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Van de redactie
Hoi allemaal,

het heeft even geduurd, maar nu ligt eindelijk de
vierde Supremum van dit collegejaar voor jullie.

Het aantal ingeleverde stukjes was dit keer wel erg
mager, maar gelukkig hebben we op het laatste
moment nog wat mensen onder druk kunnen zet-
ten om alsnog een stukje in te leveren. Mocht je
ondanks dat niet tevreden zijn met de dikte van
deze Supremum, laat je dan vooral niet tegenhou-
den om een stukje in te leveren voor de volgende
en laatste Supremum van dit collegejaar (die eind
juni ongeveer uitkomt)

Deze keer geen “wist je al dat” omdat we er hele-
maal geen ontvangen hebben en de redactie niet
voldoende inspiratie had om zelf een hele pagina te
vullen (“Wist je al dat” je via e-mail wist-je-al-dat-
jes bij de redactie kunt inleveren?)

Als laatste nog een keer een oproep: de redactie is
op zoek naar versterking. Dus mensen die het leuk
vinden om te lay-outen: meld je.

Ik wens jullie allemaal veel leesplezier en tot de
volgende Supremum!

Petra Heck
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Van de “voorzitter”
Petra Heck

Voor de afwisseling deze keer eens geen stukje van Marja bij “Van de voorzitter”. Marja
is namelijk heel tactisch naar Denemarken. Eigenlijk moet Rombout dan als vice-voor-
zitter een stukje schrijven, maar die is heel tactisch naar Hongarije. Toen werd ik dus
voor een week met het voorzitterschap van GEWIS opgezadeld en laat nu net in die
week de deadline voor de Supremum vallen... Ondanks dat ik het helemaal niet
gewend ben, zal ik proberen of ik toch nog een aardig stukje in elkaar kan steken.

Als het goed is hebben jullie net een week paasvakantie achter de rug en hopelijk met
heel veel mooi weer. Dit trimester is er gelukkig een met veel vrije dagen tussendoor en
een lange vakantie in het vooruitzicht. Dat is mooi, want meestal begint de motivatie
om hard te studeren evenredig af te nemen met het stijgen van de temperatuur. Dan
heb je wel een vrije dag nodig om weer op te laden.

Ook op het gebied van GEWIS-activiteiten is er nog veel leuks in het vooruitzicht. Als
alles goed gaat (d.w.z. dat ze een hotel kunnen vinden) begin mei een trip naar Londen
en Alton Towers. Dan eind mei het GEWIS-zeilweekend en eind april de deelname van
GEWIS aan de Batavieren-race. Bovendien hebben we op het moment van schrijven
nog minstens drie AV’s voor de boeg. In deze Supremum kunnen jullie lezen wat er de
afgelopen twee maanden allemaal voor spannende dingen gebeurd zijn. Als je daartus-
sen een activiteit mist, weet je dat die commissie te lam was om een stukje in te leveren
(oeps, nu laat ik per ongeluk mijn belang als Supremum-lid meespelen).

Als laatste wil ik jullie er nog even op wijzen dat we op zoek zijn naar nieuwe
bestuursleden voor het bestuursjaar van 1 juli 1999 tot en met 31 juni 2000 (Zie ook de
posters over de hele universiteit en de advertenties in dit blad). Ik kan jullie uit eigen
ervaring vertellen dat het erg leuk is en ik raad het jullie dan ook zeker aan!

Ik wens jullie de komende tijd veel gezelligheid en studiepunten toe en hoop jullie bin-
nenkort te zien op een van de activiteiten van GEWIS (voor de medewerkers: ook dit
trimester komt er weer een medewerkersborrel)

Veel groetjes,
Petra Heck
Penningmeester GEWIS
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Mijn eerste indruk
Onze Hugo kwam met een belachelijke rotsmoes bij mij
aan, want ik moest ‘mijn eerste indruk’ geven over iets.
Kijk, ik heb nou echt geen eerste indrukken meer hoor, ik
ben nu een stoere man en geen eerstejaars meer! Nee
hoor, gelul. Ik had gewoon geen zin in zo’n duf stukje.
Dus: krijgen we lekker een andere titel. Namelijk:

‘haar’

Aik Deveneijns

Nee, nee... Dit wordt geen gedicht over
een vrouw ofzo. Het gaat over dat zaakje
bovenop je hoofd. En met name... hoe het
gedragen wordt. Kijk, eenieder die regel-
matig bij GEWIS komt kent ons groepje
wel. Een stuk of 7 hoofdzakelijk ongebon-
den jongemannen die in plaats van ICQ,
Quake of MUD meer wat anders doen en
dat is relaxed en at-ease een potje kaarten
(voornamelijk rikken, anders toepen,
Engels toepen of poker). Jaaaaaah, gaat er
al een PhilipsTM lampje branden hmmm?
Nee?
Ok dan, nog wat hints er loopt een kerel
bij die mensen alleen schijnt te kunnen
begroeten met de woorden ‘hee man!’ en
‘goeiendagschotel’.
Niet?
Ok dan, ik neem aan dat je dan nooit bij
GEWIS komt en deze Supremum alleen
maar leest om de tijd te doden in de trein,
ook goed. Nou, bij dit groepje zitten drie
jongemannen die er een uitzonderlijke
haarstijl op nahouden. Het haar staat
overeind, behoorlijk overeind. Gewoon
eigenlijk hoe het haar zou hangen als de
persoon ondersteboven zou hangen. Met-
een moet ik kwijt dat van na-aperij geen
sprake is. Wij hadden deze haardracht al
VOOR dat wij elkaar kenden. Toevalliger-
wijs hadden Marc en ik het ook nog eens
geblondeerd. Gewoon drie trendy jonge-
mannen dus. Natuurlijk horen wij veel
jaloerse geluiden. Met name van Denis:
“Hee Aik, je wordt kaal”. Natuurlijk lijkt
het haar dunner als deze met 25 cl gel en
aanverwante artikelen aan elkaar kleeft.
Alleen tja, toch spijtig dat deze jongeman
uit Hulst dan toch even zijn in-intelligen-
tie (zijn telligentie zeg maar) moet

