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Inhoudsopgave Truong Dang

Daar is ie weer: een gloed-
nieuwe Supremum vers
van de pers. Met deze keer
een hele nieuwe indeling
van de Supremum-leden.

Ik presenteer me in deze Supremum als de
nieuwe hoofdredacteur van de Supremum.
Hugo heeft zich teruggetrokken en mij
nogal agressief benaderd om hem op te vol-
gen. Nou dat is hem dus blijkbaar gelukt.
Het is voor hem ook niet zo moeilijk om
imponerend over te komen.

Maar goed, sinds de Kerst-Supremum heb-
ben we weer veel vergaderingen, discus-
sies en ideeën gehad. Eén van onze ideeën
was om elke Supremum een soort van
thema-tintje te geven. Het idee tolde al een
tijdje rond, en in deze Supremum hebben
we de knoop maar doorgehakt. Het thema
van deze Supremum is �muziek�.

Wat kun je dan allemaal verwachten in de
Supremum die je nu in je handen hebt?
Natuurlijk hebben we de vaste rubrieken,
zoals �Tegengif�, �OC OK�, �Spam met
Judith� en �WieWatWaar�. Verder kun je
je nog verdiepen in de wondere wereld van
Bob Dylan en Napster. Natuurlijk kun je
lezen wat er allemaal in en om GEWIS is
gebeurd en andere activiteiten van
GEWISsers.

Tot slot wil ik, namens de redactie van de
Supremum, Annemeta van harte feliciteren
met haar huwelijk. We wensen haar veel
geluk en voorspoed!
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De Grootste Helft
 Marc de Rooij � voorzitter GEWIS

Is het glas half vol of is
het glas half leeg? De
pessimisten onder ons
zullen teleurgesteld zijn
dat het glas al half leeg

is. Zij richten zich voornamenlijk
op het feit dat het grootste ge-
deelte van de lol al bijna voorbij
is.

De optimisten onder ons zien een glas dat
nog half vol is. Zij beseffen zich dat er nog
zeker zoveel plezier in het verschiet ligt als
er achter de rug is. Bedenkt u zich overi-
gens ook, dat de tweede helft van het glas
de helft is die het meeste voldoening geeft.
Waarom? Dat is wat ik vandaag in deze
column uiteen wil zetten.

De mensen van brouwerij �De Kluis� wis-
ten ons enige maanden geleden te vertellen
dat men een glas van het aldaar gebrouwen
gerstenat eigenlijk in 3 slokken dient te
nuttigen. De eerste slok is een redelijk voor-
zichtige, om het bier rustig te proeven. Men
laat de smaakpapillen een moment wennen
aan de smaak, alvorens het bier door te slik-
ken. De tweede slok is een flinke, het groot-
ste gedeelte van het glas verdwijnt nu wel-
kom in het keelgat. De harde (of minder
harde) werkers kunnen nu hun grote dorst
lessen.
Op dit moment zouden de pessimisten on-
der ons opmerken dat het glas al behoor-
lijk leeg begint te raken. Zij beseffen zich
op dat moment misschien niet helemaal dat
de laatste van de 3 slokken de mooiste is.
Met de derde slok leegt men het glas. Het
laatste bier vloeit de keel in en met een

ferme beweging wordt het lege glas terug op
de bar geplaatst. Het bier is op en de vol-
doening is compleet. De zorgvuldig opge-
bouwde smaakervaring komt nu tot een
spetterend hoogtepunt. Het mooiste is dat
men daarna ook gelijk een nieuw biertje
bestelt. Deze conclusie en hernieuwing is
één van de mooiste delen van het nuttigen
van een goed glas gerstenat.

Ons bestuursjaar is alweer voor meer dan
de helft voorbij. Bij het schijven van mijn
gedeelte van het halfjaarverslag besefte ik
me dat pas goed. De grootste helft van het
jaar is al voorbij, maar nu beginnen we aan
de beste helft. Nu gaan de plannen van het
bestuur pas echt tot uiting komen en kun-
nen we ons op gaan maken voor een spet-
terende conclusie van dit jaar.

Ook wordt er vooruit gekeken. Nadat je je
biertje op hebt loop je naar de bar om een
aantal nieuwe biertjes te halen voor jezelf
en je vrienden. Een bestuur moet echter al
eerder gevormd worden dan op de dag van
de wisseling. Daarom bij deze een oproep
aan alle leden die zich daartoe geroepen
voelen. Denk eens na over een jaar in het
bestuur van je studievereniging. Je leert
er dingen van die je nergens anders leert, je
kunt je voor meer dan 100% inzetten voor
je vereniging en bovendien heb je de tijd
van je leven!

Naar mijn mening is het glas nog half vol,
en ik hoop dat het volgende glas net zo goed
mag smaken als het huidige.

va
n 

de
 v

oo
rz

it
te

r



5

Namen
Jan Karel Lenstra

What�s in a name? That which
we call a rose

By any other name would smell
as sweet

 � Shakespeare, Romeo and Juliet

Dit veelgebruikte citaat slaat nergens op.
Natuurlijk, de geur hangt niet af van de
naam, maar is het omgekeerde ook waar?
Een naam wekt associaties op en is geen
neutraal verschijnsel.

Enkele maanden geleden mocht ik diplo-
ma�s tekenen. Daar is een speciale pen voor,
de diplomatekenpen, die bewaard wordt in
het diplomatekenpendoosje door de
diplomatekenpendoosjesbewaarder, maar
dit terzijde. Handtekeningen zetten is een-
tonig werk. Voor de afleiding begon ik on-
dertussen de diploma�s te lezen. �Ingenieur
in de technische informatica.� Dan de En-
gelse versie: �Master of computing science.�
Oh ja, dat is onze Engelse vertaling van
informatica. �Ingenieur in de technische
wiskunde.� Daar zijn er niet veel van. �Mas-
ter of mathematical engineering.� Master of
wat?! Wiskundig ingenieur, prachtig, maar
mathematical engineering, wat is dat voor
een bezigheid? Het is in elk geval geen
naam die een buitenlandse werkgever een
goede indruk geeft van de vaardigheden van
de sollicitant.

Ik ging op zoek naar een vlag die de lading
beter dekt. Bij gebrek aan gelijksoortige
opleidingen in de Angelsaksische wereld
moesten we zelf iets verzinnen. Technical
mathematics bestaat niet. Applied
mathematics wel, maar dat is toegepaste
wiskunde. Na een uitgebreide consultatie-

ronde in binnen- en buitenland
kwamen we uit op Industrial
and applied mathematics. Dat
is een bestaande kreet, die ook
de juiste indruk wekt. Er zijn
zelfs allerlei wetenschappelijke verenigin-
gen die dit begrip hebben omarmd, zoals
de Amerikaanse Society for Industrial and
Applied Mathematics (SIAM) en onze ei-
gen ITW, de sectie Industriële en Toege-
paste Wiskunde van het Wiskundig Genoot-
schap.

Wiskunde, technisch of niet, is op zich al
een uitzonderlijk woord. Vrijwel iedere taal
gebruikt een of ander derivaat van het
Griekse mathesis, maar wij niet. Wis en
zeker, wiskunde is zekerkunde, surology.
Toen in de vijftiger jaren de operations re-
search ons land bereikte verzon een
statisticus de vertaling besliskunde. Voor
zijn eigen vak probeerde hij nog de term
giskunde in te voeren, tevergeefs. Een af-
deling voor wis-, gis- en besliskunde, was
dat niet mooi geweest?

Een andere terminologische kwestie betreft
het woord programmeren, dat na de oorlog
door twee groepen werd geclaimd. De
besliskundigen gebruikten het voor het op-
stellen van plannen, de informatici voor het
opstellen van lijsten instructies. De laatsten
hebben de massa en het geld, dus zij won-
nen. De besliskundige die in de boekwin-
kel een werk over lineaire programmering
zoekt weet dat het, ten onrechte, bij de in-
formatica staat. Langzamerhand wordt het
besliskundige programmeren nu vervangen
door optimaliseren.

van de decaan
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Veertig jaar geleden raakte binnen de nu-
merieke wiskunde, de geboortegrond van
de informatica, het woord computing in
zwang. Bij het uit elkaar groeien van deze
gebieden deden beide hun rechten op de
term gelden: scientific computing voor nu-
merieke wiskunde, computing science voor
informatica. Welke van de twee is nu inge-
burgerd? Wie zijn de grootste rekenaars?

Pandora�s doos
Terug naar de Industrial and applied
mathematics. Een revolutionaire stap als
een nieuwe Engelse naam voor een be-
staande opleiding moet worden gemeld in
het College voor Promoties. Aldus ge-
schiedde. De naam werd gesanctioneerd,
maar met de grondigheid die haar hande-
len kenmerkt besloot het College de En-
gelstalige nomenclatuur opnieuw te bezien,
TU/e-breed. De doos van Pandora ging
open! Weet de lezer hoe de faculteit Bouw-
kunde zich in het buitenland noemt? Het

past niet op één regel. Een studie wees uit
dat een faculteit department of  school moet
heten, want faculty betekent wetenschap-
pelijke staf (en staff staat voor administra-
tief personeel). Voor een grote capaciteits-
groep, waarvan onze faculteit er twee heeft,
is division de meest gerede aanduiding.

