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Van de redactie
Beste Lezers,

Hier alweer de vierde Supremum (=nummer 3)
van dit college jaar en de eerste van 1999. Ik moet
deze Supremum beginnen met het herstellen van
een foutje, wij zijn namelijk in de vorige Supre-
mum de standaard colofon te wijzigen. Dit heeft tot
gevolg gehad dat wij alle inzenders niet hebben
bedankt voor hun inzending. Wij willen dit bij deze
als nog doen en zullen proberen dit soort fouten in
de toekomst te vermijden. In deze Supremum dit
keer geen tentamenhitlijst, oorzaak hiervoor is een
foutje in de software gebruikt om de tentamenhit-
lijst te maken. We hopen dat dit voor de volgende
editie van de Supremum is verholpen zodat we
dan wel een hitlijst kunnen presenteren. Wel in
deze Supremum de antwoorden van de Kerstpuz-
zel uit de vorige Supremum, tevens wordt de win-
naar van de vele inzendingen (=ongeveer 5)
bekend gemaakt.

Verder mag in een “van de redactie” de oproep
natuurlijk niet ontbreken, zo ook niet in deze. Dit
keer geen oproep voor infima, wist u datjes, stuk-
jes, etc… maar voor nieuwe redactieleden. De
Supremum kan nog nieuwe leden gebruiken, heb je
intresse neem dan contact met ons op. Dit kan via
alle bekende kanalen zoals email, telefoon, fax,
etc… of gewoon tijdens de borrel natuurlijk.

Veel leesplezier toegewenst en tot de volgende
Supremum.

Johan Muskens (voorzitter Supremum).
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Van de voorzitter

Hoi allemaal,

het is inmiddels alweer februari en de nieuwe supremum ligt er ook alweer. Sinds de
laatste supremum - je weet wel, die van rond de kerst, met die enorm moeilijke puzzel,
waar bijna niemand uitkwam gezien het aantal oplossingen dat ingeleverd is… ik zelf
heb ook geen oplossing ingeleverd, maar heb wel gezellig met verschillende groepjes
meegepuzzeld - is er alweer het een en ander georganiseerd.

Er is een gezellige kerstborrel geweest met gluhwein (heel hartelijk dank aan de dispu-
ten Bergje en Bromfiets en natuurlijk ook dank aan de vele aanwezigen). Er wordt nog
altijd veel getafelvoetbald en de competitie is dan ook nog in volle gang. Ik ben erg
benieuwd wie er ditmaal gaat winnen. 2 februari zijn er aardig wat mensen wezen
schaatsen (ja ja… ik heb dit stukje veel te laat geschreven (shame on me) en deze activi-
teit is dan ook al achter de rug) met heel veel dank aan de AC, die zo ik uit geruchten
vernomen heeft nog wel een gezellig persoon kan gebruiken om het voortouw te
nemen (of gewoon wil voorzitten). Ja want mijn beste mensen, onze Hugo is van plan
deze taak neer te leggen.

De BRISCO, die dit jaar het organiseren van de studiereis op zich neemt is ook al verge-
vorderd in de organisatie. Er zijn inmiddels voldoende deelnemers en de eerste con-
tracten zijn al ondertekend. We moeten eigenlijk alvast de Britten waarschuwen, dat
een delegatie van GEWIS hun land onveilig komt maken. Nu ja bij wijze van spreken
dan, want het zijn natuurlijk allemaal erg nette mensen, die niet voor het Engelse en
Ierse bier de oversteek maken, maar vooral voor de bedrijfsbezoeken ons kikkerlandje
verlaten.

Helaas zijn er ook nog wat vervelende dingen gebeurt in de afgelopen tijd, maar we
laten ons daardoor niet kisten en gaan zo goed en kwaad als het kan door. Immers onze
vereniging moet toch met volle kracht vooruit, niet dan?

Oja en natuurlijk allemaal nog de beste wensen voor het nieuwe jaar… Eigenlijk ben ik
daar veel te laat mee (aangezien het al drie koningen geweest is en het daarna ‘officieel’
niet meer mag), maar wij kijken toch zeker niet op een paar maandjes?

Veel groetjes,

Marja Verheul
Voorzitter GEWIS

Marja Verheul
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Als er één schaap door de tunnel is, volgen er meer!

GEBLAAT is bezig met het organiseren van een uitstapje
naar Londen en het Engelse pretpark Alton Towers. Er
zijn nog wat plaatsen over en het belooft alweer een
geweldig weekend te worden.

GEBLAAT

Zoals de meesten van jullie wel weten,
gaat de studiereis dit jaar rond eind
augustus naar onder andere Engeland.
Als je zolang niet kunt wachten of als je
niet met de studiereis meegaat maar toch
even een stukje Engeland wil meepikken,
dan hebben wij voor jou een mooi alter-
natief. GEBLAAT organiseert namelijk op
1 en 2 mei 1999 een uitstapje naar Londen
en Alton Towers (een groot pretpark).

In de nacht van 30 april op 1 mei, voor de
Hagenesen bekend als Koninginnenach,
reizen we per Harry via Calais naar Lon-
den. Hier zullen we zaterdag 1 mei door-
brengen. Na een overnachting ergens
tussen Londen en Derby, zal Harry ons
naar Alton Towers brengen, waar we de
zondag zullen doorbrengen. Tegen de
avond rijden we weer naar Eindhoven,
zodat je (theoretisch) de volgende och-
tend weer in de collegebanken kunt zit-
ten.

Als je wilt deelnemen aan deze onverge-
telijke trip, dan kost je dat maximaal 210
gulden. Hoe groter het aantal deelnemers
wordt, hoe lager de kosten. Voor dit
bedrag krijg je:

• Vervoer van Eindhoven naar Eindho-
ven, via Londen en Alton Towers

• Een overnachting in een pension,
ergens tussen Londen en Alton Towers
(In een drie-persoons kamer, in overleg
anders mogelijk)

• Entree Alton Towers
• Ontbijt op zaterdag en zondag en bij

voldoende aantal deelnemers een bij-
drage aan een etentje op zondagavond

Voor de volledigheid het voorlopige reis-
schema:

Zaterdag 1 mei
02.30u: Vertrek vanuit Eindhoven naar

Calais
07.30u: Vertrek shuttle
07.30u: Aankomst Dover1

10.00u: Aankomst London
23.00u: Vertrek richting pension2

Zondag 2 mei
07.00u: Ontbijten
08.00u: Vertrek naar Alton Towers
10.00u: Aankomst Alton Towers
17.30u: Etentje (eventueel)
19.00u: Vertrek bij eetgelegenheid
22.00u: Vertrek shuttle naar Calais
00.00u: Aankomst Calais
04.30u: Terug in Eindhoven

Schrijf je snel in, want hoe eerder wij kun-
nen gaan reserveren, hoe goedkoper we
de reis kunnen realiseren.

Mehhhhh,

 GEBLAAT

1. Verschil tussen GMT en CET.
2. Daadwerkelijke vertrektijd hangt

af van precieze ligging van het
pension.
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Sinterklaas kapoentje...
Op de Sinterklaasborrel bood D’AC de GEWIS-leden de mogelijkheid hun eigen schoentje te vou-
wen en te zetten voor de goedheiligman. Wortels en stro waren niet nodig.

D’AC

Om een beetje in de sfeer te blijven
Heb ik geprobeerd dit stukje op rijm te schrijven:
Het is inmiddels al weer een tijdje geleden
Dat er een oude man op een schimmel voorbij kwam gereden
Hij had ook aan die zoete kindertjes van GEWIS gedacht
En heeft hun op 3 december een bezoekje gebracht
Iedereen mocht z’n schoentje zetten bij GEWIS
Maar na een borrel naar huis hinkelen, dat gaat mis
Dus je schoen uittrekken was niet zo’n goed idee
Gelukkig kwam de oplossing van de AC
Die hadden bedacht dat je schoentjes ook kunt plakken en vouwen
En hadden hiervoor zelfs een knutselhoek weten te bouwen
Met een hoop gekleurd papier, wat vrolijke linten, lijm en een schaar
Hadden de meesten hun schoentje al snel klaar
De Sint had hun inspanning beloond met lekkere dingen
Ze hoefden niet eens een liedje voor hem te zingen
Chocolade letters, pepernoten en strooigoed
Waren er werkelijk in overvloed
De schoentjes werden goed gevuld
Maar nu weer bijna een jaar geduld
Als jullie braaf studeren en lief zijn voor elkaar
Komt hij vast en zeker terug dit jaar.
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Het AV-feest
Misschien heb je het gemist, maar er is weer een Algemene LedenVergadering geweest en daar
hoort altijd een feestje bij. Net zoals de ALV was het feestje zeer geslaagd.

