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12. 14.

13.

15. Beelden
0. Dabih 5. Regulus 10. Sualocin
1. Betelgeuse 6. Menkent 11. Mesarthim
2. Sirius 7. Sarin 12. Metallah
3. Altarf 8. Spica 13. Naos
4. Atlas 9. Vega 14. Castor

16. EHBO
0. Hoog en droog 8. Los Angeles
1. Voluit 9. Alweer 1/2
2. Uitbreidbaar verband 10. Nichtjes van zusjes
3. Karakteristiek 11. 3336206
4. Polyglot 12. Zorro
5. Uitvoerder 13. Binding Term
6. Kunt u dit plaatsen 14. Geslaagde campagne
7. Unconnected 15. Dierenriem
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BAC bierexcursie!
Na heel erg lang op de planning te hebben gestaan is het
eindelijk weer een keer gebeurd. De BAC had op 11
november gezorgd voor een bierexcursie naar de La
Trappe bier brouwerij.

De BAC

Na veel gezeik heeft de BAC tactisch de
AC verdreven van deze mooie datum
voor een BACtiviteit, omdat het nogal
moeilijk was om een vrije datum te vin-
den voor de La Trappe brouwerij. Geluk-
kig was de AC tevreden met het
doorschuiven van hun activiteit en kon-
den wij vrolijk onze activiteit verzorgen.
De reis was opgedeeld in 3 peletons, de
watjes, de prutzers en de geharde fiets-
ters, want deze watjes en prutsers moes-
ten zonodig met de bus en de auto, omdat
30 km. fietsen toch teveel voor hun was.
De reis begon om 12 uur ofzo, want de
precieze tijd weet ik al lang niet meer,
maar wij klommen fier en vrolijk op onze
fietsjes om met volle moed even een
stukje te gaan fietsen. Door de goed uitge-
zochte route konden we de weg naar ons
klooster makkelijk vinden. En alleen
opgehouden te zijn door wat ‘‘gezeik’’ dat
er een pauze tussen moest zijn om wat te
drinken en uit te rusten door de wat min-
der voorbereidde fietsers, was het toch
een relaxe rit. Bij toeval merkte ik nog op
dat onze andere bierexcursie genoten die
met de bus gingen ons halverwege pas-
seerde in die net toch even harder rij-
dende bus. Na wat gezwaai waar ik en de
bussers dus alleen deel van uitmaakten
en nog wat gefiets daarna kwamen wij
aan bij het klooster.
Daar aangekomen waren de bussers en
de autorijders al aanwezig, en je raad het
nooit maar wie zat er dus nog meer in de
auto, ja wij wisten dat al, maar jij als lezer
geloofd het vast niet.. Jaja, het was Frans
Martens, nee geen student maar een echte
dr. ir. wow wow, dat krijgt de BAC weer
voor elkaar.
Na kaartjes gekocht te hebben, zijn we
naar binnen gelopen, er werd meteen
geroepen “oe dat gebouw lijkt op de stik-
kers op de flesjes.” Tja beetje logisch
natuurlijk maarja. Na even wachten
kwam er een vrolijk vrouwtje aan gelopen
die zich voorstelde als erhm... tja dat weet
Andre vast nog wel. Maar het was dus
onze rondleidvrouwtje, die wij mochten
volgen. Behalve ons groepje waren er ook

nog 4 andere mensen die wij niet kenden,
en die ons waarschijnlijk na de excursie
ook niet meer zouden willen kennen.
Na een stukje gelopen kwamen we bij een
klein trappetje waar een bordje ‘La
Trappe’ bij stond. Het La Trappetje opge-
lopen te zijn kwamen we bij de oude
brouwerij die speciaal voor ons ‘touris-
ten’ er was om te aanschouwen. Wat
geblaat later over welke ketel welke was
en dat er maar 6 trappisten bieren over de
hele wereld bestaan en maar een in
Nederland en vijf in Belgie waar wij dus
trots op mochten zijn en nog meer span-
nende geschiedenis praat.
Nog even door de nieuwe brouwerij
gerend en daarna naar buiten. Wat span-
nende verhaaltjes later kwamen we bij de
garage van een stoere verouderde brand-
weer wagen. Hier kregen we het verhaal
dat er eens een vuurtje was geweest op
het grondgebied van het klooster en dat
de gemeente dat zo sneu vond dat ze
maar een verouderde brandweer wagen
kado hebben gegeven. Hier is de oudste
broeder meteen op gesprongen en heeft
zich zelf als brandweercommandant
gebombadeerd. Elke week houdt hij een
brand oefening om maar zonder rijbewijs
over het klooster gebied te mogen racen.
Daarna heeft Andre nog even werk
mogen overnemen in de fust vullerij, wat
de werknemer die daar stond helemaal
niet erg vond. In de flesvullerij hebben
wij nog ons eigen merk Brand Sylvester
langs zien komen, omdat het blijkt dat er
in deze brouwerij toch ook veel andere
bieren worden gebottled.
Maar toen kwam het interesantste van de
excursie. Het BIERPROEVEN! Tja het
waren maar twee consumpties, maarja als
je nog 30 km. moet terug gaan fietsen wil
je toch niet dronken worden. En na veel
gerelaxe en genieten van doubles, triples
en quadrupels moesten wij maar weer
eens naar huis gaan fietsen. De rest bleef
nog wat langer omdat de bus nog lang
niet ging en tja dan moesten ze nog maar
wat bier drinken, de arme jongens.
Samengevat, het was gewoon een dik
stoere bierexcursie.