Uiteindelijk lag er een lijstje op tafel. Tech-
nische informatica: Computer science. Fa-
culteit Wiskunde en Informatica: Depart-
ment of Mathematics and Computer
Science. Decaan: �Computer, niet
computing, weet de rector dat dit een breuk
is met de Eindhovense traditie?� Rector: �Ja,
het is niet anders, het vak heet nu eenmaal
computer science.� Dat wist de decaan al,
en nu heet het ook zo binnen de
Eindhovense gemeentegrenzen. De cirkel
is rond: wat bij de wiskunde begon trekt de
campus over en eindigt bij de informatica.
Wat het object van studie van de informa-
tica is, de computer of het rekenproces, is
hierbij niet aan de orde. What�s in a name?

Jan Karel Lenstra
Dean, Department of Mathematics and

Computer Science

Errata
In de vorige Supremum is ten onrechte de indruk gewekt dat het artikel �Van de
decaan � Imago� enkel geschreven was door dhr. J. K. Lenstra. Ere wie ere toe-
komt: dhr. Wijers schreef het grootste deel van het artikel.

Daarnaast is vorige Supremum een ingezonden stuk van dhr. B. Kater komen te
vervallen wegens plaatsgebrek. Helaas hebben wij verzuimd hem hiervan tijdig op
de hoogte te stellen. Onze excuses.
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Kerstborrel
AC - Martijn Wolfs

De AC organiseerde dit jaar (nou
ja, het is inmiddels al weer vorig
jaar) met medewerking van
Rombi & Dré en dispuut Banaan
de Kerstborrel.

De leden van de ACtiefste Commissie van
GEWIS hadden zich in (wederom) veel te
warme pakken gehesen om de sfeer een
beetje op te leuken. Gecombineerd met het
zware barwerk dat ze verzetten leverde dit
een hoop rood aangelopen, zwetende kerst-
mannetjes op. Mevrouw Kerstman kon na-
tuurlijk niet ontbreken en haar spannende
outfit liet menig hartje sneller kloppen.

Dré en Rombi hadden voorbereiding ge-
troffen om de mensen op de borrel van een
lekker bekertje Glühwein te voorzien.
Rombi stond achter de bar als een heuse

kok, roerend in zijn heerlijk ruikende pan-
netjes vol met deze alcoholische drank. Re-
gelmatig liep Mevrouw Kerstman met een
dienblad van dit goedje rond. De leden
waren tevreden.
Ook Banaan had voorbereidingen getrof-
fen. Het idee was om warme chocolade met
slagroom te serveren, maar helaas hebben
ze hiervan afgezien.

Al met al was het een gezellige borrel. De
gebruikelijke ingrediënten (mensen en bier)
verrijkt met het bovenstaande, maakte het
weer zeer de moeite waard. Tot de volgende
ACtiviteit.

 � De AC heeft de stemming er weer goed
inzitten, onder het motto �één kerstman is

geen kerstman.�

activiteit
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Knoflooksaus
Ferry van den Boom &

 Arnout de Mooij

(Kies Nu Ontzettend Foute Lied-
jes Of Op-zijn-minst Krankzinnig
Slechte, Allerminst Uitstaanbare
Songs)

Het kan niemand ontgaan zijn dat er de laat-
ste tijd bij GEWIS met grote regelmaat zeer
foute muziek uit de boxen komt. Niet zel-
den worden pauzes, borrels en activiteiten
ondersteund door muziek van levende le-
gendes als Huub Hangop, George Baker en
Bobbejaan Schoepen of sterformaties als
Wow! en K3. Helaas bestaat er geen offi-
ciële hitlijst voor het jammerlijk miskende
muziekgenre van de foute muziek.
KNOFLOOKSAUS stelt zich ten doel dit
gemis wat draagbaarder te maken door een
eenmalige Foute Top 20 samen te stellen.

Onder het motto �Zo slecht, dat het (bijna)
goed is� kun je je eigen foute top vijf sa-
menstellen en opsturen naar
knoflooksaus@gewis.win.tue.nl. Zorg dat
er op je lijstje niet meer dan 2 nummers
van dezelfde artiest voorkomen. Een paar
weken na het verschijnen van deze
Supremum zal het resultaat bekend worden
gemaakt. De top 20 zal ook op cd worden
uitgebracht.

Op http://www.gewis.win.tue.nl/knoflook-
saus/ is een lijst met suggesties en een stem-
formulier te vinden. Tevens kan je hier te-
recht voor een recept voor lekkere
knoflooksaus.

GEPEUTER
Maartje Houben & Arnout de

Mooij

Was jij vroeger schattig???

Ja? Dan is er nu de mogelijkheid om dat
aan iedereen te laten zien!
GEPEUTER organiseert namelijk een wed-
strijd, waarbij het de bedoeling is om zo-
veel mogelijk GEWISsers te herkennen op
hun schattigste peuterfoto.

Het enige wat GEPEUTER daarvoor no-
dig heeft, is JOUW peuterfoto!!!

Zo werkt het:
� Men levert massaal peuterfoto�s in

bij Maartje of Arnout.
� Deze worden ingescand, zodat er

met de originelen niets gebeurt.
� De (ingescande) foto�s worden bij

GEWIS op het prikbord gehangen, zon-
der namen erbij.
� Raad wie wie is...
� We vragen één gulden per deelne-

mer, zodat we de winnaar een leuke prijs
kunnen overhandigen.
� De wedstrijd zal plaatsvinden tij-

dens de borrel op donderdag 29 maart.

Je kunt tot een dag van tevoren (tot 28 maart
dus) je foto inleveren...

ac
ti

vi
te
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Lekker gemidbikkelwinterd!
Nature Calls

Het begon allemaal lang lang ge-
leden op een zekere noodlottige
maandag in een café waar het bier
vroeger fl 1,- was (toen de gul-
dens nog van hout waren). Sterke
verhalen deden de ronde over
midwinterbikkelweekenden van
weleer. Het bier maakte de inner-
lijke oermens los. Het was tijd,
hoog tijd voor een nieuw week-
end, een nieuw avontuur, nieuwe
verhalen. Dit weekend zou anders
zijn. Dit weekend zou een
midbikkelwinterweekend zijn!

Dat het weekend anders was is wel geble-
ken. In de ravage die achter bleef, vonden
we slechts een met chocomelbespuugde
bevroren dagboek terug. Hierin vonden we
het relaas van een van de getergde zielen.

Vrijdag, negentien januaritweeduizendeneen:
�s morgens vroeg

Ik word wakker, het koffiezetapparaat geeft
aan dat de koffie 17 minuten oud is. Geluk-
kig hoef ik vandaag niet te werken.

lunch-tijd
Ik heb nu in ieder geval genoeg tijd om al
mijn survival-spullen in te pakken, want het
midbikkelwinterweekend staat voor de
deur.Waar ligt die slaapzak ook alweer? En
wat zou de commissie bedoelen met
survivalequipment?

Hier volgt een gesprek met een commissie-
lid daarover:
Ik: hee, wat is survival equipment?
Commissielid: dingen waardoor je beter
gaat �surviven�.
Commissielid: of beter gezegd, dingen die
je kans op overleven

groter maken
Ik: ja duh, en iets specifieker?
Commissielid:  sorry, mag niet van het NMG.
Ik: NMG?
Commissielid:  Nederlands Midbikkel Ge-
nootschap
Ik: en daar trek jij je iets van aan?
Commissielid:  sja
Commissielid: denk je nu echt dat er iets als
NMG bestaat
Ik: ja dat zeg je toch net
Ik: O err. Ik lijk Rinske wel.

�s middags
Van die stomme commissie moest ik eerst
strippenkaarten regelen. Als ik er niets aan
vind, kan ik gelukkig gewoon naar huis.

�s avonds
Met wat mensen Italiaans eten, altijd gezel-
lig, lauwe pasta met matige saus, je moet
iets.

nog later
Na een veel te lange reis met de bus, moes-
ten we nog uren lopen naar de camping. Die
dropping ga ik echt niet meer doen!

nog nog later
We zijn nog steeds niet op de camping. Ik
vraag een commissielid of we er al bijna zijn.
Hij mompelt iets over smurfen.

veel te laat
Eindelijk zijn we op de camping. Het is er
veel te koud en we slapen in een ... tent! De
eerste dropping-groepen vertrekken. Ik vind
het hier stil zitten veel te koud, ik wil ge-
dropt worden.

bijna ochtend
Na een eindeloze tijd worden we eindelijk
gedropt. Zolang wachten en dan krijgen we
niet eens een fles apfelkorn.

ook bijna ochtend
Eindelijk ben ik weer terug op de camping.
Eindeloos lopen en gelukkig een taxi kun-
nen bemachtigen. Het schijnt dat andere

activiteit
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mensen behoorlijk dronken waren, maar
alle cafés die wij tegen kwamen waren al
dicht. Toen we mochten gaan slapen was
het zo koud dat de erwtensoep in mijn maag
bevroor.

Zaterdag, twintig januaritweeduizendeneen:
�s morgens vroeg

Het is al twaalf uur en nog steeds geen
ontbijt. Ik blijf maar wat langer in mijn
slaapzak liggen. Lekker warm, buiten
heeft het gesneeuwd.

