markt.
Na een korte pauze werden we aan het
werk gezet. Er werden groepjes gemaakt
van 6 personen die allemaal aan de
MilenniuM case moesten werken. Voor-
dat men mocht beginnen, werd uitvoerig
verhaald over welke problemen er in 2000
op ons afkomen. KPN zoekt naar moge-
lijkheden om al ruim op tijd alle informa-
tiesystemen aangepast te hebben. Hierna
kreeg iedere groep anderhalf uur de tijd
om een stappenplan te ontwikkelen
waarmee het probleem getackeld kan
worden. Na flink zwoegen mocht iedere
groep een presentatie houden voor een
denkbeeldige raad van bestuur. Veel van
de door ons uitgedachte ideeen bleken
ook door KPN gebruikt te worden.
De dag werd afgesloten met een uitste-
kend buffet, verzorgd in het gebouw van
KPN in Utrecht zelf. Al met al een zeer
geslaagde middag.
Tot ziens op een excursie (met dank aan
Vincent voor het verslag).
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Stamboompuzzel
Deze keer is Jan Draisma erg driftig bezig geweest met
het verzorgen van onze Supremumpuzzel. Jan kennende
zal het wel een lekkere breintester zijn. Bij deze bedan-
ken we Jan hartelijk voor zijn inzending.

Jan Draisma

We zitten in de donkere Middeleeuwen
en maken kennis met het geslacht Blinde-
vinck. We willen graag de stamboom van
het nog levende deel van de familie bepa-
len en zullen daarom de niet meer in
leven zijnde telgen van het geslacht Blin-
devinck geheel buiten beschouwing laten.
Even voor de duidelijkheid: een stamboom
is in dit verband de gerichte graaf op de 6
overgeblevenen (Antoinette, Bernadette,
Claus, Dorothea, Eduard en Fabiola) die bij
de is kind van-relatie hoort. Natuurlijk is
alles wat biologisch onmogelijk is (teveel
ouders, etc.) ook echt uitgesloten. De
begrippen nakomeling en voorouder spelen
een grote rol: de verzameling nakomelin-
gen van persoon A bestaat uit A zelf en de
nakomelingen van de (nul of meer) kin-
deren van A. Als B een nakomeling van A
is dan heet A een voorouder van B, en
anders niet. De overige eigenaardigheden
zullen we punt voor punt behandelen:

1 Niemand krijgt samen met een nako-
meling van een van zijn kinderen een
kind. Ook(?) broer en zus vrijen niet.

2 Als twee verschillende Blindevincken

elkaar ontmoeten praten ze over hun
gemeenschappelijke voorouders en
nakomelingen. Gelukkig voor hen
kunnen ze het aantal gepreksonder-
werpen altijd inperken tot ten hoogste
twee (wat ze dan ook doen): een spe-
ciale voorouder en een speciale nako-
meling. Het blijkt namelijk dat elke
personen A en B een jongste gemeen-
schappelijke voorouder hebben. Dat is
een gemeenschappelijke voorouder
van A en B die nakomeling is van al
hun gemeenschappelijke voorouders.
We geven deze persoon aan met A JGV
B. Net zo bestaat er een oudste gemeen-
schappelijke nakomeling, aangegeven
met A OGN B, die aan net zulke eisen
voldoet.

3 Het is niet zo dat JVG distribueert
over OGN en andersom.

4 Dorothea, de jongste van de familie,
heeft twee ouders.

5 Alle ontmoetingen tussen twee ver-
schillende personen vinden even vaak
plaats en bij die ontmoetingen wordt
het minst over Antoinette gepraat.

6 Claus heeft een zus en een moeder. De
laatste heet Fabiola.

Meer weten we helaas niet meer van het
geslacht Blindevinck. Kun jij hier een
stamboom uit afleiden?

Succes!

Oplossing routecryptogram
Dit is de oplossing van het routecryptogram uit de vorige Supremum (29.1). Ik
heb van één persoon de goede oplossing gehoord. Aangezien er geen prijs te
verdienen was sluit ik niet uit dat veel puzzelaars de goede oplossing hebben
gevonden zonder mij dat te vertellen.