D’AC

Hey ya,
Er is ooit, lang geleden, weer een AV-feest geweest… Zo ergens rond 10 december, nog
van voor dit jaar. Je weet wel, die keer dat de helft van de mensen nog niet door had
dat er een was, omdat de posters er laat hingen. Voor die mensen is dit stukje. En
natuurlijk voor iedereen die er wel was en dat niet meer weet, of nog wel weet en dat
niet wil weten, of…
Nu ja, het was rustig. Dat heeft zo zijn voordelen en nadelen. Voordelen waren duide-
lijk: De AC heeft wel VIER rondjes gegeven. Er hing in ieder geval een ‘relaxte’ sfeer.
Wij gingen met veel, zo na de AV, op naar Strauss. Zak vol voedsel en borrelkaart in de
aanslag. Ff alle serieuze zaken van die avond flink verdrinken. Lukte aardig, ook al liep
het tegen het einde best leeg. Ach, met wat slap en minder slap gelul, en een ontspan-
nend potje pictionary op viltjes zijn vele uurtjes wel door te komen. Zeker als Hugo
probeert ‘Prodigy’ te tekenen, en dat alleen maar geraden wordt door Rob, die overdui-
delijk geen enkele vaardigheid bezat in dit spel.
Maar dan de moraal van dit verhaal, en van alle cliché’s die erin voorkwamen: MEN-
SEN! De volgende keer als er een AV-vergadering is, denk er dan zelf even aan dat er
dan OOK een AV-feest is. Dan hoeven jullie de volgende keer al die gezelligheid niet te
missen. Ook niet als er dan toevallig wat later pas wat posters worden opgehangen…
Tadaa, dat was het weer voor deze keer,

Rob, namens de AC.
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Mijn eerste indruk
In deze rubriek krijgt een eerstejaars de kans om eens
wat te vertellen over de TUE, GEWIS en de overgang van
scholier naar student. Deze keer hebben we Rob bereid
gevonden om een stukje te schrijven. Als jij graag iets
kwijt wilt, aarzel dan niet en e-mail je ervaringen naar:
supremum@gewis.win.tue.nl

Rob de Jong

Iedere maand is het weer zover: de Supre-
mum ligt weer klaar. (Red.: oja?)
Op zich niets aparts, behalve natuurlijk
dat er iedere keer een stukje in staat,
geschreven door een eerstejaars, verha-
lend over de kommer en kwel van de
beginnende student.
Ook deze keer weer eerstejaars-perikelen.
(wow).

Natuurlijk begint ons zoveelste verhaal
even orgineel als alle vorige: De Intro ‘98.
Laat ik daar kort over zijn - die was te
gek. Letterlijk gesproken dan. Je komt aan
bij een ‘feest’ waar je alleen maar van
weet dat er veel gedronken wordt. Leuk,
zeker, maar voor de typische geheelont-
houder nou niet iets om de week mee te
vullen.
‘Ach,’, dacht ik, ‘Wat kan het mij nou bal-
len, het zal heus wel gezellig worden’.
Okay, ik geef toe… Het was inderdaad
niet onaardig (Understatement: duh).
Mijn mede-Watjes en ik werden al vlot
goed opgevoed door onze intro-pappa en
intro-mamma: Roel en Yvet. Geslaagd
‘feest’ dus.

Ach, je leert een wat mensen kennen…
Tijdens de Intro al wat, maar na de intro
nog veel beter. De meeste intro-groepsle-
den van de Watjes zijn nog steeds behoor-
lijk hecht. Iedere pauze bij GEWIS zijn,
doet de rest. Het bestuur zie je daar regel-
matig (waarom weet ik nog steeds niet,
maar ze zijn er echt altijd) en ook veel
andere actieve en/of gezellige leden
komen er regelmatig. Dat doet veel voor
de sfeer, moet ik zeggen.

Een paar weken rustig college en instruc-
tie doen het feestgewoel weer wat afne-
men, maar zo tussendoor is er altijd wel
wat te doen, zoals bijvoorbeeld het TEMA
lustrum. Rond die tijd werd mij ook voor-
gesteld om lid te worden van de EJC en
van de AC. (voor de leken: EJC is de Eer-
steJaars Commissie, die gaan een feest
organiseren en bij deze zijn alle eerste-
jaars al uitgenodigt. De AC organiseert de
Activiteiten voor GEWIS, zoals toer-
nooien en bijvoorbeeld de ouderdag).

En toen… Jajaja DE FLUP! De Follow Up
van de Intro, om het allemaal maar eens
‘zwakjes’ over te doen. Weer even kort:
Kei gezellig. Een heel weekend gezellig
lammen, afgewisseld door melige Activi-
teiten (zoals de Hoopjesdans of de Bar-
race). Even moet ik hier wel een
complimentje geven aan de (meeste) aan-
wezigen toen: TNX, jullie waren allemaal
heel gezellig en ‘t is altijd leuk om in zo’n
groep met mensen te komen.

Genoeg geslijm, Het jaar vordert en de
tentamens waren weer serieus studeer-
werk waard. Hier was het zwaar nodig
om niet de hele tijd in de feestsfeer te blij-
ven hangen. Paar weken blokken en ver-
der naar trimester #2. Ik blijf redelijk
actief binnen GEWIS (AC, EJC later en
nog nu ook INTRO 99), maar de studie
vergt ook wel de nodige tijd.

Al met al, het is weer heel wat, zo als eer-
stejaars.

Rob de Jong
Eerstejaars Informatica student
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CMG, 8 december 1998
De BiEC organiseert regelmatig excursies naar bedrij-
ven. Hier is een verslag van de excursie naar CMG.

BiEC

Toen wij de BiEC excursie naar CMG te
Amstelveen gingen organiseren stelde
CMG de eis van tien personen. De week
voor de excursie leek dit nog redelijk te
lukken. De inschrijflijst was half gevuld,
maar op de dag voor de excursie trokken
een aantal mensen zich terug. Toen zag
het er naar uit dat we slechts met vijf per-
sonen richting CMG zouden gaan. Petra
heeft zich toen opgeofferd, terwijl ze een
zere teen had, om mee te gaan. Dit bete-
kende dat ze met sportschoenen onder
haar mantelpakje richting CMG is
gegaan. Ze heeft zich, uiteraard, de gehele
dag doodgeschaamd.
We werden eerst ontvangen door Dhr.
Zwaan die een algemeen praatje hield
over CMG.
CMG is een internationeel opererend
bedrijf waarvan de oorsprong in London
ligt. CMG richt zich voornamelijk op de
marksegmenten:

- Banken en verzekeringen
- Rijksoverheid
- Lagere- en semi-overheid
- Telecommunicatie
- Handel en industrie
- Gezondheidszorg
- Sociale zekerheid
- Nutsbedrijven
- Non-profit instellingen

Om deze marksegmenten goed te bena-
deren is de organisatie CMG onderver-
deeld in de categorieën Management
Consultancy, Information Consultancy,
Advanced Technology en Information
Processing. Alle vestigingen van CMG
hebben een zelfstandig karakter, in prin-
cipe moeten alle 55 (bij benadering) vesti-
gingen zelfstandig levensvatbaar zijn.
Elke vestiging richt zich op een specifiek
marktgebied, of levert een specifieke
dienst. De vestigingen hebben onderling
wel een zeer intensief contact om kennis
en ervaring uit te wisselen.

Zoals alle IT-bedrijven zoekt ook CMG
constant nieuwe medewerkers en biedt
zij hun medewerkers tal van mogelijkhe-
den. Voorbeelden hiervan zijn het door-
groeien in de organisatie en in het vak,
opleiding en training. De sollicitatie-pro-
cedure bij CMG duurt een dag en begint
bij het insturen van een cv. Hierop volgt
indien CMG dat wenselijk acht een uitno-
diging voor een gesprek en een kennis-
makingsdag. Op het eind van de dag
wordt het resultaat medegedeeld.
Tijdens de lezing van de heer Zwaan en
de erop volgende lezingen krijgen wij een
duidelijk beeld wat CMG verwacht van
haar medewerkers en hoe het is om
CMG’er te zijn.
Hierna volgde een lezing van Peter Hel-
dens (voormalig TUE student). Deze had
speciaal voor GEWIS een wuppie toege-
voegd (van de GEWIS pagina’s) aan het
eind van zijn powerpoint presentatie.
Tijdens de uitstekende lunch was er vol-
doende gelegenheid om de medewerkers
van CMG vragen te stellen en mede daar-
door kon iedereen voldaan aan het mid-
dagprogramma beginnen.
Het middag-programma bestond uit een
case over formele methoden. De work-
shop gaf een korte inleiding in het
gebruik van een van de formele metho-
den (de Z methodiek) die binnen het
BOS-project (het Beslis- en Ondersteu-
ningssysteem voor de stormvloedkering
in de Nieuwe Waterweg) wordt gebruikt.
De workshop was gebaseerd op de origi-
nele functionele specificaties van de
stormvloedkering en het daaruit resulte-
rende technische ontwerp, maar komt
niet overeen met de feitelijke situatie.
We hebben aan de hand van de functio-
nele specificaties de formele methoden
uitgewerkt met behulp van de Z metho-
diek. Helaas hadden we niet genoeg tijd
om de gehele specificaties uit te werken.
Al met al een leuke interessante excursie,
vooral de workshop viel enorm in de
smaak.