�s middags
Warme chocomel met slagroom in de kan-
tine, terwijl we instructie krijgen over
paintballen. Alsof ik niet kan fraggen.

laat op de middag
Volgens mij speelt het andere team vals, we
hebben nog niets gewonnen. Waarschijnlijk
ligt het aan de vrouwen in ons team. Het
andere team koopt ook veel meer kogels.

vroeg op de avond
Chili!! Hmm, eigenlijk is het best wel lek-
ker, maar ze hebben wel een beetje te veel
op mijn bord opgeschept.

�s avonds
Gezellig uit in Soerendonk. In wat voor een
boeren-schuur zijn we nu weer terecht ge-
komen? Gelukkig is er �Great Dalmutti�.
Sommige mensen gaan op tijd naar huis; ik
niet want ik ben
van plan om
�ranzig� uit te
gaan.

iets later
Onderweg naar
café twee komen
we een lid van de
raad van elf te-
gen, slecht voor-
teken. �t Wordt
pas echt erg als
de volgende
kroeg in zicht

komt. Die rare zuiderlingen vieren carna-
val al een maand van te voren, alsof die vier
dagen nog niet genoeg zijn. Prins carnaval
of niet, ik ga terug naar de camping voordat
ik obscene dingen ga doen.

Zondag, eenentwintig januaritweeduizendeneen:
�s ochtends

Mijn schoenen zijn bevroren, m�n kleren zijn
niet droog, en het is een grote ellende. Ran-
zige zooi, lekkende tent. Volgende onderdeel
mountainbiken, alsof ik dat niet elke dag al
minstens twintig kilometers doe.

�s middags
Hehe, het mountainbiken heb ik overleefd.
Gelukkig kon ik op tijd de kantine in duiken.
Ze zijn nu de tent af aan het breken, mooi
dat ik niet ga helpen ofzo. Het was er toch
veel te koud. Volgende keer organiseer ik het
wel zelf en beter, in de Ardennen ofzo, en in
de zomer!

De overige pagina�s van het dagboek wa-
ren helaas onleesbaar. De identiteit van de
schrijver zal altijd wel een mysterie blij-
ven.
Degene die de gouden tip aandraagt, die
leidt tot het identificeren van de auteur van
het gevonden dagboek, kan met Driekonin-
gen op het stadhuis een eierkoek komen
afhalen(bij voorkeur tussen zes en half ze-
ven).
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Het jaar van de slang
Chireco � Miranda Swier

Op 24 januari van dit jaar werd
in Beijing het Chinese nieuwjaar
ingeluid met de gebruikelijke
grootse festiviteiten. Dit Chinese
jaar is het jaar van de slang en dit
jaar ook zal GEWIS voor het eerst
in haar bestaan een bezoek bren-
gen aan dit immense land.

De voorbereidingen voor deze reis zijn in
volle gang. Achter de schermen wordt druk
gewerkt om een interessant programma sa-
men te stellen en om de financiën rond te
krijgen. Tijdens verschillende activiteiten
worden de deelnemers voorbereid op dat-
gene wat ze in China te wachten staat. Zelfs
in China zijn verschillende mensen bezig
om de reis tot een succes te maken.
Maar wat heeft GEWIS in China te zoe-
ken? China, dat tot voor kort geheel geïso-
leerd was van de rest van de wereld. China,
waar de meeste mensen geen woord Engels
spreken en waar boeren laten en spuwen
algemeen geaccepteerd is. China, waar de
mensen met stokjes eten en waar privacy
een onbekend begrip is (zelfs op het toi-
let). China, waar je onder de voet gelopen
wordt als je niet oplet en waar de straten
overvol zijn met auto�s, voetgangers en
vooral fietsers. China, waar de mensen lie-
ver liegen dan dat ze hun gezicht verliezen
en waar kakkerlakken in hotelkamers geen
uitzondering zijn. China, waar als gevolg
van de Culturele Revolutie een hele gene-
ratie slecht onderwijs genoten heeft en waar
vrouwen nog altijd niet voor vol worden
aangezien.

Wat heeft GEWIS in China te zoeken? Nou,
bijvoorbeeld de wereldberoemde universi-

teiten. Of de Chinese bedrijven en joint-
ventures. Of de rijke cultuur en de eeuwen-
oude steden. De Grote Muur, de Verboden
Stad, het Zomerpaleis, noem maar op. Ver-
der de enorm snel groeiende economie en
de explosieve ontwikkeling van de
telecommunicatie. En niet te vergeten het
heerlijke en gevarieerde eten. Toegegeven,
het is een hele uitdaging zo�n reis, maar het
zal voor iedereen een onvergetelijke erva-
ring zijn, waar nog lang over nagepraat zal
worden.
De reis zal beginnen in Hong Kong en dan
via Shanghai, Nanjing en Xi�an eindigen
in de hoofdstad Beijing. In totaal 26 dagen
zullen zo�n zeven bedrijven en nog eens
zeven universiteiten bezocht worden. Maar
liefst vier keer zal er gevlogen worden en
één keer zal er per nachttrein gereisd wor-
den. Onderweg worden beroemde attracties
als het Terracotta Leger en de Grote Muur
niet vergeten en ook een bezoek aan de Chi-
nese opera staat op het programma. Spe-
ciaal voor de fanatiekste GEWISsers staat
er zelfs een bezoek aan een bierbrouwerij
gepland.

Ondertussen komt de vertrekdatum (16
april) schrikbarend snel dichterbij. In de
komende tijd zullen nog vele zaken gere-
geld moeten worden. Zo zal de groep be-
gin april de GGD bezoeken voor de nood-
zakelijke vaccinaties en moeten de visa in
gereedheid gebracht worden. Toch ver-
wacht ik dat alles op tijd op z�n pootjes te-
recht zal komen en dat GEWIS haar leden
met een gerust hart naar China kan laten
gaan. Het jaar van de slang zal voor vele
GEWISers een onvergetelijk jaar worden!

activiteit
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to OOTI or not to OOTI?
Binnenlandse Externe Contacten Commissie � Hugo Jonker

Dinsdagmiddag 20 maart aan-
staande is er een GEWIS-bezoek
bij OOTI en Philips TASS. Beiden
zijn op zoek naar goede
informatici, maar bij Philips TASS
zijn ze ook op zoek naar OOTI�s -
vandaar het gecombineerde be-
zoek.

Dat de meeste studenten W&I na het afstu-
deren wel een baan vinden, is wel duide-
lijk. Maar wat voor banen zijn er? Wat zijn
de (on)mogelijkheden? Hoe gaat het eraan
toe in een bedrijf? En wat maakt het ene
bedrijf anders dan het andere?
Om haar leden hierover een beeld te laten
vormen, gaat GEWIS een aantal maal per
jaar op bezoek bijbedrijven en instellingen
die afstudeerders zoeken. Komende excur-
sie is een bijzondere: nog niet eerder heeft
GEWIS twee instanties tegelijkertijd be-
zocht. Wat is de connectie tussen Philips
TASS en OOTI?

OOTI-opleiding
Voordat we die vraag kunnen beantwoor-
den, moeten we eerst iets weten over OOTI
en Philips TASS. De eerste vraag ligt voor
de hand: OOTI staat voor Ontwerpers Op-
leiding Technische Informatica. De OOTI-
opleiding is één van de opleidingen van het
Stan Ackermans Instituut (SAI). De OOTI-
opleiding is een tweejarige opleiding op de
TU/e, waarin het in de praktijk brengen van
vaardigheden centraal staat. Het unieke van
de opleiding is, dat het je de mogelijkheid
biedt om aan grote projecten te werken, ter-
wijl je nog fouten kan en mag maken - en

je wordt ook nog eens bijgestuurd daarin.
Je voelt je meer thuis in grote projecten,
dus bedrijven die grote projecten hebben
kunnen dat wel waarderen. Vandaar ook het
verband tussen TASS en OOTI: Philips
TASS zit inderdaad ook om gewone
informatici verlegen, maar informeel is al
eens opgemerkt dat OOTI�s de moeite van
het (twee jaar lang) wachten waard zijn.

Philips TASS
Logisch natuurlijk dat het softwarehuis van
Philips ook met grote projecten bezig is.
Zij voorzien in de steeds grotere software-
behoefte van allerlei producten. Zo helpt
hun software bij de verdere personalisering
van allerlei producten (denk bijvoorbeeld
aan je mobieltje) en bij het dichter bij huis
brengen van nieuwe techniek (DVD-spe-
ler).

Programma
Het voolopig programma begint met een
lunchlezing in de University Club, waarna
we naar Philips TASS worden vervoerd.
Daar krijgen we een aantal lezingen over
TASS en OOTI�s bij TASS, waarna we aan
een case beginnen. De dag zal worden af-
gesloten met een borrel op een speciale lo-
katie.
Je kunt je inschrijven voor deze middag
voor 13 maart een mailtje naar
biec@gewis.win.tue.nl te sturen, of door je
in te schrijven op de inschrijflijst die in de
GEWIS-ruimte hangt.
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Studiereis 2002
Xavier Clairbois - Vice-voorzitter

Hongarije; Tsjechoslowakije; En-
geland; Duitsland; Oostenrijk;
Italië;Denemarken; Frankrijk; De
Verenigde Staten; Spanje; Ca-
nada; Zweden; Japan;Rusland;
Australië; Frankrijk, Italië en
Zwitserland; Zuid Afrika; Groot
Brittanië; België; China;...