Heleen Neggers

Eindhoven - Acht - Middelbeers - Reuzel - Moergestel - Riel - Dongen - Rode Vaart -
Fijnaart - Kruisland - Wouw - Oesterbank - Vondelingsplaat - Ouwerkerk - Duiveland -
Oude Tonge - Haringvliet - Tiengemeten - Mijnsheerenland - Poortugaal - Kethel -
Prins Alexanderpolder - Moordrecht - Haastrecht - Hoenkoop - Nieuwegein - Houten -
Doorn - Heiligenbergerbeek - Gelderse Vallei - Wekerom - Deelen - Dieren - Voorst -
Bathmen - Heeten - Heino - Nieuwleusen - Hardenberg - De Krim - Dalen - Schoon-
oord - Elp - Rolde - Zuidlaren - Kolham - Schildwolde - Ten Post - Zeerijp - Bierum

Het beest dat je ziet is ‘Hond (Paap)’
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Tentamenhitlijst
Deze tentamenhitlijst bevat de resultaten van de tentamens van het derde trimester vorig jaar. De
aanduidingen boven de kolommen betekenen het volgende: Nr staat voor het nummer van de note-
ring, gem voor gemiddelde, # voor het aantal deelnemers, % on voor het percentage onvoldoendes
en code voor de vakcode. Met dank aan José Janssen voor de statistieken.

Pieter Biemond

Overzicht van de tentamencijfers van wiskunde:

Nr gem # % on  code naam van vak

1   2.75    4  100.0 2S000 Kansrekening voor Wsk en Inf
2   3.39   36   69.4 2S270 Kansrekening en Statistiek
3   3.92   13   76.9 2A080 Fundamentele Analyse 3
4   4.50    4  100.0 2F740 Algebra 2 voor Wsk
5   5.00   13   53.8 2Y180 Analyse 2 voor Wsk, N, E & Inf
6   5.14    7   57.1 2A060 Fundamentele Analyse 1
7   5.55   11   63.6 2Y550 Linenaire algebra en Linenaire analyse 2
8   5.67    6   83.3 2Y480 Functietheorie
9   5.75   24   37.5 2N120 Numerieke Lineaire Algebra

10   5.90   30   36.7 2A060 Fundamentele Analyse 1
11   6.00   16   25.0 2S300 Variantie analyse en Proefopzetten
12   6.13    8   37.5 2S150 Gegeneraliseerde Lineaire Model.
13   6.29    7   28.6 2N110 Inleiding Numerieke Analyse
14   6.33    9   44.4 2Y220 Analyse 3 voor Wsk, N & E
15   6.34   35   31.4 2F740 Algebra 2 voor Wsk

Overzicht van de tentamencijfers van informatica:

Nr gem # % on  code naam van vak

1   1.85   33  100.0 2L040 Programmeren 4
2   3.97   30   73.3 2F720 Algebra 2
3   4.16   19   63.2 2L220 Compilers
4   4.21   47   61.7 2M210 Implementatie
5   4.35   46   60.9 2S000 Kansrekening voor Wsk en Inf
6   5.00    3   66.7 2L130 Automatentheorie & Formele Talen
7   5.57    7   42.9 2F720 Algebra 2

  5.62   47   55.3 2M020 Programmeren 2
9   5.67    3   33.3 2Y420 Basiswiskunde 3

10   5.70   20   45.0 2L050 Programmeren 5
11   5.72   36   38.9 2Y390 Basiswiskunde 3
12   5.74   27   33.3 2L320 Implementatietech.van Databases
13   5.76   63   41.3 2L150 Complexiteit
14   5.85   39   35.9 2L920 Procesalgebra
15   5.87   23   43.5 2L580 Objectgeorienteerde Databases
16   6.00    8   37.5 2S110 Statistiek 1
17   6.03   39   41.0 2L230 Operating Systems
18   6.44   48   33.3 2M130 Automatentheorie & Formele Talen
19   7.33    6    0.0 2L020 Programmeren 2
20   7.50    2    0.0 2L290 Inleiding  informatiesysteemontwikkeling
21   7.50    2    0.0 2L910 Temporele Logica
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SRSRSR
Wouter de Vaal & Martijn Stam

Wie wij zijn

Vorig jaar is het lidmaatschap van GEWIS veranderd. Van een jaarlijkse contributie is
overgestapt op een eenmalige bijdrage die je moet betalen als je lid wordt. Deze veran-
dering is toen in het huishoudelijk reglement (HR) vastgelegd. Er is toen wel bijgezegd
dat dit vastleggen in het HR tijdelijk is en dat de statuten herschreven moeten worden.
Hiertoe is SRSRSR in het leven geroepen. SRSRSR staat voor Statutaire en Reglemen-
taire Stelsel Revisie SamenRaapsel en bestaat uit onze voorzitter Wouter de Vaal en
Martijn Stam. Omdat het herzien van statuten een dure en omslachtige affaire is, wil je
zoiets wel meteen goed doen. Dit houdt onder andere in dat je zoveel mogelijk mensen
mee wilt laten denken over de statutenherziening. Het blijkt echter dat veel mensen
niet op de hoogte zijn wat het verschil is tussen de statuten en het HR. Als je dit ver-
haaltje uitleest weet jij het in ieder geval wel.

