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Colofon
De Supremum is het verenigingsblad van
studievereniging GEWIS en verschijnt 4 à
5 keer per jaar met een oplage van 450
stuks. De Supremum wordt verspreidt
onder de studenten Wiskunde en Informat-
ica.

Redactie
Hugo Jonker ...................Hoofdredacteur
Jake de Oude ............................... Layout
Rob de Jong.................. Inhoud Faculteit
Karin Poels................. Inhoud Wiskunde
Truong Dang ............Inhoud Informatica
Judith Kennes ...........Contact Eerstejaars

Inleveradres
Supremum
Studievereniging GEWIS
HG 8.79
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Tel: 040 - 247 2815
E-mail: supremum@gewis.win.tue.nl
WWW: http://gewis.win.tue.nl/supremum

Kopij
Artikelen aanleveren als tekstbestand
(ASCII). Voor Worddocumenten geldt:
“Save as” tekst met regeleinden (text with
linebreaks). Figuren/plaatjes bij stukjes
worden in overleg met de redactie
geplaatst. Anderzins aangeleverde stukjes
worden geweigerd.

Schrijvers van artikelen zijn verant-
woordelijk voor de inhoud van deze
artikelen. Zij geven de redactie bovendien
toestemming om hun stukken te publiceren
in digitale vorm (o.a. WWW).

De redactie behoudt zich het recht voor om
ingezonden artikelen te wijzigen.

Technische informatie
Basislettertype: Times familie, 9 pt.
Opmaak: Framemaker 5.5
OS: Unix-variant
Drukwerk: Reproduktie TU/e
Oplage: 300 stuks.

Met dank aan:
Alle schrijvers voor hun stukjes.

Bij de voorplaat:
De Intro-piraat, door Jake de Oude

Correctie:
Door een onzorgvuldigheid werd bij de
vorige voorplaat (Supremum nummer 3,
jaargang 32) de maker niet vermeld.
Truong Dang nam deze voorplaat voor zijn
rekening.
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Inhoudsopgave

Ahoy dekschrobbers!

Welkom in deze speciale uitgave van het
verenigingsblad van studieschip GEWIS.
Dit nummer is speciaal voor jullie
gemaakt door de introcommissie en de
redactie.

In dit speciale intronummer kun je onder-
meer kennismaken met de nieuwe
kap’tein en de nieuwe staf van het schip
(laat je niet misleiden door de foto’s…),
maar ook kun je kennis maken met een
aantal van de hardwerkende piraten-
groepen van GEWIS. Voor de modern-
wetse piraat onder jullie hebben we nog
wat info over laptops in de flessenpost
erbij gegooid.

Al met al genoeg dus om je over te verba-
zen. Toch hadden we nog ruimte over
voor meer, geef me meer, IK WIL
MEEEEEEEEER!!!

En dan krijg je meer. Je krijgt een puzzel
vol Smurfen en/of kamelen (kiest u
maar), een welkomstwoord van de P-
coördinatoren en het beste van de infima
van de afgelopen jaren.

Goed, dit stukje is al langer als de
inhoudsopgave (zie aldaar - het is echt
waar!), tijd dus om er een eind aan te
brouwen. Prettige, nee, geweldige intro
toegewenst!

Hugo Jonker
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Bestuur GEWIS 2000/2001

GEWIS heeft ook dit jaar weer een
bestuur, wat zich bezig houdt met de
dagelijkse gang van zaken. Na een
zware inwerkperiode en een on-

tiegelijk trainingsweekend ergens in
de Himalaya stellen de zes gelukki-
gen zich aan je voor.

De voorzitter — Marc de Rooij

Beste nuldejaars,

Als eerste van het
bestuur mag ik me
aan jullie voor-
stellen. Mijn naam is
Marc de Rooij en ik
mag in jullie eerste
jaar de functie van

voorzitter van GEWIS vervullen. Dit
betekent voornamelijk dat je me nogal
eens gestressd het bestuurshok in- en uit
zult zien lopen, en me om de zoveel tijd
ziet vertrekken naar één of andere gratis
borrel. Bovendien kun je bij mij, net als bij
Huub (penningmeester) goedkoop studie-
boeken kopen.
Meestal zal ik wel rondhangen in de buurt
van de GEWIS-ruimte, dus je kunt me
altijd aanspreken als je een probleem hebt.
Ook als je geen probleem hebt, want ik
ben nooit te beroerd om gewoon gezellig
een (wit)biertje met iemand te drinken.
Oja, een stukje voor de IntroSupremum,
daar zal wel iets in moeten over GEWIS en
de Intro enzo. Goed dan, iets over de Intro.
Geniet ervan. Je eigen introductie is waar-
schijnlijk de leukste die je ooit mee zult
maken. Allerlei zaken die je regelmatig
tegen zult komen in je studietijd hier

(AOR, GEWIS, Stratumseind...) zie je nu
voor het eerst en dat zal zeker een onuit-
wisbare indruk achterlaten. Neem het
allemaal niet te serieus en zorg dat je je
een beetje vermaakt.
Ook nog iets over GEWIS. Herinner je
intropapa en mama eraan dat GEWIS de
beste plek is om af te spreken voordat je
ergens naartoe gaat tijdens de Intro. Indien
de afspraak ’s ochtends is: de koffie is
goed en vers. Indien de afspraak ’s mid-
dags is: het bier staat koud. In combinatie
met het maken van een babbeltje met
rondhangende leden (die zijn er op de een
of andere manier altijd wel) lijkt me dit de
meest aangename manier om op je intro-
genoten te wachten.
Misschien besluit je aan het eind van je
Intro zelfs wel dat het eigenlijk best gezel-
lig was en dat je je wel thuis voelt in de
ontspannen cultuur van GEWIS. Dan heb
je waarschijnlijk ontdekt dat GEWIS meer
is dan een bestuur, een verzameling com-
missies en disputen, een hoop leden en
aktiviteiten. GEWIS kan je een afwissel-
ing bieden van de lange dagen vol studie,
en dat zul je wel nodig hebben.
Tot Intro-maandag,

Marc de Rooij
Voorzitter GEWIS 2000/2001
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Bestuur 2000/2001 — De secretaris

Welkom iedereen!

Eigenlijk hoor ik jul-
lie aan te spreken met
nuldejaars, maar dat
vind ik zo’n minder-
waardig klinkend
woord. Jullie vormen
tenslotte de toekomst

van de TU en natuurlijk ook van GEWIS!
Ik zal me even voorstellen. Ik ben
Monique Ansems en ik ben nu derdejaars
informatica studente. Komend jaar ben ik
secretaris van GEWIS. Wat houdt dat con-
creet voor jullie in? Wanneer jullie lid
worden van GEWIS (wat tijdens deze
Intro nog wel door jullie papa en mama
uitgelegd gaat worden) moet ik ten eerste
zorgen dat ik al jullie gegevens heb, om
jullie zo van alles op de hoogte te kunnen
houden. Daarnaast moet ik dan zorgen dat
jullie gegevens up-to-date blijven. Dus als
jullie verhuizen, op kamers gaan, of je
besluit (wat ik me nauwelijks kan voor-
stellen) om met deze studie te stoppen,
dan zou ik het heel fijn vinden als je me
dat even liet weten (persoonlijk of via e-
mail).
Maar buiten het secretaris-zijn, ga ik er
ook voor proberen te zorgen dat jullie het
naar je zin krijgen bij GEWIS. De andere
bestuursleden hebben waarschijnlijk al
101 redenen opgenoemd om meteen in
een commissie te gaan, en ‘actief lid’ te
worden. Natuurlijk kan dat en er zullen
genoeg studenten onder jullie zijn die
meteen iets mee willen organiseren. Maar
dat hoeft niet voor iedereen weggelegd te
zijn. Ikzelf heb de eerste twee jaar in geen
enkele commissie gezeten. Wil dat zeggen
dat ik helemaal niets bij GEWIS gedaan
heb? Nee hoor! Ik ben regelmatig mee
gaan poolen, bowlen, darten,… noem

maar op. En niet omdat ik daar goed in
ben, maar gewoon voor de gezelligheid!
En zelfs als je niet in deze activiteiten
geïnteresseerd bent, mag je in de pauzes
(of gewoon even een uurtje tussendoor)
altijd bij GEWIS rondhangen, zonder ver-
plichtingen! Er zijn altijd wel mensen die
je kunt uitdagen voor een potje tafelvoet-
bal of darten. En anders kun je ook even
flipperen of gezellig even kaarten… Er is
zoveel te doen bij GEWIS, dat je je nooit
hoeft te vervelen!

Maar nu nog even wat over de Intro. Ik
kan me mijn Intro nog herinneren als de
dag van gisteren… en ik kan je zeggen,
wat is die week belangrijk! Zonder nog
even aan al die vakken te denken kun je
alvast rustig kennis maken met Eindhoven
en de TU/e. De hele week kun je aan je
papa en mama alles vragen wat je maar
wilt. Maar het belangrijkste van alles is
dat je andere medestudenten leert kennen.
Dit is dé kans om je eerste contacten te
leggen, want als de colleges beginnen is
het veel leuker om in een vertrouwd
groepje naar de docent te luisteren.