demonstreren. Maar goed, hier kan ik mij
niet echt aan storen... Wat ECHT een pro-
bleem is, is het moedwillig vernietigen
van de haardracht. Deze schitterende
haardracht die toch al moet vechten tegen
de wetten van de zwaartekracht gewoon
moedwillig verknallen, verprutsen, verla-
gen tot het niveau van de haardracht van
Denis zelf (AAAAAARGH!). Gewoon
achter een zittend persoon gaan staan en
met brute kracht (voor zover daar sprake
van is) het haar bewrijven, door-elkaar-
husselen, vernielen. Daarom wil ik een
halt toeroepen aan deze vorm van coif-
feur-vandalisme! Wij (Marc, Xa4 en (A)ik)
hebben er iets op gevonden. Het eerste
plan was om ons haar te coaten met vloei-
baar plastic... maar wij hebben een verge-
lijkbare (goedkopere) oplossing
gevonden.

Het grote hoe-maak-ik-haar-van-gewa-
pend-beton-of-iets-wat-er-in-ieder-
geval-op-lijkt-stappenplan:

- Was het haar, droog het maar zorg dat
het nog een weinig vochtig is

- Koop een blikje Murray’s Superior Hair
Dressing Pommade, open het blikje en
vraag je af of dit toch niet dezelfde sub-
stantie is waar je oma haar kin mee
harst.

- Bevochtig het haar omdat het onderweg
naar de winkel is opgedroogd (je liep
trouwens behoorlijk voor joker zo) -
Wrijf de Murray’s warm op je hand,
het verandert nu van kleur van geel
naar wit-achtig.

- Als het lekker zacht is smeer je het uit
over de palm van je hand en verspreid
je het over je haar (met name de boven-
kant).

- Reinig de handen met keukenrol (pro-
beer niets met water en zeep... it’s
futile)

- Maak een hand in de vorm van een
schep en ga diiiiiieeeeep in die 2-liter
pot met wet-gel.

- Flats de klodder gel in je haar.
- Verspreid dit alles over het haar, verwij-
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der het residu (gewoon uitwringen dat
haar!) en breng het haar in model

- Alles naar wens? Spuit er dan een halve
bus haarlak in.

- Laat alles opdrogen (dit duurt een uur
of zeven). Geen nood, iemand die tus-
sentijds door je haar wrijft zal het na
een ‘yuck’ of ‘jech’ noooooit meer
doen, daarnaast zal de hand waar-
schijnlijk afsterven door zware allergi-
sche reacties of gewoon door
zuurstofgebrek.

- Het haar is droog? Add a finishing

touch met wat glans-spray (een kwart
bus voldoet hier, met name omdat dat
zooitje kutduur is).

Alles is klaar, uw haar blijft de komende
twee decennia in model.
Volgende keer, hoe dit alles te verwijde-
ren uit uw haar.

Met Vrindelijcken Groet,

Aik Deveneijns

In
fo

China Studiereis Commissie
BuEx 2000 : Miguel van den Heuvel, Henk-Jan Kreuger, Huon van de Laarschot

Ben jij 2e of 3e jaars Wiskunde of Informatica
student en lijkt het jou wel wat om een studie-
reis te organiseren? Dan is de Chireco op zoek
naar jou!

De China Studiereis Commissie zoekt enthou-
siaste leden om eind 2000 een studiereis naar
het land van het beruchte postbode-probleem
te organiseren. China is een van de grootste
landen ter wereld met een totaal andere cultuur en vooral de grootste technische groei-
markt van Azië. Jouw hulp kunnen wij goed gebruiken.

Durf jij Europa te verlaten en heb jij organisatorische talenten (of enig ander bruikbaar
talent)? Laat het ons dan even weten via Chireco@gewis.win.tue.nl of spreek ons
aan.
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BiEC-excursie ABN AMRO
Op woensdag 24 februari zijn we met een grote groep
naar het kantoor van ABN AMRO in Amsterdam geweest
voor een gecombineerde Wiskunde & Informatica excur-
sie. Dat het leuk was kun je lezen in onderstaand stukje.

Petra Heck

De groep was deze keer zo groot omdat
we de excursie deels voor de Brisco heb-
ben georganiseerd. Dit betekende dat de
deelnemers aan de buitenlandse reis naar
Groot-Brittanie en Ierland verplicht
waren om mee te gaan. In totaal hadden
we zo 23 deelnemers. Omdat we om 10
uur in Amsterdam moesten zijn en we
wilden dat iedereen op tijd was, hadden
we om 8.10 uur op het station afgespro-
ken. Op twee personen na (onder andere
iemand die zich verslapen had en zich
later toch nog, keurig in overhemd {zo uit
de verpakking dus de vouwen van het
karton zaten er nog in}, in Amsterdam
meldde) was iedereen er, dus konden we
vertrekken. Eenmaal uitgestapt hadden
we nog even een probleem om het
gebouw te vinden, maar gelukkig was
iemand uit de groep er al eens geweest en
kon hij ons er zo naartoe leiden.