Het Huishoudelijk Reglement en de Statuten

Het HR en de statuten bevatten de regels waaraan iedereen binnen GEWIS zich aan
moet houden, inclusief de algemene ledenvergadering. Zo zal er in staan wat de doel-
stelling is van GEWIS, waar je aan moet voldoen om lid te worden, dat GEWIS een
voorzitter heeft en hoe die wordt gekozen, maar ook waar je als lid allemaal recht op
hebt. Het is niet mogelijk om alles in het HR of in de statuten op te nemen en daarom
kunnen zowel het bestuur als de algemene ledenvergadering aanvullende besluiten
nemen.
Het verschil tussen het HR en de statuten is simpel; de statuten zijn belangrijker, for-
meler ook dan het HR. In de Nederlandse wet is vastgesteld dat alle verenigingen sta-
tuten hebben en er is ook vastgelegd waar deze minimaal aan moeten voldoen. Voor
het wijzigen van de statuten zullen ook vaak twee vergaderingen nodig zijn en een 2/3
meerderheid is vereist. Als een wijziging is goedgekeurd, moet deze worden vastge-
legd door een notaris en moeten de nieuwe statuten naar de Kamer van Koophandel,
een affaire die zo’n fl. 750,- kost. Het HR wijzigen is veel eenvoudiger. Ook hier is een
2/3 meerderheid nodig op de algemene vergadering, maar het enige dat daarna hoeft
te gebeuren is het aanpassen van een WordPerfect document door het bestuur.
Je kunt hierdoor gaan denken dat je dan maar zo min mogelijk in de statuten moet zet-
ten. Het nadeel hiervan is een geringere duurzaamheid en een beperktere rechtsgeldig-
heid. Omdat de statuten bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd zijn, kan GEWIS
van iedereen met wie zij zaken doet verwachten dat ze bekend zijn met onze statuten.
Dit betekent dat GEWIS niet aansprakelijk is voor acties van leden die statutair niet toe-
gestaan zijn. Het bestuur zal je overigens met plezier voorzien van een kopietje van de
huidige statuten en het huidige HR.

Plan van aanpak SRSRSR

Het SRSRSR wil het wijzigen van de statuten leiden en begeleiden. Dit betekent dat we
te weten willen komen wat de leden allemaal willen aan regelgeving. Na een eerste
inventarisatie zal het SRSRSR met een voorstel komen wat er in de statuten moet
komen en wat er in het HR moet komen. Nadat iedereen gezegd heeft wat hij van dit
voorstel vindt, zal duidelijk zijn wat waar in moet en kunnen we beginnen aan het
schrijven van de echte tekst van zowel statuten als HR. Nadat de onvermijdelijke
schoonheidsfoutjes uit deze teksten zijn gehaald, mogen de leden van GEWIS zich uit-
spreken over de concept-statuten en het concept-HR.
Het spreekt voor zich dat dit enige tijd in beslag zal nemen. Zelf hopen we rond
februari duidelijk te hebben wat waar in moet, zodat we midden april ons eerste con-
cept kunnen presenteren. In mei en eventueel juni zullen er ledenvergaderingen zijn
om de twee concepten goed dan wel af te keuren. De slimme lezer is het misschien al
opgevallen dat de voorkeur van het SRSRSR ligt bij het maken van nieuwe statuten in
plaats van het aanpassen van de oude.
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Vragen die gesteld worden

Omdat Wouter en ik geen tijd en zin hebben om elk lid persoonlijk te interviewen, heb-
ben we een enquete opgesteld. Deze staat in deze Supremum (op de volgende pagina)
en je kunt hem inleveren bij GEWIS, in het postvakje van Wouter. We zouden het op
prijs stellen als er veel mensen met ons meedenken en de enquete ingevuld inleveren.
De enquete bestaat uit twee delen, een algemeen deel om achter de bekendheid van
HR en statuten te komen en een specifiek deel. De bedoeling van dit deel is het han-
digst uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Stel dat de stelling is “Contributie
GEWIS”. Als je een kruisje zet in de kolom “In HR”, wil dat zeggen dat je van mening
bent dat de contributie in het HR moet komen te staan. Kras je het vakje “In een van
beide” aan, dan maakt het je niet uit of de contributie in het HR of statuten komt, als
het maar in een van de twee komt. Als je van mening bent dat het feit dat er contributie
is in de statuten moet en dat de hoogte van die contributie in het HR moet, dan kun de
kantlijn van de enquete bekladderen of zowel het hokje “In HR” als “In statuten”
bevlekken. Als je nog vragen hebt, dit zijn wij:

Wouter de Vaal - wouterv@stack.nl
Martijn Stam - stam@stack.nl
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De SRSRSR-enquete
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Hebben de statuten en het HR van GEWIS je interesse?