Rombout de Backer en Petra Heck
Binnenlandse Excursie Commissie.
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EJC
De EJC is de EersteJaarsCommissie van GEWIS. Deze commissie bestaat uit een door de wol (of
een ander dispuut) geverfde GEWIS’ser die toeziet op de rest van de commissie. Wat doen ze alle-
maal? Lees maar...

EJC

Op een rustige nutteloze middag zaten wij weer eens in de GEWIS-ruimte lam te
wezen. Plotseling was er een hels licht, en we hoorden een zoemend geluid… er
gebeurde iets. We keken op en zagen een wezen dat bij nadere beschouwing erg veel
gelijkenis met André vertoonde. We dachten natuurlijk meteen dat een vijandig bui-
tenaards ras André had gekidnapped, hier kloons van had gemaakt en hiermee de
Aarde zou veroveren en vernietigen gewoon voor de fun.

De verschijning vroeg ons wie er allemaal lid wilde worden van het EersteJaars Comis-
sie. De verschijning deed dit op een tactische manier. In plaats ervan ons te bedreigen
met dodelijke laserogen ofzo (waarvan hij waarschijnlijk aan onze niet inspirerende
houding zag dat dit waarschijnlijk niet veel zou uithalen), kwam hij aanzetten met
overtuigende PR-praat. Het meest overtuigende argument hiervan was toch wel het
organiseren van een feest. Na deze gebeurtenis was de EJC klaar voor gebruik, en
hoefde slechts alleen nog maar 1 minuutje opgewarmd te worden in de magnetron.

Op 28 januari hadden we onze eerste vergadering. Er waren toen al mensen niet op
komen dagen, dat is eigenlijk best gaaf want dat is zeg maar weer schokkend en sensa-
tioneel. Maar toch hebben we het voor elkaar kregen om ook echt productieve praat uit
te wisselen.

We hebben nu zelfs al een ruwe taakindeling. Jake is notulist en gaat voor ons een
onwijs strak logo maken. Marc is penningmeester en krijgt een budget van F40000,-
waarvan hij 99% in zijn eigen zak mag steken. Ik ben PR-man omdat ik ehrm, weet ik
eigenlijk niet meer waarom. Martijn is webmaster die een website voor de EJC gaat
maken waar menig religieuze sekte jaloers op zal zijn. Chris is onze fondswerver, want
hij heeft pas zijn rijbewijs gehaald en wil een auto. Rob is …, Niek is … en Xavier is … .

Al met al belooft het iets te worden. Je zult vast nog meer van ons horen.

De groeten, Alex (PR-Man)
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Wist je al dat…
• we veel te weinig wist-je-al-datjes binnenkrijgen?
Toch een nieuwe poging om GEWIS eens op een verfrissende manier te bekijken.

Hugo Jonker

• Vleermuizen het ook heel erg gezellig vinden bij GEWIS?
• Rombout toen hij klein was in de Raad van Elf heeft gezeten?
• Ferry is afgewezen door Babette van (der) Veen?
• De wc-bril van de wc bij GEWIS door PHILIPS gemaakt is?
• Het worstelen één van de hoogtepunten van het schaatsen was?
• Johan de volgende dag nog last van zijn nek had?
• Er een ontzettend gezellige en sfeervolle Kerstborrel is geweest?
• Rob en Lita getrouwd zijn (namens de Supremum hartelijk gefeliciteerd)?
• Zo’n acht (half) afgestudeerde GEWISSERS een geweldig afstudeerfeest hebben

gegeven?
• Ger daar met zijn band weer de show stal?
• We maar erg weinig inzendingen hebben gehad voor onze grote Kerstpuzzel?
• Dispuut Hoopje in januari de borrels heeft verrijkt met koffie?
• Er een dartpotje (voor nieuw bord en nieuwe pijltjes) bij GEWIS hangt?
• Rombout al één band van de bak-fiets heeft (laten) verwissel(d/en)
• Mark Huizer weer is komen simultaanschaken bij GEWIS?
• Wouter de Vaal alweer heeft gewonnen van Mark Huizer?
• De BAC weer snoep heeft?
• Er een AV en BV zijn geweest?
• Die (volgens alle aanwezigen) heel relaxed verliepen?
• De volgende GEWIS-leden jarig zijn geweest: Stijn Hoop (22 december, 20), Arnout

de Mooij (30 januari, 21).
• Rombout een BAC-vergadering heeft bijgewoond, het heel tof vond en nu nog een

keer langskomt?
• GEWIS een speciaal carnavals-dartbord heeft?
• GEWIS er momenteel ook speciale carnavals-dartpijlen bijheeft?
• Petra nog stééds ontzettend koppig is?
• Wouter, Jasper en nog een stel andere GEWISsers gaan winterbikkelen?
• Er een hoop tentamens op het web staan (zie http://gewis.win.tue.nl)?
• Petra dit keer er goed vanaf komt in de infima?
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Europese Week Eindhoven ’99
Van 12 tot en met 16 april zal voor de vijfde keer in suc-
cessie de Europese Week Eindhoven georganiseerd wor-
den. Dit tweejaarlijks studentencongres zal ongeveer
350 buitenlandse studenten uit heel Europa naar Eindho-
ven brengen.

Europese Week

Net als voorgaande Europese Weken
heeft ook de Europese Week Eindhoven
‘99 haar eigen thema. Dit jaar luidt het
thema “Europerspectives, different views
on Europe’s upcoming challenges”. Aan
de hand van dit thema zullen er voor de
buitenlandse studenten allerlei activitei-
ten georganiseerd worden zoals lezingen,
workshops en discussies. In het pro-
gramma zijn natuurlijk ook allerlei activi-
teiten en festiviteiten opgenomen waar jij
aan kunt deelnemen.
De Europese Week begint maandag 12
april als kennismakingsdag. Deze dag,
die speciaal georganiseerd is voor onze
buitenlandse gasten, is bedoeld om de
deelnemers de gelegenheid te geven
elkaar te leren kennen en natuurlijk om
bekend te worden met de TUE en Eindho-
ven. Tevens wordt de officiële openings-
handeling verricht door het planten van
een boom in grond die de deelnemers uit
hun eigen land hebben meegebracht. Zo
wortelt de boom in de aarde van Europa,
wat symbool staat voor de Europese een-
wording en samenwerking.
Op dinsdag 13 april zijn er daarentegen
activiteiten die voor jou heel interessant
zijn. Zo zal er van 11.00 tot 16.30 uur een
internationale bedrijvenmarkt plaatsvin-
den. Als je nog op zoek bent naar een
internationale stage- of afstudeerplek of
als je interesse hebt in summercourses,
buitenlandse arbeidsplaatsen en interne
opleidingen dan is dit de mogelijkheid
om hierover bij bedrijven als Philip Mor-
ris, Akzo Nobel, ASML en Cap Gemini te
informeren. In de avonduren zal op het
Stationsplein het cultureel café pro-
gramma van start gaan. Gedurende deze
avond zullen er verschillende bandjes en
stand-up comedians te bewonderen zijn
in de cafés rondom het Stationsplein. Als
je wilt weten hoe het studentenleven in
de andere 42 Europese landen er aan toe
gaat of als je gewoon even wilt praten met
onze buitenlandse gasten dan is dit je
kans. Het cultureel café programma gaat
om 22.00 uur van start en staat garant

voor een gezellig avondje stappen.
Op woensdag 14 april is het deelnemers-
programma gevuld met lezingen en dis-
cussies over de toekomst van de Euro-
pese democratie. Ter afsluiting van deze
congresdag zal de Eindhovense variant
op de verdragen van Maastricht en van
Amsterdam, “the Eindhoven Treaty”
getekend worden. Dit verdrag wordt
opgesteld door de deelnemers zelf onder
begeleiding van ambassadeurs uit ver-
schillende Europese landen. Met dit ver-
drag zullen de deelnemers hun visie
kunnen geven over de politieke integratie
van Europa. Vervolgens is de woensdag-
avond voor de echte feestliefhebbers een
absolute “must”! Dan is het namelijk tijd
voor de “Future Experience, let’s cele-
brate!”. Ter gelegenheid van dit groots
opgezette feest zal het auditorium van de
Technische Universiteit Eindhoven geheel
in overeenstemming met de titel van het
feest aangekleed worden tot een feesthal.
Dit feest dat opgeluisterd wordt door ver-
schillende bands, dj’s en dans-acts zal,
net als voorgaande jaren, bij iedereen zeer
goede herinneringen achterlaten. De
kaarten voor dit feest, dat om 20.30 uur
begint, zullen te zijner tijd te verkrijgen
zijn op de TUE en op het VVV-kantoor.
Donderdag 15 april bestaat wederom uit
een intensief programma voor de deelne-
mers. Op deze culturele dag kunnen zij
kiezen uit verschillende sportieve en cul-
turele workshops, bedrijvenexcursies en
stedentrips. Hierbij staat het leren kennen
van de Nederlandse cultuur voorop. Zo