Het laatste land mag je zelf invullen,want
dit zijn namelijk de landen waar de afgelo-
pen 20 jaar een BuEx (Buitenlandse Ex-
cursie) naartoe is geweest. Het is weer tijd
om een nieuwe BuEx2002 op te richten.
Dus dit is je kans om een buitenlandse stu-
diereis te organiseren.
Jaarlijks wordt er bij GEWIS een studie-
reis georganiseerd. Het is ook weer de be-
doeling dat dat in 2002 gebeurt. Zo�n stu-
diereis vergt natuurlijk een hoop voorbe-
reiding en dat is de reden dat die commis-
sie binnenkort moet worden opgericht.

Waar die reis heengaat beslist de commis-
sie helemaal zelf.Ook de hele invulling van
de reis ga je dus zelf verzorgen. Er zijn ge-
noeg functies binnen zo�n commissie, dus
voor elke persoon is er wel een plek. Zo is
er de voorzitter die het hele gebeuren moet
coördineren. Hij/zij moet zorgen dat alles
volgens planning loopt en is algemeen
aanspreekpunt van de commissie. Verder

zijn er mensen die zich bezighouden met
het organiserenvan de reis zelf. Ze boeken
hotels, regelen het vervoer en stellen het-
reisplan samen. Iemand anders gaat weer
over het geld. Die maakt de begrotingen en
zorgt dat alles financieel in orde komt. Ook
is er iemand diede sponsoren regelt en bij-
voorbeeld de cases die deelnemers moeten
doen. Een ander onderhoudt de contacten
met de faculteit en de TU/e. Hij/zij zorgt-
ervoor dat het wetenschappelijk niveau van
de reis in orde is.
Tijdens de reis ga je bij bedrijven en uni-
versiteiten op bezoek om lezingente vol-
gen. Behalve op educatief gebied, leer je
tijdens de reis dat land natuurlijk ook op
cultureel gebied kennen en is er genoeg tijd
voorontspannende activiteiten. Het organi-
seren van een studiereis is de mogelijkheid
om ervaring op tedoen. Zo leer je organi-
seren en mensen te overtuigen en te moti-
veren. Natuurlijk leer je een andere cultuur
kennen en is het goed voor je eigen-
ontwikkeling, allemaal dingen waar je in
de rest van je leven ietsaan hebt. Kortom,
een buitenlandse excursie organiseren is een
onvergetelijke ervaring, die je de restvan
je leven bij zal blijven. Ben je een geïnte-
resseerd, laat dat dan weten.Je kunt gewoon
het bestuur aanspreken of even een mailtje
sturen (gewis@win.tue.nl).

activiteit
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Schaatsen
AC � Thomas van den Heuvel

Dinsdag (7 februari) zijn we met
de AC weer eens gaan schaatsen.
We waren met een man of 10 (al-
thans zoveel mensen hadden ge-
bruik gemaakt van de inschrijf-
lijst). Het gezelschap was nage-
noeg hetzelfde als dat van vorig
jaar.

Na een paar minuten krabbelen reed ieder-
een wel ongeveer weer op zijn/haar oude
niveau. Willy en Mark arriveerden wat la-
ter, want zij waren volop bezig geweest met
het bakken van wafels - ongeveer een tra-
ditie bij het schaatsen. De overdekte buiten-
baan (lijkt onderhand meer op een tweede

binnenbaan) zag er puik uit. Het tempo van
de schaatsers lag daar erg hoog (vooral aan
de binnenkant van de baan), dus het me-
rendeel van de tijd zijn we op de binnen-
baan bezig geweest. Het schijnt dat Nick
een keer op zijn mondje is gegaan op de
binnenbaan. Helaas was ik hier niet bij en
was er geen fototoestel voor handen. Alles
bij elkaar hebben wij zo�n twee en een half
uur rondgereden (�ACtief geschaatst�), en
iedereen heeft het er weer zonder al te veel
kleerscheuren vanaf gebracht, dus volgend
jaar kunnen we weer.

Infima
de Infima-spionnen

Uit een CBC login-message:
�...  Wij weten wat u doet. ...�

Xavier, na het zien van de posters van �Kan ik ook Chippen�:
�Hey, het GEWIS-logo staat erop! Organiseren wij iets?�

Marc tijdens nieuwjaar in de AOR:
�De besturen komen binnen in volgorde van coolheid.�

Gehoord van Sjouke Mauw tijdens Aspecten van Programmeertalen:
�The use of COBOL cripples the mind; it's teaching should, therefore, be regarded
as a criminal offense.�

�  E.W. Dijkstra
�C makes it easy for you to shoot yourself in the foot. C++ makes that
harder, but when you do, it blows away your whole leg.�

� Bjarne Stroustrup
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Bob Dylan (deel 2)
Jan van Thiel

Dit is deel 2 van Jan�s stuk over
Bob Dylan. Het eerste deel was te
lezen in Supremum 33.2. Jan, take
it away!

Dylan begint uitgekeken te raken op de
akoestische beperkingen die verbonden zijn
aan de folkmuziek. In het begin van 1965
ontmoet hij de Beatles, die hij in aanraking
brengt met marihuana. De gevolgen hier-
van zijn bekend. De Beatles laten hem goed
kennismaken met hun muziek. Misschien
als gevolg hiervan neemt hij een half-
akoestisch, halfelektrisch album op, geti-
teld Bringing It All Back Home. Het album
bevat o.a. het �protorap�-nummer
Subterranean Homesick Blues met de re-
gels �You don�t need a weather man to
know which way the wind blows� en �Don�t
follow leaders, watch the parkin� meters�.
Ook is Mr. Tambourine Man, dat bekend is
geworden door de uitvoering van The
Byrds, hierop te vinden.
De omschakeling van folk naar rock ver-
loopt niet zo soepel, Dylan wordt tijdens
enkele optredens uitgejouwd door het pu-
bliek. Ondanks dit is zijn populariteit ver
boven die van Baez uitgestegen, en hun re-
latie loopt stuk. Hij heeft inmiddels ken-
nisgemaakt met Sara Lowndes, een vrien-
din van zijn manager, waarmee aan het
einde van het jaar trouwt. In de tussentijd
komt het album uit. Dit album bevat het
nummer Like a Rolling Stone, dat 1995
door de Rolling Stones wordt gecoverd.

Het volgende album, Blonde on Blonde, dat
uitkomt in 1966, gaat een stap verder op
artistiek gebied met nummers die zijn beïn-
vloed door rock, folk, blues en dichtkunst.

Op dit moment is Bob Dylan pas 25 jaar,
maar wordt hij beschouwd als de �stem van
zijn generatie�. Dit legt ontzettend veel druk
op hem. Als hij midden 1966 een bijna fa-
taal motorongeluk krijgt blijkt dat niet
slecht uit te komen en kan hij in anonimi-
teit tot rust komen.

Weer hersteld neemt hij enkele maanden
later met de Hawks (die later hun naam
veranderen in The Band) The Basement
Tapes op, dat pas veel later uitkomt. Zijn
volgende album, John Wesley Harding,
bevat in verhouding tot vorige albums veel
simpelere, elegante nummers. Nashville
Skyline, dat hierop volgt, is een eenvoudig
countryalbum, waarop onder andere Lay
Lady Lay en een duet met Johnny Cash te
vinden is. Het album wordt gezien als
Dylan�s eerste artistieke misstap. De albums
Self Portrait en New Morning brengen geen
verbetering, en ook het langverwachte boek
Tarantula helpt niet om zijn reputatie op te
vijzelen.

In 1973 krijgt Dylan een aanbod van
westernregisseur Sam Peckinpah om te spe-
len in zijn nieuwe film Pat Garrett and Billy
the Kid en tevens de soundtrack te maken.
De film wordt geen succes, maar de
soundtrack wel: het nummer Knockin� on
Heaven�s Door van dit het album zal één
van de meest gecoverde nummers aller tij-
den worden. Na dit eerste succes na zijn
motorongeluk besluit Dylan weer te gaan
toeren, met The Band. Tussen de repetities
door wordt een nieuw album, Planet Waves,
opgenomen. De tournee wordt net als het
album een groot succes en levert het live-
album Before the Flood op.
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Hoewel Dylan op creatief vlak weer op het
goede spoor zit, blijkt dat voor zijn privé-
leven niet te gelden. Zijn vrouw Sara heeft
hem inmiddels verlaten. Al zijn emoties
over deze pijnlijke gebeurtenis stort hij in
Blood on the Tracks, met nummers als
Tangled Up in Blue, Idiot Wind en Shelter
From the Storm. Met dit album bereikt hij
nieuwe hoogten op artistiek niveau. Tijdens
een nieuwe tournee verschijnt het album
Desire met de single Hurricane, opgedra-
gen aan de ten onrechte voor moord ver-
oordeelde bokser Rubin Carter. Ook staat
er een ode op aan zijn vrouw: Sara. Hij wint
haar er echter niet mee terug; het jaar erna
scheiden ze.