Tijdens de Intro ben je veel in je vaste
Intro-groepje samen, maar wil je nog
meer studiegenootjes leren kennen, dan is
de Follow-Up een perfecte gelegenheid!
Een weekend lang ben je dan met alle
studiemaatjes bezig met spelletjes spelen
of gewoon lammen…
GEWIS heeft een heleboel mogelijkheden
om je studentenleven te verrijken, en ik
hoop van harte dat je daar gebruik van
maakt!!!  Groetjes, en ik hoop tot ziens,

Monique Ansems
Secretaris GEWIS 2000/2001

De secretaris — Monique Ansems
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Hallo aankomend
Wiskunde en Informa-
tica studenten/tes,

Ik ben Huub van den
Broek, Penning-
meester van GEWIS
2000/2001. Ik ben de
enige vierdejaars stu-

dent in het huidige bestuur. Maar dat zegt
niet veel, want ik volg bijna alle vakken
samen met mijn collega bestuursleden.
Ik ben blij dat jullie allemaal de verstan-
dige keuze gemaakt hebben om Wiskunde
en/of Informatica te gaan studeren. Ik heb
er nog geen moment spijt van gehad, en ik
hoop dat jullie dat ook niet zullen krijgen.
Onze studievereniging GEWIS is ook één
van de meest actieve studieverenigingen
op de TU/e. Het is er altijd erg gezellig,
zoals jullie tijdens de Intro gauw genoeg
zullen merken.
Als penningmeester zullen jullie het eerst
met mij te maken krijgen op de dinsdag
(=tweede dag) van de Intro. Dan kunnen
jullie namelijk bij mij de boeken aan-
schaffen die je in het eerste trimester nodig
zult hebben. Voor het aanschaffen van
boeken alleen al is het voordelig om lid te
worden van GEWIS. Het lidmaatschap
kost namelijk maar ƒ25,- voor je hele stud-
ieperiode en als lid krijg je dan op elk boek

al ongeveer 8 % korting. Die ƒ25,- heb je
er dus zo uit.
Mensen die op deze dinsdag in de Intro
‘helaas’ niet aanwezig kunnen zijn om
boeken te kopen, of mensen die al boeken
voor het tweede trimester willen kopen,
kunnen verder altijd op maandagen,
woensdagen en vrijdagen in de pauzes ter-
echt bij GEWIS om boeken te kopen. Deze
pauzes zijn van 12.30 tot 13.30 en je kunt
dan voor boeken terecht bij mij of bij onze
voorzitter Marc de Rooij. Mij vind je
waarschijnlijk bij het tafelvoetbalspel…
Voordat ik besloot om penningmeester van
het bestuur te worden, zat ik al in de Intro-
commissie van GEWIS, en heb ik dus
meegeholpen om de geweldige Introweek
van 21 tot en met 25 augustus te organis-
eren. Tijdens de Intro zullen jullie mij
waarschijnlijk dus ook veel tegenkomen
als Introcommissielid. Ik hoop dat jullie
Introweek net zo onvergetelijk wordt als
de mijne. En verder hoop ik jullie na deze
week ook nog veel bij GEWIS te zien,
want je studietijd is veel leuker als je niet
heel de dag studeert, maar ook tijd vrij-
maakt voor gezelligheid.

Tot gauw,

Huub van den Broek
Penningmeester GEWIS 2000/2001

De penningmeester — Huub van den Broek

— Het nieuwe bestuur op een gezellig bankje.
Met achter, staand: Monique (l) en Huub

 en zittend, v.l.n.r: Jake, Xavier, Marc en Rob
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Bestuur 2000/2001 — De vice-voorzitter

Lieve eerstejaar,

Je stapt uit bed, hebt
hoofdpijn, waggelt
naar de douche, doet
je haar, stapt op de
fiets, en fietst richting
de TU/e. Dit is een
gemiddelde morgen

tijdens de Intro, een geweldig leuke week.
Mij zul je waarschijnlijk ook wel tegenko-
men tijdens die week. Als iemand je met
een fotocamera achterna zit, heb je een
grote kans dat ik het ben.
Ik zal me even voorstellen. Ik ben Xavier,
en komend jaar vice-voorzitter van studie-
vereniging GEWIS. Je zult natuurlijk blij
zijn dat je mij daar vaak kunt tegenkomen.
Bij GEWIS kun je vanalles doen. GEWIS
organiseert nl. allemaal activiteiten, bor-
rels, excursies, buikdansshows en noem
maar op. Ook kun je altijd langskomen bij
GEWIS, bijvoorbeeld in de pauze. Dan
kun je gaan tafelvoetballen, flipperen,
darten, of gewoon gezellig in de banken
zitten lunchen.

De activiteiten van GEWIS worden door
allemaal verschillende commissies geor-
ganiseerd. Ook jij kunt als je wilt in zo
een commissie gaan. Dat is leuk en je
hoeft tenminste even niet aan je studie te
denken. Als je er meer over wilt weten,
kun je altijd mij (die mooie jongen op de
foto), of iemand anders van het bestuur,
erover aanspreken. Commissies die op het
moment wel leuk kunnen zijn voor jouw
zijn bijvoorbeeld de EJC, GEBRAS,
Supremum en de AC. Een paar bladzijdes
verder kun je lezen wat ze denken dat ze
doen.
Een ander onderdeel van mijn zoge-
naamde taken is het fotoarchief. Kort
gezegd, ik maak mooie foto’s en af en toe
kun je ze bijbestellen tijdens een gezellige
fotobijbestelborrel. Ook de foto’s die
tijdens de Intro worden gemaakt zul je
kunnen bijbestellen.
Tot slot wens ik je een leuke Intro toe, en
hoop ik je komend jaar nog vaak bij
GEWIS te zien.

 Xavier Clairbois
Vice-voorzitter GEWIS 2000/2001

De vice-voorzitter — Xavier Clairbois
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Hallo meest gewel-
dige introlopers van
de op één na meest
geweldige Intro.
Iedereen die dit leest
zal eerst voor zich-
zelf duidelijk moeten
hebben wat ze doen.
Studeer je? Zo ja,

wat? Als je Technische Informatica of
Technische wiskunde studeert, waar
studeer je dan? Als je op de TU/e studeert,
wanneer ben je begonnen? Als je hier een
datum in het verleden kunt noemen, ken je
mij? Zo nee: Schaam je!
Voor al die mensen die de eerste alinea
overleefd hebben, zal ik iets serieuzer
ingaan op wie ik ben en, belangrijker voor
jullie, wat ik voor je kan betekenen.
Ik ben Rob de Jong, in 2000-2001 een der-
dejaars student Technische Informatica.
PR-functionaris van GEWIS, dat ben ik
ook.
Wat houdt het in om informatica-student te
zijn? Nou... je steekt een hoop tijd in
obscure stof die je later pas begrijpt... zeg
maar, net nadat je het nodig hebt. Je komt
vaak naar GEWIS, want dat is je studie-
vereniging, wat dus betekent dat je daar
andere informatica studenten en zelfs
wiskunde studenten ontmoet. Dit is han-
dig, want juist die mensen hebben vaak
dezelfde interesses als jij... in ieder geval
in studie. Vaak hebben ze ook ongeveer
dezelfde studiegerelateerde problemen,
dus dat helpt soms ook wel.
Om al die op elkaar lijkende studenten
W&I een beetje een uitvalsbasis te geven,

is er dus GEWIS. Dit is een vereniging
waar een deel van die studenten W&I wat
tijd in steken om andere W&I studenten
activiteiten en/of studiegerelateerde zaken
te bieden. Ikzelf ben één van de 6 op
elkaar lijkende W&I studenten die ervoor
gekozen hebben een jaar te besteden aan
GEWIS. Ik ga ervoor zorgen dat bedrijven
GEWIS leuk vinden en geld geven, of
gewoon dingen doen voor GEWIS en dus
ook voor jou. Verder komen natuurlijk
andere PR-zaken, richting bijvoorbeeld
VWO-studenten ook wel eens bij mij tere-
cht. Ook algemene bestuurszaken van
GEWIS mag ik doen.
Als afsluiter ga ik nu nog even melden dat,
hoewel de Intro een ontzettend geweldige
week is, waar je volgens iedereen een
beeld moet krijgen van de TU/e, is het
beeld dat je krijgt van GEWIS natuurlijk
niet volledig. Alles zal een beetje een roes
zijn en je kunt de indruk krijgen dat het
slechts bras en boeken is. Geloof me als ik
zeg dat dat niet alles is. Je krijgt al een iets
beter beeld van de mensen als je meegaat
op de Follow-up. Als je echt wilt weten
wat GEWIS is, dan raad ik je aan af en toe
met wat vrienden eens bij GEWIS langs te
komen, te babbelen met degenen die er
zijn. Misschien wil je zelfs wel af en toe
iets mee organiseren, dat geeft pas echt
een goede indruk.
Genoeg PR. Veel plezier in de Intro en
veel succes met je studie en hopelijk tot
ziens bij GEWIS.