zal er o.a. een workshop Nederlandse taal
gegeven worden. Na de inspanningen
van deze dag kunnen de deelnemers ont-
spannen tijdens de kroegentocht op Stra-
tumseind. Jij bent natuurlijk ook van
harte welkom om een pilsje mee te komen
drinken in de betreffende cafés. De kroe-
gentocht zal om 22.00 uur van start gaan.
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Elke congresdag zijn er een beperkt aan-
tal plaatsen voor niet-deelnemende stu-
denten gereserveerd. Kaartjes hiervoor
kunnen tijdens de week, tegen een
geringe vergoeding, afgehaald worden bij
de centrale post in het hoofdgebouw. Met
name op vrijdag 16 april is het congres
interessant voor buitenstaanders. Zo zal
er gedurende de ochtend gedebatteerd
worden over de universiteit van de toe-
komst. Deelnemers aan dit debat zijn o.a.
prof. dr. M. Rem, Rector Magnificus van
de Technische Universiteit Eindhoven,
dhr. C. Eurlings, ir. technische bedrijfs-
kunde (TUE) en lid van de Tweede
Kamer voor het CDA, en ir. R. Pieper,
vice-president van Koninklijke Philips
Electronics N.V. Tijdens de middag zullen
een aantal deelnemers groepsdiscussies
leiden. Ook wordt er in het auditorium
een “speakerscorner” opgezet waar men-
sen stellingen en ideeën kunnen presente-
ren. Het is voor jou de gelegenheid om te
horen hoe andere Europeanen denken
over actuele kwesties die Europa bezig
houden.
In de namiddag zal de Europese Week
Eindhoven gesloten worden en vaak is de
afsluiting van een evenement als de Euro-
pese Week Eindhoven toch datgene wat
de mensen bijblijft. Daarom wordt er ook
dit jaar weer veel energie gestoken in het
grandioos Cultureel Festival op de vrij-
dagmiddag en avond. Op dit festival zul-
len o.a. de performancegroep “Close-Act”
en de Nederlandstalige band “De
Gracht” optredens verzorgen.

“De Gracht”, bekend van hun nummer
“Twee Perfecte Handen” zal tevens het
Europese Week-lied schrijven en dit op
deze avond ten gehore brengen. Het Cul-
tureel Festival zal om 17.00 uur van start
gaan op Stratumseind.
Al met al staat de Europese Week Eindho-
ven ‘99, net als voorgaande edities, garant
voor een hele week van vermaak en
gezelligheid. Hierbij word jij in de gele-
genheid gesteld om internationale contac-
ten te leggen met buitenlandse studenten
en bedrijven. We hopen je daarom van 12
tot en met 16 april te kunnen verwelko-
men tijdens de Europese Week Eindho-
ven 1999!

Noteer vast in je agenda:
Di. 13 april
11.00-16.30

internationale bedrijvenmarkt in
het auditorium

22.00 cultureel caféprogramma op het
stationsplein

Wo. 14 april
20.30 “Future experience, let’s cele-

brate!” in het auditorium

Do. 15 april
22.00 kroegentocht op Stratumseind

Vr. 16 april
17.00 cultureel festival op Stratumseind

Foto: Dekate Mousa, Europese week ’97.
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Stukje van GEBROM
Door een onvolkomendheid van een onzer medewerkers
is dit stukje helaas niet in de vorige Supremum gepubli-
ceerd. We zullen dit incident mee laten wegen bij de
komende functie-evaluatie van de betreffende medewer-
ker.

GEBROM

Tijdens de afgelopen AV (60e, d.d. 9-6-
1998) van GEWIS besloot de vergadering
dat het dispuut GEBROM een lezing
moet organiseren over het herkennen van
neervallende walvissen. Op deze AV is
namelijk geprobeerd aan te tonen dat het
dispuut niet kon waken voor de veilig-
heid van de leden van GEWIS. Bij nader
inzien bleek echter dat het een terroris-
tische actie betrof met objecten die wal-
vissen symboliseerden. Wij betreuren
deze actie, niet alleen omdat wij op deze
manier in discrediet gebracht zijn, maar
voornamelijk omdat nu vele mensen een
misperceptie hebben van het uiterlijk van
een walvis.
Sinds deze AV zijn we hard bezig geweest
met een onderzoek naar walvissen, met
name naar de neervallende. Onlangs heb-
ben wij gemerkt dat er heel wat mensen
nieuwschierig zijn geworden naar de
resultaten en conclusies die wij reeds
behaald en getrokken hebben. In een
reeks verslagen in de supremum zullen
wij beknopt verslag uitbrengen over onze
voortgang. Uiteindelijk zal de reeks afge-
sloten worden met de beloofde lezing. In
deze supremum zullen wij met het eerste
deel van start gaan.

Deel 0 - Het Experiment
De doelstelling, onwetende GEWISsers
beschermen tegen neervallende walvis-
sen, is geen eenvoudige. Om mensen
hiertegen te beschermen moet er met
meer dingen rekening gehouden worden
dan de zwaarte kracht alleen. Vlak na de
oprichting van het dispuut hebben we
een beknopt plan van aanpak gemaakt,
zowel voor de korte als voor de lange ter-
mijn. Voordat we dat plan presenteren
moeten we even vermelden dat we uiter-
aard geheel diervriendelijk te werk zullen
gaan. Onze doelstelling doet misschien
suggereren dat wij proberen de walvis uit
te roeien, maar niets is minder waar! Wal-
vissen zijn grote zachtaardige zoogdieren,
die volgens onze gegevens niet de inten-
tie hebben om in een zelfmoordactie op

mensen te vallen.
Op korte termijn moet de onwetende
GEWISser getraind worden in:

- Het ontwijken van walvissen op
korte afstand.

- Het herkennen van walvissen op
middelange en lange afstand.

- Eerste hulp bij neervallende wal-
vis verplettering.

Op langere termijn zal GEBROM tevens
zorg dragen voor een onderzoek naar de
oorsprong van vallende walvissen. Zodat
we het probleem bij de bron kunnen aan-
pakken.
Tijdens de Follow-up hebben we ons
geconcentreerd op het eerste punt van de
korte termijn: het ontwijken van walvis-
sen. Om instructies te geven over hoe een
walvis het best ontweken kan worden
moet er uiteraard eerst onderzoek gedaan
worden naar de reeds aanwezige kennis
en behendigheid op dit gebied. Daarom
hebben we een experiment opgezet en
uitgevoerd dat een beter beeld verschaft
over de interactie tussen walvissen en
GEWIS-leden in het geval dat hun doel-
stellingen conflicteren. Tevens geeft dit
experiment een beeld van het ‘type’
GEWIS-lid dat het meest succesvol is om
zijn doelstelling te behalen, zodat wij de
karaktereigenschappen van dit type per-
soon kunnen analyseren en de gebruikte
tactiek kunnen bestuderen.

Omschrijving experiment: Het experi-
ment heeft twee duidelijke, tegenstrijdige
doelstellingen nodig. Voor de GEWIS-
leden is de doelstelling gekozen: ‘Ga zo
snel mogelijk van lokatie A naar lokatie
B’. Voor de walvissen hebben we nu een
triviale strijdige doelstelling genomen:
‘Verhinder dit’. Om een ordening te kun-
nen definiëren op de verzameling partici-
perende GEWIS-leden hebben we het
geheel in een wedstrijd-vorm gegoten. In
elk experiment waren er een viertal
GEWIS-leden(twee groepjes bestaande
uit twee personen). Het groepje waarvan
een individu als eerste lokatie B bereikt
had werd gekozen om in een ander expe-
riment deel te nemen. Dit komt overeen
met de natuurlijke selectie(survival of the
fittest). Geïnteresseerden worden verwe-
zen naar de theorieën van Darwin.
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Lokatie A betrof een kleine verhoging in de
zaal, lokatie B was een zeer bekend ogend
tafelachtig object, wat bij velen beter bekend is
onder de naam ‘bar’.
Verder hebben we de bewegingsmogelijkhe-
den wat beperkt door een veld af te zetten,
genaamd ‘territorium’ (zie figuur 1).

Figuur 1)
Uiteraard moet er rekening gehouden worden
met het feit dat er bij de rand ongewenste ver-
schijnselen kunnen optreden. Voor de over-
zichtelijkheid zullen we deze in dit verslag
weglaten.
Nu is het bij ons uiteraard bekend dat er een
bepaalde motivatie bij GEWIS-leden aanwezig
moet zijn om zich te verplaatsen. Om dit pro-
bleem op te lossen hebben we bij elk experi-
ment een beloning uitgeloofd voor de persoon
die als eerste lokatie B bereikte, in de vorm
van een liquide consumptie.

