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Van de redactie
Hallo allemaal,

Dit is al weer de tweede Supremum van dit jaar,
waarschijnlijk is hij er eerder dan de meesten ver-
wacht hebben.
Deze Supremum bevat weer alle standaard onder-
delen die je van iedere Supremum mag verwach-
ten, maar om de Supremum echt interressant te
maken hebben we ook stukjes nodig van jullie. De
deadline voor de volgende Supremum is 1 decem-
ber, dus hou je vooral niet in. Nu zijn er mensen die
dat niet geloven, aan ons de taak om het tegendeel
te bewijzen.
Sinds kort hebben we weer drie nieuwe leden, dat
was hard nodig omdat we een aantal van onze
vaste krachten verloren hebben. Samen met deze
nieuwe krachten gaan we proberen de 31e jaargang
van de Supremum zo soepel mogelijk te laten ver-
lopen.
Laat ik tot slot nog even vertellen wie nou die
nieuwe mensen zijn: Bram, Hugo en Petra. Dat er
dit jaar nog veel Supremums mogen volgen en tot
de volgende Supremum.

Veel leesplezier,

Johan Muskens (voorzitter Supremum)
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Van de voorzitter
Marja Verheul

Hoi allemaal,

we hebben er alweer een half trimester opzitten. Met de INTRO nog vers in ons geheu-
gen hebben we braaf in de collegebanken gezeten (of niet natuurlijk). Naast studeren
was er natuurlijk ook tijd voor wat ontspannende activiteiten.

Tot mijn grote genoegen, was de borrel elke week druk bezocht en waren het pooltoer-
nooi (waar zijn die ballen?!?) en het zeilweekeinde (huh, 12) een groot succes. Op naar
de volgende activiteiten.

Zo zal rond 7 oktober de voorronde voor het Nederlands Kampioenschap Programme-
ren (NKP) zijn. Heb je die gemist dit jaar? Geen paniek, volgend jaar kan je weer mee-
doen (met meer programmeer-ervaring).

De Follow Up zit er ook weer aan te komen. Vooral degenen, die dit nog nooit meege-
maakt hebben raad ik aan mee te gaan! De overigen weten zelf al hoe leuk het is en die
hoef ik niet meer aan te moedigen (toch?).

Voor de overige activiteiten verwijs ik jullie door naar de agenda (elders in deze Supre-
mum).

Ik zie jullie wel op de borrel of bij een van de overige activiteiten van GEWIS.

Veel plezier met het lezen van de Supremum en ga (ook met je studie) met volle kracht
vooruit!

Groetjes,

Marja Verheul, voorzitter GEWIS
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Intro’98
Het nieuwe jaar begint weer en iedereen valt terug in de
sleur van zijn of haar keuze. Sommigen volgen braaf alle
colleges terwijl anderen doorgaan waar ze vorig jaar
gebleven waren. Weer anderen besluiten dat een relaxte
start veel minder werk is dan een goede start en gaan
gewoon helemaal nergens heen.

Intro’98

Ook laat rond deze tijd de TUE haar ware
gezicht zien aan haar allerjongste slacht-
offers, de eerstejaars, wier gezichtsuit-
drukkingen wisselen tussen verbazing,
wanhoop, angst en verveling. Waarschijn-
lijk is iedereen wel iets vergeten over de
Introductie daarom hier een kort over-
zicht gezien vanuit het oogpunt van de
Intro-Commissie. De Introductie begon
zoals elk ander jaar heerlijk verwarrend.
Onwetend werden de introkindjes naar
collegezaal acht gebracht. Daar aangeko-
men moesten ze in de goede rij gaan zit-
ten, wiskunde, informatica of
gecombineerd wiskunde EN informatica.
De keuze tussen deze drie opties werd
sommige van de aankomende studenten
teveel en ze gingen in de verkeerde rij zit-
ten, waarschijnlijk als protest tegen de
veel te zware keuze die ze al zo snel
moesten maken. Gelukkig hadden we
geen rekening gehouden met deze
grootse onnozelheid en ging alles toch
nog net fout. Dus na een half uur van uit-
leggen dat wiskunde EN informatica niet
de rij was voor wiskunde OF informatica
konden we beginnen met het op magi-
sche wijze indelen van de introgroepjes.
We hadden voor de groepsindeling een
systeem bedacht van een aantal kruis-
woordraadsels die zouden bepalen in
welke groep iemand terecht kwam.
Omdat dit wel erg snel en makkelijk was
bedachten we hierbij ook een aantal rede-
lijk onoplosbare vragen die ze ook moes-
ten oplossen om hun groep te weten te
komen. Na het uitdelen van beide puzzels
aan iedereen besloten we hun gedrag een
tijdje te observeren. Als echte VWO-ertjes
begonnen ze ijverig te werken aan hun
opgaven en het gekras van potloden en
pennen was minutenlang te horen. Som-
migen zagen meteen in dat het ene
blaadje te moeilijk was en sloegen dat
over. Gelukkig zagen anderen dit niet en
waren ze een tijdlang bezig onoplosbare
puzzels op te lossen. Enkele van deze
pogingen tot oplossen zijn later door ons
gevonden en we hebben er nog lange tijd
om kunnen lachen. Na het indelen van de

groepen moesten de groepjes elkaar wat
beter leren kennen. Hiervoor hadden de
Introbegeleiders een aantal mogelijkhe-
den gekregen tijdens het voorbereidings-
weekend. Veelal geliefd was het stempel-
je-groepsgenootje-onder-als-hij-niet-bin-
nen-luttele-tienden-van-een-seconde-
een-naam-van-een-andere-groepsgenoot-
schreeuwt en het sla-je-groepsgenootje-
op-zijn-hoofd-als-hij-niet-binnen-luttele-
tienden- van-een-seconde-een-naam-van-
een-andere-groepsgenoot-schreeuwt.
Nadat ze elkaar dus een beetje hadden
leren kennen besloten we hun sociale
vaardigheden op de proef te stellen door
ze een GEBRAS-liederenbundel te schen-
ken. De bedoeling was deze bundel te rui-
len tegen iets anders (van meer waarde
natuurlijk) en dat dan weer te ruilen
tegen iets nog duurders totdat ze uitein-
delijk een klein eiland voor de kust van
Spanje of iets vergelijkbaars hadden.
Helaas hielden de meeste groepen het na
een aantal keer ruilen voor gezien en
kwamen terug naar GeWIS om te laten
naar welke vorm of vormen hun GEB-
RAS-bundel was getransformeerd. Na dit
evenement zaten we dus opgescheept
met een verzameling van de meest nutte-
loze objecten in het universum die nie-
mand wilde hebben en dus mee had
gegeven aan de groepjes. Alhoewel som-
mige zaken die binnengebracht werden
ons tot (groot) nut waren zoals de emmer
met ijsblokjes die de heilige taak kreeg de
drank koel te houden. Ook werd ons een
klein, zwaar koffertje gebracht, met
daarin een vreemdsoortig apparaat dat
allerlei ingewikkelde toetsen had. Later
vertelde een oudere student ons dat hij
die dingen nog uit zijn jeugd kende, toen
werden ze ook wel typmachines
genoemd. Totaal onbekend met die term
gingen we aan het spelen met dit appa-
raat en snel kwamen we erachter dat het
gewoon een computer is zonder beeld-
scherm waar je alleen op kunt tekstver-
werken. Alhoewel de toetsaanslag een
beetje zwaar was en de resolutie en kleu-
ren van de output wat teleurstellend
waren, was er wel het voordeel dat deze
tekstverwerker ZONDER windhoos
draaide en daardoor dus ook niet aan de
grappen en grollen van winslow onder-
hevig was. Eigenlijk was deze typma-
chine het beste voorbeeld van de
volgende generatie computers...geen
stroom nodig, geen straling van het
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beeldscherm, geen crashes, geen muisarm,
niks van al deze gebreken van de huidige
computers werd vertegenwoordigd in dit nu
wel heilige artefact. ‘s Avonds was het weer
tijd voor het rituele introkindjes-offeren.
Maar helaas konden we geen zaal vinden
waar we bloedvlekken achter mochten laten,
dus waren wij genoodzaakt genoegen te
nemen met de jaarlijkse bestuurspresentatie.
Te oordelen aan het volumieuze gelach van
iedereen in de zaal, uitgezonderd afgezeken
bestuursleden, was deze presentatie
wederom een doorslaand succes. En toen
was de maandag al weer voorbij, maar niet
voordat iedereen zich totaal lamgezopen had
in ons allerheiligste heiligdom, de AOR. De
Intro-dinsdag begon met een stralende zons-
opgang. Helaas was niemand op deze wel
zeer prachtige ochtend vroeg genoeg uit bed
gekomen om dit astrale wonder te mogen
aanschouwen. Dus begon de dinsdag voor
de meeste mensen met koppijn en een ver-
antwoordde dosis ontbijt. Nadien was er een
rondhuppelevenement op de faculteit. Hier-
bij leerden de kuko’s alle facetten kennen
van onze wonderschone faculteit Wiskunde
en Informatica. Nadat de kinders uitgehup-
peld waren, werden ze uitverkoren om bij
GeWIS een groot aantal, veel te duur uitge-
vallen en veelal nutteloze, boeken aan te
mogen schaffen. Lunch: drie keer raden wat
we hier gedaan hebben. Toen was het einde-
lijk tijd voor de langverwachtte TU-instantie-
tocht en/of sportmarkt. Ook deze tocht
langs allerhande saaiïgheden en sportvereni-
gingen werd overleefd door de meeste intro-
smurfen. En toen... was er bier. Oftewel
einde alcoholverbod op de TU, wat natuur-
lijk meteen gevierd werd met een overheer-
lijke, verbluffend lekkere, tongstrelende
borrel. Na de borrel stond er nog wat onzin,
met betrekking tot een x aantal studenten-
verenigingen, op het programma. Onze
grote wijsheid liet ons gelukkig tot de con-
clusie komen dat doorzuipen een veel betere
tijdsbesteding was dan naar dat gelul luiste-
ren. ‘s Avonds: AOR. Ook woensdag begon
helaas met een klef broodontbijt. Na dit weg-
gespoeld te hebben met vloeistoffen konden