Ben je bekend met de inhoud van de statuten en het HR van GEWIS?

Ben je bekend met het verenigingsrecht zoals dat wettelijk is vastgesteld?

Vind je het HR en de statuten die GEWIS nu heeft volledig?

Vind je het HR en de statuten van nu overcompleet?

Vind je het HR en de statuten momenteel leesbaar?

Vind je het nodig dat er nieuwe statuten komen?

Als er nieuwe HR en statuten komen vind je dan dat de huidige documenten
als basis moeten dienen en er zo min mogelijk veranderd moet worden?
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Van wanneer tot wanneer een boekjaar loopt

Hoe ereleden benoemd worden en wie als zodanig bedoeld zijn

Hoe een AV bijeengeroepen moet worden

Een termijn voor de beschikbaarheid AV-stukken (notulen e.d.)

Hoe de AV tot haar besluiten komt

Hoe je iemand kunt machtigen

Uit welke functies het bestuur is samengesteld

Hoe je je kandidaat stelt voor het bestuur

Hoe het bestuur verkozen wordt

Wat de taken van het bestuur zijn

Welke bevoegdheden het bestuur heeft

Hoe het bestuur tot haar besluiten komt

Een begrenzing aan onbegrote uitgaven van het bestuur

Dat GEWIS commissies heeft

Welke commissies GEWIS in ieder geval heeft

Uit welke functies een commissie is samengesteld

Hoe je in een commissie terecht komt

Wat alle commissies moeten doen

Wat de afzonderlijke commissies voor taken hebben

Wat de bevoegdheden zijn van iedere commissie

Welke bevoegdheden een bepaalde commissie heeft

Hoe commissies tot hun besluiten komen

Welke opzegtermijn er voor commissieleden geldt (evt. geen)

Dat GEWIS disputen heeft

Hoe disputen onstaan en waar ze aan moeten voldoen
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Redactie
Redacteur E-mail
Geert van den Berge wsbusup6@urc.tue.nl
Florus Groentjes wsbusup4@urc.tue.nl
Tim Hemel wsbusup1@urc.tue.nl
Heleen Neggers wsbusup3@urc.tue.nl
Dennis van Oort wsbusup5@urc.tue.nl
Martijn Stam wsbusup2@urc.tue.nl
Pascal Thomas wsbusup8@urc.tue.nl

Redactie-adres
Supremum, Studievereniging GEWIS, HG 8.79
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven
Telefoon: 040-2472815
E-Mail: supremum@gewis.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 redactie 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@gewis.win.tue.nl

Met dank aan
Marije Arnoldus, Pieter Biemond, Aart Blokhuis, Richard Braeken, Oscar Craane, Jan
Draisma, Rob Essink, J. de Graaf, Gerst Granneman, Mark Hermeling, Ellen van den
Heuvel, Sjoerd Huisman, onze Infimumspionnen, Introcommissie ’96, José Janssen,
Lustrum’97, Thomas de Nooij, Wouter de Vaal.

Bij de voorplaat
“Daar hoorden zij engelen zingen” door Tim Hemel

Technische informatie
Opmaak: Framemaker 5.x
Hardware: Silicon Graphics Challenge
Drukwerk: Reproduktie T.U. Eindhoven
Basislettertype: Palatino 10 pt
Oplage: 600 stuks
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Inmiddels volbrachte missies:
22 oktober BAC-Excursie naar Leeuw bier
30 oktober GEWIS Darttoernooi

Follow-Up
13 november Excursie naar KPN
5 december Sinterklaas

Geplande activiteiten:

14 januari Eindpresentatie FISCO ’96
29 januari BAC Ouderdag
14 t/m 18 april Europese week
12 t/m 16 mei 3e GEWIS-Lustrumweek
13 mei GEWIS Symposium

Films en borrels:

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

Deadline volgende Supremums:
Supremum 29.3 op 24-1-1997
Supremum 29.4 op 14-3-1997

Agenda