Nu het experiment duidelijk geformuleerd is,
kunnen we de twee variabelen in gaan vullen,
namelijk de walvissen en de liquide consump-
ties. Voor de walvissen hebben we Hoopje-
leden genomen, dit omdat zij de meeste erva-
ring hebben met het vallen/springen op men-
sen. Voor de liquide consumptie hebben we
bier gekozen, deze keuze komt voort uit de
constatering dat de meeste aanwezigen dit wel
lekker vonden.
Na uitvoering van het experiment hebben we
de overgebleven deelnemers ondervraagd
over hun tactiek, interactie met de walvissen,
emotionele toestand, gevoelens over/voor
walvissen en hun mening over de eetbaarheid
van de pizza’s van Domino’s. Deze informatie
hebben we allemaal meegenomen in een rap-
port dat we zullen gebruiken bij de voorberei-
ding voor de lezing.
Tijdens het experiment is duidelijk aange-
toond dat walvissen, indien deze een strijdige
doelstelling hebben met die van GEWIS-leden,
niet kunnen verhinderen dat GEWISsers met
voldoende motivitatie hun doel bereiken. Wel
kunnen ze een behoorlijk obstakel vormen dat
nadelige invloed kan hebben op de effectivi-
teit waarmee GEWIS-leden kunnen functione-
ren. Ook is het uiteraard niet onwaarschijnlijk
dat bij te weinig motivatie aan de kant van
GEWISsers het wel mogelijk is één of meer-
dere leden te verhinderen hun doelstelling(en)
te behalen.
Als advies kunnen we voorlopig meegeven
dat je jezelf goed moet motiveren voordat je
ergens aan begint. Hoe je dit het beste kunt
aanpakken kunnen we helaas niet vertellen,
maar wel is opgevallen dat in ons experiment
het element ‘bier’ redelijk goed werkte.

Getekend,
GEWIS dispuut GEBROM
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Hongco’99
Rond Pasen is het dan eindelijk zover: dan zal de HongCo’99 plaatsvinden. We brengen met 10 à 15
wiskunde en informatica studenten een bezoek aan Budapest. We zullen logeren bij Hongaarse
studenten en gedurende twee weken uitgebreid kennis maken met Hongarije en de hongaarse cul-
tuur. En het goede nieuws is dat je je nog kunt inschrijven!

Hongco’99

Er staan een paar bedrijfbezoeken of lezingen op het programma, maar de nadruk zal
liggen op de Hongaarse cultuur, Hongaarse bezienswaardigheden, Hongaars eten,
Hongaren, kortom: Hongarije zelf. Wat we precies gaan doen is nog niet bekend, maar
je zou kunnen denken aan de volgende dingen:

- een bezoek aan een badhuis
- een wandeling door de heuvels en een grot
- sportieve bezigheden
- een bezoek aan een museum
- een cursus: how to make poga’csak
- een weekend weg naar een andere stad

Nogmaals: deze lijst is niet definitief. Hij is slechts om je een indicatie te geven.

De reis zal plaatsvinden gedurende de week voor en de week na Pasen. We vertrekken
op 26 of 27 maart en komen twee weken en een dag later weer terug. Vanwege de paas-
vakantie mis je slechts vier dagen college in collegeweek 2. De precieze prijs is op het
moment van dit schrijven nog niet precies vastgesteld. We krijgen echter subsidie en
het verblijf zal verder niet veel kosten. Je krijgt dus voor relatief weinig geld een com-
plete reis naar Hongarije!
We verblijven bij Hongaren thuis. Dit is niet alleen erg gezellig. Het betekent ook dat
we Budapest op een hele andere manier te zien krijgen, dan wanneer je er zelf op
vakantie zou gaan. Bedenk dat je een kans als deze niet vaak krijgt! De uitwisseling is
een jarenlange traditie. Volgend jaar komen studenten uit Budapest bij ons op bezoek.
Je kunt je nog inschrijven, maar wees er wel snel bij! Er hangt een inschrijflijst bij
GEWIS. Daar kun je ook terecht voor actuelere informatie over de HongCo (bijvoor-
beeld de prijs).
Wil je nog iets anders weten? Stuur email naar hongco99@gewis.win.tue.nl of
vraag het mij (Michel) persoonlijk. Ik loop meestal wel ergens rond (bijvoorbeeld op
borrels). Je herkent me aan mijn kale kop.
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Interview met M&M
Marko Boon, GEWIS-lid, heeft een reis naar Mexico
gewonnen. Michel Vollebregt organiseert er één naar
Hongarije. Ze werken samen aan hun afstudeerproject.
Een bijzonder dubbelinterview.

Hugo Jonker

Vertel eens wat over jullie afstudeerproject in
minder dan 500 worden (anders schrijf ik me
te pleuris)?
Michel: Nou, wij zijn een programma aan
het uitbreiden. Het heet StatLab™, en het
idee is dat je via Internet statistiek som-
metjes kunt maken in plaats van mudden.
Het is een soort interactief opdrachten-
boek.
Marko: Het is een leuk project, voor de
rest: zie Michel.

2 Wiskundigen die Java hacken?
Michel: Ja! Er zit veel wiskunde in Stat-
Lab™, en het gaat ook om de wiskunde,
niet om het programmeren.
Marko: Als wij het niet doen, moeten
Informatica’ers het doen en dat wil je echt
niet.

Levert de reis naar Hongarije geen vertragin-
gen op voor het afstudeerproject?
Michel: Dat is niet de bedoeling. We gaan
maar twee weken, dus het moet wel kun-
nen. Daarbij komt ook nog dat wij nooit
de afstudeerzitting van april kunnen
halen, en de volgende is pas in juli.

Levert de reis naar Mexico geen vertragingen
op voor het afstudeerproject?
Marko: Ja, maar anders was ik meege-
gaan naar Hongarije. We hebben trou-
wens toch geen tijdsschema, dus we
lopen ook niet achter.

Wat vond je van alle media-aandacht?
Marko: In één woord: verrassend. Het
was achteraf gezien leuk, maar op het
moment zelf had het ook zijn mindere
kanten. Bijvoorbeeld dat je voor een TV-
interview twee keer opnieuw moet begin-
nen, dat was minder. Tsja, wat zal ik zeg-
gen, je bent geboren om beroemd te zijn
of je gaat af op TV. Maar ik heb dan de
reis nog.

Wat vond je van het gebrek aan mediabelang-
stelling?
Michel: Nou, ik ben op TV8 geweest en ik
heb in de Cursor gestaan. Ja maar iedereen
kan toch zo in de Cursor komen? Ach ja…

Werd je niet ontzettend ziek van alle media-
aandacht?
Marko: Nee, toch niet. Zoiets gebeurt
maar één keer in je leven. Je bent even
bekend en dat is gewoon geweldig, en
daarna is er weer rust. Het waren gewoon
mijn 15 minuten.

Hoe gaat de Hongco verlopen?
Michel: Er staat nog weinig vast, behalve
dan dat het een ontzettend gave tijd gaat
worden. Jan heeft een lijstje met ideetjes
die kant opgestuurd, dus nu is het een
klein beetje afwachten.

Hoe gaat de reis naar Mexico verlopen?
Marko: Heel goed, zelfs een klein beetje
beter dan de Hongco. Wil je er iets over
kwijt? Als het iemand iets interesseert…
Laat maar.
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De A of B vragen-vraag:
- Witte illegalen: ja of nee?

Eensgezind: nee, wat zijn dat?
- Windhoos of Joenix?

Allebei na even nadenken: Joenix
- Wiskunde of Informatica

Vreemd genoeg antwoorden ze alle-
bei (na enig aandringen) Werktuig-
bouwkunde.

- Mexico of Hongco?
Marko: Mexico
Michel: Hongco

- Groen Links of VVD?
Michel: Wat denk jij?? Groenlinks
natuurlijk.
Marko: Ja, ik heb op geen van beide
gestemd, maar als het één van deze
twee moet zijn, dan maar VVD. Oh,
ik weet wel dat Michel Groenlinks
had gezegd, hoor.

- Greenpeace of PETA?
Allebei: Greenpeace, maar wie of
wat is PETA eigenlijk?

- Rood of geel?
Marko: Eeuh, rood?
Michel: Geel, omdat Marko rood zei.

Wat vind je de beste Loesje-uitspraak?
Michel heeft er een paar, maar na even
nadenken vindt hij de volgende toch echt
de beste:

“Loesje privatisering:
 wat is jouw aandeel in de wereld?”

Marko denkt meteen aan de poster die op
de pilaar hangt:
“De euro invoeren:A) In vier weken

B) In één dag
C) In Timboektoe”

Wat vind je de leukste puzzel?
Na een beetje zwaaien van de interviewer
met een Supremum: “Kerstpuzzel!”

Waarom heb je niet meegedaan aan de Kerst-
Puzzel van de Supremum?
Michel: Dat zou niet eerlijk geweest zijn,
ik had alle antwoorden al van Hugo
gekregen.
Marko: Het waren teveel vragen en ik
was natuurlijk bang dat ik hem niet fout-
loos zou kunnen maken. Dan zou ik
natuurlijk afgaan. Dus ben ik maar
gestopt op mijn hoogtepunt.

What’s with the hairdo?
Michel: Eeuh, haar? Ik was het zat. Nu
nog even bij BCF een nieuw e-mail- adres
regelen.
Marko: Sinds twee maanden probeer ik
vaker een kapsel te hebben.

Wat zou je aan je collega willen vragen?
Michel aan Marko: Hoe staat het met de
liefde? Marko: Mijn vriendin en ik zitten
nu in een relatie-crisis.
Marko aan Michel: Hoe staat het met de
liefde? Michel: Welke liefde?