we er weer helemaal tegenaan. Gelukkig
mochten we nog luttele kilometers door
Eindhoven heen crossen om Scala te aan-
schouwen. Ook waren we genoodzaakt tijd
te verspillen bij de Bunker-instantietocht en
het sporttoernooi alvorens weer verder te
kunnen zuipen bij de borrel. Na een smake-
lijke avondmaaltijd bij ons aller GeWIS
begon de K.R.O.E.G.E.N.T.O.C.H.T (Krui-
pend Rennend Overgevend En Gezellig Een
Noemenswaardig Tochtje Over Chaotische
Hartverwarmende Terrasjes). Velerlei wed-
denschappen werden afgesloten over wie de
snelste tijd neer zou zetten. Natuurlijk won-
nen de veteranen van de Intro-commissie
aangevuld door een selecte groep oudge-
dienden. Hun uiteindelijke record-tijd was
33 minuten. In deze miniscule tijdsspanne
bezochten wij 7 kroegen en sloegen we in de
AOR nog een pul(letje) achterover. Donder-
dag konden we eindelijk een beetje bijkomen
van de vorige dagen, want het ontbijt begon
gelukkig pas om 11.00 uur. Vervolgens werd
er van de introkindjes verwacht dat ze zich-
zelf gingen amuseren op een Intro-cultuur-
festival welke het grootste deel van de dag in
beslag nam. Maar aan alles komt gelukkig
een eind, want om 18.00 uur was er dan de
MEGA-Barbecue. Gezellig met zijn allen
eerst een kleine 45 minuten in de rij staan
voordat je iets te eten hebt, en vervolgens al
dat vlees dat er toch veel te veel is in de rich-
ting van een electro-student gooien. Al met
al was deze jaarlijkse food-fight toch weer
een daverend succes. Na de maaltijd was er
de mogelijkheid om lekker uit te buiken bij
een openluchtfilmpje. Dit jaar The Game.
Donderdagavond gingen de echte mannen
(en vrouwen) de hele nacht door tot een uur
of zeven. Om vervolgens op een bank bij
GeWIS in slaap te vallen met een brakke kop
en ook nog wat pannekoeken te nuttigen tij-
dens het Katerontbijt. Enkele uurtjes slaap
deed de mensen goed en na een verster-
kende lunch konden de meesten ‘s middags
vrolijk aan de Cantus beginnen. Bij de Can-
tus gaat het er in principe alleen maar over
om al zingend zoveel mogelijk bier naar bin-
nen te gieten en over anderen heen te smij-
ten.
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Inzicht
De jaarboekcommissie heeft als taak een jaarboek
samen te stellen over het jaar ‘97/’98.
Commissieleden: Arnout de Mooij, Ferry van den Boom,
Hugo Jonker en Marcel Verbruggen.

Jaarboekcommissie ‘97/’98

Om jullie wat inzicht te geven in het doen
en laten van een jaarboekcommissie volgt
hier een kleine samenvatting van onze
bezigheden tot nu toe. Onze eerste taak
was het vinden van een thema voor het
jaarboek. Verschillende thema’s passeer-
den de revue, waaronder o.a. de thema’s
‘groei’, ‘hoop’, ‘1000 * Hugo’, ‘satelliet’,
‘buitenaards’, ‘teloorgang’, ‘verloede-
ring’, ‘bomen’, ‘inzicht’ en ‘bloemen’. Na
lang beraad hebben we gekozen voor het
thema ‘buitenaards’.
Enkele dagen nadat het thema vaststond
bezocht het bestuur van GEWIS, waar ik
als OC deel van uitmaak, de wisselings-
borrel van studievereniging Protagoras.
Aldaar wees onze lieftallige penning-
meester mij erop dat er een persoon rond-
liep met op zijn blouse de tekst
‘buitenaards’. Nader onderzoek leerde
mij dat deze persoon gewoon aards was
en dat ‘buitenaards’ het lustrum-thema
was van Protagoras. Het gevolg hiervan
was dat we een nieuw thema voor ons
jaarboek konden gaan zoeken, want je wil
natuurlijk wel origineel zijn.
Uiteindelijk is het thema ‘inzicht’ gewor-
den. Toen we toch bezig waren hebben
we er maar meteen een deadline bij ver-

zonnen. Die valt dit jaar op 1 december.
Stukjes mogen ook nog op 5 december
worden ingeleverd, maar dan alleen als
ze zijn ingepakt en als er pepernoten en
een gedicht bij zitten. Mensen die na 1
december en niet op 5 december een
stukje inleveren zullen een straf moeten
ondergaan waarin de elementen ‘Hugo’
en ‘zwaartekracht’ een belangrijke rol
zullen spelen.
Aan ons nu dus de taak om zoveel moge-
lijk mensen te strikken (lees: dwingen)
om een stukje te schrijven. Binnen GEWIS
komt dit erop neer dat we jullie blijven
schoppen voor stukjes tot we geen vel
meer om onze tenen hebben. Mensen van
buiten GEWIS gaan van ons een brief krij-
gen met een vriendelijk verzoek om een
stukje. Verschil moet er zijn. We gaan dit
jaar proberen stukjes te krijgen van o.a.
Bill Clinton, koningin Beatrix, Ronaldo,
Michael Jackson, Bill Gates, Pamela
Anderson, Edsger W. Dijkstra, de paus,
Madonna en Rasti Rostelli.
Verder moeten we nog op zoek gaan naar
adverteerders en een geschikte drukker.
Met de commissie die we nu hebben en
Petra (voorzitter vorige jbc) als bron van
diepere inzichten heb ik er alle vertrou-
wen in dat het een mooi jaarboek wordt.
Het is me zelfs gelukt ons thema twee
keer terug te laten komen in dit stukje !

 Nog een keer voor alle duidelijkheid:

Thema: inzicht
Deadline: 1 december 1998
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BrisCo: de nieuwe BuEx
Mag ik aan u voorstellen: de nieuwe BuEx van GEWIS met als reisbestemming:
IERLAND en het VERENIGD KONINKRIJK

De BrisCo

Een kort verslag. We zijn na de vakantie (begin september) pas van start gegaan, dus er
zijn nog geen ruzies, teleurstellingen of andere vertrouwelijke feiten te noemen. Sinds
heel kort zijn we als commissie van 6 man redelijk goed op sterkte om de reis vlot te
kunnen voorbereiden.
Momenteel zijn we druk bezig met het uitwerken van een reisplan in de verwachting
dat dit op woensdag 28 oktober aan GEWIS-leden gepresenteerd kan worden. Een
tweede ronde geven we dan op vrijdag 30 oktober voor hen die aanvankelijk te verle-
gen waren maar toch nieuwsgierig zijn. In de voorbereiding hebben we tot nu toe al erg
interessante bestemmingen gevonden maar slechts het neusje van de zalm zal aan jullie
geserveerd worden.