We begonnen met een uitleg over de loop-
baanmogelijkheden bij ABN-AMRO door
drs. M.H. van Berlo. Die hield ongeveer
het volgende in:
ABN AMRO behoort met meer dan 1900
kantoren in ruim 70 landen tot de 8 groot-
ste banken ter wereld en tot de top 5 van
Europa. ABN AMRO biedt ruimte voor
academici en HBO’ers die zich willen pro-
fessionaliseren en een gezonde dosis
ambitie bezitten. Voor kandidaten met
een technische achtergrond zijn er loop-
baanmogelijkheden bij verschillende divi-
sies of staven:

Commerciële Divisies

Centraal in de divisie Nederland staat het
kantorennet, de verkooporganisatie van
de bank, verdeeld in ruim 200 rayons.
Maar ook Marketing en het ontwikkelen
van nieuwe bank- en verzekeringspro-
ducten zijn activiteiten van de divisie
Nederland. De divisie Buitenland heeft
als kernactiviteit International Client

Management. Samen met productspecia-
listen in ons netwerk, werk je mee aan het
verkopen van financiële producten aan
de grootste internationale klanten van de
bank. Bij de divisie Investment Banking
gaat het steeds om specialistische finan-
ciële vraagstukken en maatwerkoplossin-
gen voor grote zakelijke en institutionele
klanten van de bank. Binnen deze divisie
kun je kiezen voor verschillende ‘lines of
business’ zoals Global Asset Management
& Trust, Corporate Finance, Structured
Finance en de Dealingroom.

Ondersteunende Divisies

De divisie Resource Management bestaat
uit drie Directoraten Generaal: Informa-
tion Technology (IT), Human Resources
(HR) en Global Transaction Services
(GTS). IT is voor de bank van vitaal
belang, vanwege grensverleggende ont-
wikkelingen die zich in de automatise-
ring voltrekken. HR ontwikkelt het
personeelsbeleid voor de hele organisatie
en ondersteunt het management bij de
uitvoering hiervan. GTS is verantwoorde-
lijk voor de diensten die de bank wereld-
wijd aanbiedt op het gebied van
internationaal betalingsverkeer, interna-
tionaal cashmanagement en documen-
taire transacties. De divisie Risk
Management is ondermeer verantwoor-
delijk voor de kwaliteit en samenstelling
van de kredietportefeuille.

Staven

Het Economisch Bureau analyseert finan-
ciële en sociaal-politieke vraagstukken en
ontwikkelt daaruit de toekomstvisie van
de bank. Juridische Zaken geeft op een
breed terrein juridisch advies aan alle
onderdelen van de bank, bijvoorbeeld bij
kredietverlening, derivaten, effectendien-
sten en bij ingewikkelde internationale
financieringsvraagstukken. Group Audit
onderzoekt de kwaliteiten van operatio-
nele risicobeheersing binnen de bank en
geeft adviezen ter verbetering hiervan.
Operational Audit heeft onder andere
betrekking op het binnen- en buiten-
landse kantorennet, de dealingroom, het
kredietverleningsproces en betalingsver-
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keer. IT Audit richt zich meer op oordeelsvermogen en advisering over de ontwikke-
ling van informatiesystemen en de IT-organisatie. Bij Planning & Control worden
onder andere de concernstrategie en concerndoelstellingen geformuleerd, die vervol-
gens door de Raad van Bestuur verder uitgewerkt worden in financiële plannen en
budgetten.

Daarna kregen we een redelijk technisch praatje van Dr. Ir. Beenen over het gebruik
van wiskundige technieken bij de waardering van exotische derivaten. Achteraf bleek
dat hij de moeilijkste dingen er nog uit had gehaald.

Hierna zouden we eigenlijk een rondleiding door de dealingroom krijgen, maar van-
wege een verbouwing ging dat helaas niet door.

Na de lunch met heerlijke broodjes kregen we een praatje over Kennismanagement
van Mw I.Overdijk. Ook gaf ze nog uitleg over hoe je een intranetsite op moet zetten.

Daarna was een case gepland. Eerst kregen we een uitleg over de afdeling Operations
Research en vervolgens moesten we zelf een verhuisschema bedenken voor een aantal
afdelingen van ABN-AMRO dat aan een aantal voorwaarden moest voldoen. Nie-
mand had hierbij een echt algoritme gevonden en iedereen had dus met een beetje
puzzelen een (bijna) goede oplossing. Een beetje teleurstellend was het dat ze bij Ope-
rations Research ook geen algoritme hadden gebruikt.

Ter afsluiting van de leuke dag hebben we nog een borrel gehad en daarna zijn we
terug naar Eindhoven gegaan. Een deel van de groep is in Amsterdam wat gaan eten
en de rest gewoon in Eindhoven.