Wat vind je van je bekende “naamgenoot”,
Michelle Pfeiffer?
Michel: Goed dat ze haar naar mij hebben
vernoemd, maar wel jammer dat ze niet
goed “Michel” konden schrijven.

Wat vind je van je bekende “naamgenoot”,
Marco Borsato?
Marko: Waardeloos commerciëel.

Maak het volgende af met een origineel
motto/quote: “M&M,…”
Michel: Origineel… Wat moet je ermee?
Marko: ”Smelt in je mond, niet in je
hand.” Dan zien mensen tenminste dat
Michel en ik hetzelfde denken.

Waarop Michel hard in de lach schiet.
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Onze OnderwijsCommissaris blijft een drukbezet man,
die zich volledig inzet voor de studenten. Als jij nog met
(studie)problemen rondloopt, mail hem dan:
oc@gewis.win.tue.nl

Arnout de Mooij

Hier volgen wat interessante resultaten
uit de trimester 1.1-enquête voor Informa-
tica.
Van de oorspronkelijke 132 eerstejaars
zijn er inmiddels 9 gestopt. Over de ove-
rige 123 eerstejaars zijn de voorlopige stu-
dieadviezen als volgt verdeeld:

Advies A B B/C C C/D D
Aantal 42 19 5 28 1 25

Uit de vakenquêtes kwam o.a. het vol-
gende naar voren: In de getallen zijn de
uitslagen van de hertentamens NIET
meegerekend.

Programmeren 0: 57% van de studenten
heeft dit vak gehaald. 44% van de studen-
ten vond het tentamen moelijker vond
dan verwacht. Het oordeel over Code
Warrior was vernietigend: meer dan de
helft van de studenten vond het gebruik
van dit programma hinderlijk tot zeer
hinderlijk.
Taal en Bewijs: Dit vak is dit jaar slechter
gemaakt dan in voorgaande jaren: slechts
33% van de studenten heeft het gehaald.
39% van de studenten vond het tentamen
moelijker dan verwacht. De kwaliteit van
deel B van het college werd slecht gevon-
den.
ISO: 83% van de studenten heeft dit vak
gehaald. 82% van de studenten geeft aan
dit vak met plezier te hebben gevolgd.
Basiswiskunde 1: 56% van de studenten
heeft dit vak gehaald. 42% van de studen-
ten vond het tentamen moeilijker dan
verwacht.

Schakeltechniek: Dit vak is dit jaar
opvallend goed gemaakt: 89% van de stu-
denten heeft het gehaald. 60% van de stu-
denten vond het tentamen representatief.
Het boek werd niet zo geschikt geacht
voor zelfstudie.

Uit de algemene enquete onder eerste-
jaars kwam o.a. het volgende naar voren:
• Meer dan tweederde van de studenten

vindt dat er storende inhoudelijke
overlap tussen vakken is geweest.

• De meeste studenten zijn (redelijk)
positief over de organisatie van het
onderwijs, de tutorbegeleiding en de
verhouding tussen de zwaarte van
vakken en het aantal studiepunten dat
er voor staat.

• Het trimesterprogramma mag wat de
meeste studenten betreft in grote lijnen
zo blijven als het is.

Over de laptops:
• De laptop wordt als een nuttig hulp-

middel bij de studie ervaren.
• De aan het begin van het jaar ver-

strekte informatie over de laptops was
voor de meesten voldoende om er mee
om te kunnen gaan.

• De laptop wordt door 47% van de stu-
denten meer dan 2 uur per dag
gebruikt voor onderwijsdoeleinden.

• De laptop wordt door 63% van de stu-
denten meer dan 2 uur per dag
gebruikt voor niet-onderwijsdoelein-
den.

• Het gebruik van een laptop tijdens col-
leges wordt niet nuttig gevonden.

• Eenderde van de studenten gebruikt
de laptop tijdens colleges voor niet-
onderwijsdoeleinden, terwijl ongeveer
de helft van de studenten zich hieraan
ergert.
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Schaatsen met D’AC
Onlangs (op 2 februari 1999) zijn we met GEWIS wezen
schaatsen. Eerst hebben we een kwartiertje bij GEWIS
op Tjen gewacht, maar die kwam rechtstreeks, wat Nick
vergeten was door te geven. Maar het wachten was met
een biertje erbij niet zo heel vervelend.

D’AC

Misschien is dit biertje ook de reden dat
het twee keer zo druk was als normaal en
dat de andere mensen twee keer zo snel
schaatsten (behalve Hugo en Wouter) als
wij. Eigenlijk zou Hugo niet mee gaan,
maar door een vervelend misverstand
voelde hij zich toch gedwongen om mee
te komen. Er hadden zich 7 mensen inge-
schreven en dus waren we met Hugo erbij
met z’n achten. De sportkaarthouders
konden gratis naar binnen!!!

Johan begon erg enthousiast met schaat-
sen, maar al na een half rondje werd zijn
enthousiasme enigszins ingetoomd door-
dat hij na wat spastische bewegingen het
ijs op zeer primitieve, niet gemotoriseerde
wijze begon te dwijlen. Na dit voorval
heeft hij zich iets rustiger gehouden.
Denis en Rinske pakten de hele avond
gewoon hun rondjes mee op hun noren
(geen klapschaatsen, dus verloren ze per
ronde zeker een seconde op de concurren-
tie). Nick deed kunstjes, maar mislukte in
zijn ijdele poging om de bikkel van de ijs-
baan te zijn vanwege het feit dat, tja…
Nick. En Tjen, tja… Tjen.

Hugo en Wouter zijn ook meegeweest
naar de ijsbaan. Dapper! Ja, zeer dapper!
Eerst wilde Hugo niet schaatsen, omdat
hij het zonde vond om schaatsen te huren

(gezien zijn talent voor schaatsen). Dus
hebben we besloten om met de rest wat
geld bij elkaar te sprokkelen om hem toch
op het ijs te krijgen.

Wouter testte de hardheid van het ijs op
zeer bekwame wijze, maar Hugo spande
de kroon met zijn meesterlijke val. Na
eerst een seconde of 3 (na een poging om
een keer van de boarding los te komen)
wild met zijn armen om zich heen te
slaan, leek het als of hij het zou halen…
toch begon hij daarna weer met zijn
armen om zich heen te wapperen, en na
een driedubbele axel met beide benen in
de lucht, werd hij dan toch door Newton
gedwongen contact te maken met het
ijs…
Hugo, nog bedankt voor dit kostelijke
intermezzo, een 10!

Op het einde nog een race tussen Nick en
Johan op de buitenbaan: een rondje zo
hard mogelijk. Nick startte snel, maar
Johan kwam nog een beetje terug op de
wissel. Hij had echter de pech dat hij de
laatste binnenbocht had. Daar had hij te
veel snelheid en zo sloot hij de avond af
zoals hij hem begonnen was: horizontaal
op het ijs. Nick won de race eerloos. Om
tien uur ging de ijsbaan sluiten en heeft
iedereen zijn eigen weg gekozen.

Een leuke avond, had je bij moeten zijn!
Volgend jaar weer een kans.

 Namens d’AC:
Tjen en Nick
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Wiske

Wiske

Lieve Wiske,

Ik zit met een klein probleempje, het is van fysieke aard. Ik ben namelijk een eerste-
jaars met laptop, op zicht hoeft dat geen fysieke problemen te veroorzaken. Ook heb ik
nog geen muisarm van het patiencen of eeltknobbels aan m’n vingers van het mudden
(voor het geval je het niet wist: van mudden kun je echt in zo’n wrattenmonstertje ver-
anderen).

Nee, mijn probleem ligt veel dieper. Ik ben namelijk psychologisch aan m’n laptop ver-
groeid. Elke keer als ik zonder dat ding over straat loop denk ik dat ik wat vergeten
ben, het is alsof ik m’n ondergoed vergeten ben aan te trekken. De halve dag zit ik dus
in m’n broek te kijken of ik daadwerkelijk wel ondergoed aan heb.

Lieve Wiske, wat moet ik nu doen?

Student.

Lief Zonder-lap-topje,

Jouw probleem is niet van de laatste tijd. Al decenia lang lopen hier mensen rond die manisch
depressief worden als ze uit een PC zaal geschopt worden. Zij hadden dan altijd het gevoel uit
hun RFM (Rapid Finger Movement)-slaap gewekt te worden.

Mijn eerste advies is niet zenuwachtig, agressief of suicidaal te worden.

Je moet gewoon van dat lange ondergoed kopen, dan hoef je in het vervolg alleen maar je broeks-
pijp een beetje omhoog te trekken en je weet gelijk of je je onderbroek aan hebt.