Dus noteer het allemaal in je agenda: woensdag 28 oktober, om 11:40u en vrijdag 30
oktober om 12:40u in HG6.05 zullen we je vertellen over het land van Stonehenge,
Robin Hood, Margareth Thatcher en andere, aantrekkelijke, bezienswaardigheden.

Fons, Jeroen, Matthijs, Roger, Stijn en Tim

P
ra

at
je

Mijn eerste indruk
In deze nieuwe 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 Peter Lenaers bereid gevonden
om een stukje te schrijven. Als jij graag iets kwijt wil, aarzel dan niet en e-mail je ervaringen naar:
supremum@gewis.win.tue.nl

Peter Lenaers

Enkele leden van de redactie van “Supremum” vroegen mij een paar weken geleden of
ik ook een stukje wou schrijven over hoe ik na enkele weken dacht over de T.U. en het
leven er rondomheen.

Ik kon natuurlijk geen nee zeggen, want dat beginnen ze alle eerstejaars weer belache-
lijk te maken. Daarover moet ik trouwens nog iets kwijt. Sommige ouderejaars doen af
en toe wel eens neerbuigend over de eerstejaars alsof ze zelf zoveel meer waard zijn,
maar meestal bedoelen ze het als een soort van grapje. Of ze zijn gewoon jaloers omdat
zij niet zo een hi-tech laptop hebben.

Maar als je gewoon een paar weken volhoudt en ook zelf terug gaat dollen dan gaan ze
je wel respecteren na een tijdje. Daarom zou ik aan alle eerstejaars willen vragen om
eens langs te komen bij GEWIS(8.79), want er komen veel te weinig eerstejaars.

Iedere donderdag is er borrel om half vijf, dus kom eens kijken. Oh ja laptops zijn er
wel niet toegelaten, dus laat die dan maar in een kluisje liggen of zo.

Ook raad ik iedereen aan om mee te gaan met de follow-up in het weekend van 23-25
oktober. Dat schijnt ook wel altijd supergezellig te zijn, dus...

Peter
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Batavierenrace
In navolging van het pionierswerk van vorig jaar, is het
ook dit jaar weer gelukt om een Batavierenrace commis-
sie samen te stellen. Na enig gezeur van het huidige
bestuur is er dan toch een niet nader te noemen persoon
overgehaald om geheel vrijwillig de taak van voorzitter
van deze o zo belangrijke commissie op zich te nemen.

GEBAK

Mede dankzij de zeer geslaagde eerste
deelname van GEWIS aan de Batavieren-
race van vorig jaar, was het dit jaar heel
wat makkelijker om aan de vereiste vijf-
entwintig deelnemers te komen. Dit heeft
dan weer als nadeel dat ik in dit stukje
dus niet meer hoef te gaan werven voor
deelnemers - tegen de tijd dat deze Supre-
mum bij GEWIS ligt zijn er waarschijnlijk
nog hooguit wat reserves nodig, voor de
onvermijdelijke afmeldingen op het laat-
ste moment - zodat ik het toch ergens
anders over zal moeten hebben.

De race van vorig jaar dan maar?
Met de geweldige prestaties van het
GEWIS team, de stuurmanskunsten van
Dennis, het rokje van Wouter, de
eindsprint van André, de innige omhel-
zing tussen Huub en een finishpoortje, de
heroïsche binnenkomst van Pieter en
Floep, de champagne (nou ja, cham-
pagne, appelcider dan) op de goede
afloop, het geweldige feest nadien, met
een flippend TUE-team dat de derde prijs
in het universiteitsklassement aan zich
voorbij zag gaan, wat nu een half jaar
later toch nog is rechtgezet,

en de veel te korte nachtrust door het hele
weekend heen.
En natuurlijk wat ik allemaal ben verge-
ten te vermelden of opzettelijk heb ach-
tergehouden.

De race van dit jaar dan?
Daar kunnen we erg kort over zijn. Als ik
mij goed heb laten voorlichten wordt die
gelopen op zaterdag 24 april. Degenen
die meerennen kunnen een heel gaaf
weekend tegemoet zien. En de rest, tja,
die kunnen maar beter niet weten wat ze
missen. En misschien dat tegen die tijd de
uitslagen van vorig jaar zelfs al wel op
hun website te vinden zijn... ;)

Voor verdere informatie kun je altijd
terecht op de website van deBatavieren-
race op url:

http://www.student.utwente.nl/
~bata444

of bij één van de leden van GEBAK.

 Namens GEBAK,

Denis Gerritsen.
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OC OKEE!
Beste leden,
Onder de gruwelijke naam ‘OC OKEE!’ zal ik voortaan in
iedere Supremum een stukje schrijven over mijn OC-
activiteiten. Zoals ik in de Intro-supremum al schreef, is
het mijn taak om het contact tussen GEWIS en ‘de facul-
teit’ te onderhouden. Om deze taak goed te kunnen uit-
voeren heb ik zitting in de StudentenRaad (SR) en de
OnderwijsCommissie Informatica (OCI).

Arnout de Mooij

In de SR zitten alleen studenten. Hier
wordt gesproken over problemen m.b.t.
het onderwijs, zoals fouten in roosters,
dictaten die niet op tijd verschijnen, lap-
tops die niet op tijd worden geleverd,
docenten die slecht lesgeven, tentamens
die niet op tijd worden nagekeken, enzo-
voorts. De SR krijgt input van de studen-
ten, jullie dus. Daarom zijn SR-
vergaderingen open voor iedereen.
Als er onderwijsproblemen spelen, is het
een dus goed idee om hiermee naar de SR
of naar mij, de OC, te stappen.

Als een bepaald probleem niet kan wor-
den opgelost binnen de SR, wordt het
veelal doorgespeeld naar de OCI. In de
OCI hebben naast drie studenten, ook de
onderwijsdirecteur, de P- en PP-coordina-
toren en enkele andere faculteitsmede-
werkers zitting. In de maandelijkse OCI-
vergaderingen wordt gesproken over
onderwijszaken als de samenstelling van
het curriculum, de evaluatie van vak-
enquetes en zaken die vanuit de SR
komen.

De drie studentleden van de OCI zijn
over het algemeen ook SR-leden. Door
mijn OCI-lidmaatschap blijf ik op de
hoogte van ontwikkelingen in het infor-
matica- onderwijs aan de faculteit. Om
ontwikkelingen in het wiskundeonder-
wijs te kunnen volgen kan ik ook, als toe-
hoorder, OCW-vergaderingen bijwonen
(OCW = onderwijscommissie wiskunde).

Wat is er zoal recentelijk ter sprake geko-
men in de SR?
Gelukkig was dat niet zo veel. Er zijn wat
problemen geweest met verlate dictaten,
ontbrekende laptops en overvolle college-
zalen, die gelukkig zonder ingrijpen van
de SR werden opgelost. Verder is er een
kieslijst gemaakt voor studentleden van
de faculteitsraad (FR).

Ook zijn er klachten geweest over het feit
dat colleges steeds vaker in het Engels
worden gegeven te behoeve van een
enkele buitenlandse student. Dit laatste
probleem is ook in de laatste OCI- verga-
dering ter sprake gekomen en zal nog een
vervolg krijgen.

In de laatse OCI-vergadering zijn o.a.
doorstroomgegevens van studenten en
vak-enquetes over het derde trimester
van het vorige collegejaar besproken.
Hieruit bleek onder meer dat:
* van de + 99 studenten die zich vorig jaar

hebben ingeschreven voor technische
informatica aan de TUE, ongeveer een
derde deel inmiddels is gestopt met
deze studie,

* zo’n 70 procent van de toenmalige eer-
stejaars het derde trimester het zwaarst
vond,

* met name programmeren 2 en kansreke-
ning & statistiek struikelvakken zijn.

Er is dit jaar overigens nog geen OCW-
vergadering geweest. Voor geinteresseer-
den: in de ‘mappenkast’ van GEWIS
staan een SR-map, een OCI-map en een
OCW-map waarin notulen en vergader-
stukken zijn terug te vinden.