Terugkijkend kan de BiEC zeggen dat het een geslaagde excursie was.
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Onze AC

Onze AC, die onmisbaar zijt
Uw naam worde geheiligd, Uw ACtiviteit kome
Uw lol geschiedde op aarde en zeker bij GEWIS
Vergeef ons de problemen
En geef ons niet de schuld
Zoals ook wij een ander de schuld ervan geven
En leidt ons in onze ACtiviteiten
Maar verlos ons van het saaie

Amen

Wees gegroet

Wees gegroet AC, vol van genade
Wij zijn met u
Gij zijt de gezegende onder de commissies
En gezegend is de ACtiviteit, de vrucht van Uw werk
Heilige AC, moeder van ACtiviteiten
Bid voor ons AC’ers
Nu en in het uur van onze nood

Amen

D’AC
A

ct
iv

it
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Ouderdag
Deze dag leek mij een goede gelegenheid om eens een dagje rond te kijken op de TUE, de “school”
van mijn dochter. Ik was wel met haar op een oriëntatiedag geweest, maar dan kom je niet verder
dan het auditorium. Je mag dan in de blauwe zaal zitten. Tijdens hun studie zullen de studenten
daar niet vaak meer komen.

De moeder van Willy

Ik was nogal onder de indruk van het feit dat de ABN/Amro bank midden in het
hoofdgebouw een vestiging heeft en dat er zoveel kantines en bibliotheken aanwezig
zijn.

Na de ontvangst hebben wij 2 voorbeeldcolleges proberen te volgen, wat aardig lukte
omdat het niveau natuurlijk aangepast was. Ik kan nu ook goed begrijpen dat niet alle
studenten hier ‘s morgens voor uit hun bed komen, want het is best vermoeiend.

Tijdens de rondleiding op de faculteit viel het me op dat er veel studenten achter een
computer of een laptop zaten, niet alleen voor studie maar ook voor ontspanning.

Na de nuttige informatie van een pas afgestudeerde, werden wij nog bij GEWIS getrak-
teerd. Ik snap nu ook waarom Willy donderdags niet of pas laat naar huis toe komt.
Ook dit hoort bij het student zijn. Behalve studiepunten halen zijn sociale contacten
zeker ook belangrijk.

Bij deze bedank ik de AC en alle andere vrijwilligers die deze dag mogelijk gemaakt
hebben. Ik heb zo toch een indruk kunnen krijgen van de omgeving waar mijn dochter
veel tijd doorbrengt.

Verder wens ik jullie studenten nog veel succes en plezier met je studie.

De moeder van Willy
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EJC-Update
Ofwel: Het is al weer lente...

EJC

Tja, daar zit je dan op het gazon. Kruimel-
vlaai in de linkerhand, bier in de rechter-
hand, laptop voor je neus. Dan zul je je
afvragen, hoe tiep je dan? Nou, daar heb-
ben ejc-leden speciale psi-krachten voor.
Ofzo. Juist, men zette gewoon een kratje
Bav onder d’n leptop en tiepen maar.

Maahaar, zoals jullie misschien niet weten
is het toetsenbord overgenomen door
Aik. Ik weet begod niet waar dit over
moet gaan maar ik weet wel dat d’n krui-
melvlaai op is, de zon weggaat en belang-
rijker: het bier lauw wordt. Maar goed, ik
hand het toe-bord even over aan d’n Jake.

Even nog wat info verwerken in dit vol-
komen irritante stukje: jAAP zit een beetje
autistisch te stamelen over TEMA...(?)
TEMA! Heh bah daar ging het helemaal
niet over.

Er is een geweldig RealLife Quake evene-
ment in de maak. De naam dekt de
inhoud wel goed geloof ik. Het komt er
op neer dat je met z’n allen een beetje gaat
Quaken zonder dat daar ook maar 1 lap-
top aan te pas komt. Dus was je nou al
jaren benieuwd naar wat Quake nou
eigenlijk inhoudt, maar je vond die com-
puters maar eng, dit is je kans. Daarna is
de mogelijkheid gecreëerd om iets te eten.
Aansluitend is er een feest gepland. Niet
zo maar een feest maar een FeesT. Dit
moet gebeuren bij Cafe “De oude St. Joris
(bij They en ontij)”. Iedereen is welkom,
dus neem maar een paar leuke mensen
mee. Bovenstaande staat gepland voor
DE EERSTE JUNI.

Eet een appel, dEUS is cool en ik krijg een
bierdopje op mijn hoofd en dat deed dan
wel een beetje pijn. By the way de zon is
ook net terug. Ik hoest even. Aik is even
aan het grettun(=lachen), trouwens weten
jullie dat jAAP een beetje tijd kwijt is en
nu liepen net Karin/Karin/Anne voorbij.
Er komt nu een witte jas aan. We zwaaien
even naar Huub en z’n vriendin. Zita
Swoon op de achtergrond.
Wow! Het lijkt wel een sprookje over een
paradijs. Als je mee wilt doen met het
eten en/of Quaken, er komt een inschrijf-
lijst bij GEWIS te hangen. Dan schrijf je
even je naampje op en klaar ben je. En als
je dan toch bij GEWIS bent kan je ook wel
blijven voor de borrel.

Tsjingtsjing...Yahtzee!

Tot de eerste juni!

kusjes,

de EJC (en Aik en jAAP)

P.S. Als je nu werkelijk niks van dit stukje
snapt, en je wilt eigenlijk wel weten waar
het over gaat, Martijn heeft intussen ook
een homepage gefabriceerd, te weten
http://gewis.win.tue.nl/ejc. Als je daar
nou es langs ging. Dan hadden wij dit
stukje niet hoeven schrijven.
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De PR-commissie zoekt leden!
De verschillende commissies van GEWIS zijn eigenlijk
altijd op zoek naar nieuwe leden, maar de nood bij de
PR-commissie wordt nu toch wel erg hoog. Momenteel
zitten Rinske de Jong en Marja Verheul als actieve leden
in deze commissie, maar omdat ze beiden nu in het
bestuur zitten en dus volgend jaar wat harder aan hun
studie moeten gaan trekken, zijn zij dringend op zoek
naar nieuwe leden.