 Groetjes, Wiske
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Gedicht

Flip

Flip op #weereld, waar PieterB zat te klagen dat ie een gedicht moest maken:

<Flip> Beste <naam vriendin PieterB>,
<Flip>
<Flip> Sint keek onlangs eens door het raam naar binnen
<Flip> en zag wat jullie waren aan het beginnen
<Flip> Een stevig partijtje rampetampen
<Flip> Piet zag Pieter stevig stampen
<Flip> Maar ojee, wat ging het vlug
<Flip> Al na een minuutje lag Pieter op zijn rug
<Flip> Hij was al weer klaar met het gevrij
<Flip> en <naam> keek daarom helemaal niet blij
<Flip> Daarom dacht Sint aan een goed kado
<Flip> Geinspireerd door een boekje over porno
<Flip> Hij kocht je deze staaf
<Flip> Gebruik hem nu maar braaf
<Flip> Met batterijtjes erin
<Flip> heb je het ook zonder Pieter naar je zin
<Flip>
<Flip> Groeten,
<Flip> Sint en Piet
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De Mega-Omni-Kerst-Puzzel
Het is natuurlijk al weer een tijdje geleden en waarschijnlijk is hij met oud & nieuw helemaal uit je
gedachten geknald, maar in ons decembernummer hadden we de geweldige Mega-Omni-Kerst-
Puzzel. In dit stukje kun je lezen wie er vandoor gaat met de hoofdprijs en wie er een originaliteits-
prijs verdienen (alleen jammer dat we daarvoor geen geld krijgen van de penningmeester van het
bestuur).

Petra Heck en Hugo Jonker

Van de vijf- a zeshonderd personen aan wie we Supremums rondgedeeld hebben
waren maar liefst 7 lezers (of groepjes lezers) in staat antwoorden te produceren. Het
was dan ook een hele klus voor de Supremumcommissie om te controleren wie nu de
uiteindelijke winnaar was. Niet alleen voor de mensen die een oplossing hebben inge-
leverd, maar ook voor de mensen die geen oplossing durfden in te leveren en stiekem
toch heel benieuwd zijn naar de goede antwoorden staan ze op de volgende bladzij-
den.

Maar nu waar alle deelnemers op hebben zitten wachten:

De Puzzel-hitlijst

Ter afsluiting nog enkele originele en ludieke oplossingen:
Monique & Yvet vonden de puzzel erg simpel, maar hebben toch af en toe zich er een
klein beetje tè makkelijk er vanaf gemaakt. Zo dachten ze bij categorie 3, vraag 0 de vol-
gende reeks te ontdekken: 6 5 6 5 4 6 5 4 3 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 0. Een nogal som-
bere kijk op het aantal GEWIS-bestuursleden voor de toekomst...
Maar dat is niet het enige waar ze somber over zijn: volgens Monique en Yvet gaat de
basisbeurs voor thuiswonenden dit jaar met Fl 667,- achteruit (antwoord op 3.14).
De dames hadden trouwens onder hun oplossing gezet “Tikfouten voorbehouden”. Jaja,
zo kunnen wij ook wel winnen...

Maar we hebben nog meer raars zien langskomen. Zo herkenden Karin en Marc in de
ogen van Harmen Siezen het vrolijke gezicht van André (vraag 12.4). Ook bleek dat je
beter met wat meer mensen aan bepaalde categorieën had kunnen werken. Rob de
Jong had bij categorie 9 in zijn eentje vier vragen goed. Eén van zijn mooiste neologis-
men was toch wel het woord “komkommen”.

De winnaars (Heike, Jan en Heleen) kunnen binnenkort hun boekenbon komen afha-
len.

Veel liefs,

De Puzzelmakers

nr puzzelnaam #goed #l %goed studie

1 Heike, Jan en Heleen 188 3 73.4 WSK

2 Jaap den Doelder 132 1 51.6

3 Marc Kepers 110 1 43.0 WSK

4 Denis en Jeroen 75 2 29.3 IN5

5 Monique en Yvet 72 2 28.1 IN5/BDK

6 Karin en Marc 48 2 18.8 IN5/WS5

7 Rob de Jong 35 1 13.7 IN5
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De Mega-Omni-Kerst-Puzzel
Tsja, de uitslag is dan nu bekend, maar dan zijn er nu natuurlijk nog zo’n 489 à 589 Supremumle-
zers die zitten te springen om de antwoorden. En wat zouden de antwoorden zijn zonder de uitleg
van onze hersenspinsels?
Juist, een opsomming van antwoorden…

Hugo Jonker, Geert Teeuwen, Petra Heck en Johan Muskens

Omdat we al een keer de vragen hebben afgedrukt, en wij ook heel erg vóór “avoi-
dance of duplication of volatile information” zijn, krijg je in deze Supremum de vragen
niet nog een keer te zien.

0. Filmpje
Bij deze categorie werd gevraagd naar de film waar de quote uitkomt.

0. Austin Powers
1. Casablanca
2. Blues brothers
3. Flodder
4. Ferri Bueller’s day off
5. My fair lady
6. Top Gun
7. Terminator 2: judgement day
8. Basic instinct
9. Body Heat
10. Back to the future
11. Ace Ventura, pet detective
12. Kindergarten Cop
13. Good Will Hunting
14. I know what you did last summer

1 De taal van de liefde
Hier was het antwoord de taal waarin de "vraag" stond.

0. Noors
1. Fins
2. Baskisch
3. Afrikaans
4. Catalaans
5. Frans
6. Gallisch
7. Bambara
8. Luxemburgs
9. Welsh
10. Rheto romaans
11. Grieks
12. Koreaans
13. Arabisch
14. Chinees
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2 Reclame reclame
Van welk bedrijf was deze reclame?

0. Centraal brouwerij kantoor
1. Bovag/Rai
2. NCM kredietverzekeringen
3. Douwe Egberts
4. Centraal beheer
5. Victoria Vesta
6. King Corn
7. Grolsch
8. Crispy Chips (Smiths)
9. Dash
10. Sprite/Coca cola company
11. Philips
12. IBM
13. Raider
14. Calvé pindakaas

3. Vooral doorgaan
Maak het rijtje af. Vrij simpel, toch?

0. 6 (Aantal bestuursleden GEWIS)
1. Kama (Langste rivieren in Europa)
2. Clemens (De eerste pauzen)
3. K (Rune-alfabet)
4. 2016 (wiskundige reeks)
5. Glendinning (Bondscoaches Neder-

land)
6. André (Smoelenboek 1996-1997)
7. 59% (Percentage van deelnemers dat

de Elfstedentocht heeft uitgereden)
8. Abraham Lincoln (Presidenten op

Mount Rushmore)
9. Dana International (Winnaars Song-

festival)
10. Pick Lim Lina Tech (Top 3 Miss World

1998)
11. Ron Appelmans (Eerste bestuursleden

GEWIS)
12. 5 (Pi achter de komma)
13. 1937 (Jaren waarin de wereldtentoon-

stelling in Parijs was)
14. Fl 10 (Verhoging van de basisbeur

voor thuiswonenden)

4. Verre familie
Voor welke studie en in welke stad zitten
deze studieverenigingen?

0. Letteren, Katholieke Universiteit Bra-
bant

1. Elektrotechniek, Universiteit Twente
2. Chemische Technologie, Universiteit

Twente
3. Bouwkunde, Technische Universiteit

Twente
4. Lucht- en ruimtevaarttechniek, Tech-

nische Universiteit Delft

5. Biologie, Universiteit van Amsterdam
6. Rechtsgeleerdheid, Universiteit

Utrecht
7. Biologie, Katholieke Universiteit Nij-

megen
8. Scheikunde, Katholieke Universiteit

Nijmegen
9. Medische Wetenschappen, Rijks Uni-

versiteit Groningen
10. Scandinavistiek, Rijks Universiteit

Groningen
11. Rechtsgeleerdheid, Erasmus Universi-

teit
12. Psychologie, Rijks Universiteit Leiden
13. Geografie, Universiteit Utrecht
14. Psychologie, Universiteit Utrecht

5. Love & Marriage
Met wie zijn ze getrouwd?

0. Bas Westerweel
1. Marco Borsato
2. Prins aurits
3. Orlando Trusfull
4. Tom Egberts
5. Youp van het Heck
6. Henk ochel
7. Marco Bakker
8. Brian Roy
9. Bram Peper
10. David Bowie
11. John F Kennedy
12. Richie Sambora
13. David Kelley
14. Andre Agassi

6. Buitenbeentje
Welke hoort niet in het rijtje thuis?

0. Aqua del pozo, de rest zijn nummers
op de 1e CD van de Tuna’s

1. 198, dit is geen ASCII-code voor dub-
belgelijnd blok

2. La Guardia, dit is geen vliegveld van
een hoofdstad

3. Horvath, is geen lid van de faculteits-
raad

4. Jan Vayne, was geen “lijstduwer” voor
gemeenteraadsverkiezingen

5. Doemdenken, is niet door Wim T
Schippers bedacht

6. Hardanger, is geen mythologisch
figuur

7. pm, is geen commando in Unix-omge-
ving

8. Jeroen Pauw, is geen nieuwslezer bij
NOS
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9. Adriana Sklenarikova, is geen tennissters
10. Kristiansand, is nooit de hoofdstad van

Noorwegen geweest
11. Bram heeft niet meegewerkt aan puzzel.