Arnout de Mooij, OC GEWIS.
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De Weereld over de We(e)reld
Van studerende Weereld naar werkende Weereld

Peter van den Berg

Op een gegeven moment gebeurt het
onvermijdelijke. Presentatie, verdedi-
ging, buluitreiking, een paar katers en het
eerste Weereldlid is afgestudeerd (wis-
kunde met specialisatie statistiek). De
overgang van de studerende Weereld
naar de werkende Weereld is duidelijk
begonnen, immers ook de overige Wee-
reldleden zijn reeds bezig met afstuderen
of denken snel te kunnen beginnen met
afstuderen. Hierdoor laat een groots
afstudeerfeest nog wel even op zich
wachten, maar het komt er zeker!

En dan wordt het tijd om verder te kijken,
op zoek naar een baan dus. Een baan die
moet voldoen aan hoge eisen, want zo
kan het tegenwoordig. Als je wilt heb je
binnen 24 uur een baan (bedoelen ze dat
misschien met de 24-uur economie?),
maar die banen wil je meestal niet. Dus
wat doe je, je stelt hoge eisen aan je eerste
echte baan met als gevolg dat een deel
van ‘vroegere’ situatie weer terug is. De
banen, die voldoen aan je eisen, zijn niet
in overvloed aanwezig en de potentiële
werkgevers zijn (gelukkig) selectief in het
aannemen van nieuwe mensen.
Het verschil is wel dat je in je achterhoofd
weet dat je te allen tijde aan een baan
kunt komen. Je kunt daardoor gerust
ruim de tijd nemen voor het selecteren
van potentiële werkgevers en startfunc-
ties, voor het schrijven van sollicitatie-
brieven en voor het doorlopen van de
sollicitatieprocedures.

Tot zover het algemene gezwets, over tot
mijn orde van 7 maanden geleden. Afge-
studeerd, een aangeboden baan afgewe-
zen, op vakantie geweest, nog slechts één
sollicitatiebrief geschreven en een paar
lopende contacten. Wel had ik duidelijk
voor ogen wat ik wilde en dat was niet
mis, dat merkte ik al snel.
Stapels met informatie over allerlei bedrij-
ven lezen, bekijken en overwegen met als
resultaat slechts enkele bedrijven waar
misschien aan al mijn eisen kon worden
voldaan. Kortom, het leven lijkt een stuk
makkelijker voor mensen die niet zo veel-
eisend zijn.

Gelukkig gaat veeleisendheid bijna altijd

samen met doorzettingsvermogen en ver-
trouwen, want onder andere deze drie
eigenschappen heb je hard nodig als je op
gesprek gaat bij bedrijven, die nog geen
1% van de sollicitanten een baan aanbie-
den, maar wel voor de volle 100% aan je
eisen zullen voldoen. Helaas nekte mij
het gebrek aan echte praktijkervaring en
zag ik mij voor verdere sollicitaties
genoodzaakt enkele eisen (niet te veel)
om te zetten in wensen en reële mogelijk-
heden voor de nabije toekomst.

De lente is volop aan de gang, de tempe-
ratuur stijgt, het zonnetje schijnt en toch
nog onverwacht krijg je een baan aange-
boden, waarmee je uitermate tevreden
bent en dus accepteert. Een baan bij Coo-
pers & Lybrand binnen de Statistical
Advisory Services groep in Amsterdam
als Junior Statistical Advisor. En alsof dit
allemaal al uit te spreken is, fuseren Coo-
pers & Lybrand en PriceWaterhouse tot ‘s
werelds grootste adviesorganisatie met
de adembenemende naam Pricewater-
houseCoopers.

Dit neemt niet weg, dat ik er inmiddels
meer dan 4 maanden werk, veel leer, veel
ervaring op doe, af en toe mijn hoofd
stoot, maar vooral dat ik het ontzettend
naar mijn zin heb.

Namens Dispuut de Weereld,

ir. Peter van den Berg
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Tafelvoetbalcompetitie
Jaaaa! Een nieuw collegejaar. Nieuwe colleges. Nieuwe studenten. Een nieuwe P-uitreiking, maar
gelukkig is er één constante factor in het bestaan van de GEWISser en dat is dat woord voor galgje
dat de Activiteiten Commissie december vorig jaar uitvondt: De Tafelvoetbalcompetitieïnschrijflijst.

D’AC

Op deze lijst verschenen heel wat oude en nieuwe namen. Veel dezelfde deelnemers
weer, maar dit keer wel in andere teams dan in de afgelopen competitie. Gelukkig ook
verschillende nieuwe spelers waaronder een team van eerstejaars (Peter Roelen &
Hans Hoeijmakers), een team van medewerkers (Fons van de Ven & Frans Martens) en
ook liet het bestuur zich van zijn beste kant zien door zich voltallig in te schrijven en zo
drie teams te vormen. De stand die u hieronder zult aantreffen is tamelijk relatief,
omdat nog niet alle teams even vaak hebben gespeeld. Ook hebben sommige teams,
die bovenin de stand te vinden zijn, voornamelijk gespeeld tegen teams die weinig of
soms zelfs niet doordeweeks tafelvoetballen en daardoor wat makkelijker te verslaan
zijn.

Maar goed. Hier is de stand op het moment dat ik dit schrijf:

Toedeledokie,

Namens  D’AC,

Ferry van den Boom

Plaats Naam Punten # wed-
strijden

Aantal
Goals

Doel-
saldo

1 The Avengers 9 3 22 +15

2 Toen het bier in de AOR nog 1 gulden was 9 3 21 +12

3 HTDTLIOETTVMDNTGH 6 2 11 +7

4 Bouwko & co(rssmit) 6 3 16 +3

5 Bestuur 0 6 3 13 -1

6 Bier hier 3 1 6 +3

7 Bestuur 2 3 3 11 0

8 Koe 3 3 13 -3

9 Eh-oh 3 3 12 -4

10 was WAS 3 3 11 -5

11 * 0 0 0 0

12 Efkens 0 1 3 -3

13 Bla & Blub 0 2 7 -6

14 Bestuur 1 0 2 4 -6

15 Tegoed 0 2 4 -12
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Geouwehoer over de laptop
Afgelopen week - waarschijnlijk een paar maanden eerder
dan dat dit te lezen is - vroeg iemand mij wat te schrijven
over de laptops. Niet dat dit zo’n boeiend onderwerp is ofzo,
maar het is wel grappig om over te schrijven en het vult de
Supremum mooi af. Het feit dat er nu al zo’n 200 figuren met
zo’n ding over de faculteit wandelen heeft er natuurlijk ook
wel iets mee te maken. Zelf heb ik het apparaat te danken
aan de bureaucratie van de TUE, maar dat mag de pret niet
drukken.

Rob de Wit

Allereerst even wat voordelen van het klein-
nood. Dit is vooral handige informatie voor
eerste- en tweedejaars, want je kan hier mooi
de ogen van de ouderejaars mee uitsteken.
- Het is handig altijd een machientje bij de

hand te hebben waarmee je het internet
op kan zonder dat je de aandelen van KPN
weer laat stijgen. Je kunt belachelijke hoe-
veelheden downloaden en het gaat vaak
nog best snel ook - 160 KB/s met
nic.funet.fi heb ik al eens meegemaakt.

- Ik heb wel eens meegemaakt dat ik eigenlijk
nergens fatsoenlijk kon werken voor TUE
of anderzijds. De X-Terminals waren bezet
door MUDders en echt veel lol ondervind
ik er niet aan om die weg te sturen. De
Windows95 PC’s naast de Sun-zaal waren
allemaal zo verrot dat er niet echt op te
werken was: de hele harddisk zat vol met
gamez1 en de desktop was onherkenbaar
verminkt. In zulke gevallen is het natuur-
lijk handig als je je eigen gemuteerde desk-
top bij hebt. Op je eigen harddisk staat
een zorgvuldig gebalanceerde hoeveel-
heid applicaties2 en gamez3. Hier kan
natuurlijk geen enkele voorgeinstalleerde
computer tegenop.