Hugo Jonker en Rinske de Jong

De PR-commissie van GEWIS houdt zich
bezig met de contacten tussen bedrijven
en commissies. Commissies willen graag
gesponsord worden om de kosten te
drukken en bedrijven zijn daar vaak in
geïnteresseerd. Om ervoor te zorgen dat
bedrijven en commissies niet eeuwenlang
op zoek zijn en nul op het rekest krijgen,
houdt de PR-commissie de contacten bij.

Zo heeft de PR-commissie een bedrijven-
bestand, waarin informatie over bedrij-
ven wordt opgeslagen. Commissies die
op zoek zijn naar sponsoring kunnen bij
de PR-commissie terecht om een over-
zicht te krijgen van bedrijven die mogelijk
geïnteresseerd zijn in de sponsormoge-
lijkheden die die commissie biedt.

Ook gaat de PR-commissie wel eens bij
een bedrijf langs om ze te informeren
over de (standaard)sponsormogelijkhe-

den van GEWIS en tevens meer informa-
tie te krijgen over het bedrijf zelf. Er
wordt vervolgens de nodige informatie
uitgewisseld (waar is het bedrijf naar op
zoek, wat kunnen wij bieden), waarna de
commissies van GEWIS waarvoor de uit-
komsten van dit bezoek van belang kun-
nen zijn hierover worden geinformeerd.
Zij kunnen dan het contact met het bedrijf
uitbreiden en verder gaan op de basis die
de PR-commissie gelegd heeft.

Tenslotte regelt de PR-commissie de
direct mailings van bedrijven naar
GEWIS-leden. Het bedrijf kan zelf bepa-
len naar welke generaties studenten de
mailing moet gaan. De PR-commissie
draagt er wel zorg voor dat de leden niet
teveel mailings binnenkrijgen en dat de
inhoud een beetje aansluit op de studie-
richting. De enige legale manier voor een
bedrijf om gebruik te maken van het
ledenbestand van GEWIS is via de PR-
commissie van GEWIS.

Als je zin hebt om ons met dit alles te hel-
pen en daarnaast ook nog een hoop op te
steken van de verschillende bedrijven
waar je misschien later wel komt te wer-
ken, neem dan contact op met de PR-
commissie (pr@gewis.win.tue.nl) of loop
een keer de GEWIS-ruimte (HG 8.79) bin-
nen en vraag naar Rinske, Marja of
André.
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Wiske

Lieve Wiske,

Ik ben zo happy dat het nu weer lente is. Opeens word ik ‘s ochtends weer vroeg wak-
ker door de vogeltjes die voor mijn raam aan het zingen zijn. ‘s Avonds kan ik uren
lang kijken naar een zonsondergang met een glaasje sinaasappelsap in mijn hand. Ik
maak dan ook lange fietstochten over weggetjes tussen de weilanden door.
Is het leven niet geweldig?

Lentefan.

Lieve Lente-in-de-bol,

Ja, ik heb ook gemerkt dat het lente is geworden. Mijn jachtgeweer heb ik al in de aanslag om die
stomme *** vogels van hun miserabele leventje te verlossen en om zelf rustig verder te kunnen
slapen.

Die zonsondergangen zijn alleen maar vervelend als ik in mijn testosterossa over kleine binnen-
weggetjes met 140 op de teller race. Ik zie dan geen donder meer als die stomme zon in mijn ogen
schijnt. Daardoor heb ik toch zeker 15 fietsers de afgelopen week de sloot in gereden.

Kortom, als ik je volgende week op de motorkap heb liggen, zwaai dan even.

Groetjes, Wiske
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No sleep ’till Budapest
Ranzige stokjes, non-stop ellillemizers, giraffen, pinda’s
in bier, zinloos gewacht, de vogeltjesdans, ranzige stok-
jes, Anita Meijer, zweetvoeten... Veertien mensen van
GEWIS en een ongeveer even groot aantal Hongaren zijn
twee weken lang met elkaar opgetrokken. Het grootste
deel van de tijd was in Budapest, maar we zijn ook een
paar dagen in twee andere plaatsen geweest. De uitwis-
seling hoort thuis onder het kopje studiereis, maar het
aantal serieuze onderdelen was erg laag. Ontspanning
en gezelligheid was er echter meer dan genoeg en
samen met de Hongaren hebben we twee hele toffe
weken gehad.

HongCo’99 : Michel Vollebregt

We vertrokken op zaterdag 27 april ‘s
avonds, helaas zonder een van de begelei-
ders, want die was ziek geworden. Het
langste deel van de treinreis was van
Keulen naar Wenen. Snel na station Keu-
len werden de flesjes en flessen dan ook
maar opengemaakt. Deze waren allemaal
wat snel leeg, maar gelukkig bevond zich
aan boord van de trein een zogeheten
mini-bar’. Deze was meer mini dan bar,
maar we konden er in ieder geval nog wat
te drinken halen. Omdat we de mini-bar-
houder toch al hadden wakker gemaakt,
mocht dit zelfs nog na sluitingstijd. In de
trein zijn we verder nog het Duitse even-
beeld van Anita Meijer tegengekomen.
Een van ons heeft nog een tijdje met haar
zitten praten.
Door wat ‘tecnico problemo’ (dit waren
de twee woorden Engels die de conduc-
trice sprak) kwamen we een uur te laat
aan op station Budapest. De Hongaren
waren echter nog steeds vol smart op ons
aan het wachten. We stelden elkaar alle-
maal voor en gingen, nadat we een bus-
kaart hadden gekocht, allemaal mee met
onze eigen Hongaar of Hongaarse. De
eerste avond kwamen we weer bij elkaar
om te eten en deden we een namenspelle-
tje. Daarna zijn we naar een cafe gegaan
waar we ook Philip (inderdaad, zo’n
GEWISser met een Hongaarse vriendin)
en zijn vriendin ontmoetten.
De dagen daarna waren erg actief. Maan-
dag hebben we gesport. Dinsdag zijn we
in twee groepen verdeeld. De eerste
groep ging het verkleinwoord van absei-
len doen (de hoogte was niet erg indruk-
wekkend). Volgens mij was dat vooral om
de mensen bezig te houden terwijl de
tweede groep zich door een grot heen