Rob de Jong
PR-functionaris GEWIS 2000-2001

De PR-functionaris — Rob de Jong
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Bestuur 2000/2001 — De Onderwijs Commissaris

Goedendag beste
mensen,

Graag stel ik me hier
aan jullie voor: Jake
de Oude, Onder-
wijscommissaris
GEWIS 2000-20001,
maar zeg maar

gewoon Jake. Dat is uitgesproken als
[jaakuh] en niet als [dzjeek] - dat laatste is
m’n artiestennaam.

Ik kom, volgens traditie, als laatste in het
rijtje van bestuurleden. Natuurlijk bete-
kent dit niet dat ik ook de minst belang-
rijke ben. Wat ik doe?

Als bestuurlid houd ik me bezig met
algemene bestuurstaken en houd ik samen
met m’n vijf collega’s de dagelijkse gang
van zaken binnen GEWIS in de gaten.
Als onderwijscommissaris liggen mijn
verantwoordelijkheden bij alles wat ook
maar een beetje met onderwijs te maken
heeft. Zo ben ik o.a. voorzitter van de Stu-
dentenRaad (SR) en adviserend lid van de
OnderwijsCommissie Informatica. En
meer van dat. Dat betekent dat ik vaak
moet vergaderen, onder meer over de
vakken die jullie krijgen in het eerste jaar.
Jullie hebben nog een primeur ook: jullie
zijn de eerste studenten die vanaf trimes-
ter 1.1 Ontwerp Gericht Onderwijs, of
kortweg OGO, krijgen. Succes!

Wat hebben jullie aan mij? Als een vak
slecht of juist heel goed gegeven wordt,
dan hoor ik het graag. Dan loop ik
daarmee naar de betrokken docent. Als
het studiemateriaal niet goed is of als een
vak niet goed loopt, vertel het mij. Te
moeilijke tentamens, te weinig feedback
op opgaven, het is allemaal mogelijk.

En mocht je, ondanks de uitstekende
docenten en instructeurs die je zullen
begeleiden tijdens je eerste jaar, proble-
men hebben met je studie, loop dan even
naar GEWIS en vraag naar mij. Het helpt
namelijk niet als je in je eentje blijft
kniezen. Je kan natuurlijk ook een mail
sturen naar oc@gewis.win.tue.nl als je niet
vanachter je laptop kan komen.

Daarnaast ben ik van plan om net als m’n
voorganger elke Supremum een stukje te
schrijven onder de titel OC OK. Hierin
vertel ik over onderwijszaken die jullie en
mij aangaan en wat er zoal speelt op de
faculteit Wiskunde & Informatica.
Ik hoop dat jullie het allemaal geweldig
naar jullie zin hebben tijdens de Intro en
dat de studie daarna ook goed loopt.

Natuurlijk zie ik jullie nog na de Intro
tijdens één van de vele activiteiten die
GEWIS organiseert.

Jake de Oude,
Onderwijscommissaris GEWIS 2000/

2001

De Onderwijs Commissaris — Jake de Oude
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Inform
atie

Aan de nieuwe eerstejaars
C.R. van Walt van Praag — P-coördinator Wiskunde

Aan de nieuwe eerstejaars-
wiskundestudenten,
Geslaagd voor het eindexamen! Een heer-
lijk gevoel geeft dat. Het schoolleven is
voorbij en het studentenleven gaat begin-
nen.
Wanneer jullie dit lezen is de introweek al
begonnen. In feite een kennismaking met
het TUE gebeuren: veel informatie en wel
zo veel dat je dat toch niet allemaal
tegelijk kunt onthouden, maar dat geeft
niet, dat komt wel in de loop van je studie.
Jullie hebben gekozen voor de wiskunde-
studie. Waarom? Waarschijnlijk omdat
wiskunde op school een leuk vak was, dat
je betrekkelijk gemakkelijk afging. Hier-
door en o.a. de voorlichtingsdagen is een
bepaald beeld ontstaan van de wiskunde-
studie en hebben jullie bepaalde
verwachtingen.
Je zult merken dat de wiskunde veel uit-
gebreider is dan je misschien had gedacht.
Op school lag het accent voornamelijk op
het doorrekenen van opgaven, het maken
van een practische opdracht; hier gebeurt
dat natuurlijk ook nog, maar krijg je ook
te maken met een aantal ‘theoretische’

wiskundevakken, moet je bewijzen
begrijpen en ook zelf geven en zal je zien
hoe fraai wiskunde in elkaar zit.
Natuurlijk spelen allerlei toepassingen
van de wiskunde ook een zeer belangrijke
rol en zal je verschillende verslagen
moeten maken. Verder zal het duidelijk
zijn dat in de opleiding de computer een
steeds belangrijker plaats gaat innemen .
De eerstejaars ‘krijgen’ in het begin van
het studiejaar een laptop. Deze kan je o.a.
gebruiken bij mathematica, programme-
ren en modelleren (verslagen).
Het is geen makkelijke studie. Maar als je
over voldoende capaciteiten beschikt,
gemotiveerd bent, van het begin af aan
regelmatig werkt en leert je tijd efficiënt
in te delen, zal het wel lukken. Misschien
ben je in de loop van je studententijd
bereid mee te werken aan een stuk organi-
satie in het studentenleven of elders. Ook
dat dat is erg belangrijk en zinvol. Probeer
jezelf zo breed mogelijk te ontwikkelen.
Heel veel succes,

C.R.van Walt van Praag
P-coördinator wiskunde
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Aan de eerstejaarsstudenten Tech-
nische Informatica,
Van harte welkom in Eindhoven. Je VWO-
periode is afgesloten met het eindexamen
en je TU/e-tijd goed begonnen door mee te
doen met de INTRO- week.
Je hebt voor Technische Informatica
gekozen: een prachtig vak, maar geen vak
dat je in de schoot krijgt geworpen. Je zult
harder moeten werken dan je gewend was,
het tempo ligt hoger dan op het VWO.
Realiseer je dat jij verantwoordelijk bent
voor je studieresultaten, al zullen wij (de
docenten) je daarbij alle hulp bieden. Toch
kun je erop rekenen dat je, mits je regel-
matig en efficiënt werkt, ook tijd over-
houdt voor al die andere zaken die je

studietijd tot zon bijzondere en leuke peri-
ode van je leven kunnen maken.
In de Intro-week maak je kennis met je
medestudenten, met de faculteit, de TU/e
en de stad Eindhoven. Op maandag 4 sep-
tember begint het onderwijs en maak je
kennis met je docenten en je studiebe-
geleider. Colleges, instructies, practica en
OGO-projecten, het is allemaal nieuw
voor je. Ik hoop dat deze kennismaking je
uitstekend zal bevallen en dat Technische
informatica inderdaad jouw vak zal blijken
te zijn.
Veel succes!

Ir. Ria van Ouwerkerk
P-coördinator Technische Informatica

Ria van Ouwerkerk — P-coördinator
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Inform
atie

Commissies
de commissies van GEWIS

Zoals je nog tot vervelens toe gaat
horen heeft GEWIS een groot aantal
commissies die allemaal gave ac-
tiviteiten organiseren. ‘GEWIS is

ook één van de meest actieve stud-
ieverenigingen op de TU,’ jaja. Laat
maar zien dan, oftewel: GEWIS stelt
zich voor.

Actieviteiten Commissie (AC)

De Activiteiten Commissie zorgt sinds
enige jaren voor de nodige ontspannende
ACtiviteiten ter verlichting van de gemid-
deld zes jaar durende aanslag op lichaam
en geest die ook wel studie wordt
genoemd. Hieronder volgt een greep uit de
ACtiviteiten die ook dit jaar weer kunnen
worden verwACht. Overigens staat de AC
altijd open voor nieuwe ideeen.
• Pooltoernooi: In de spaarzaam verlichte

ruimte hangt een blauwe walm van
sigaren. Op de achtergrond klinkt zwoele
jazzmuziek. De strijdende teams rond de
pooltafels werpen elkaar grimmige
blikken toe, terwijl geen woord gespro-
ken wordt. Concentratie is het enige dat
telt. De heren, allen gekleed in een grijs
of zwart kostuum, al dan niet voorzien
van een krijtstreepje, maar in ieder geval
met bijpassende hoed, worden slechts
afgeleid door de adembenemende avond-
japonnen van de dames, terwijl de dames
hoogstens in hun concentratie gestoord
worden door de toekijkende heren die,
hun hoeden semi-nonchalant op een oor,
nog een slok nemen van hun wodka c.q.
whisky. Het enige hoorbare, op de muz-
iek na, is het kille geluid van de keu die
de witte bal op pad stuurt over het vilt,
gevolgd door een reeks droge tikken en
eventueel het verlossende geluid van een
bal die een pocket vindt. Gespeeld wordt
om de eer. Het winnende team wordt
gevierd en bewonderd en valt een diep
respect ten deel. De ultieme verliezers

worden beschimpt en bespuugd als ze
kruipend langs het erepodium de zaal
verlaten. (Bovenstaand verhaal is een
romantisering van de werkelijkheid. In
werkelijkheid worden er geen pakken of
japonnen gedragen, wordt er niet gezwe-
gen, is er geen sprake van concentratie
dan wel spanning en wordt het winnende
team net zo beschimpt en bespuugd als
de verliezers.)