- Vroeger hadden de studenten van de TUE
het image van slappe, lichamelijk onder-
ontwikkelde kindstudenten. Dit vooroor-
deel zal niet lang meer voortleven!
Binnenkort zal zelfs de slapste student zor-
geloos een expeditie naar de Noordpool
ondernemen. Eenieder die zijn gehele stu-
dietijd een last van minstens 6 kg4 mees-
leurt, moet dat toch ergens in de fysieke
toestand zien terugkomen. Op naar het

1. Ik gebruik hier de z als teken van ille-
gale software.

2. Telnet, MP3, RealAudio spelers, Win-
nuke, IRC en misschien wat stud-
iespul

3. MineSweeper, Quake en natuurlijk
een MUDclient

Eindhovense Bink Image™ dus.
- Als je thuis nog geen computer had(?) dan

heb je nu een redelijk instapmodel. Als je
wel al een computer thuis had kun je nu
mooi gaan experimenteren met netwer-
ken. Kosten: 1 netwerkkaart en wat coax-
kabel. Als je toch van experimenten houdt
kun je ook eens proberen die D partitie van
een ander besturings-systeem te voor-
zien. Linux werkt prima weet ik uit eigen
ervaring, de BSD varianten schijnen niet
te netwerken - een extra uitdaging dus.
Het allermooiste aan de laptop is dat als je
het totaal vern**kt, dan kunnen de note-
book service centra je hele harddisk
opnieuw indelen zodat alles weer werkt
zoals voorheen. Je bent dan al je eigen spul
kwijt, maar daarom heet het ook experi-
menteren.

Nu is het wel genoeg met het naar de mond
praten van de over-ambiteuze TUE bestuur-
ders. Nu komen de werkelijke problemen
aan het licht. De nadelen waarmee de
ouderejaars de jonkies gaan pesten:
- Je kunt dus wel heel veel downloaden maar

in dat ding van mij zit maar een harddisk
van 2.1 GB. Zo goed als niks dus. Als je
thuis niet iets hebt om die troep weer ver-
der te sluizen (intern netwerk, CD writer,
etc...) dan ben je de hele dag aan het
(g)zippen/del’en of rm’en. Als je het later
weer nodig hebt ga je het geheid opnieuw
downloaden waardoor die hoge snelheid
op het netwerk ook snel zal terugvallen.
Major bummer dus.

- Er is nog steeds geen goede mogelijkheid
om je laptop vast te leggen. Er zijn wel
kluisjes (op HG0 en HG6), maar als je aan
het werken bent en je wilt even naar het
toilet berg je ze daar niet op. Ik heb keilbou-
ten in de muur voorgesteld aan de beheer-
der, maar vooralsnog kan iedereen een
laptop meenemen indien hij of zij daar zin
in heeft.

- Niet iedereen heeft de fysieke basis om aan
het zware trainingsprogramma van het
CvB mee te kunnen doen. Op deze manier
zijn er natuurlijk weer ontzettend intelli-
gente studenten die het op de TUE laten
afweten omdat ze het lichamelijk niet aan-
kunnen. Dat lijkt me academisch gezien een
nadeel.

4. Dat weegt de mijne zonder boe-
ken, en ik   heb maar een harddisk
van 2.1GB!
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- Misschien gaat de integratie van die laptops in het onderwijs nog best goed - voor wiskunde en infor-
matica dan. Zover ik begrepen heb heeft het CvB nog niets toegezegd over het upgraden van de machi-
nes1. Dat kan in de toekomst nog wel eens problemen opleveren: stel je doet een vak met vertraging en
je collega studenten doen hun huiswerk twee tot driemaal sneller omdat hun laptop sneller is. De
docent richt zich dan op hun prestaties, je kans om dit vak ooit nog te halen wordt dan per jaar dus klei-
ner.

- De laptop is een sigaar uit eigen doos. Hij is niet gratis en tegen de tijd dat je afstudeert is hij evenveel
waard als de 286’s die nu door gemeenten zo genereus aan scholen uitgedeeld worden. Misschien sta je
dan wel op te scheppen dat je nog op een Pentium hebt gewerkt, maar nu kijk je ook niet echt op tegen
de mensen die nog op de VIC202  hebben gewerkt.

Ik denk dat er nu wel genoeg over de laptops geschreven is, ik neem aan dat er nog veel meer over zal vol-
gen. Ik zou zelf ook nog steen en been kunnen klagen over de manier waarop de eerstejaars van 1997 hun
betalingsregeling opgedrongen hebben gekregen. Over de begeleidende documentatie en het gebruik van
MS Exchange servers is ook het laatste woord nog niet gezegd. Toch vind ik het wel genoeg zo. Als
iemand in discussie wil over de laptops of iets nuttigers weet te vertellen, volg mijn voorbeeld en vul de
Supremum.

1. Van 2.1GB naar 9GB ofzo
2. of Z80 of ZX Spectrum of typemachine
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AC Darttoernooi
De AC blijft druk bezig. Om je ook een lekkere oktober-
maand te laten beleven, heeft de AC het volgende in
petto: het traditionele GEWIS-darttoernooi.

D’AC

Kun jij ontzettend goed darten? Nee?
Geeft niets. Voor de meesten van ons is
het darten toch maar een smoes om
gewoon een gezellige avond te hebben,
met een rustig muziekje en een lekker
koel (vruchten)sapje. De hele avond bij
They met alle gezelligheid die je van
GEWIS gewend bent. En als je tussendoor
even niets te doen hebt, gooi je zo’n pijltje
in het bord en het is net alsof je aan het
darten bent.
Oh, je kunt wel ontzettend goed darten?
Geeft ook niets. Natuurlijk mag je dan
ook meedoen en je best doen en van
iedereen proberen te winnen. Ben je de
allerbeste dan verdien je een taart.
Wat? Je kent de regels niet? Oh, da’s heel
makkelijk. We spelen tactics en dat gaat
als volgt:
- alle nummers van 10 tot en met 20 en de

bulls-eye (ja die stier is een natuurlijke
dood gestorven) moet je drie keer
raken;

- heb je een nummer drie keer geraakt,
dan is dat nummer ‘dicht’;

- gooi je in een nummer dat je al eerder
dichtgegooid hebt en je tegenstander
heeft dat nummer nog niet dicht, dan
krijg je precies dat aantal punten. Heeft
je tegenstander dat nummer echter ook
dicht, dan gebeurt er niets;

- diegene die als eerste alle nummers van
10 tot en met 20 en de bulls-eye dicht
heeft en de meeste punten heeft, heeft
gewonnen;

- de bulls-eye zit in het midden en telt
dubbel; het kleine rondje eromheen telt
voor een enkele bull; gooi je in de bui-
tenste rand, telt dat voor twee keer het
nummer en in de gekleurde rand die
overblijft telt alles drie keer.

Nou dat is eigenlijk alles. Je hebt nu dus
geen enkele reden meer om niet te komen
darten op woensdag 14 oktober om 20:00
bij They. Als je niet weet waar They is,
kom dan om 19:30 naar GEWIS.
Dus ga naar GEWIS en schrijf je met z’n
tweeen in (voor maandag 12 oktober).
Het geheel kost je maar f 2,50 per team
voor GEWISsers en f 7,50 voor teams van
niet-leden.

Namens D’AC,

 Nick
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Nieuwe computers
GEWIS heeft al een tijdje in het bestuurshok een aantal
computers staan welke gebruikt kunnen worden voor bij-
voorbeeld commissiewerk. Deze machines staan onder
het beheer van de CBC (Computer Bras Commissie (de
commissie waar GEWIS trots op is)). Elke commissie
had vroeger haar gegevens op de D: schijf staan van een
machine in een bepaalde subdirectory (zeg, D:\COMMIS-
SIE\CBC), maar aangezien GEWIS meerdere machines
heeft en de commissies graag op de verschillende
machines wilde werken, stond op elk van deze machines
een ‘bijna dezelfde’ replica van de bestanden van de
commissies.