wurmde. ‘s middags werden de groepen
omgedraaid. Het grotbezoek was erg tof
(vond bijna iedereen). We kregen allemaal
een overall aan en een mijnwerkershelm-
pje met lampje op ons hoofd. Vervolgens
kropen we en klommen we door allerlei
gangetjes. Vermoeiend wel...
De laatste paar dagen van de eerste week
hebben we doorgebracht in Pecs. Dit is
een vrij grote plaats in het zuiden van
Hongarije. We hebben daar een aantal
dingen van de stad gezien. We sliepen in
een soort van dormitory. ‘s Avonds heb-
ben we nog wat gedanst en gefeest en ook
hier was de drank voor Nederlandse
begrippen erg goedkoop. Onderweg naar
Pecs zijn we nog bij het bezoekerscen-
trum van een kerncentrale geweest.
Zaterdag was een relatief rustig dagje.
Een aantal mensen zijn nog naar een bad-
huis geweest. Helaas stond dit niet stan-
daard op het programma. Dat doen we
dan maar een volgende keer... Zondag
zijn we vertrokken naar Gant, een dorpje
in de heuvels, waar de natuur erg mooi
was. Maandagmorgen werden we alle-
maal om zes uur ‘s morgens gewekt om
naar paaseieren te zoeken. Nu was ieder-
een niet even helder op dit tijdstip. De
meeste paaseieren werden niet gevonden
en de meeste mensen lagen vrij snel weer
terug op bed. We moesten tegen Zita in
twee talen zeggen dat we van haar hiel-
den, omdat we anders ons ei niet kregen.
Een paar mensen hebben in Gant hun
pyromanische neigingen geuit, wat
leidde tot een fijn kampvuur.
Op woensdag hebben we nog de hele dag
kano gevaren. In het begin was dit best
eng en de meeste mensen dreven in eerste
instantie precies de verkeerde kant op.
Later bleek het echter toch best tof te zijn.
Vooral toen we ons op de terugweg met
de stroom mee konden laten drijven en
gewoon stil in de zon konden blijven lig-
gen was het erg leuk. Na het kanovaren
bezochten we nog een seismologisch
instituut.
De wiskunde- en informaticalezingen
waren bewaard voor de laatste twee
dagen. Op donderdag kregen we er een
bij het sztaki (het Hongaarse CWI) en op
vrijdag een aan de universiteit. Vrijdag-
avond was het tweede en laatste feestje
bij Eva (een van de Hongaren) thuis. Dat
was net als de eerste keer erg gezellig.
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Na twee weken was het erg jammer
afscheid te moeten nemen. Volgend jaar is
er echter weer een uitwisseling. Hopelijk
komen de meeste van de Hongaren van
dit jaar dan wel weer naar Nederland. De
ollandok’ van deze reis hadden echter
meteen de eerste dag na de reis alweer in
de AOR afgesproken en dat was meteen
ook weer erg gezellig.
Ik zou nog veel meer willen en kunnen
vertellen over de reis. Ik zou bijvoorbeeld
kunnen vertellen hoe hoog onze score
was met Hongaarse vriendinnen. Dat doe
ik echter lekker niet. Voor zover ik weet

zijn de meest ranzige dingen sowieso
gebeurd op de treinreis terug en daar
waren echt alleen maar jongens bij. Er
valt nog genoeg te schrijven over de reis.
De waarheid is, dat ik al bijna over een
deadline van de supremum heen ben.
Bovendien komt er nog een uitgebreid
informeel verslag. Als je nieuwsgierig
geworden bent, moet je dit zeker eens
doorbladeren. En als je erg nieuwsgierig
bent, doe dan zelf eens mee met een
HongCo. Ik kan het je van harte aanbeve-
len!

...“Voor zover ik weet,
zijn de meest ranzige
dingen sowieso gebeurd
op de treinreis terug en
daar waren echt alleen
maar jongens bij.”...

...“De Hongaren waren
echter nog steeds vol smart
op ons aan het wachten.”...
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BAC: 10 Jaar Lol en nog niet vol!
De BAC - wie kent haar niet? Wie heeft er nog niet mogen
proeven van de vruchten van haar werk? De BAC voor-
ziet de inwendige GEWISser al 10 jaar lang van de
nodige dranken en spijzen, en dat is genoeg reden voor
een uitgebreid feest. BAC-style, of course.