• Darttoernooi: Een darttoernooi is geen
darttoernooi als het niet plaatsvindt bij
cafe De Oude St. Joris (bijgenaamd Bij
They en Ontij). Naarmate de avond
vordert neemt het niveau van de partijtjes
af, maar dit mag de pret niet drukken.
Hoewel er nog nooit een helemaal klop-
pend speelschema is gebruikt lukt het
toch altijd weer om aan het eind van het
toernooi een winnend team aan te
wijzen, dat vervolgens de gewonnen
vlaai gul uitdeelt aan de medespelers, die
er net als zij helemaal geen trek meer in
hebben, omdat ze zich de hele avond
tegoed hebben gedaan aan bier/fris en de
onovertroffen AC-hapjes.

• Biatlon: De biatlon (zonder h) wordt
ook gehouden bij They en bestaat uit de
onderdelen boogschieten en darten. Tus-
sendoor wordt er ook nog gegeten, maar
om onsmakelijke taferelen te voorko-
men is besloten om er geen triatlon van
te maken. Het boogschieten is een abso-
lute aanrader. Neem een appel mee.
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• Bowlen: Met groot succes is er
afgelopen jaar voor het eerst een bowl-
ingtoernooi georganiseerd. Ook dit jaar
zullen de verschillende bowlingvarianten
zoals beschreven in een der vorige
Supremums weer in de praktijk gebracht
kunnen worden. Kijk uit voor mensen
die het zogenaamde ‘gemeen killer-
bowlen’ beheersen.

• Schaatsen: Kernwoorden zijn: Glib-
beren, glijden, vallen, wafels en poeder-
suiker.

• Graslammen: De ultieme nietsdoe-
ACtiviteit. Degene die op het grasveld in
de zon de meest passieve toestand
bereikt is de winnaar. Iedereen is bij
voorbaat kansloos als knarF (alias sub-
coma-knarF) besluit zijn titel te verdedi-
gen.

• Kanoën: Vanuit een dorpje genaamd
Borkel varen we naar Valkenswaard.
Volgens Wim Kano is dit een tochtje van
zo’n 2.5 uur, maar proefondervindelijk is
bewezen dat het veel langer duurt als je
het roeien tot een minimum beperkt. De
Dommel komt ongeveer tot je borst als je
er in gaat staan.

• Jeu de Boules: Deze ACtiviteit vindt tra-
ditioneel in de zomervakantie plaats en

gaat gepaard met het nuttigen van stok-
brood, Franse kaas en wijn. Alleen
mensen die echt niets beters te doen
hebben in de vakantie zul je hier aantref-
fen. Dit zijn dezelfde mensen die je in
het borrel-laagseizoen (juli, begin augus-
tus) nog steeds iedere donderdagmiddag
aan de bar vindt bij GEWIS, in eenzaam-
heid de etiketten van hun flesjes afpulk-
end, denkend aan vroeger, toen het leven
nog mooi was en studeren nog spannend
klonk.

• Ouderdag: De kans voor je ouders om
ook eens te zien waar je beland bent.
Vaste onderdelen zijn voorbeeldcol-
leges, een faculteitsrondleiding en een
borrel bij GEWIS.

• Sinterklaasborrel, CArnavalsborrel,
Paasborrel: De laatste tijd heerst er bin-
nen de AC een tendens tot het organis-
eren van speciale borrels. De
overeenkomt tussen deze borrels is dat je
er kunt laten zien wat je hebt geleerd op
de kleuterschool. Op de paasborrel kun-
nen er bijvoorbeeld eieren worden gev-
erfd.

Arnout de Mooij
Voorzitter AC

BAr Commissie (BAC)

Ha die eerstejaars,
Ik zit hier een stukje te schrijven om jullie
uit te leggen wat de BAC inhoudt. Ten eer-
ste, BAC staat voor BArCommissie en dat
verklaart al meteen een hele hoop van onze
activiteiten. Zo draaien we elke donder-
dagmiddag een goede (tenminste meestal
wel) videofilm. Elke donderdag is er nat-
uurlijk ook de borrel van 17.30 tot 19.00
uur, wat jullie waarschijnlijk tijdens de
intro ook wel zullen merken. (Er zijn dan
trouwens speciaal voor jullie ook op dins-
dag en woensdag extra borrels!)
Verder zouden wij er ook voor moeten zor-
gen dat de koelkasten bij GEWIS steeds

tot de nok gevuld zijn met allerlei al dan
niet alcoholische versnaperingen. Deze
kunnen namelijk ook buiten de borrel
worden gekocht door middel van de zoge-
naamde afstreeplijst. Die is natuurlijk
uitsluitend voor leden van GEWIS, wat
jullie tijdens de intro toch wel zullen
worden, al was het alleen maar vanwege
de korting op je studieboeken.
Naast bovenstaande vaste activiteiten
regelen we ook zo af en toe een excursie
naar een bierbrouwerij met aansluitend
wat ze daar zo treffend omschrijven als
‘produktconfrontatie’. Al met al kunnen
we dus wel zeggen dat we met afstand de
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gaafste commissie van GEWIS zijn, wat
andere commissies ook mogen beweren!
Rest mij nog jullie een hele gave intro te
wensen (als het dit jaar tenminste wel
gelukt is om deze supremum voor de intro

bij alle aankomende eerstejaars te krijgen)
en tot ziens!

Denis Gerritsen
Voorzitter BArCommissie GEWIS

Chireco

Zoals je in deze Supremum kunt lezen is
GEWIS een zeer actieve vereniging, die
niet alleen haar leden telt. Naast veel
gezelligheid organiseert GEWIS ook zeer
veel studiegerichte activiteiten (iets wat
de naam studievereniging al doet ver-
moeden).
Eén van de grootste activiteiten, naast de
jaarlijkse Hongarije-uitwisseling, is een
studiereis. De BuEx, Buitenlandse
Excursie commissie, is verantwoordelijk
voor de organisatie van zo’n studiereis.
Bij GEWIS is het traditie elke twee jaar
een buitenlandse studiereis te organiseren,
waarbij de ene keer een Europees land
wordt bezocht en de andere keer een niet-
Europese bestemming wordt aangedaan.
Zo gingen eerdere reizen onder andere
naar Rusland, Canada, Japan, Australië,
Zuid-Afrika en Groot-Brittannië. Zo zie je
maar, GEWIS is een reislustige verenig-
ing.
In april 2001 gaan 24 GEWIS-sers en
twee begeleiders van de faculteit op stap
om China te ontdekken. Zij zullen in 26
dagen Hongkong, Sjanghai, Nanjing,
Xi’an en Beijing met een bezoek vereren.
Het spreekt voor zich dat zo’n reis een
fantastische onderneming is. Het doel van
een buitenlandse studiereis is vertrouwd
te raken met toepassingen van informatica
en wiskunde in het land van keuze. Dit
wordt groots aangepakt, daartoe worden
bedrijven, universiteiten en instellingen
bezocht. Meestal wordt de nadruk gelegd
op specifieke onderwerpen en vakge-
bieden, voor de China-reis is dit “commu-
nicatienetwerken”.

Deelname aan een studiereis vergt een uit-
gebreide voorbereiding van de deelnem-
ers. Zij dienen zich vóór de reis uitgebreid
te verdiepen in de onderwerpen die aan de
orde komen. Hiertoe organiseert de BuEx
allerlei voorbereidende lezingen en
bezoeken aan binnenlandse bedrijven.
Natuurlijk is er naast het formele deel van
een studiereis ook tijd om kennis te
maken met de cultuur en mensen van het
land. Dit alles wordt beloond met stud-
iepunten, een hoop ervaring en een onver-
getelijke ervaring in een ver land.
De omvangrijke organisatie van zo’n
studiereis is volledig in de handen van
GEWIS. De commissie die de komende
reis naar China op poten heeft gezet staat
bekend onder de naam Chireco en telt zes
studenten. Zij zijn al sinds 1999 bezig met
het zoeken van onderwerpen, sponsoring,
het vinden van geschikte begeleiders, het
rondkrijgen van een gigantische begroting
en het contact leggen met bedrijven en
universiteiten in China en Nederland.
Ik hoop dat ik hiermee een beetje inzicht
heb kunnen geven in wat een BuEx voor-
stelt, zodat je een idee hebt wat zij in een
later stadium van je studie voor je kan
betekenen. Want voor mij heeft de uitge-
breide organisatie die de Chireco met zich
meebrengt, al ruim voor de reis, een schat
aan ervaring en plezier opgeleverd. Miss-
chien zien we je terug bij een van de vol-
gende studiereizen. Als deelnemer of als
organisator van een van de steeds weer
terugkerende hoogtepunten van GEWIS.