Het eerste album na zijn scheiding voor-
spelt niet veel goeds voor de toekomst;
Street Legal is ronduit slecht. Het volgende
album (Slow Train Coming) verrast ieder-
een. Dylan is namelijk fundamenteel Chris-
ten geworden, wat duidelijk blijkt uit de

teksten. Ook de opvolger Saved gaat op
deze manier verder. Shot of Love heeft een
minder strenge ondertoon en toont verbe-
tering. Infidels, dat mede wordt geprodu-
ceerd door Mark Knopfler zet de goede
trend voort. Volgende albums, waaronder
Empire Burlesque en Oh Mercy, hebben een
redelijk niveau, met af en toe een uitschie-
ter naar boven.

In 1997 verschijnt zijn (tot nu toe) laatste
album Time Out Of Mind met het 17 minu-
ten lange Highlands. Het is een album dat
sinds lange tijd weer veel succes heeft en
levert ook een gouden plaat op. 1997 is
echter ook het jaar waarin Bob Dylan bijna
overlijdt. Hij krijgt een potentieel dodelijke
infectie, die een zwelling van de zak die
het hart omgeeft veroorzaakt. Gelukkig
herstelt hij volledig, waardoor hij voor de
Paus, die zijn werk roemt, kan optreden. In
2000 verschijnt de single Things Have
Changed, die wordt gebruikt als soundtrack
voor de film Wonder Boys. Dylan blijft nog
steeds optreden; in de toekomst kan nog
meer muziek van zijn hand worden ver-
wacht.

Tenslotte
Als je meer wilt weten over Bob Dylan en
zijn muziek, dan zijn de volgende verwij-
zingen interessant:
� http://www.bobdylan.com/
� http://www.expectingrain.com/
� rec.music.dylan
� �Bob Dylan� van Sjoerd de Jong, uitge-
verij Mets & Schilt, Amsterdam

thema:muziek � Bob Dylan (deel 2)
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Welcome to the world of MP3
Truong Dang

Als er aan een willekeurige per-
soon wordt gevraagd waar hij aan
denkt als er �muziek op de com-
puter� wordt gezegd, dan kun je
er van op aan dat die persoon aan
MP3�s denkt. Dat is natuurlijk niet
zo bijzonder, want MP3 is de rage
op het gebied van muziek op de
PC.

MP3 is een �file-extension� voor MPEG
audio layer 3. Layer 3 is één van de  MPEG-
codeer methodes (nl. layer 1, 2 en 3) voor
het comprimeren van audiosignalen. MP3
zorgt ervoor dat overtollig digitale geluids-
informatie, die niet met het blote oor te
onderscheiden is van de rest van het ge-
luid, verwijderd wordt. MP3-coderen voegt
ook een filterbank toe die de freqentie-re-
solutie 18 keer hoger maakt als die van
MP2. Het resultaat hiervan is dat de grootte
van MP3 aanzienlijk kleiner wordt dan de
digitale info die op een CD�tje staat (Bitrate
van ongeveer 1411.2 kilobits per seconde).

illegaal?
Een groot deel van de mensen denken dat
MP3�s illegaal zijn, dat is niet waar. MP3
is een audio compressie methode die ge-
woon even legaal is als de normale zip-file
op je harde schijf. Het probleem alleen is
dat deze techniek, net zoals zippen van fi-

les, zowel legaal als illegaal kan worden ge-
bruikt. Met het zippen komt het al (te) vaak
voor dat gekochte software wordt gezipt
en gekopieerd naar anderen, dit is dus ook
vaak met MP3�s.

Wat een groot voordeel is van MP3 is dat
het een open standaard is. Dat houdt in dat
geen enkel bedrijf of organisatie het con-
troleert. Dat brengt voordelen met zich mee,
want zo kunnen innovatieve nieuwe bedrij-
ven zich storten op deze medium. Ze hoe-
ven zich  niet druk te maken over licenties
e.d. Er zijn op dit moment al meer MP3-
luisteraars, MP3-software programma�s en
MP3-Hardware devices dan enig ander CD-
kwaliteit-audio-format in de wereld (op
wave-format na dan).

Voor allerlei links over mp3�s en wat eraan
hangt:
 � www.theresourcesite.com/network/mp3
 � webopedia.internet.com/TERM/M/
MP3.html
 � www.zdnet.com/downloads/topics/
mp3.html

De wat bekendere MP3 sites:
� www.MP3.com,
� www.Dmusic.com,
� www.winamp.com
� www.listen.com
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Napsterisering van de popmuziek
Steven de Wispelaere & Jake de Oude

Toen de redactie kwam met het
idee om een thema-nummer te
maken over muziek, moest ik ge-
lijk denken aan een vriend van
mij, Steven de Wispelaere. Steven
is een echte muziek-fanaticus en
is redactie-lid van de Simon Ster,
het blad van Werktuig-
bouwkundige studievereniging
Simon Stevin. Hij schrijft daar ar-
tikelen over muziek (meestal CD-
recensies, maar ook eens een be-
schouwing van de soundtracks
van James Bond-films.)

Samen moesten we toch wel een interes-
sant artikel kunnen brouwen. Zo gezegd,
zo gedaan. Samen hebben we onder het
genot van enkele drankjes gezellig
gebrainstormd en ons vreselijk intellectueel
gevoeld.

Terwijl we de stand van de hedendaagse
popmuziek bespraken viel ons iets op. Het
publiek van tegenwoordig heeft minder res-
pect voor de artiesten dan vroeger. Hier-
mee bedoelen we niet dat artiesten minder
verdienen. Dit is natuurlijk niet zo: er gaat
steeds meer geld om in de business. Wat
we wel bedoelen is dat artiesten steeds snel-
ler in aanzien stijgen en dalen: beroemd-
heid vandaag is geen garantie voor een lang-

durige bekendheid.
Bovendien pikt het publiek minder van de
artiesten. Een mooi voorbeeld hiervan is
Metallica. De stoere mannen timmerden al
jarenlang aan de weg toen ze in al hun
kortzichtigheid besloten om mensen uit de
Napster-gemeenschap te trappen. Ze ont-
zegden bepaalde mensen het gebruik van
het muziekuitwisselingsprogramma. �Jon-
gens, we vinden het niet lief dat jullie onze
muziek gratis en voor niets verspreiden.�
Op zich is dit een begrijpelijke reactie: nie-
mand wil dat zijn werk, waar maanden aan
is besteed, gratis wordt weggeven aan ver-
wende gebruikers. Wat Metallica echter
negeerde, was de mondigheid van de bur-
gers. De gratis verspreiding van muziek via
het immens populaire bestandsformaat
MP3 was intussen zover ontwikkeld dat het
als een vanzelfsprekend recht werd gezien.
Het was te populair en te wijdverbreid.

Oorzaken
Oorzaken van deze populariteit zijn legio.
Ten eerste kregen steeds meer mensen een
computer, en deze computers werden steeds
krachtiger (probeer maar eens een MP3-tje
te maken op een 486). De grote doorslag
was natuurlijk de explosieve groei van het
internet en aanverwante zaken. We moeten
echter niet vergeten dat één van de oorza-
ken dat het gebruik zo lang heeft mogen
groeien het ontbreken van ook maar enige
regelgeving is.

Gevolgen
Tot zover de achtergrond, over naar de (veel
interessantere) gevolgen. Het eerste gevolg
hebben we al genoemd: minder respect voor
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de artiesten. Muziek wordt gezien als een
vanzelfsprekendheid, een produkt wat in
principe nog makkelijker te krijgen is als
een Big Mac. Het is niet meer �de aller-
individueelste expressie van de aller-
individueelste emotie� (Kloos). Om heel
eerlijk te zijn: dit gevolg heeft meerdere
oorzaken. Het maken van een nummer is
iets wat tegenwoordig technisch minder
moeilijk is. Ook hier is de drempel veel la-
ger geworden: kijk alleen maar naar pro-
gramma's als Magix Music Maker. Het pu-
bliek kan steeds
makkelijker aan mu-
ziek komen. In plaats
van bakken vol geld
uit te geven aan
nieuwe CD's (45 gul-
dens voor een nieuw
album) kan iedereen
goedkoop een com-
plete collectie aan-
schaffen. De gemid-
delde TU/e-student
heeft dan ook ver-
scheidene MP3-
CD's thuis liggen,
gebrand op de CD-writer van de huisge-
noot. Bijkomend voordeel is dat mensen
daardoor langzaamaan worden opgevoed.
Ze worden blootgesteld aan meer muziek,
meer soorten muziek en krijgen op den duur
meer oog voor kwaliteit.

Maar de democratisering werkt langs twee
kanten. De promotie en distributie is erg
eenvoudig goedkoop geworden en dat heeft
met name voordelen voor nieuwe begin-
nende bands. Kijk maar op www.mp3.com,
het wemelt gewoon van het talent dat zich
op deze manier in de kijker kan spelen. Bij
ons weten zijn hieruit nog geen hitsuccessen

geboekt, maar elke ontwikkeling neemt tijd.
Neem het promotiemiddel televisie: in het
begin gezien als noodzakelijk kwaad, maar
nu het enige echte belangrijke manier om
je liedje gedraaid te krijgen.