De BAC

De Geschiedenis
(of: wat daarvan over is na 10 jaar)
In den beginne was er den BAC. Slechts
eens in den maand, opdat den student
iets had om naar uit te sien. Op dit maan-
delijksche festijn werd den inwendigen
mensch gesterkt. Daarnaast poogde men
zo af en toe ene activiteit te organiseren
ter versterking van het groepsgevoel.
Maar de dorstige kelen riepen om meer,
en meer kon niet uitblijven. Zo kwam het
dat in een te lang en te grijs en te ver ver-
leden voor de schrijver dees’ om zich te
kunnen herinneren, de maandelijkse bor-
rel verlaten werd. Met een traan in het
oog werd afscheid genomen van de
maandelijkse gezelligheid, en ware het
niet zo geweest, dat we voortaan weke-
lijks van de BAC zijn vruchten mochten
plukken, dan had menig GEWIS-lid zich
waarschijnlijk bekocht gevoeld, ja zelfs
misschien zijn lidmaatschap teruggeëist!
Maar gelukkig kan men zich verheugen
in de nu wekelijkse borrel, met video als
lokkertje vooraf.
De BAC groeide en evolueerde. Was men
vroeger een bekwaam BAC-lid als men
eens per maand op de borrel verscheen en
eens per jaar een activiteit organiseerde,
nu begon het echte werk.
Nee, het leven van een BACcer gaat niet
over rozen. Meer over bier (vooral brand),
bier-excursies, zaalvoetbaltournooien,
darttournooien, pooltournooien, nou ja,
een beetje GEWISser weet wat ik bedoel.
En die snapt dan ook meteen dat dat niet
zomaar gebeurt. Zalen in het sportcen-
trum moet je toch minimaal een dag van
te voren reserveren, een poolcentrum stelt
een waarschuwinkje van te voren ook wel
op prijs, en dan heb je het niet eens over
posters en inschrijflijsten. Ach ja. En om
het allemaal af te ronden heb je de weke-
lijkse (!) borrel nog. Dat betekent dat je
toch eigenlijk wel zo’n twee à drie don-

derdagen per maand moet werken.

Dat gaat natuurlijk niet werken met een
BAC. De B staat intern namelijk nog
steeds voor ‘’Bral’’. Dus tsja, wat doe je
dan? Heel simpel. Je stopt gewoon voor
de helft. AOW, VUT, hoe je het ook wil
noemen, je dropt gewoon een groot deel
van je taken en probeert de BAC aan de
gang te houden. Exit activiteiten, entree
ActiviteitenCommissie.

En toen?
(of: what’s up now?)
Maar plots blijkt de BAC dan 10 jaar te
bestaan. Tsja, dan moet je eigenlijk toch
even wat presteren, iets neerzetten waar
je trots op terug kan kijken... Maar zit er
nou nog wel genoeg fut in de BAC om dat
te laten lukken?

Tuurlijk niet! Daarom mag je in de week
van dinsdag 25 mei mee komen
genieten van alles wat we voor je gaan
organiseren.

Wasda?
(of: waworda?)
Nou, heden, verleden en toekomst komen
samen bij de BAC. Het thema moge dui-
delijk zijn (10 jaar lol en nog niet
vol) en daar gaan we ons ook aan hou-
den. Uit het verleden krijgen we natuur-
lijk video’s. En wel zoveel video’s dat je
dr superdorst van krijgt. En daarvoor
hebben we natuurlijk de borrel, met
ouwe-lullen reünie, bierproef- en bier-
veeldrink-wedstrijden.
Natuurlijk is een goed begin het halve
werk, vandaar dat we de week met een
bier-excursie beginnen om ‘s ochtends
10:00u. bij Bavaria (de toegang hiervoor is
overigens gratis).

Verder is de planning nog mega-top-kei-
verschrikkelijk geheim, maar qua toe-
komst denken we al aan samenwerking
met andere studieverenigingen en de
euro.
Okee, meer info at the bekende adres.

Tot dan,
De lustrumf(r)usten van de BAC.
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Brams Puzzel Pagina
Normaal gesproken zou dit stukje Petra’s Puzzel Pagina heten, maar omdat Petra nog steeds zon-
der inspiratie zit na het bedenken van de moeilijke Kerstpuzzel, zal ik deze keer de puzzelpagina
maken. Omdat ik nog maar een beginner ben wat betreft de puzzelpagina, deze keer ook wat puz-
zels voor beginners. Eerlijk gezegd, heb ik er toch nog wel even over gedaan om ze op te lossen.
Veel succes, maar bovenal veel plezier!

Bram Kater

Hier volgen twee wiskunde-puzzels om op te lossen. Het is steeds de bedoeling om de
som kloppend te maken door het toevoegen van wiskundige operatoren. Dit klinkt
stukken moeilijker dan het is, daarom zal ik een voorbeeldje geven:

Als de opgave is: 1    2    3    4   =   13

Dan is een mogelijke oplossing: 12  -  3  +  4  =  13

Zo gemakkelijk is het dus, veel succes met onderstaande opgaven.

1 1 1 = 6

2 2 2 = 6

3 3 3 = 6

4 4 4 = 6

5 5 5 = 6

6 6 6 = 6

7 7 7 = 6

8 8 8 = 6

9 9 9 = 6

5 5 5 5 = 1

5 5 5 5 = 2

5 5 5 5 = 3

5 5 5 5 = 4

5 5 5 5 = 5

5 5 5 5 = 6

5 5 5 5 = 7

5 5 5 5 = 8

5 5 5 5 = 9
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GEDRAAJ heeft jullie nodig:
Zoals iedereen vast wel weet komt er ook dit jaar weer
een Jaarboek uit. Het Jaarboek van 1997/1998 om pre-
cies te zijn. En ook dit jaarboek zal weer gevuld zijn met
stukjes van commissies, disputen, zusjes en dergelijke.
Tevens zal er, naar vaste gewoonte, ook weer een smoe-
lenboek in verschijnen, bestaande uit alle foto’s van de
huidig geregistreerde GEWIS-leden. Echter bij de vor-
ming van dit smoelenboek is de jaarboek commissie
GEDRAAJ op een aantal problemen gestuit.