Miguel van den Heuvel
Voorzitter Chireco

Supremum 33.0 — Commissies
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Voor slechts 4 gulden kun je tijdens de
intro (en daarna, zolang de voorraad strekt,
en daarna) een liederenbundel kopen!
Deze bundel is in een inmiddels al weer
redelijk grijs verleden samengesteld door
de GEWIS Bundelcommissie voor
Rampzalige Asynchrone Samenzang.
Deze commissie is op dit moment redelijk
inactief, maar zoals je misschien al gezien
hebt ontbreken er verscheidene hits in deze
bundel. Het is dus hoog tijd voor een
nieuwe katern. Weet je nog titels of, nog
beter, teksten van leuke meezingliedjes,
mail deze dan naar gebras@gewis.win.tue.nl.

In het bijzonder zijn wij op zoek naar
begintunes van kinderseries uit onze jeugd.
Ook zoeken wij nog enthousiaste mensen
die de commissie willen versterken.
Behalve het samenstellen en bundelen van
nieuwe katernen (met bijvoorbeeld
gitaaraccoorden) kan er een zang- activ-
iteit zoals een cantus of karaoke-avond
georganiseerd worden. Vals kunnen zingen
is een vereiste.

Groetjes,
Willy Mackus
GEBRAS-lid

GEBRAS

GEWANDEL

Zwoegen, ploeteren, afzien, doorzetten,
bikkelen, hagelbuien, zweet, geen sanitaire
voorzieningen, pyromanie, heimwee,
amputaties, kannibalisme, rabarber,
Willy’s ochtendhumeur en totale decivili-
satie.
Wat houdt zo’n wandelweekend eigenlijk
precies in? Gewoonlijk vertrekken we
’s ochtends op een onzalig tijdstip vanuit
station Eindhoven. Voor het vertrek wordt
eerst het proviand (waaronder een kuub
appelmoes voor Willy) verdeeld over de
toch al overvolle rugzakken. Na wat stan-
daard NS-plezier, wordt de tocht te voet
voortgezet. Na zo’n 20 kilometer gelopen
te hebben bereiken we de overnachtingsp-
laats. Nadat alle blaren doorgeprikt zijn,
alle schouders gemasseerd zijn, alle troet-
elbeertjes gestraald hebben en alle magen
gevuld zijn, volgt een lamme avond met
drank en gezang. Zorg ervoor dat je
genoeg hoofdpijn kweekt voor de vol-
gende ochtend, zodat je dan je spierpijn
wat minder voelt. Meneer Jameson en
meneer Johnny Walker willen je hierbij

graag helpen... ’s Zondags gaat er weer fijn
gewandeld worden richting bewoonde
wereld. Vele kilo’s lichter (nog afgezien
van het verschil in bagage) komen we daar
al dan niet kruipend aan.
Heleen en Jan hebben al drie succesvolle
wandelweekenden georganiseerd:
• Waai uit met GEWIS - aan de

Noordzeekust
• Stijg tot grote hoogte(n) met GEWIS - in

Zuid-Limburg
• Blij op de hei met GEWIS - op de Veluwe

Niek en Gertjan (twee doorgewinterde
scouts) en Willy (één wandelweekend
ervaring) zijn in hun voetsporen getreden.
Waar we dit jaar heen gaan en wanneer is
ook voor de organisatie nog een verrass-
ing. Zodra er hierover meer bekend is,
wordt je op de hoogte gesteld.

Groetjes,

Willy Mackus
Voorzitter GEWANDEL
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GEZwIJMEl

GEZwIJMEl staat voor GEWIS Zwemt
IJverig Met Elkaar. Deze commissie
bestaat uit 2 leden, Marian (Marianneke)
van Helmond en Pascal (Pascola) van
Gessel. Wij gaan in de loop van het eerste
trimester een zwemmiddag organiseren.
De bedoeling is om in zo orgineel
mogelijke badkleding op te komen dagen.
Op deze middag
zullen wij naast
zwemmen nog een
aantal leuke activi-
teiten proberen te
bedenken. De locatie
blijft voorlopig
onbekend, maar er
zijn al namen gev-
allen als de IJzeren
man, Aqua Best en
de Tongelreep in
Eindhoven. Tegen de

tijd dat de activiteit bijna daar is komt er
bij GEWIS een inschrijflijst te hangen.
Wij hopen dat jullie in grote getale op
zullen komen dagen.
Knuffeltjes van Marianneke en de groeten
van Pascola. Nickx zegt ook nog hoi.

GEZwIJMEl

Jaarboek Commissie ’98/’99

Vooruitgang
Vreemd eigenlijk. Het is nu collegejaar
2000/2001 en ik ben voorzitter van een
commissie over 1998/1999. Dat komt zo:
het een jaarboek kan op z’n vroegst
gemaakt worden als het jaar van onder-
werp afgerond is. Door miscommunicatie
en algemene lamheid komt er binnen
GEWIS vaak nog een lange tijd bij. Van-
daar dat er vaak de jammere term jaar-
later-boek gebruikt wordt.
Een jaarboek is een boek waarin alle com-
missies en belangrijke leden hun zegje
doen. Zo zijn daar o.a. de bestuursleden
en de decaan. Vaak krijgen we ook nog
stukjes binnen van zusterverenigingen.

Maar het vaakst wordt een jaarboek nog
ingekeken voor het smoelenboek en de
bijbehorende adressenlijst, waarin elk lid
van de vereniging staat.
Ook afgelopen jaar was het weer een hele
krachtproef om het jaarboek een beetje op
tijd uit te brengen. Maar dan heb je ook
wat.
Voor jullie eerstejaars is dit allemaal niet
zo heel erg boeiend. Afgezien van het feit
dat àls je nog eens in een jaarboekcom-
missie wilt, of àls je een stuk wilt gaan
schrijven, zorg dan nu alvast voor een
geweldig jaar bij GEWIS!

Jake de Oude
Voorzitter Jaarboek Commissie ‘98/’99

— Zoiets moet het dus
gaan worden…
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Het begon allemaal op de 5e juni van het
jaar 2000. Een grote groep belangstel-
lenden had zich verzameld voor de
poorten van GEWIS. Er heerste een uitge-
laten sfeer. Het eerste bedrijfsbezoek van
de BuEx 2000 zou namelijk zo dadelijk
van start gaan. Onder deskundige leiding
van de commissie werden de jonge,
enthousiaste honden naar het station van
Eindhoven geloodst. De wat oudere, maar
niet minder enthousiaste deelnemers
konden natuurlijk zelf hun weg vinden
naar dit fietsenparadijs. De trein vertrok
stipt op tijd om ervoor te zorgen dat we
geen minuut van het bezoek hoefden te
missen.
Toen we eenmaal in het kedeng-kedeng
ritme van de Intercity beland waren, kwa-
men de tongen los. Allerlei stoere ver-
halen passeerden de revue. Vooral Pascal
van G. raakte flink op dreef. Helaas had

de commissie een klein steekje laten
vallen op de verder zo perfect geregelde
reis, ze waren namelijk vergeten om een
railtender te regelen. Dit werd echter
volledig goed gemaakt door Interbrew
Nederland. Ze hadden blijkbaar contact
gehad met de NS en het gemis aan koffie
in de trein werd meteen bij ontvangst
gecompenseerd. En dat niet alleen, de
koffie was van excellente kwaliteit en ik
zou menig koffiezettend GEWISser
willen vragen contact met Interbrew op te
nemen om daar hun koffiezetkunsten te
laten bijspijkeren.
We werden ontvangen door mevrouw Jac-
queline van Wijk, een stralende verschijn-
ing in een mantelpakje en een prodent-
smile zoals ze nog zelden in reclames
opduiken. Zij zou ons de rest van de mid-
dag vergezellen op onze tocht door het
inner sanctum van het bedrijf. Maar voor

Intro Commissie 2000

Ola dek-schrobbers,

Namens de intro-commissie van Studieve-
reniging GEWIS wil ik jullie uitnodigen
voor de eerste ontdekkingsreis in de won-
deren wereld van de TU/e. Ik zal beginnen
met het voorstellen van de commissie:
• Kap’tein Johan Muskens
• Stuurman Pascal van Gessel
• Schatkist bewaker Huub van den Broek
• Matroos Jeroen van Velthoven
• Opper-dekschrobber Denis Gerritsen

Naast bovenstaande personen zullen jullie
gedurende de reis worden bijgestaan door
een aantal hoofd-dekschrobbers. Deze
hoofd-dekschrobbers beschikken over
speciale kennis die jullie tijdens de eerste
ontdekkingsreis goed van pas kan komen.