Namens De BAC,

Een bierdrinkende Koe.
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Hello GUINNESS,...
here comes your BRISCO !!

De BrisCo

To those who always tried to like beer… and now desperately would like to try Guin-
ness, the BRISCO offers you an excellent opportunity. Because the subscription period
was a big success, we (the BRISCO) decided to give more people a chance to enlist for
our study tour in august/september 1999. For only fl 999,99 you will see a lot of Britain
and Ireland during this two week stay*. For further information -or subsription-, go to
the GEWIS office, or mail to the BRISCO (brisco@gewis.win.tue.nl).

Before you set off, you will learn lots of things about culture and companies over there.
This knowledge is shared with you as you attend several lectures that are given on the
TUE. However, there is one lesson that needs a lot of repetition. Therefore we have
decided to reveal it to you all. Enjoy it, and remember, that this text is best consumed in
5 or 6 stages:

     A GUIDE FOR THE UN-INITIATED TO BUYING GUINNESS IN AN IRISH PUB.
1. Choose your pub carefully. A pint of Guinness does not appreciate loud music, loud

people or bright flashing lights.
2. Ask politely for a pint of Guinness. Depending on the pub, it is possible to catch the

barmans eye and mouth the word “pint”, he will translate this accurately.
3. The barman will fill the glass between 70% and 80% capacity. It will then be put to

the side for a few moments to allow it “to settle”. Once the brownish liquid has
almost turned to a solid black the barman will then fill the rest of the glass. NB: do
not under any circumstances take the glass before it is filled. Some virgins seem to
think that the settling stage is the final stage and walk away with an unfinished pint.
At this point we Irish DO understand the predicament, but I assure you it causes
endless mirth as well.

4. Once you have received your pint, find a comfortable stool or seat, gaze with awe
into the deep blackness, raise the pint to your mouth and take a large mouthful. Be
firm.

5. A good pint can distinguished by a number of methods. A smooth, slightly off-
white head is one, another is the residue left on the inside of the glass. These, surpise
surprise, are known as rings. As long as they are there you know you’re okay. A
science of rings is developing - the instance that comes to mind is determining a per-
sons nationality by the number of rings (a ring is dependent on a swig of Guin-
ness each swig leaving it’s own ring). An Irishman will have in the region of 5-6
rings (we pace ourselves), an Englishman will have 8-10 rings, an American will
have 17-20 (they sip) and an Australian won’t have any at all as they tend to knock it
back in one go!

6. As you near the end of your pint, it is the custom to order another one. It is a well
known fact that a bird does not fly on one wing.

With regards from your one and only BRISCO:

Fons, Jeroen, Matthijs, Roger, Stijn en Tim

*onder voorbehoud
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Darttoernooi
Het darttoernooi. Je zult wel denken, het darttoernooi,
wat is daar nou aan? Maar het GEWIS darttoernooi
bestaat uit verschillende disciplines. Zo valt onder
andere te denken aan de stand, het smokkelen met de
lijn, het mikken, het watergevecht, de bokswedstrijd, en
niet te vergeten, het scoren.

D’AC (By Bob & Da Huge)

Jaaa eeeuhm hoe beginnen we nou?
Ja ik tik ook maar letterlijk wat er hier gezegd
wordt of gaat worden, Bobmans …
Ghi, ik durf nix meer te zeggen. Nenenee dat
doen we niet, dat gaat weg. Hugo loopt mij te
eikelen, Nick, Help!