GEDRAAJ

De foto’s uit vorige jaarboeken werden
bewaard in een directory die zich diep
binnen het beveiligde bolwerk genaamd
‘bestuur’ bevond en waren zodoende
onbereikbaar. Dit was echter snel, ja lieve
luisteraars, U hoort het goed: SNEL,
opgelost door de CBC/Bestuur die ons
een kopie verschaften in ons eigen mapje.

Nu konden we aan de slag. Maar helaas,
enige onverklaarbare gedachtenkronkels
in het verleden hadden ertoe geleid dat
alle foto’s in de onhandige en volledig
onverklaarbare format (voorletter)xxx.tif
opgeslagen stonden waarbij xxx een
schijnbaar willekeurig element uit N was.

Ondergetekende is daarom verscheidene
uren in de weer geweest met de foto’s en
een batterij oude jaarboeken om de files te
her- noemen en ze de naam te geven van
de afgebeelde persoon. Echter, niet bij alle
foto’s is dit gelukt. Hoe vaak we alle
vorige jaarboeken ook doorgekeken heb-
ben, onderstaande persoon hebben wij
niet kunnen lokaliseren.

Wij, als commissie roepen dan ook de
hulp in van alle GEWIS leden:

Wie kent bovenstaand persoon en/of kan
ons verdere inlichtingen verschaffen over
zijn jaar van inschrijving, studierichting,
of huidige verblijfplaats.

Indien U inlichtingen kunt verschaffen
die bruikbaar voor ons kunnen zijn, ver-
zoeken wij U, ons deze toe te zenden per
e-mail of per post. Alle ontvangen infor-
matie zal natuurlijk vertrouwelijk wor-
den behandeld.

Bij voorbaat dank voor Uw medewer-
king,

Marcel Verbruggen
Secretaris Jaarboek commissie ’97/’98
GEDRAAJ (GEWIS Doet Radicaal Andere
Aanpak Jaarboeken)
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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.

Bram Kater en Petra Heck

Ruurd Kuiper tegen Jaap van der Woude tijden college Proces Algebra:
“Jaap, schrijf je initiële met 1 of met 2 e’s?” Jaap van der Woude: “Met 2 e’s, maar
dan wel met een ‘l’ ertussen.”

Henk-Jan ramt Eva’s hoofd op tafel. Miguel tegen Monique:
Daar moet ik me even mee bemoeien. Miguel tegen Henk-Jan en Eva: Zeg, ik wil
me nergens mee bemoeien, maar....

Wouter (huib) op irc:
<Huib> dat zijn gewoon 2 boterhammen per pils
<Huib> en wat is er nou mis mee dat je 3 broden op een avond eet

Huon tijdens een vergadering van de Chireco:
 ‘Martin Rem? Wie is Martin Rem?’

O.J.Boxma bij Stochastische Processen:
Ik heb het nogal vaak over een dronkemanswandeling, maar ja, mijn grootvader
werkte in een brouwerij. Ik ben niet verslaafd of zo, als u dat soms mocht den-
ken.

....., zoals ik vorige keer zei in een wanhopige poging leuk te zijn.

Discussie bij de vergadering van de BuEx 2000, over een mogelijke naam voor de reis
naar China:
“Laten we nou maar niet Chico doen, dan denkt iedereen aan een lama.” Vijf
minuten later midden in een serieuze discussie, zegt Huon: “Ja, vroeger bij de
Wereldwinkel hadden ze zo’n blaadje. Daar stond een stripje in over een lama,
en die heette ook Chico. Dat iedereen die kent?!”

Jake: Hee moet je mijn Ctrl-toets een zien, daar zie je bijna niet meer aan welke toets het
is, zo ver is-tie afgesleten.

Marc: Ja, dat heb ik nou altijd met mijn spatiebalk...
Jake: Ja, dat.. Huh? Op een spatiebalk staat toch helemaal geen.. Grr...

Rombout neemt de telefoon op:
“Goedemiddag, studievereniging GEWIS met Marja, eeuh, Rombout.”

Marijntje: Gerst, kun jij misschien ff GEWIS bellen?
Bij mij denken ze gelijk aan een hijger...

Stijn: Prei is lekker.
Koe: Ach man, je bent zelf een prei

SG draait Betty Blue. De film begint met een heftige vrijscene.
Heike: “Hé, de Mona Lisa”, omdat dat schilderij op de achtergrond van de slaap-
kamer hangt.
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Redactie
Petra Heck Geestelijke ondersteuning
Tim Hemel Tekeningen
Hugo Jonker Lay-out
Bram Kater Lay-out
Monique Peeters Hoofdredacteur

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
D’AC, BiEC, EJC, Aik Deveneijns, Chireco, Mevr. Mackus, PR-cie, HongCo’99, BAC,
GEDRAAJ, Wiske en alle infima-spionnen.

Bij de voorplaat
Jake den Oude
gewis.win.tue.nl/ejc

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:

23 - 25 april Batavierenrace
1 en 2 mei Excursie Londen & Alton Towers
25 mei Bierexcursie Bavaria
28 - 30 mei Zeilweekend

Films en borrels:

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

Agenda