Omdat ik weet dat jullie
dek-schrobbers van
nature nieuwsgierig
zijn zal ik vast een
stukje van het
ooglapje oplichten.
Het doel van de reis is
het vinden van de ver-
loren schat van Kap’tein
Rob, deze schat zal jullie
ultieme wijsheid en genot schen-
ken. Om de kans dat de schat wordt gev-
onden te vergroten hebben zullen we
jullie helpen. Dit betekent dat we jullie in
het begin van een paar extreem duidelijke
schatkaarten voorzien en een aantal gid-
sen verzorgen. Daarna is het aan jullie.
Genoeg getreuzeld, we moeten aan het
werk!

Kap’tein Johan

BuEx2000
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het zover was, liet ze ons eerst een tweetal
bedrijffilms zien, die gewaardeerd werden
blijkens een daverend applaus.
Daarna werden we langs de verschillende
productiefasen van het hoofdproduct
geleid. Daar bleek tevens dat Interbrew
zich niet alleen richt op hun core-business,
maar dat ze ook grondstoffen leveren aan
de toiletpapierindustrie en aan veevoeder-
producenten.
Na de rondleiding kwamen we aan bij de
ruimte waar het uiteindelijk allemaal ging
gebeuren, de productconfrontatie. Hier
konden het eindproduct getest, de sfeer
geproefd en de sterke verhalen ontzenuwd
worden. Dit onderdeel van het bezoek viel
bij de deelnemers tevens het best in de
smaak. Omdat er allerlei vertrouwelijke
cijfers en informatie tijdens het bezoek
werd geopenbaard en omdat deuren wer-
den geopend die normaal gesloten blijven,
vond de commissie het gepast om geen
foto’s te maken. Anders hadden we je een
voorbeeld van de nieuwe trend op het

gebied van toiletaccesoires c.q. oran-
jegekte kunnen tonen toegepast op een van
de vitale onderdelen van het bedrijf.
Na het geslaagde bedrijfsbezoek volgde
het informele en groupbinding gedeelte
van de excursie. Dat bestond uit een niet
(zolang) geplande wandeling door de binn-
enstad van Breda en een etentje. Aange-
zien het formele gedeelte achter de rug
was, konden we eindelijk achteruit gaan
zitten en een lekker groot glas Hoegaarden
nuttigen. Als afsluiting van dit zware pro-
gramma was er nog een evaluatie van de
dag met een select gezelschap in het cafe
waar het bier vroeger nog een gulden
kostte. Al met al een zeer leerzame dag die
goede verwachtingen wekt voor de overige
activiteiten van de BuEX 2000.
En het weetje van de dag is: “Zonder
Oranjeboom zou Nederland nu nog steeds
in Spaanse handen zijn”.

Buitenlandse Excursie Commissie

WerkWinkel

Haaa Eerstejaars,
Helaas kun je tijdens je studentijd niet
alléén bierdrinken en aan de bar hangen.
Er moeten ook tentamens gemaakt worden
voor de nodige studiepunten, niet voor
jezelf maar meer voor je ouders. Diegenen
die al eens of vaker een tentamen hebben
geprobeerd te maken weten dat oude tenta-
mens je veel kunnen helpen omdat de
meeste docenten bijna net zo lui zijn als
studenten en zelden nieuwe vragen verzin-
nen.

Oude tentamens bij ons ophalen is onge-
veer net zo gemakkelijk als bier bestellen
in de AOR, en een stukje goedkoper ook.
Je surft naar gewis.win.tue.nl/tentamens/ en
klikt op de vakcode. Nu wijst alles zich
eigenlijk wel vanzelf. Met je laptop kun je
dan lekker aan het printen slaan. Mocht je
er niet uitkomen, vraag dan naar de Onder-
wijs Commissaris, of stuur ons een mailtje
op ww@gewis.win.tue.nl. Veel plezier deze
introweek, groeten, tot ziens,

Hijs G en Gijs H
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StudentenRaad (SR)

(Okee, de StudentenRaad is geen orgaan
van GEWIS, zeker niet, maar om prak-
tische redenen ploffen we dit stukje toch
maar in dit hoofdstuk. — Red.)
Als kersverse voorzitter van de Studenten-
Raad (kortweg SR) verzorg ik ook dit
brokje informatie. De SR is een student-
enorgaan: voor en door studenten. Mijn
collega’s en ik zijn voor de studenten (that
would be you…) het centrale aanspreek-
punt op de faculteit. De SR “levert met
allerlei activiteiten een bijdrage aan de
kwaliteit en studeerbaarheid van de
opleidingen aan onze faculteit.”
Zijn er zaken op onderwijsgebied die niet
lopen zoals jij wilt: kom eens langs. Als je
sowieso wel geïnteresseerd bent in onder-
wijs-bizniz, dan ben je natuurlijk ook
welkom.
De StudentenRaad komt vaak bijelkaar
om te vergaderen. Omdat ’s maandags
nog niet iedereen wakker is doen we het
dan maar. De plaats van actie is HG6.29.
Dat is op vloer zes in het hoofdgebouw,
net naast het trappenhuis aan de kant van

het station. Als
op- of aan-
merkingen heb,
als je wel eens
wilt meeverga-
deren, als je
vragen heb:
kom eens
langs, mail dan
(sr@win.tue.nl)
of spreek één
van ons eens aan. De leden zijn op het
moment: Rob de Jong (GEWIS’ meest
geweldige PR-functionaris) Gijs
Geleijnse, Rombout de Backer, Arnout de
Mooij, Huub de Hesselle, Thomas van
den Heuvel, Maartje Houben, Alphons
van Roij, Diego Lont, Simone Hilkens,
Anne de Kreuk, Rinske de Jong, Hugo
Jonker, Marianne van Putten en onze
nieuwste aanwinst Irene Vanderfeesten.

Jake de Oude
Voorzitter StudentenRaad Faculteit W&I
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EersteJaarsCommissie(EJC)

Ook dit jaar had GEWIS een EersteJaars-
Commissie (EJC), dit is een commissie die
als doel heeft om een feest en een ACtiv-
iteit te organiseren voor de eerste jaars en
alle andere leden van GEWIS. De com-
missie bestaat uit een aantal (ongeveer 10)
eerstejaars leden en een voorzitter uit een
hoger jaar. Hoewel het een traditie wàs om
de ACtiviteit te laten mislukken is het dit
en vorig jaar toch een groot succes
geworden. Dit jaar met vier verschillende
spellen in het bos. Uiteraard met bier (en
cola voor de liefhebbers). Het eten bij
Theij en Ontij (de ‘stamkroeg’ van
GEWIS), couscous van Med was een hele
belevenis. Hierna was er een groot feest,
waar alle ACtieve leden van GEWIS en
een hele hoop eerstejaars waren.
Hoewel het organiseren van zo’n dag sim-
pel lijkt (en het dat in principe ook is, als je
wat ervaring hebt met het organiseren van

ACtiviteiten.), is het voor een groep eerste
jaars die net bij de vereniging komen
kijken best moeilijk. Als je bij de EJC
gaat, leer je GEWIS goed kennen. Je leert
vergaderen en goed samenwerken met de
andere leden van de commissie. En als
alles dan uiteindelijk lukt, kun je trots zijn
dat jij die mooie dag mede hebt georgani-
seerd.
Omdat er ook dit jaar weer nieuwe
ACtieve leden nodig zijn, zal er ook dit
jaar weer een nieuwe EJC komen. Als je
interesse hebt om eens te kijken hoe het er
bij een commissie binnen GEWIS aan toe
gaat, moet je eens met iemand van het
bestuur (bijvoorbeeld Xavier) of met een
oud lid gaan praten, zodat het EJC feest dit
jaar weer een groter succes kan worden
dan vorig jaar.

Gijs H

EersteJaarsCommissie(EJC)

Supremum, dat blaadje, dat je nu in je
handen hebt, ziet er op zich best grappig
uit, toch? Wat leuke verhaaltjes, een paar
foto’s, grappige lay-out. Hoe zouden ze
dat doen? Nou dat zal ik eventjes vertellen:
“...Oke dat wordt een pallet extra vlees als
jij mee eet met de BBQ!!”
NOU BEDANKT TEUN!! ;-)

Teun (Truong), op dit moment hard aan het
werk aan de IntroSupremum, heeft nog tijd
voor dat soort geintjes! Terwijl ik hier hard
bezig ben dit tekstje te typen! Ach ja, sinds
een tijdje zorgen we naast de lay-out ook
voor een stuk van de inhoud, en dus mag je

de SupremumCommissie eigenlijk wel een
Supremumredactie noemen.

Wij verzorgen zo’n vier keer per jaar hèt
lijfblad van de student Wiskunde, de stu-
dent Informatica, de Student Wis/Nat, enz.
Ben je benieuwd hoe wij zo’n Supremum
in elkaar draaien, kom dan een keertje bin-
nenvallen. Mensen die je kan aanspreken
staan in het Colofon.