CBC

Vanuit historisch oogpunt was het ook zo
dat het nooit het geval was dat de gege-
vens van de verschillende commissies op
alle machines gelijk waren. Door de
natuurlijke miscommunicatie tussen
commissieleden werden verschillende
versies van documenten op verschil-
lende machines veranderd. Uiteraard was
het wel mogelijk om met behulp van de
GEWIS unix server (gewis.win) gecentra-
liseerd documenten te bewaren, maar
daar zijn de meeste leden te laks voor. Als
je dan namelijk een bestand onder win-
dows wilde gebruiken moest je het
bestand van de unix server afhalen met
behulp van ftp, het bestand veranderen
en het bestand met ftp terug zetten. Het
was wel mogelijk onder unix bestanden
te bewerken, maar omdat unix over het
algemeen niet werkt met mooie WYSI-
WYG (what you see is -all- you get) office
pakketten, maar meer met functionele
programma’s die gewoon doen wat je
wilt, waren de leden hier niet kapot van.
De verloedering wil dat de meeste leden
tegenwoordig liever met kapotte, crash-
ende en versie afhankelijke programma’s
werken.
Goed, het probleem was dus inderdaad
dat de gegevens van de verschillende
commissies hetzelfde moest zijn op de
verschillende machine’s. Het idee werd
uitgedacht om de gewis unix server te

gebruiken als file server. Dit houdt in dat
de bestanden van de verschillende com-
missies allemaal op de unix machine
staan en via de windows machines op te
roepen zijn. Dit werd gerealiseerd door
middel van samba (http://
samba.anu.edu.au), waarbij ik de
technische details achterwege zal laten
(dit is saai, maar mocht je dit interesssant
vinden, er zijn nog vacatures bij de CBC).
Hierdoor zijn de gegevens van de com-
missies via de R: en de I: schijf beschik-
baar. Daarnaast zijn er nog een aantal
andere schijven bijgekomen die allemaal
bepaalde bestanden bevatten. Om het
lekker ingewikkeld te maken bevatten
sommige schijven ook bestanden van
andere schijven. Hieronder een tabelletje
die het niet duidelijker zal maken, maar
misschien wel overzichtelijker:

C: Normale schijf (lokaal)
I: Win95 commissieschijf van je eigen

commissie (voor je word documen-
ten, e.d.)

J: Win95 commissieschijf van alle
commissies.

K: Publieke schijf, met GEWIS logo’s,
e.d.

R: Unix commissie schijf (waar je nor-
maal ook met telnet en ftp terecht
komt)

S: Tijdelijke schijf; bestanden die
hierop worden gezet worden na 14
dagen verwijderd; iedereen kan
lezen en schrijven op deze schijf.

Juist. Aangenomen dat je er nu helemaal
geen hout meer van snapt, zijn wij dus
tevreden, jullie tevreden en kan de CBC
op haar oude toer verder. Dus, log
gewoon in met je commissie naam, ga
naar de I: of R: schijf toe, en alles werkt
zoals je wilt (wij geven daarentegen geen
garanties omtrend windows, office en
andere ‘blue-screen™’ programma’s).

Met vriendelijke groet,

Rombout de Backer, CBC.
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Petra’s Puzzel Pagina
We hebben een nieuw slachtoffer gevonden om voortaan spannende, leerzame puzzels voor onze
trouwe lezers te maken: Petra. Voortaan iedere Supremum een nieuwe hersenkraker. Natuurlijk kun
je iets winnen, dit keer hebben we met veel moeite een spannende mystery-prize gevonden. Inzen-
dingen naar het bekende adres.

Petra Heck

Plaats de getallen 1, 3, 5 en de daaropvolgende dertien priemgetallen in het vierkant
volgens onderstaande aanwijzingen:

1. In de bovenste helft staan geen getallen hoger dan 22;

2. Het getal in D-G is 20 hoger dan het getal in D-F en 10 hoger dan dat in C-G;

3. Het getal in A-F is de som van drie van de andere getallen;

4. Het getal in C-E is kleiner dan dat in D-E;

5. De getallen in kolom H eindigen alle vier op hetzelfde cijfer;

6. De getallen in C-F en B-G eindigen beiden op hetzelfde cijfer en zijn ook de eni-

gen die op dat cijfer eindigen;

7. De getallen in B-E en D-F zijn elkaars omgekeerden;

8. Het getal in A-H is de som van de getallen in A-E, A-F en A-G;

9. De som van de diagonaal van A-E naar D-H is 92;

10. De som van de getallen in B-F en D-H is 50.

A-E A-F A-G A-H

B-E B-F B-G B-H

C-E C-F C-G C-H

D-E D-F D-G D-H
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Het Pooltoernooi
15 September, het was weer een spannende dag voor onze pool-atleten. Alles moest gewoon per-
fect verlopen, niks kon meer fout gaan, en wonderbaarlijk genoeg begon het gewoon goed, maarja
wat kan er nou fout gaan met een paar tafeltjes huren en een schema’tje laten maken... Naja daar
ging het dan dus al, ik had 4 tafels besproken en mijn schema (met dank aan Bram) bleek maar
voor drie tafels gemaakt te zijn. Even een mooi schema’pje op een papier kladderen wat dus nie-
mand kan lezen en eigenlijk zonder mijn hulp al helemaal niet uit kan komen. Het was al een hele
geruststelling dat alle teams zijn op komen dagen.

D’AC

Een totaal van 10 teams werd verdeeld
over 2 poules. Het was heel absoluut en
dik spannend, want na wat wedstrijden
leek het er op te gaan doelen dat er in
poule 1 drie winnaars gingen komen,
maar na wat gezever over wie uiteindelijk
van wie heeft gewonnen, en welke regels
er gelden als na de zwarte bal ook nog de
witte bal ingeknald wordt is het toch dui-
delijk gebleken wie er mee mochten doen
aan de kruisfinale.
Als ik nu toevallig het wedstrijdschema
met de uitslagen had, kon ik je ook nog
vertellen wie er allemaal mee had gedaan
en wie dus in de kruisfinales heeft
gestaan. Maar dat maakt allemaal niet uit,
want ik weet gelukkig nog wel wie in de
finales tegen elkaar spelen, en daar draait
het nou eenmaal toch allemaal om?
Juist.
Op dit moment dat de wedstrijden bijna
voorbij zijn en er al een tafel is opge-
ruimd, en de tweede bezig is om leeg te
raken, blijkt het dat er twee ballen missen

van die bewuste tafel. Op dit moment
kwam er een grote zoekactie, met vragen
aan alle spelers. Maar na wat zoeken en
door de hele ruimte te hebben gezocht,
was er nog niks gevonden.
Ook toevallig misten er wat eerste jaars,
er begonnen al stille vermoedens door de
zaal te gaan. Maar de finale gaat onder-
tussen rustig door.
In de absoluut nog veel spannendere
finale dan alle wedstrijden bij elkaar
moesten het machtige team Duo Penotti,
bestaande uit Bob & Huub, tegen het
gevreesde team, ja weet ik veel hoe die
heette, bestaande uit Denis & Walter. De
uiteindelijke winnaars Bob & Huub, of
Huub & Bob ligt er allemaal aan wie zich
het belangrijkste voelde op dat moment,
mochten de taart aan gaan snijden en de
winst vieren... En wat blijkt er in de taart
te zijn gefrut, jaja, twee hele mooie onder
de slagroom zittende ballen.

De conclusie?
Simpel... Veel lol en veel competitie, wat
wil je nog meer ?

Jeroen, namens D’AC.
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Voor als je je verveeld...
Ook zo’n lusteloos gevoel? Je weet niet echt wat je wilt, maar je weet wel dat je voorlopig wel weer
even genoeg gestudeerd hebt. Of je hebt nog helemaal niet gestudeerd, maar je voelt je toch luste-
loos. Misschien heb je jezelf kostelijk vermaakt tijdens Intro98, maar voelt het resterende deel van
je leven wat leger dan het deel ervoor. Je zou bijna jaloers zijn op de mensen die de intro gemist
hebben, alhoewel...

Intro’98

Voor al die arme mensen waarvoor er even te weinig gebeurt in het leven - maar vooral
voor die mensen die geen genoeg konden krijgen van Intro98 - is er binnenkort weer
een mijlpaal in het leven van de GeWIS student. De alom geprezen Follow-Up komt
naderbij. Al op vrijdag 23 oktober gaat het onofficiële tweede deel van de Intro van
start.

Bij Follow-Up moet je denken aan Intro98, maar dan zonder die informatiedagen. Het
is een perfecte tijd om je collegastudenten uit andere introgroepen wat beter te leren
kennen. Ook als je die allemaal al kent, want je kunt ook lekker integreren met de
ouderejaars - bied ze in ieder geval een pilsje aan. Verder zal het weekeinde gevuld zijn
met gezelligheid, activiteiten en waarschijnlijk is er ook nog ruimte voor wat drankge-
bruik. Voor ouderejaars is het altijd weer genieten, maar die weten al waar het om gaat.

Dus als je Intro98 gemist hebt, of als je meer intro wilt: schrijf je in!

Inschrijven is alleen nodig als je het niet gedaan hebt, kosten voor dit onvergetelijke
weekeinde zijn 2 luttele tientjes.

Tot borrel, of anders de Follow-Up,

Intro98 Commissie.