Actie en reactie
De tegenstanders van gratis verspreiding
van muziek roepen altijd dat het slecht is
voor de platenverkoop. Dit is echter iets wat
nog niet onomstotelijk vast staat. Sommige
studies geven aan dat de CD-verkoop juist

stijgt. Wij vermoe-
den dat juist de be-
kende bands het
meest gekopiëerd
worden en er
daarom zo tegen
zijn. Backstreet
Boys-CD's verkoop
op het schoolplein,
bijvoorbeeld. Men-
sen zullen ook altijd
bepaalde CD's wil-
len kopen: nothing
beats the original.
Men bewaart het

geld ook voor CD's die niet te kopiëren zijn
door de (relatieve) onbekendheid. We den-
ken nu aan alternatieve muziek.
Een reactie van de platenmaatschappijen op
de dalende interesse voor gewone albums
is de trend dat het artwork (boekjes, hoes-
jes, uitvoeringen) steeds boeiender en spe-
cialer worden. Om het kopieeren tegen te
gaan zijn artiesten min of meer gedwongen
de drager en de verpakking beter te verzor-
gen. Er is geen CD of hij heeft een special
edition-uitvoering. Een goed maar minder
spectaculair voorbeeld is de uitgave van de
soundtrack van The Phantom Menace: het
boekje is een uitvouwbare poster. Pearl Jam

�Stealing our copyright provisions in the
dead of night when no-one is looking is
piracy. It�s not piracy when kids swap
music over the Internet using Napster.
There were one billion downloads last year
but music sales are way up, so how is Nap-
ster hurting the music industry? It�s not.
The only people who are scared of Nap-
ster are the people who have filler on their
albums and are scared that if people hear
more than one single they're not going to
buy the album.�
 �  Courtney Love, NME, 29 juni 2000
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is ook koning wat betreft het uitbrengen
van mooie hoesjes, hoewel we er wel bij
moeten zeggen dat deze hoesjes al gaaf wa-
ren voordat er zoiets als MP3 was. In dit
verband valt misschien ook hernieuwde po-
pulariteit van platen te verklaren: een grote
vinylschijf in een 30x30 cm kreukbare kar-
tonnen hoes heeft natuurlijk meer gevoels-
waarde dan een steeds meer met krassen
gelardeerd pvc-schijfje in een krakend
doosje.

Mogelijkheden
De mogelijkheden van promotie en distri-
butie via MP3 zijn tot nu toe erg weinig
gebruikt. Metallica heeft het geprobeert te-
gen te houden en genereerde hiermee een
heleboel bad publicity, ze verloren hun
street credibility. Alanis Morissette en the
queen of pop (Madonna, jij cultuurbarbaar)
pakten het beter aan en namen een aandeel
in www.mp3.com. Het mooiste voorbeeld
van bij-de-tijd-zijn is echter wel van de
Smashing Pumpkins. Bij hun laatste tour-
nee vorig jaar kregen een aantal fans in to-
taal 15 exemplaren van een compleet nieuw
album in de handen gedrukt met de drin-
gende opdracht �de inhoud op internet te
zetten�. Toch niet bepaald een
onsuccesvolle artiest, vond zanger Billy
Corgan dit de beste manier om platen-
maatschappij Virgin te straffen voor hun
onwil om meer dan een bepaald aantal CD's
per jaar uit te brengen.
Het laatste nieuws van het ga-in-tegen-uw-
platenmaatschappij-front
komt van Rage Against The
Machine. Deze band, altijd
wel in voor wat rebellie, nam
het op tegen haar management.
Wat was het geval? Het mana-
gement beval de platen-

maatschappij Sony om bepaalde gebruikers
van Napster te verbannen voor het versprei-
den van het nieuwste album van Rage,
Renegades geheten. De gitarist van de band,
de gentleman- revolutionair Tom Morello,
floot de platenbonzen terug en zorgde er-
voor dat de slachtoffers weer konden gaan
napsterren. Kijk hiervoor op o.a.
www.ratm.com.

Conclusie
Uiteraard kunnen we nog meer dingen zeg-
gen over dit onderwerp. We kunnen nog
meer pseudo- wetenschappelijke theoriëen
gaan verzinnen, maar daar wordt dit stuk
niet beter van. We zijn er wel van overtuigd
dat de komst van MP3 de popmuziek op
een bepaalde manier heeft gestimuleerd en
dat het laatste woord er nog lang niet over
gezegd is. Al was het alleen maar omdat de
wetgeving nog steeds achter de feiten aan-
loopt. En als we dan kijken naar de ont-
wikkelingen op het gebied van films
downloaden en het voorgaande verhaal
hierop toepassen, dan gaan we nog span-
nende tijden tegemoet.

Naschrift: op het moment van layouten ge-
beuren er allemaal dingen m.b.t. Napster.
We wachten af...

 � De hoes van de vierde CD
 van Pearl Jam, No Code.

thema:muziek � Napsterisering van de popmuziek
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Oplossing Kerstpuzzel
Geert Teeuwen en de Supremum-redactie

Er waren dit jaar vrij veel inzen-
dingen voor de Kerstpuzzel. Hier-
voor onze dank. Na een tijd lang
nakijken en het toepassen van het
verschrikkelijke punten-toeken-
algoritme, kwamen we uit op een
puntenverdeling.

Aan de oplossingen was vrij duidelijk te
zien hoe de mensen tot die oplossing geko-
men waren. Martijn Stam, bijvoorbeeld,
heeft overduidelijk geen internet-aanslui-
ting gebruikt om de antwoorden te achter-
halen. Naar hem gaat dan ook de eervolle
vermelding �Beste internetloze oplossing�.
Helaas moeten we daaraan toevoegen dat
hij tegelijkertijd ook de laatste was in het
algemeen eindklassement.
Heike Gramberg was de overall winner. Zij
krijgt de hoofdprijs en een kus van een
redactielid naar keuze.

Dan gaan we nu over naar de antwoorden:

A. Buitenbeentje
1. Les miserables (is niet van Andrew
Lloyd Webber)
2. Irene (is niet van the Corrs)
3. De kleine zeemeermin (geen sprookje
van Grimm)
4. Glazebrook (geen alterego van
Seinfeld-personages)
5. Hoegaarden Speciale (geen sneldrink
bier)
6. Het spoor van bloed (geen titel van een
Baantjer-boek)
7. Kontiki II (geen boot van Thor
Heyerdahl)
8. Pils (niet naar een persoon vernoemd)
9. Ben Hur (heeft 8 Oscars gewonnen)
10. �

11. Offe (is kwik, kwek noch kwak in het
Noors)
12. BFTV (is geen (oude) computer)
13. Vesuvius 1934 (geen (heftige) vulkaan-
uitbarsting)
14. Herman Finkers (heeft geen oudejaars-
conference gedaan)
15. Armageddon (is geen boek uit het Oude
Testament)

B. Succes
1. Karol Józef Wojtyla (namen van pau-
zen)
2. Sør-Trøndelag (provincies in Noorwe-
gen)
3. Yosemite (hoogste meren)
4. Baker  (dieren in de ruimte)
5. Baffin eiland (grootste eilanden)
6. Hout (jubileums op lengte)
7. Britten (samenstelling Ned. bevolking)
8. België (populairste vakantielanden
1999)
9. Chang Jiang (ook wel Yangtze) (groot-
ste debiet rivieren)
10. EKP (benaming Europese bank)
11. Vaiont (dammen)
12. Zonneschijn (na regen komt zonne-
schijn)
13. Parijs (eerste steden met 100000 of
meer inwoners)
14. 1841(-1841) (periodes Amerikaanse
presidenten)
15. ram (dieren in bijbel)

C. Openingszinnen
1. Hersenschimmen, J. Bernlef
2. De wetten, Connie Palmen
3. Beekman en Beekman, Toon Kortooms
4. Nooit meer slapen, Willem Frederik
Hermans
5. Het dagboek van Anne Frank, Anne
Frank
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6. Het hemelse gerecht, Renate Dorrestein
7. Supertex, Leon de Winter
8. The lord of the rings, John R.R. Tolkien
9. A Christmas carol, Charles Dickens
10. To kill a mockingbird, H. Lee
11. And then there was none, Agatha
Christie,
12. Die Leiden des jungen Werther, Johann
Wolfgang von Goethe
13. Das Parfum, Patrick Süskind
14. Madame Bovary, Gustave Flaubert
15. Sofies Verden (De wereld van Sofie),
Jostein Gaarder

D. Wat zegt U?
1. Vergiet (Brabants))
2. Wonderbaarlijk (Fries)
3. drachtige zeug (Brabants)
4. Kikker (Weerts)
5. Het kan niet (Fries)
6. Lieveheersbeestje (Weerts)
7. Groene kaas (Fries)
8. Veter (Weerts)
9. Goedaardig mannetje (Weerts) /
snoepje (onbekend)
10. Een negenoog (een soort pijnlijke
steenpuist) (Brabants)
11. Lesbienne (Haags)
12. Automatiek (Haags)
13. Het kan slechter (Brabants)
14. Pook (Brabants)
15. Voorerf van een boerderij (Weerts)