Prettige Intro, pas op voor rondzeilende
piraten en yohoho d’r op los!

De Supremumredactie

SupremumCommissie



We willen niet de groot-
ste, maar de beste zijn!
Dit kunnen we alleen maar
bereiken door ervoor te zor-
gen dat onze medewerkers
professionals zijn en dat ze
gesteund worden vanuit
een stimulerende thuisbasis
in een open sfeer. We zijn
met zo’n 30 medewerkers
klein en slagvaardig en
bogen op een gedegen
netwerk van opdrachtge-
vers. We staan bekend om
onze kennis, kunde en
betrouwbaarheid. We willen
wel nog wat groeien, maar
niet ten koste van kwaliteit,
slagvaardigheid en per-
soonlijke aandacht voor
onze mensen.

Speerpunten Architect-
uur en SPI
Ons beleid is erop gericht
om in de automatiserings-
branche in Nederland en
Noord-België een vooraan-
staande rol te spelen op het
gebied van Architectuur en

Software Process Improve-
ment (SPI). Deze speer-
punten zijn terug te vinden
in ons detacherings-,
advies- en trainingsaanbod
en natuurlijk in de kennis
van onze medewerkers.

"Gras groeit niet door aan
de sprieten te trekken,
maar door de wortels
water te geven"
Dit oude Afrikaanse
gezegde staat hoog in ons
vaandel. We willen er mee
aangeven dat je als AAS
medewerker volop de
ruimte krijgt om je te ont-
plooien. Wij doen meer dan
alleen maar tijd en geld
beschikbaar stellen voor
cursussen. Voor al onze
medewerkers reserveren
we 10% van de werkweek
voor kennis-verrijking met
als doel dat de medewer-
kers zich in teamverband
continu ontwikkelen. Je
neemt als AAS medewerker
deel aan één van de kennis-

projecten SWARC (Soft-
ware Architectuur) of SPI+
(SPI en veranderingsma-
nagement)

Wat voor werk?
We zoeken werk dat bij je
past. Zo kun je bij onze
opdrachtgevers in uiteen-
lopende automatiserings-
projecten deel uitmaken van
een ontwerpersteam, archi-
tectenteam of ben je team-
of projectleider. Ook voor
adviseurs op het gebied van
SPI of architectuur hebben
we uiteenlopende
opdrachten zoals het uitvo-
eren van assessments en
het be-geleiden van verbe-
terings-trajecten. Bovendien
kun je je werkterrein verbre-
den door deel te nemen in
het team van trainers, dat
onze SPI- en architectuur-
opleidingen verzorgt.

Vacatures
Kijk op www.aas.nl, of e-
mail naar info@aas.nl.

Investeer in jezelf, kies voor AAS!
Mooie woorden, maar wij geloven er in en willen graag ook jou ervan overtuigen dat een
keuze voor AAS een keuze is waar je geen spijt van krijgt. Werken bij AAS betekent volop uit-
daging, variatie en investering in je eigen ontwikkeling.

http://www.aas.nl ISO 9001 gecertificeerd

— Advertentie —
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Laptops, the next frontier...

Truong Dang

Ja eerstejaars, nu gaan we het over
een heel interessant onderwerp
hebben, nl. over laptops. Ik zal jullie
wat vertellen over het afhalen van
die dingen, het gebruik, en over het
oplossen van problemen met (in) je
laptop.
De laptops worden met politie escorten
naar de TU/e begeleid. Dat komt, omdat
er in die vrachtwagen zo’n paar miljoen
gulden aan laptops aanwezig zijn. In ieder
geval moeten jullie (de eerstejaars), eerst
een participatie-overeenkomst tekenen. Je
zou dan denken van “huh?”. In de Partici-
patie-overeenkomst zitten gebruiksregels
die je moet nalezen. Als je alles gelezen
hebt dan zet je een handtekening voor de
overeenkomst. Ik neem aan dat iedereen
die een laptop wil bestellen al een kopie
heeft gekregen. Je krijgt wel te weten
wanneer je de Participatie-Overeenkomst
kunt halen. Ik kan het me nog wel herin-
neren dat het in de Hal, tegenover de STU
was. Je moet dan niet vergeten om een
geldig ID.bewijs mee te nemen, je weet
wel: paspoort, ID-kaart, rijbewijs…
Als je eenmaal het officiele Participatie-
pakket in bezit hebt, dan kun je na de
Intro je laptop ophalen in het Auditorium.
Het is er vanaf openingstijd heel erg druk!
Wat je dan eigenlijk het beste kan doen is
even borrelen bij GEWIS, en als het dan
zo over half vijf loopt, dan kun je in één
keer doorlopen en je laptop meteen
ophalen. Je moet dan wel je participatie-
zooi en ID-bewijs meenemen, anders
krijg je het niet mee.
Als je eenmaal zo’n ding dan eindelijk in
je bezit hebt, dan zal het voor de meesten
de eerste paar weken een paradijsje
worden.. Internet gaat als een trein, en
met 128 MB RAM (ik weet niet hoeveel

dat voor de huidige eerstejaars is) lopen
alle programma’s lekker snel, zelfs
Microsoft programma’s™.
De laptop heb je voor het eerstejaar
vooral nodig voor OGO-projecten, som-
mige wiskunde vakken, en soms voor
Programmeer-vakken. Maar ook de com-
municatie met mede-studenten, van
dezelfde opleiding en/of andere opleidin-
gen, gaat een stuk gestroomlijnder. Je
hebt ook veel makkelijker kleine vraagjes
gesteld aan docenten en begeleiders. waar
je anders een half uur voor de deur moet
staan wachten.
Wat nou als je laptop kapot gaat, of soft-
ware werkt niet meer. Wat doe je dan?
Dan is het een goed moment om naar het
Notebook Service Centrum te gaan. Die
ligt nu in de Hal bij het stekkercafe, maar
je kunt ook naar het faculteits-NSC gaan.
Die ligt tegenover het GEWIS hok, op
kamer HG 8.86. De mensen van het NSC
kunnen je helpen met allerlei problemen,
en hebben de software (met licensie) die
je nodig hebt voor je klaar staan. Hards-
tikke makkelijk dus.
Je moet bij het gebruik van de laptops wel
goed uitkijken voor RSI (repetitive strain
injuries, o.a. muisarm) Zo’n laptop is niet
geheel orthopedisch gebouwd en daarom
niet echt bevordelijk voor een fijne
werkhouding. Je zal daar later nog flink
op gewezen worden, maar ik zeg het maar
alvast.
De laptop, een winst of een nachtmerrie
voor de opleiding? Nou, ik ben ervan
overtuigd dat het alleen maar een verbe-
tering is. Ik kan het mezelf eigenlijk niet
voorstellen hoe je deze opleiding zonder
laptop moet doorbrengen. Al met al, veel
plezier en leergierigheid ermee
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l Smurfen en kamelen

Supremum

Elke Supremum wordt jij, de lezer,
ook vergast op enkele interressante
puzzels. Als je het antwoord op één
van deze weet, kun je het melden
aan de Supremum-redactie. Mailen
kan natuurlijk ook op het volgende
adres: supremum@gewis.win.tue.nl. Wat
het oplevert? Eeuwige roem door de
vermelding van je naam in de Supre-
mum.

De smurfen
Grote Smurf wil de intelligentie van zijn
smurfjes testen. ’s Nachts, als iedereen
slaapt, doet hij aan enkele mutsjes een
rood lintje. De volgende dag roept hij ied-
ereen bij elkaar. “Beste smurfen,” bast hij,
“Zoals jullie misschien hebben gezien
hebben sommige smurfjes een rood lintje
om het mutsje. Als je een rood lintje hebt,
kun je het echter zelf niet zien.”
Moppersmurf: “Ik haat rode lintjes.” Grote
Smurf laat zich niet afleiden: “Elke dag ga
ik op een gong slaan. Ik wil over een aan-
tal dagen, gelijk aan het aantal smurfen
met rode lintjes, dat iedereen met zo’n
rood lintje bij de gongslag als een gek naar
het zwembad rent. Oh ja, je mag niet in de
spiegel kijken, met andere smurfen over
lintjes praten of je muts afzetten om te zien
of je een lintje hebt.”
Welke gedachtengang moeten alle smurfen
volgen om de Grote Smurf niet teleur te
stellen?