Hmmm.
Tsja.
Laten we beginnen mettuh “De Aan-
komst”. Dat was niet zo boeiend. Door
naar het volgende onderdeel. Na een paar
biertjes genuttigd te hebben, ving het
toernooi aan. Voor sommige mensen met
desastreuse momenten in de eerste ronde.
Het schijnt vrij frustrerend te zijn als rede-
lijk serieus team te verliezen van bijvoor-
beeld Huub en Moniek.
Nee, moniek is gewoon normaal met que.
Ook Ferry en Hugo vallen in deze catego-
rie. Daar kwamen Jeroen en Roel dan ook
snel genoeg achter …
“Okee, als ik nou de 15 en de 18 dichtgooi
en dan punten op de 12, dan lopen we
redelijk in!”, om vervolgens met drie pij-
len de 15 te missen.

Je denkt dan misschien wel, in zo’n eerste
ronde kan niets foutgaan met scheidsen
als Nick en Bobby (H: oja???) maar (H: zie
je nou wel) alles wat er mis kan gaan ging
ook mis. De stand was verkloot, alles was
door elkaar gegooid en de poules klopten
niet. Uit pure frustratie slaat Huub dan
z’n vriendin ook nog met een barkruk in
elkaar. Nou komt jou watergevecht (H:
wedden van niet, ik tik, jij niet… ;-P) Ik weet
er nix over te dicteren, want ik heb het
helemaal gemist. Ik zag alleen dat jij hele-
maal doorweekt was (H: mooi zo.). De uit-
eindelijke winnaar (H: we hebben nog niet
een lang genoeg verhaal) Oh. Er werd stevig
ged…
art en de gezelligheid steeg ten top. Dat
bleek duidelijk toen er glazen werden
opgehaald, dat ging een klein beetje
B: Hahah, echte jentlemen hè.

fout toen glazen op werden gehaald. Het
waren er te veel en ze vielen allemaal op
de grond. Bob stond erbij en lag dubbel,
nix gentleman dus.

Het geheel dreigde toch een ietwat te
intiem sfeertje te krijgen, toen Denis aan-
kwam dat Huub en Moniek (B: Met Q-U-
E) “naar buiten waren”. Inclusief wink-
wink-nudge-nudge-knowwhatimean rou-
tine. Maar Moniek met Q-U-E bleek toe te
zijn aan wat frisse lucht en Huub, galant
als hij is (grmpfffffffffff HAHAHAHAHA-
HAHA), was meegegaan.

Het stukje gaat nergens over, maar dan
moet je Bob en Hugo ook niet laten tikken
en ook nog verse dobbelpalm op voor-
raad hebben :P

Het werd alsmaar later en leuker en toen
was de tijd van de grote finale aangebro-
ken. Slechts 3 en een half mens hebben dit
bewust meegemaakt, de rest hield zich-
zelf inmiddels bezig (met socialisen, dar-
ten buiten de competitie, de scheidsen
etteren, naar het plafond staren, mensen
nat gooien, Yvet laten knorren (op zich
geen uitdaging), etc. etc.) Na een zinde-
rend spannende finale, tenminste dat
hebben de scheidsen zich laten vertellen,
bleek dat Gerst P(/M)aft gewonnen had.
Denis en soortgenoten hadden niet
gewonnen. Nou kijkt Rinske heel raar op
ons scherm. Blijkbaar alleen maar om in
het stukje te staan. Ach ja…

In ieder geval, na het darttoernooi werd
er nog opgeruimd. Bob, die zijn kansen
weer schoon zag, sloeg vernietigend toe.
Gelukkig voor de arme schoonmaakster
was er een goede vriendin in de buurt die
Bob zo zat voerde, dat hij het wel kon
sjeeken vanavond. Bob denkt nog dat hij
wel sjans had met allebei, maar hij kan
zich er nix meer van herrinneren. We
laten hem maar in die waan.
Da was ‘t.

Hugo?
Ja?
Nog ‘n pilsje?
Ghi…

The End.
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Curriculumherziening Informatica
Arnout de Mooij

Het vijfjarige curriculum, dat loopt sinds
1995, is inmiddels aan herziening toe. In
een discussiestuk dat tijdens de OCI-ver-
gadering van november is besproken,
worden hiervoor een aantal aanleidingen
genoemd. Hieronder vallen o.a. tekortko-
mingen in het huidige curriculum, invoe-
ring van OnwerpGericht Onderwijs
(OGO) en invoering van ICT (notebooks).