E. Rijgen
1. vuur
2. bier
3. hond
4. ijs
5. neus
6. voet
7. deur
8. beurs
9. pot
10. vogel
11. land
12. �

13. paard
14. agenda
15. wijn

F. Eva
1. Eerste vrouw die een nobelprijs won
2. Eerste vrouw in de ruimte
3. Eerste vrouw die Mount Everest be-
klom
4. Eerste zwarte vrouw die Miss Universe
werd (achternaam is trouwens
Commissiong)
5. Eerste blote vrouw op Ned. Televisie
6. Eerste vrouw die Atlantische oceaan
overvlogen is
7. Eerste vrouwelijke senator van New
York
8. Eerste vrouw die weggestemd werd bij
�Expeditie Robinson�
9. Eerste vrouw in lijn voor troonsopvol-
ging
10. Eerste presentatrice van Jeugdjournaal
11. Eerste vrouwelijke student in Neder-
land & $1^e$ vrouwelijke arts in Neder-
land
12. Eerste vrouwelijke voltijd hoogleraar
op TUE
13. Eerste vrouw die solo Atlantische
oceaan is overgesurfd
14. Eerste vrouwelijke premier ter wereld
15. Eerste
 vrouwelijke premier van Brittanië

G. Vroeger en Nu
1. Siam
2. Ecu
3. Raider
4. Leningrad
5. Kristiania
6. Barbier
7. Cape Kennedy (we bedoelden de
luchtmachtbasis)
8. El Pueblo del Rio Nuestra señora la
Reina de Los Angeles de la Porciúncula
9. Zuiderzee
10. Constantinopel

oplossing Kerstpuzzel
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11. Brilmij
12. Bruine heer
13. Dr. Foots (na rechtszaak van Dr. Pep-
per moest het �Dr.� van de naam af)
14. Saigon
15. Rtl Véronique

H. Filmpje
1. The Blair Witch Project
2. The Matrix
3. Never ending Story
4. Abeltje
5. Prince of Egypt
6. The fifth element
7. Scream
8. Modern Times
9. The name of the Rose
10. Spaceballs
11. The good, the bad and the ugly
12. X-men
13. The mask of Zorro
14. 2001: The Space Odyssee
15. E.T. (niet Alien: ET betekent Extra
Terrestrial, oftewel Buiten Aards.)

I. Lingo
1. Kerstpuzzel
2. Kanariepiet
3. Runderpoep
4. Aardige/Aarsvin/Marimba/Parfait/Va-
riant/Variola

5. Jeugdjournaal
6. Kruitdamp
7. Gemaal
8. Duitser
9. Winterjas
10. Negerzoen
11. Koopsompolis
12. Wiskundeleraar
13. Nagellak
14. Kruidenboter
15. Paddestoel

J. Vlekken
1. Brazilië
2. Iran
3. Griekenland
4. Cuba
5. Oman
6. Denemarken
7. IJsland
8. Egypte
9. Kamaroen
10. Turkije
11. Nederland
12. Tuvalu
13. Luxemburg
14. Rwanda
15. Liechtenstein
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De botsing
Judith Kennes

Toch snap ik het niet, telkens als
ik mijn eigen mailbox open, staat
bijna mijn hele inbox vol gespamt.
Maar als jullie mogen spammen,
naar supremum@gewis.win.tue
.nl, dan doen jullie het niet! Wie
heeft hier een logische verklaring
voor? Gelukkig wist ik nog een
mailtje van Arnout de Mooij van
de babbel af te plukken, hij is het
spammen tenminste nog niet ver-
leerd. Geniet ervan en niet met
mate!

Een man en een vrouw zijn betrokken ge-
raakt bij een auto ongeluk, het is een ern-
stig ongeluk. Allebei hun auto�s liggen in
de kreukels, maar gek genoeg is geen van
beiden passagiers gewond.
Nadat zij beiden uit hun auto zijn gekro-
pen, zegt de vrouw : �Dus u bent een man.
Dat is interessant. Ik ben een vrouw... Nou
nou nou, kijk nou toch is even naar onze
auto�s! Er is niets van over, maar gelukkig
zijn wij ongedeerd gebleven hè. Dit moet
wel een teken van God zijn, dat het voor-

bestemd was dat wij elkaar zouden ontmoe-
ten, vrienden zullen blijven en de rest van
onze dagen samen doorbrengen in alle
rust.�
De man antwoordt blij: �Ik ben het volko-
men met je eens. Dit moet gewoon een te-
ken van God zijn!�
De vrouw ging verder: �En kijk eens aan,
nog een wonder. Mijn auto is compleet ver-
nield, maar deze fles wijn is niet gebroken.
Ik weet wel zeker dat God wil dat we deze
wijn drinken op een goede toekomst sa-
men.� Dan geeft ze de fles aan de man. De
man knikt instemmend en glimlacht. Hij
opent de fles, drinkt hem voor de helft leeg
en geeft hem dan weer terug aan de vrouw.
De vrouw pakt de fles aan, doet onmiddel-
lijk de kurk erop en geeft hem terug aan de
man. De man vraagt verbaast : �Neem jij
niet?�
De vrouw antwoordt koeltjes:
�Neuh, ik denk dat ik gewoon op de politie
wacht.�

spam
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Deze keer ga ik het eens
niet over de 3+2-struc-
tuur hebben. Dit als af-
wisseling, en om de sim-
pele reden dat er genoeg

gebeurd naast 3+2.

Ten eerste wil ik melden dat de homepage
van de StudentenRaad eindelijk is
geupdated (ofzo, de spelling van dit woord
blijft discutabel). De pagina-opzet is ge-
maakt door Thomas van den Heuvel en
ondergetekende. Natuurlijk is de pagina nog
niet af �wanneer is een www-pagina af?�
maar het idee is duidelijk. Hoe bedoel je:
"wat moet ik nu met de StudentenRaad-
homepage?" Ik zal het even uitleggen: op
deze pagina is te vinden wat de SR doet,
van de notulen tot handige links, van een
ledenlijst tot een begrippenlijst. Kortom,
alles wat je nodig zou kunnen hebben. Ik
hoop dat de SR-page regelmatig bezocht
zal worden en misschien wel doorgroeit tot
de onderwijspagina. Tja, ik ben af-en-toe
behoorlijk naïef. Hoop doet leven, zeg ik
altijd maar.
Hoezo, "je weet niet waar de pagina is?"
Oh nee, dat had ik nog niet verteld. Nou,
dit grafische hoogstandje is te vinden op
http://www.win.tue.nl/sr/.

Industrieel Ontwerpen
Zoals jullie allemaal intussen wel zullen
weten zal 1 september de opleiding
Industrial Design van start gaan. Deze op-
leiding is een samenwerking van met name
Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en
Informatica. Om het netjes te stellen: �De
technische component wordt vorm gegeven
door studenten een keuze te laten maken

IO & OnderwijsPrijs
Jake de Oude � Onderwijs Commissaris

tussen één van de drie technische richtingen
Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en
Informatica. Daar volgen studenten een in
de loop van het curriculum afnemend aan-
deel aan vakken.� Studenten kunnen in het
eerste jaar zich inschrijven bij Informatica
en stromen na de propedeuse door naar IO.
�Naast uitgebreide aandacht aan techniek
wordt er ook aandacht besteed aan mens-
wetenschappen zoals psychologie. Ook
hier wordt grotendeels gebruik gemaakt van
bestaande kennis en expertise op de TU/e,
met name bij de faculteit TM en het IPO.�
Informatica is nog op een andere manier
betrokken bij IO. Afgezien van een hele
sloot vakken, leveren wij het eerste jaar
twee leden voor de FR van IO. Voor de stu-
denten zal dit Rinske de Jong zijn.
Oh ja, naast Industrieel Ontwerpen zal je
ook vaak de term Industrial Design tegen-
komen. Waarschijnlijk zullen deze termen
door elkaar worden gebruikt worden, en
zullen ze in de praktijk inwisselbaar zijn.
Officieel is het echter �de opleiding
Industrial Design aan de faculteit Industri-
eel Ontwerpen.�

Onderwijsprijs
Elk jaar geeft de StudentenRaad namens
alle studenten Wiskunde en Informatica de
Onderwijsprijs uit. Deze prijs wordt gege-
ven aan de docent of medewerker die zich,
volgens de studenten, het meest heeft inge-
zet voor het onderwijs op de faculteit. Dit
kan je OGO-tutor zijn, je afstudeer-
begeleider of die docent die zo geweldig
les geeft. Afgelopen jaar was R.R. Hooger-
woord, o.a. docent Operating Systems, de
gelukkige winnaar.

oc
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Hieronder zit er een strookje waarin je de
naam van jou gegadigde kunt invullen.
Vergeet niet een motivatie aan te geven:
waarom is de genoemde docent zo gewel-
dig? Opmerkingen zoals �Ze is gewoon kei-
lief� zullen echter niet echt zwaar meetel-
len, ben ik bang.
Je kunt natuurlijk ook een mailtje sturen
naar sr@win.tue.nl met alle informatie
daarin. Dit moet echter wel voor 28 maart
2001 gebeuren. Er zal een
OnderwijsprijsDoos staan waar alle inzen-
dingen in gedaan kunnen worden. De prijs
zal dan worden uitgereikt op 5 april 2001
tijdens de jaarlijkse Onderwijsprijs-Borrel.