Follow-Up:
Vrijdag 23 oktober 1998 - Zondag 25 oktober 1998

“The one event you can’t afford to miss…”

©MCMXCVIII The Intro Commissie 1998 (TIC).
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GEWIS-Regels
Hallo allemaal,
Het academisch jaar is weer begonnen en GEWIS is weer vol leven. Commissies
vergaderen weer regelmatig en het zit weer bomvol in onze ruimte. Heel gezellig!
Tijd om even iedereen op de hoogte te houden van het reilen en zeilen bij GEWIS.

Marja Verheul

Niet voor iedereen is het duidelijk wat wel en niet mag, helemaal omdat er net een
periode is geweest waar andere regels golden. Hier volgt dus even een uiteenzetting.
Bij GEWIS mag er veel. Het is tenslotte een plaats waar je je thuis moet kunnen voelen;
waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen. Daarom wordt er van jullie gevraagd
rekening met elkaar te houden. We hebben daarbij ook met de medewerkers die de
gang met ons delen.
Om niet teveel overlast te veroorzaken zijn er een aantal regels, waar iedereen zich aan
dient te houden. Zo mag er voor 12:30 en tussen 13:30 en 16:30 uur niet getafelvoetbald
en/of geflipperd worden. Ook mag dan de muziek niet aan in HG 8.79. Verder mag er
geen bier gedronken worden voor 16:30 uur.

Elke donderdagmiddag is er een borrel. Deze begint om 16:30 uur. Om 18:45 uur is de
‘laatste ronde’ en om 19:00 uur dient iedereen de ruimte te verlaten, zodat de BAC
(BArCommissie) kan opruimen en vegen. Het is toch fijn dat zij al de rommel die wij
maken opruimen, dus laten we ze vooral niet op het idee brengen, dat we ze wel kun-
nen helpen.

‘s Avonds is het bij GEWIS ook vaak erg gezellig. Er wordt dan nogal eens wat commis-
siewerk gedaan of gewoon wat rondgehangen. Heel fijn, dat je om negen of tien uur ‘s
avonds binnen kan lopen bij GEWIS. Wat ook veel voorkwam is dat er eten besteld
werd bij GEWIS. Natuurlijk is dat erg makkelijk, omdat je dan niet weg hoeft voor het
avondeten. Wanneer je heel druk met commissiewerk bezig bent (omdat je een dead-
line hebt bijv.) is dat ook geen probleem. Het is echter niet de bedoeling, dat GEWIS
een soort van restaurant gaat worden. Vraag daarom voortaan eerst aan het bestuur of
je (met je commissie) eten bij GEWIS mag bestellen.

Als iedereen zich aan bovenstaande regels houdt, kunnen we er met z’n allen een leuk
jaar van maken en gaan we met volle kracht vooruit!

Groetjes,

Marja Verheul, voorzitter GEWIS.
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Activiteiten in ‘98/’99
Wij, D’AC, zijn van plan om dit jaar weer een hoop te gaan organiseren. Om jullie alvast een inside
view te geven en ook de mogelijkheid om mee te denken en op- en/of aanmerkingen te geven,
maken wij onze ACtiviteitenplanning alvast bekend. Dit is allemaal heel erg voorlopig, maar geeft je
alvast een goed idee wat we gaan doen de komende tijd.

D’AC

Maand (geplande) ACtiviteit:
Oktober ‘98 Darttournooi

Eventueel ALV-feest
Iets tijdens de Follow Up

November ‘98 Zaalvoetbaltournooi
Eventueel ALV-feest

Januari ‘99 Schaatsen
Februari ‘99 Zwemmen

RUUTU-dag
Maart ‘99 Biathlon (boogschieten en darten)

Ouderdag
April ‘99 Fietstocht

Sporttournooi (ideeën welkom)
Mei ‘99 Midgetgolf

Pretparkje
ALV-feest (misschien later)

Juni ‘99 ACtievelingenfeest
Juli ‘99 Jeu de boules

Zoals gezegd zijn de activiteiten onder voorbehoud.

Mocht je nog ideeën, aanvullingen, opmerkingen of iets anders hebben, mail ons:
ac@gewis.win.tue.nl

Groetjes namens D’AC,

Hugo.
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Wees egoïstisch,
denk aan een ander!
Ben ik nu gek geworden? Nee hoor, in deze titel zit meer
waarheid dan je zelf denkt. Het is een tegenstelling, maar
tegelijkertijd ook iets moois. Iets moois waar iedereen
deel van uit kan maken. Hoe, dat ga ik je nu vertellen.

Vincent Nikkelen

Je gezondheid is erg belangrijk. Hoe
belangrijk merk je pas wanneer je ziek
bent of een zieke in je naaste omgeving
hebt. Daarom is het niet alleen belangrijk
om gezond te leven, het is ook belangrijk
om regelmatig gecontroleerd te worden.
Je kunt daarvoor naar je huisarts, maar
makkelijker is de manier waarop ik het
doe: ik ga 3 maal per jaar naar de bloed-
bank. Die zit achter het sportcentrum,
dus da’s lekker dicht bij. Elke keer nemen
ze mijn bloeddruk op, prikken ze bloed
en nemen ze een halve liter extra af.
Daarna wordt dit grondig onderzocht.

Het is verrassend om te zien wat men
allemaal aan je bloed kan zien. Men test
het niet alleen op HIV, maar ook op
andere ziektes die jou of de ontvanger
van jouw bloed kunnen schaden.
Zo heb ik een kennis de 2 dagen na zijn
bezoek aan de bloedbank een darm-ope-
ratie heeft ondergaan. Wanneer hij geen
bloed had gegeven, zou hij pas een week
later klachten hebben gekregen en dat
zou te laat zijn geweest!!!!

Maar er is ook nog een andere reden om
bloed te geven: je doet er goed mee. Dit
klinkt als een dooddoener, maar het geeft
mij in ieder geval elke keer weer het
gevoel iets gedaan te hebben voor ande-
ren.
En wat moet ik er voor doen? Niet veel,
wanneer je je opgeeft wordt je uitgeno-
digd voor een onderzoek. Een doctor
kijkt dan of je gezond genoeg bent om
bloed af te staan. Dan neemt men een
buisje af wat grondig geanalyseerd
wordt.

Na ongeveer 3 maanden krijg je je eerste
oproep. Je gaat dan naar de bloedbank
(op een tijdstip dat je zelf kunt vaststel-
len) en daar meet men je ijzer-gehalte en
bloeddruk. Is dat goed dan mag je meer
geven.
Van de prik merk je niets en het duurt al
met al zo’n 10 minuutjes. Binnen een half
uur sta je weer buiten: een half liter lich-
ter en een peperkoekje met koffie zwaar-
der.

Bij de Eindhovense bloedbank staan zo’n
22.000 mensen ingeschreven. De onder-
verdeling van bloedgroepen is als volgt:

A : 42%
B :  8%
AB :  3%
O : 47%
+ : 85%
- : 15%

De bloedgroep AB-negatief komt dus
weinig voor, dat geldt echter zowel voor
donoren als voor patienten. Een zeldzame
bloedgroep houdt niet in dat men je bloed
vaker nodig heeft. sterker nog: er is het
grootste tekort aan veel voorkomende
bloedgroepen.

Kortom, doe eens iets goeds voor jezelf en
een ander. Het kost je niets, duurt maar
een half uurtje per 4 maanden (vrouwen
zelfs iets minder) en je krijgt er enorm
veel voor terug. Bel eens naar de bloed-
bank in Eindhoven (040-2441766) of een-
tje bij jou in de buurt. Heb je vragen, kun
je altijd daar terecht of bij mij
(vincentn@stack.nl).

Blijf gezond,

Vincent Nikkelen
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Het wandelweekend
Twee dagen bikkelen, maar ook samen koken, eten en blaren verzorgen. Het tweede wandelweek-
end van GEWIS gaat langs holle wegen en steile zandpaden. En waar is het steil in Nederland?
Juist, in Zuid-Limburg, dus daar gaat het wandelweekend zich afspelen! In grote lijnen is het pro-
gramma als volgt: zaterdag vertrekken we ‘s morgens vroeg naar het Zuiden en lopen we 20 tot 25
km naar een kampeerboerderij of andere slaapplaats. Daar koken, eten en overnachten we. Zondag
lopen we wederom ongeveer 20 tot 25 km, waarna we met het openbaar vervoer terugreizen naar
Eindhoven.