Een opsomming van de veranderingen:
• Er komt een practicum/ontwerp-

stroom in het basisdeel van de oplei-
ding. Kennis uit verschillende
theorievakken wordt toegepast in
opdrachten, die uitgroeien van klein en
mono-disciplinair naar groot en multi-
disciplinair.

• Het P-colloquium wordt vervangen
door een orientatieweek aan het begin
van elk trimester. In deze week worden
verschillende informatica-onderwer-
pen en -vakgebieden geintroduceerd.

• De wiskundecomponent wordt beter
afgestemd op de andere vakken.

• Het moment van keuze tussen Bedrijfs-
informatica en Technische Informatica
wordt naar achteren verplaatst, zodat
studenten een beter beeld kunnen krij-
gen van beide richtingen.

• De programmeerstroom wordt geactu-
aliseerd.

• Er worden beperkte keuzevakken
ingevoerd in jaar 2 en 3. Het gaat hier-
bij om keuze uit een kleine groep vak-
ken (bijv. 2 uit 4).

• ICT (lees notebooks) zal meer worden
toegpast in het onderwijs. Het gebruik
van ICT is geen doel op zich, maar
dient om ander onderwijsdoelen te
ondersteunen.

Al deze herzieningen zullen natuurlijk
niet in één keer worden ingevoerd, maar
in de loop van een langere periode.

Kengetallen Universitair Onderwijs
Uit de Kengetallen Universitair Onder-
wijs, die jaarlijks verschijnen, zijn de vol-
gende gegevens af te leiden:
•Propedeuserendement technische stu-

dies na 2 jaar:
TUE 52% (vgl. TI: 51%)
Gemiddeld 53% (vgl. TI: 48%)

•Studierendement technische studies na
8 jaar:

TUE 58% (vgl. TI: 50%)
Gemiddeld 57% (vgl. TI: 48%)

•Postpropedeuserendement technische
studie na 8 jaar:

TUE 83% (vgl. TI: 79%)
Gemiddeld 75% (vgl. TI: 85%)

Uit andere gegevens blijkt verder dat de
opleiding Technische Informatica niet
onderdoet voor de informaticaopleidin-
gen in Delft en Twente.

Tentamens op internet
Tegenwoordig zijn oude tentamens via
GEWIS verkrijgbaar op internet (in PDF-
en PS-formaat). Het systeem is nog onder
constructie, zodoende zijn nog niet alle
tentamens zijn verkrijgbaar. Toch raad ik
iedereen aan voor de volgende tentamen-
week eens te kijken op
http://www.gewis.tue.nl/tenta-
mens.

In de volgende Supremum hoop ik de
resultaten van de verschillende vaken-
quetes te kunnen presenteren.

Arnout de Mooij,
Onderwijscommissaris GEWIS.
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Zaalvoetbaltoernooi
De AC zette een goede traditie dit jaar door en organiseerde voor de tweede keer in haar prille
bestaan een zaalvoetbaltoernooi. Helaas was er wat ongelukkig gepland en bleek de gekozen
datum op dezelfde dag te vallen als de bierexcursie.

D’AC

Gelukkig bleek het mogelijk het zaalvoetbaltoernooi naar de daaropvolgende week te
verplaatsen, naar woensdag 18 november. Dit was eigenlijk wel vreemd, want normaal
gesproken is het sportcentrum vrij druk bezet. Maar goed, op deze manier konden
beide activiteiten plaatsvinden en dus was iedereen tevreden.
Om de één of andere reden waren er echter tot een week van te voren nog niet zoveel
inschrijvingen. Maar goed, vorige keer hadden er zich in de laatste week ook nog acht
teams ingeschreven, dus wie weet zou het nog goedkomen. En toen schreef een team
zich opeens uit. Da’s natuurlijk jammer, maar hoe kon het nou dat er zo weinig teams
waren? Opeens ging er een lampje brandend: het bleek dat we het toernooi regelrecht
de tentamenweek in hadden verplaatst…
Gelukkig is het toch nog een gezellig toernooi geworden. Er deden drie teams mee.
Omdat we de zaal toch al twee uur hadden, hadden we besloten om ieder team een
keer thuis en een keer uit tegen de andere twee te laten spelen. Het team “DV-Boys”
had één speler te weinig, maar gelukkig waren spelers van de andere teams bereid mee
te spelen, dit soms met wel zeer desastreuse gevolgen voor de tegenpartij. Zo maakte
één invaller bijna een dubbele hattrick. Als Dennis van Oort niet snel een goaltje tus-
sendoor had gemaakt, was het een dubbele geweest.
Het mag duidelijk zijn dat door dit soort toestanden de uitslag niet altijd een goede
weergave was van de krachtsverhoudingen tussen de twee teams. Hieronder de uitsla-
gen zoals doorgegeven aan de wedstrijdleiding.