Petra, Hugo en Geert zijn trouwens ook
goed gerekend (geen jongen, geen
bestuur, geen Supremum)

12. De zwarte toren is geen Suske en Wiske
avontuur

13. Thorshavn, ligt niet op Spitsbergen)
14. Wendy van Dijk, heeft nooit Hart van

Nederland gepresenteerd

7. Giro
Welk goed doel hoort bij dit gironummer?

0. Rode Kruis
1. Amnesty International
2. Wilhelmina fonds
3. Stichting Aids Fonds
4. SOS kinderdorpen
5. Nederlandse brandwonden stichting
6. Leger des Heils
7. WNF
8. Stichting Duinbehoud
9. Stichting Cliniclown
10. Astma fonds
11. Zonnebloem
12. Milieudefensie
13. Sinavi
14. Unicef

8. Melodieus
Welke band wordt hier bedoeld?

0. Anthrax (=miltvuur=vurige milt=…)
1. Iron Maiden (Tatcher’s bijnaam: Iron

Lady)
2. De Dijk
3. Band Zonder Banaan
4. Bach (1e minuet komt uit die paddenstoe-

len waar je als kind altijd bovenop bleef
zitten)

5. Massive Attack
6. Normaal
7. Gala
8. V.O.F. de Kunst (bijvoorbeeld afgekort

leidt tot BV. Maar het is “geen BV”, dus
een VOF. En: “Niks aan” = geen kunst)

9. The Village People
10. Van Dik Hout
11. Aha
12. The Kinks
13. Cher (Denk in het Frans)
14. Beach Boys (met een browser surf je…)

9. Rijgen
Welk woord kun je vóór of àchter de gegeven
woorden plakken?
0. Slot
1. Water
2. Molen
3. Stoel
4. Druk
5. Mest
6. Groep
7. Soep
8. Fruit
9. Aard
10. Licht
11. Nacht
12. Schoen
13. Politie
14. Pen

10.Papieren Figuren
Uit welk boek(enserie) komen ze?

0. Taran en de toverketel
1. Chronicles of Belgarion
2. Wheel of Time
3. Lord of the rings
4. Equus
5. De Aanslag
6. De Cock
7. Wuthering Heights
8. A good man in Africa
9. Lucky Jim
10. The life en loves of a she-devil
11. Karakter
12. De avonden
13. De stam van de Holebeer
14. Out of Africa

11.Stadsbeelden

0. Brussel
1. Assen
2. Zuidlaren
3. Budel
4. New York
5. Kopenhagen
6. Dordrecht
7. Venlo
8. Haarlem (Spaarndam)
9. Den Bosch
10. Leeuwarden
11. Groningen
12. Maastricht
13. Nijmegen
14. Rotterdam
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12.Wie o wie
Van wie zijn deze oogjes?

0. Jennifer Aniston
1. Prins Claus
2. Louis van Gaal
3. Gordon
4. Harmen Siezen
5. Jennifer de Jong
6. Elizabeth Hurley
7. Natalie Imbruglia
8. Bram Peper
9. Ruud Lubbers
10. Salma Hayek
11. Tatjana Simec
12. Michael van Praag
13. Kees Jansma
14. Youp van ‘t Hek

13.Afko’s
Wat betekent deze afkorting?

0. Anti Ballastic Missile
1. Internationaler Währungsfonds
2. MUltiple SIgnal Classification
3. Bande Desirée
4. Bachelor of Arts
5. Offene Handelsgesellschaft
6. Technology Without Any Interesting

Name
7. Old Age Pensioner
8. Fernschreiber
9. Défense contre avions
10. pour copie conforme
11. Police Judiciaire
12. Habitation à loyer modéré
13. Route Nationale
14. Quotient Intellectuel/Quetelet Index

14.Bruggen
Hoe heet deze brug?

0. Bridge of Flowers
1. Broadway Bridge
2. Brooklyn Bridge
3. Confederation Bridge
4. Cornish-Windsor Bridge
5. Erasmusbrug
6. Golden Gate Bridge
7. Great Belt
8. Herenbrug
9. Highcoast
10. Javabrug
11. Tower Bridge
12. Oresund
13. Pont Neuf
14. Zeelandbrug

15.Beelden
In welk sterrenbeeld staat deze ster?

0. Capricorni (seagoat)
1. Orion
2. Canis Majoris (Great Hound)
3. Cancer (kreeft)
4. Atlas
5. Leo (leeuw)
6. Centaurus
7. Hercules
8. Virgo (maagd)
9. Lyra (lier)
10. Delphinus (dolfijn)
11. Aries (ram)
12. Triangulum (driehoek)
13. Puppis (the stern)
14. Castor (tweelingen)

16.EHBO
Eerste Hulp Bij Onoplosbaarheden: welke
categorie hoort bij de omschrijving/hint?

0. Bruggen
1. Afko’s
2. Vooral doorgaan
3. Papieren figuren
4. De taal van de liefde
5. Melodieus
6. Stadsbeelden
7. Buitenbeentje
8. Filmpje
9. Love & Marriage
10. Verre familie
11. Giro
12. Wie o wie
13. Rijgen
14. Reclame reclame
15. Beelden

Groetjes van jullie ijverige puzzelmakers,

Geert, Hugo, Petra en Johan.
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Infima
Ook deze keer zijn er weer de infima, leuke uitspraken van zowel GEWIS-leden als professoren.
Iedereen die een leuke, grappige of zelfs hilarische uitspraak hoort kan een e-mail sturen naar
supremum@asterix.urc.tue.nl.

Hugo Jonker

Johan aan de telefoon:
Simon Stevin? Nee, wij zijn een studievereniging van Window… Wiskunde en Infor-
matica.

Ter Morsche tijdens Numeriek Computergebruik:
"...Anders komen jullie in de war. Dat wil ik voorkomen. Ik zeg het nou wel, maar zo
bedoel ik het niet."

Petra (terwijl ze samen met Bram en Rinske naar 9.78 loopt om zich om te kleden) : "Rombout,
we beginnen vast zonder jou, goed?"

Even later komt Rombout 9.78 binnen.
Bram: "Sorry Rombout, we zijn al klaar en ons inmiddels aan het aankleden."
Petra(over iets anders): "Ik schrok alleen zo van de hoeveelheid."
Petra: "Zal ik even zo met een banaan eh?"

Ter Morsche tijdens Numeriek Computergebruik:
"Dat doe je vaker, he. Je transformeert het ene probleem naar het andere en lost geen
enkel probleem op."

Tijdens een college Toegepaste Logica:
Ruurd Kuiper: Waar hebben we vanmiddag instructie?
Ben Tels: RC kelder 2.
Ruurd Kuiper: RC kelder 2?
Ben Tels: Ja. RC naar binnen trap af en …
Ruurd Kuiper: Ja dat kan ik zelf ook wel vinden, daar heb ik geen algoritme voor
nodig!

Nick (over de vakantie in Blanes):"En toen gingen we naar een of andere tent in Lloret,
maar dat kostte al 40 gulden entree. Dan word je toch behoorlijk genaaid."
Petra: “Ja, maar je gaat ook maar voor één ding naar Lloret…”

Ter Morsche tijdens Numeriek Computergebruik (Bij uitkomst van een mathematica opdracht):
“En als ik dan naar de laatste 2 cijfers kijk van deze getallen, dan denk ik: ’Dat zijn een
hoop goede wijnjaren.”

Bram e-mailt onder één van de (vele) infima van Petra:
Bram: “Lekker hè?”

Ter Morsche tijdens Numeriek Computergebruik:
"11 gedeeld door -3, da’s vereenvoudigd -11 gedeeld door 3, da’s ongeveer eeuuhh…
negatief."

Lou Somers, tijdens een college Software Engineering:
Lou: Stel je bent een programma aan het testen dat 3+3 uit moet rekenen en daar komt
7 uit.
Lou: ..... Ja, en dat is fout.

Backhous bij Toegepaste Logica (Ralph Meier komt eindelijk eens een keer om kwart voor een les
binnen):
Backhouse: "Ja, ik ben eigenlijk klaar."
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Redactie
Petra Heck Geestelijke ondersteuning
Tim Hemel Tekeningen
Hugo Jonker Lay-out
Bram Kater Lay-out
Johan Muskens Hoofdredacteur
Monique Peeter Tekeningen

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, 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
Wiske, GEBROM, Marja Verheul, EJC, Europese Week, Flip, D’AC, Rob de Jong, BiEC,
Hongco, GEBLAAT, Arnout de Mooij en alle infima-spionnen.

Bij de voorplaat

Technische informatie
Opmaak: Framemaker 5.5
Hardware: Sun SPARC
Drukwerk: Reproduktie T.U. Eindhoven
Basislettertype: Palatino 10 pt
Oplage: 500 stuks

C
o

lo
fo

n



34

Geplande Activiteiten:

19-21 februari Midwinterbikkelweekend
23 februari OOTI-dag
24 februari Excursie ABN-AMRO
25 februari Medewerkersborrel
3 maart Ouderdag
24 april Batavierenrace
1 en 2 mei Excursie Londen & Alton Towers

Films en borrels:

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

Agenda