WandelWeekend

Samen met een gezellige groep GEWISsers flink wandelen, dat wil je natuurlijk mee-
maken. De prijs was bij het schrijven van dit stukje nog niet bekend, maar als je nu
rondkijkt bij GEWIS zie je vast ergens een verhelderende poster hangen. De kosten zul-
len in elk geval inclusief reis, lunch en avondeten op zaterdag en ontbijt en lunch op
zondag zijn.

Je vraagt je misschien af: `Moet ik een bikkel zijn om mee te kunnen?’
Wel, de ervaring leert dat dit niet nodig is. Als je er zin in hebt en je schoenen zitten lek-
ker, zijn enigszins ingelopen en geen kisten (uitvalpercentage kistenlopers vorig wan-
delweekend was 100 procent) dan kan je gewoon mee. Het bikkelgevoel komt dan wel
gedurende het weekend.

Al enige tijd hangen de inschrijflijsten bij GEWIS. Daarop staan ook de definitieve data,
maar waarschijnlijk zal het wandelweekend zaterdag 12 en zondag 13 december
beslaan.

Natuurlijk kan je met vragen altijd bij de wandelcommissie, bestaande uit Heleen Neg-
gers en Jan Draisma, terecht (e-mail: gewandel@gewis.win.tue.nl).

 Tot ziens op de inschrijflijst!
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Wiske weet raad

Wiske

Lieve Wiske,

Het is altijd zo geweest, dat ik last heb van vlooien op mijn huid. De meeste vlooien
houden zich gedeist en profiteren uitgebreid van wat ik te bieden heb. Andere vlooien
zijn wat actiever en stimuleren mij in mijn voortbestaan. Ook zijn er vlooien die zich
roeren op een critische manier, af en toe kunnen deze lastig zijn, maar af en toe raken
zij een goede plek waardoor ik me weer wat lekkerder voel.
Onder die critische vlooien bevind zich al enige jaren een extra lastige vlo. De actieve
vlooien zijn voortdurend bezig geweest met proberen deze vlo in het gareel te houden,
wat maar niet wil lukken. Normaal verdwijnt elke vlo na een jaar of 6 van mijn huid
om een ander leven te gaan leiden. Deze vlo lijkt dit vooralsnog niet van plan te zijn.
Nu wilde ik je vragen, lieve Wiske, heb jij misschien een bestrijdingsmiddel voor mij
om deze uitermate irritante vlo op een natuurvriendelijke manier te verwijderen?

GeWiske

Lieve GeWiske,

Het probleem wat jij hebt is een dilema:

1) vlooien hebben gelijke rechten
2) irritante vlooien zou je het liefst willen pletten, verdrinken, uitbranden, vierende-
len, raddraaien, in geconcentreerd zuur gooien, of gewoon vanaf de dak van het
hoofdgebouw gooien.

Het echte probleem is dat je gewoon van die vlo af wil. Het ultieme wapen tegen onge-
wenste organismen is er een andere plaag tegenoverstellen. Een voorbeeldje: je wil
graag een PC-zaal ontruimen. Gooi er een viertal ongewassen nerds met lang haar in
en binnen 5 minuten staat het zaaltje tot jouw beschikking.

Het enige probleem is dat je een specifieke parasiet moet vinden voor jouw vlo. Ik
denk dat je daar wel uit kunt komen. Als je graag nog wat meer informatie wil hebben
kun je natuurlijk met mij een afspraak maken. Ik kan zelf ook heel erg paracitair over-
komen als ik dat wil.

 Liefs, Wiske
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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@gewis.win.tue.nl.

Petra Heck & Johan Muskens

Pascola, zittend op een terras tegen een paar voorbij fietsende meiden:
Pascola: Dag dames.
Hugo: Ja, dag is wel het juiste woord.

Tijdens het zeilweekend:
- eeeeeuuh, 12.
- eeeeeuuh, benzine blik.

Ferryb: Waarom denk je dat de commissie GEBLAAT heet ?
BRAS  : GEWIS bedrijft liefde at alton towers....

Dennis bij het telefoon op nemen bij GEWIS:
Goedemiddag, BCF eeeehhhh studievereniging GEWIS met Dennis

Prof. De Bruijn tijdens de opening van de tentoonstelling van Dhr. Verhoeff:
Discrete Wiskunde is ontstaan uit leuke spelletjes....,
Waarschijnlijkheidstheorie uit lelijke spelletjes.

In een IRC-sessie:
 <Piotr> De nuldejaars van tegenwoordig hebben de 70er jaren nieteens meegemaakt!

Pascola tegen Gerst: ...daar ben ik je ook dankbaar voor.
Dennis: Als je je dankbaarheid nou eens om zou zetten in bier!

Walter (Tijdens Risk): Hugo, wat ben je dunnetjes.

Zwiep op irc:
<Zwiep> uhh eerst ff met ineke overleggen of je wel langs mag komen, ik zit tenslotte
onder de plak.

Hugo tegen Walter:
Hugo: “Mieterig kutbeetje ?! Jij hebt verdomme een uur zitten pompen en ik heb er 10
keer zoveel uit als jij, en dan noem jij dit een miezerig kutbeetje ??!”

Roel: ik heb een fiets gekocht!

Anemeta tegen Hugo: niet zuipen, maar zeuren.

Roel: Zijn die windows-bakken nou weer niet goed grmbl grmbl...
Vincent: Ja, je moet er ook geen mensen aan laten komen die er geen verstand van heb-
ben.
Roel: Ja inderdaad!

Hugo(krijgt van Rombout een boek): Eén van je bijbels?
Rombout: Ja, want mijn bijbels zijn jouw bijbels.
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Tentamenhitlijst
Hierbij weer en overzicht van de behaalde studieresultaten van de tentamens van het blas-trimes-
ter. Het overzicht bevat alleen die vakken waar zich meer dan vijf studenten voor hebben inge-
schreven.
Noot voor de eerstejaars: laat je afschrikken, je doet ‘t toch niet beter.

José Jansen

nr gem #l %on studie vakcode vaknaam
1 4.04 28 82.1 IN5 P 2M020 Programmeren 2
2 4.43 7 71.4 INF PP1 2M310 Systeemmodelleren 1
3 4.60 25 72.0 IN5 P 2S340 Kansrekening en statistiek
4 4.65 20 65.0 IN5 P 2S270 Kansrekening en statistiek
5 5.15 13 61.5 IN5 PP1 2M310 Systeemmodelleren 1
6 5.17 6 50.0 WS5 P 2A060 Fundamentele analyse 1
7 5.25 8 62.5 INF PP1 2S270 Kansrekening en statistiek
8 5.46 13 61.5 WS5 P 2S270 Kansrekening en statistiek
9 5.80 5 20.0 WSK PP2 2S520 Wachtrijtheorie

10 6.00 6 50.0 IN5 PP1 2M150 Complexiteit
11 6.13 31 29.0 IN5 P 2Y390 Basiswiskunde 3
12 6.25 36 38.9 IN5 P 2M210 Implementatie
13 6.33 24 41.7 IN5 P 2M130 Automatentheorie & formele talen
14 6.36 14 35.7 IN5 PP1 2M920 Procesalgebra
15 6.67 6 16.7 WS5 PP2 2S520 Wachtrijtheorie
16 7.29 7 0.0 WS5 PP1 2N120 Numerieke lineaire algebra
17 7.60 5 0.0 WS5 PP1 2P410 Optimalisering 1
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Redactie
RedacteurE-mail
Tim Hemel wsbusup1@urc.tue.nl
Petra Heck wsbusup3@urc.tue.nl
Hugo Jonker wsbusup5@urc.tue.nl
Johan Muskens wsbusup6@urc.tue.nl
Bram Kater wsbusup7@urc.tue.nl
Monique Peeters 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
Anno Niempje, de Voorzitter, Intro’98, JBC, de BrisCo, Peter Lenaers, GEBAK, de
Onderwijscommissaris, de Weereld, D’AC, Rob de Wit,, CBC, Vincent Nikkelen, Wan-
delWeekend, Wiske en José Jansen.

Bij de voorplaat
Laptop impressies van een anonieme eerste jaars.

Technische informatie
Opmaak: Framemaker 5.x
Hardware: Silicon Graphics Challenge
Drukwerk: Reproduktie T.U. Eindhoven
Basislettertype: Palatino 10 pt
Oplage: 500 stuks
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Geplande activiteiten

14 oktober Darttournooi
23 - 25 oktober FollowUP
12-13 december Wandelweekend

Films en borrels:

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

Agenda