Kamelen en een oude herder
Een oude herder in de Sahara heeft 17
kamelen. Hij voelt zijn einde naderen en
schrijft op een perkamentje dat hij aan elk
van zijn 3 zonen een deel van zijn
kamelen. De oudste zoon krijgt de helft
van zijn vader’s bezit. De middelste zoon
krijgt 1/3 en de benjamin krijgt 1/9 van het
totaal aantal kamelen.
De oude herder sterft en de drie zonen
lezen het. De drie zonen willen echter geen
kamelen in kleine stukjes gaan snijden. Ze
snappen er niet veel van en gaan ten einde
raad naar de wijze vrouw bij hun om de
duinhoek.
De wijze vrouw leest het perkament. Zoals
een wijze vrouw betaamt geeft ze na enige
tijd een oplossing, waarbij iedere zoon
zoveel mogelijk kamelen krijgt en geen
enkele zoon zich benadeeld voelt.
.
Wat is de oplossing die de vrouw aan-
draagt?

In de volgende Supremum kun je nat-
uurlijk de oplossingen van deze breinkrak-
ers terugvinden.
Veel vakantiepuzzelplezier ermee!
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orDe Supremum publiceert elke keer een verzameling infima: dit zijn grappige
opmerking van docenten en/of studenten. Als jij er nog hoort, stuur ze alsje-
blieft op. Hier volgt een bloemlezing, met de nadruk op het afgelopen jaar.

Ten Eikelder bij Neurale Netwerken:
“Dit is niet zo moeilijk, dit is alleen erg ingewikkeld - en dat is niet hetzelfde.”

— Supremum jaargang 32, nummer 1

Aart Blokhuis tijdens Grafentheorie & Discrete Optimalisering:
“Dit is verreweg de meest gecompliceerde manier om het uit te leggen, en daarom vonden
we het leuk.”

— Supremum jaargang 32, nummer 2

Marian doet een cryptogram:
Marian: “ ‘De loop van een hert belemmeren’? “
Martijn: “Neerschieten. Die is heel simpel.”

— Supremum jaargang 32, nummer 2

“Kun je nagaan wat een onzin wetenschap tegenwoordig is.”
 - R. Hoogerwoord

— Supremum jaargang 32, nummer 3

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...”

— Supremum jaargang 31, nummer 4

Dhr. Bijlsma tijdens programmeren 3:
“Het staat me tegen om woorden als record te gebruiken, wat is het Nederlandse woord
voor record? .... Grammofoonplaat.”

— Supremum jaargang 27, nummer 2

Kees Huizing, over de snelheid van Java-applets: “Dan zie je zo’n grijs vlak verschijnen
en denk je van uh-oh, een applet. Tijd voor koffie.”

—Supremum jaargang 30, nummer 0

Dhr. de Graaf tijdens college Fundamentale Analyse 3:
“Veel technologen werken met benaderingen van pi. Voor bouwkundigen is bijvoorbeeld
pi=1 al genoeg.”

— Supremum jaargang 27, nummer 2

Infima
de infima-spionnen
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ie Wie, Wat, Waar
Truong Dang

Voordat ik met de sites begin heb ik
nog een volgende mededeling:
Onderhoud jij een site die de moeite
waard is om in WieWatWaar vermeld
te worden, mail je adres even naar
supremum@gewis.win.tue.nl t.a.v. Wie Wat
Waar! We zullen het dan bekijken en
er een review van geven wees maar
niet bang dat het afgekraakt wordt of
zo, want dit is geen kritiekgevende
rubriek.
Zo dat was dus de mededeling, nu verder
want ik ben weer her-en-der het web op
gesurfd. Omdat het de Intro-editie is zal ik
als eerst voor de eerstejaars een aantal
belangrijke adressen opnoemen. Voor
meerderjaars zullen deze dingen niet zo
interessant zijn, omdat je het dan waar-
schijnlijk al weet.
Beginnende met owinfo.tue.nl, hierbij kun
je roosters ophalen, aanmelden en
afmelden voor tentamens en je resultaten
zien. Dan heb je nog www.win.tue.nl waar
nieuws over onze Wiskunde/Informatica-
Faculteit staat. Dan heb je nog altijd
www.gewis.win.tue.nl. Daarin vind je info
over onze studievereniging, over haar
leden, de verschillende commissies (miss-
chien wel iets voor jouw om ergens in een
commissie te zitten!). Tentamens van
voorgaande jaren, fantastisch oefenmateri-
aal! En nog veel meer.

Dan heb ik nog een aantal andere interes-
sante sites die voor iedereen wel leuk zijn
om even naar te kijken. Ik begin met
www.sharkyextreme.com, hierin vind je
hardware nieuws en koop-adviezen, plus
nog een handig “Memory-gids” voor het
upgraden van je RAM!

Heb je altijd al willen weten hoe zo’n
tosti-ijzer inelkaar? of hoe zo’n “cruise-
missile” in elkaar zit? Je kunt het zo gek
niet bedenken, maar op
www.howstuffworks.com kun je het vinden.

Deze site is voor de ietwat minder serieuze
internetter, bij www.uselessknowledge.com
vind je de meest logische/onnodige/stom-
ste maar toch wel kloppende-feiten. Een
voorbeeld: Amerika is genoemd naar
Amerigo Vespucci, maar niet omdat hij
daar als eerste was, maar omdat de car-
tograaf Martin Waldseemueller zijn voor-
naam makkelijk vond en dat het dezelfde
voorletter had als Afrika en Azie. Bruik-
bare info he?

Dit was het weer voor de IntroSupremum,
vergeet je sites niet aan ons door te mailen,
want dan kom je misschien in Wie Wat
Waar te zitten, en dan gaat dat bezoekers-
tellertje echt rollen!
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Cyberpunk/space
Jake de Oude

Beste lezer, je bent intussen bij het
laatste artikel van de Supremum
aanbeland. Het is een column over
cultuur. Duh. Deze artikelen schrijf
ik (of iemand anders) elke Supre-
mum. Deze keer ga ik het hebben
over cyberpunk.
De inspiratie begon opeens te stromen
toen ik zag dat Studium Generale The
Matrix ging uitzenden. Studium Generale
is een orgaan op de TU/e dat allerlei cul-
turele activiteiten organiseert zodat de
studenten ook eens wat anders zien dan de
laptop en studieboeken. Onder deze activ-
iteiten vallen onder andere lezingen,
optredens en films. De eerste film van het
herfst-seizoen is gelijk een knaller: The
Matrix met Keanu Reeves. Donderdag 7
september om 20.30 uur is dit science fic-
tion spektakel te bewonderen in de
Blauwe Zaal in het Auditorium. Tja, The
Matrix, wat kan je nog zeggen over de
film? Dat dacht SG zelf ook en daarom
hebben ze Joost Raessens, een filmweten-
schapper en filosoof, gevraagd om wat te
vertellen. Ik ben benieuwd wat deze man
er nog over kan vertellen.
Misschien refereert hij daarbij wel naar
die andere science fiction-film met Keanu
Reeves in de hoofdrol: Johnny Mnemonic
(1995). Deze film was laatst nog op de
televisie te zien en verhaalt over een
toekomst waarin een koerier een soort
harddisk in zijn hoofd heeft geïmplant-
eerd. De digitale data in de disk moet hij
bij zijn opdrachtsgevers afleveren. Onder-
tussen gaat er vanalles fout, maar wat, dat
ga ik niet zeggen. Eén van de visuele
hoogtepunten van de film is als Reeves
d.m.v. Virtual Reality-handschoenen
cyberspace manipuleert. De film is

gebaseerd op het gelijknamige korte ver-
haal van William Gibson.
Wie kent William Gibson tegenwoordig?
Toch is hij één van de grondleggers van
het genre ‘cyberpunk’: een mengeling van
science fiction en punk. Cyberpunk speelt
zich af in de toekomst (zeg 21ste, 22ste
eeuw). Deze toekomst is niet vrolijk: de
eigenlijke macht ligt bij de grote,
gezichtsloze corporaties en het gros van
de mensheid heeft moeite met overleven
op de straten van metropolissen. Overal is
smog, verlicht door neon dat op wolken-
krabbers staat. Het ‘cyber’ refereert naar
de gewoonte van mensen om implantaten
in het lijf te stoppen: elektronische infra-
rood ogen, mechanische ledematen en de
harddisk van Johnny Mnemonic. Het
geheel wordt treffend opgesomd door de
woorden high tech, low life. Gibson is ook
de eerste die het woord cyberspace
gebruikt.
Cyberspace is het internet zoals het in de
toekomst er uit komt te zien, tenminste, in
Gibson’s visie. Het is een plaats waar data
grafisch wordt voorgesteld, een echte dig-
itale snelweg waar gebruikers ‘in
pluggen’ en waarin hun bewustzijn als het
ware in wordt geprojecteerd. Dit klinkt
vaag, en dat is het ook. Aangezien mijn
uitleg het ook allemaal niet duidelijker
maakt kun je beter Neuromancer lezen,
Gibson’s boek waar het allemaal mee
begon. Geschreven in een makkelijk lees-
bare stijl en met oog voor detail, is dit ver-
haal zeker de moeite waard. Het verhaal
op zich heeft niet veel om het lijf, maar de
omgeving is uitstekend uitgewerkt, de
karakters zijn interessant en de sfeer is
geweldig.
Tot de volgende keer en doe eens gek!