Na wat gereken, met de nodige rekenfouten, en wat brainstormen, werd besloten om
ieder team te verblijden met een klein aandenken. De Ouwe Garde nuttigde de vlaai,
de DV-Boys kregen een plaatje op de beker en tenslotte moest er nog iets verzonnen
worden voor Yellow. Dat is dan geworden: “Jullie naam groot in de Supremum”. Maar
omdat ze zich niet met een teamnaam hadden ingeschreven, zou dit vrij moeilijk wor-
den. Gelukkig hadden ze allemaal gele sjirtjes aan, vandaar de naam Yellow.
Dus bij deze dan:

YELLOW
(Wat zijn we weer gul, hè?)
D’AC.

Poule I

DV-Boys - De Ouwe Garde 5-4

De Ouwe Garde - Yellow 3-1

DV-Boys - Yellow 7-1

Poule II

De Ouwe Garde - DV-Boys 4-2

Yellow - De Ouwe Garde 1-5

Yellow - DV-Boys 1-2
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Infima
Ook deze keer zijn er weer de infima, leuke uitspraken van zowel GEWIS-leden als professoren
(not!). Iedereen die een leuke, grappige of zelfs hilarische uitspraak hoort kan een e-mail sturen
naar supremum@gewis.win.tue.nl.
Zoals jullie misschien wel opgevallen is, zijn er de laatste tijd steeds meer leuke uitspraken van
GEWIS, maar het aantal docenten-uitspraken is exponentieel gedaald. Nou horen wij zelf meer dan
genoeg leuke uitspraken van docenten, maar het is natuurlijk niet onze taak om die op te sturen…

Petra Heck

Heike: “Ik ben een oude vrijster.”

Heleen: “Jij hebt natuurlijke schoonheid, bij mij komt het uit een potje.”

Jan: “Ik zeg nooit rare dingen, ik ben gewoon heel saai.”

Heike: “Imago? Dat klinkt als een volwassen insekt.”

(Tijdens een Programmeren 3 opdracht over hash-tables)
Marcel: “Kun je bij chaining ook collisions krijgen dan?”
Huub: “Tuurlijk, kettingbotsingen”

Geertt: “Jeroen waarom ga je niet mee met het wandelweekend?”
Jeroen: “Wanneer is dat?”
Geertt: “12 en 13 december”
Jeroen na een minuut rekenen: “Hé! Dat is een weekend!”

(Denis, terwijl hij aan een opdracht voor Graphical User Interfaces bezig is)
Denis: “Rombout, Als ik een menu op het scherm zet hoe haal ik het dan weer weg?”
Rombout: “rm -rf /”

(Vincent als GEWIS-webmaster in de SUNzaal)
“Die lul van een Biemond zit in m’n boom te schrijven!”

Arnout: “Ik heb schijt aan GEWIS!”

(Gerst tijdens de sint-borrel tegen zwarte piet)
“Zeg, krijgen we nog wat te vreten?”

(Marja tijdens de dropping van de Follow Up)
Marja: “Sjjjjjjtt!!!! Ik ben Roel aan het bespioneren!”

(Tijdens de follow-up wordt een rekenfout gemaakt)
Petra: "Aftrekken vind ik niet interressant"
Marja: "Waarom doe je het dan?"
Petra: "Alleen maar vermenigvuldigen is ook zo saai"

(Tijdens de excursie naar CMG)
Petra: Ik ben een 5-sterrenhotel
Marja: Hoezo, iedereen mag naar binnen als je maar genoeg poen hebt?
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Redactie

Petra Heck Geestelijke ondersteuning
Tim Hemel Tekeningen
Hugo Jonker Lay-out
Bram Kater Lay-out
Johan Muskens Hoofdredacteur
Monique Peeters 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.

Bij de voorplaat

Technische informatie
Opmaak: Framemaker 5.5
Hardware: Silicon Graphics Challenge
Drukwerk: Reproduktie T.U. Eindhoven
Basislettertype: Palatino 10 pt
Oplage: 500 stuks
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Geplande Activiteiten

12 en 13 december Wandelweekend
14 december 61e Algemene Leden Vergadering
22 december Kerstborrel
6 en 7 februari 1999 Operation Wolf (Winterbikkelweekend)
24 april 1999 Batavierenrace

Films en borrels:

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

Agenda