Onderwijsprijs 2001
Nominatie Formulier

Ik nomineer hier bij:

voor de Onderwijsprijs W&I 2001.
Dit doe ik om de volgende redenen:

Inleveren voor 28 maart 2001!

StudentenRaad

Faculteit
Wiskunde en Informatica

 � Gijs met de winnaar van twee jaar
geleden, Jos Jansen.

oc ok � IO & Onderwijsprijs
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Eindelijk weer eens les
Frans Martens

Op een GEWIS-borrel was mij
ingefluisterd dat er een cursus
bierbrouwen nakende was. Inder-
daad hing er op een gegeven mo-
ment een lijst waarop je jezelf kon
inschrijven voor deze cursus. Ge-
lukkig was één van de Gijzen zo
attent om op de lijst de naam van
een ander door de mijne te ver-
vangen.

Er werd mij verteld dat de cursus onder
auspiciën van CMG in het gebouw van ST
gegeven zou worden. CMG is geen brou-
werij, maar een IT-bedrijf met een groot
gebrek aan mensen. Ik dacht: dat komt goed
uit want dan kan ik mij wat op de arbeids-
markt oriënteren. Je bent nooit te oud om
in de wereld rond te kijken. Ik heb overi-
gens al jaren een sollicitatie lopen als por-
tier bij een internetbedrijf, maar de sollici-
tatie blijft wat hangen omdat er nog geen
gebouw voorhanden is.

Een vluchtige blik in mijn agenda leerde
mij dat ik de cursusdag, 31 januari, gerust
vrij kon nemen en dat deed ik.  Ik zou wil-
len dat alle studenten ook zo van onder-
wijs hielden. Het was een heerlijk idee om
de echte verjaardag van Hare Majesteit met
onderwijs te vieren.
Op de grote dag zelf was ik stipt op tijd op
de afgesproken plaats bij ST. Het was een
practicumruimte met een inpandig
instructiezaaltje. De cursus begon precies
één kwartier te laat en ik zag voor mij al
mogelijkheden om cursusmanager bij CMG
te worden zodat dergelijke mistoestanden
niet meer voor zouden komen. Ter verde-
diging van CMG moet ik zeggen dat er om

tien over negen koffie was.

In dat instructiezaaltje kreeg ik in ieder ge-
val weer het oude vertrouwde studenten-
gevoel. Onze leraar, Emile, gaf een inlei-
ding in PSP, (Personal Software Process).
Hij deed een cursus van 10 dagen in een
uurtje, dus dat was voor een ouder iemand
als ik behoorlijk aanpoten.  Daarna belichtte
hij het bierbrouwproces en legde uit dat PSP
niet wezenlijk anders is dan PBP, Personal
Brew Process. Sterker nog: bij beide pro-
cessen is plannen belangrijk, kunnen de-
zelfde formulieren gebruikt worden én moe-
ten defects (storingen) vermeden en bestre-
den worden. Ik zal verder niet op de details
ingaan.
Na de theorie werden we naar de
practicumruimte gestuurd om zowel bier te
brouwen als aan PBP te doen. We moesten
ons in groepjes van vier à vijf mensen ver-
delen, waarbij bij mij meteen mijn muur-
bloempjessyndroom van de middelbare
school toesloeg. Gelukkig stond ik vlak bij
Jeroen, Niek en Rinske en wij vormden op
vrij natuurlijke wijze een groep. Tot mijn
verbazing deden we deze middag aan OGO
met als casus het efficiënt brouwen van bier.
(Misschien inderdaad een idee voor een
nieuw OGO-project? �Red.)
Eerst moest er een planning gemaakt wor-
den, maar hier trad bij ons het eerste defect
op. De groep splitste zich in twee doeners,
Jeroen en Niek, en twee theoretici, Rinske
en ik. Het maken van de planning was nogal
moeilijk gezien het grote aantal raadselach-
tige formulieren en kostte veel meer tijd dan
wij gepland hadden. Mij overviel hetzelfde
gevoel als in het begin van mijn studenten-

tegengif
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tijd toen ik geconfronteerd werd met dicta-
ten vol onbegrijpelijke formules. Eén van
de assistenten van Emile wist niet zo gauw
antwoord op onze vragen en ik zag mijn
kansen als cursusmanager stijgen. Emile
zelf bood uitkomst en, aangezien de prak-
tische helft van de groep al lang en breed
bezig was, hebben we door onze planning
niet al teveel schade opgelopen.

Toen de groepjes allemaal lekker bezig
waren en Emile het wat rustiger aan kon
doen, kwam hij naar mij toe met de vraag
of ik student was. Ik begon mijn antwoord
zorgvuldig te formuleren om mijn kansen
als cursusmanager niet te verspelen. Die
zorgvuldigheid was voor niets want ieder-
een in mijn omgeving begon genadeloos te
roepen dat ik een eeuwige student was.
Het is me al vaker opgevallen dat de so-
ciale controle losbarst op de momenten
waarop je die niet kunt gebruiken en dat

hij in geen velden of wegen te bekennen is
als hij zegenrijk werk kan verrichten. Mijn
droom ging in rook op en ik concentreerde
mij toen maar op het maken van bier.
Bij ons ging het brouwen van een leien
dakje alhoewel er nog twee defects optra-
den, te weten het een keer droog vallen van
de mout èn het niet meten van het soorte-
lijk gewicht van het eindproduct van die
dag.
Ik ben zo eerlijk over onze defects omdat
aan het eind van de dag er ook nog een eva-
luatie was waar ieder groepje zijn defects
moest prijsgeven. Het verbaasde me wel een
beetje dat de planning bij de andere groe-
pen geen aanleiding tot defects gaf. Vol-
gens mij hadden de andere groepen een
defect bij het herkennen van defects.
Van de cursusdag heb ik genoten en ik zie
al uit naar het proeven van het eindresul-
taat.

 - Roeren in een pan bier-to-be, met v.l.n.r.
Niek, Jeroen en Frans.
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Ballensorteerder
Supremum

Wij zijn blij, blij omdat jullie steeds
meer gemotiveerd zijn de puzzel
uit de Supremum te maken en
hem ook nog op te sturen! Na het
grote succes van de kerstpuzzel
hoop ik dan ook dat jullie met
hetzelfde enthousiasme aan deze
puzzel beginnen en de gevonden
antwoorden weer opsturen naar
supremum@gewis.win. tue.nl. Wij
zijn namelijk heel benieuwd wie
deze ballensorteerder, verzorgd
door dhr. Hilbers, goed weet op
te lossen!

Gegeven is een aaneengesloten rij van N
ballen die alternerend rood en blauw van
kleur zijn. Bijvoorbeeld voor N=5 kan de
rij beschreven worden door RBRBR. De
rij ballen moet nu gesorteerd worden in een
aaneengesloten rij van eerst alle rode en dan
alle blauwe ballen met de volgende spelre-
gel. Je mag twee naast elkaar liggende bal-
len verplaatsen mits hun kleur verschillend
is; hun volgorde mag daarbij niet veranderd
worden en het paar moet bij een andere bal
aangesloten worden.  Bijvoorbeeld voor
N=5 zijn 2 toegestane op elkaar volgende
operaties vanuit de begintoestand R..BRBR
en dan RRB..R, waarbij de punten (..) de 2
lege posities weergeven die ontstaan door
het verplaatsen van de 2 ballen.  Gevraagd
is een algoritme te ontwerpen dat voor wil-
lekeurige oneven N de begintoestand van
in kleur alternerende ballen overvoert in de
gesorteerde eindtoestand. Natuurlijk moet
je daarbij de correctheid van je oplossing
aantonen.

Voor de liefhebbers volgt hier nog een puz-

zel van heel ander kaliber, ingezonden door
Dennis van Oort. Goede oplossing hiervoor
kunnen uiteraard ook naar bovenstaand
emailadres worden gestuurd.

Back in October of 2000, Bill visited with
Ollie the Oracle to hear his predictions for
the upcoming U.S. Presidential election.
Bill commented, �I�m rather skeptical of
psychics, so are you willing to put your
money where your mouth is?�.
Ollie replied, �I�m 100 percent confident
in my psychic abilities.  I�m willing to bet
$1000 of my money against $100 of yours
that my prediction for the next U.S. presi-
dent will come true.�
Bill replied, �That�s pretty good odds,
especially considering that the recent polls
say that the election is too close to call.  Let
me make sure I understand you.  If you
predict the election correctly, I lose $100.
If you predict the election incorrectly, I win
$1000.�
�That�s right�, Ollie said with confidence,
�and all of the dollars will be in U.S.
currency.�
Bill couldn�t see any problem with the bet,
so he stated, �I agree. What�s your
prediction?�.

Ollie smiled and said, �Unfortunately, if I
told you my prediction, you may tell people
and change the future.  I will write my
prediction on a piece of paper and seal it
into an envelope. When the election is over,
we�ll open the envelope together and see if
my prediction is right.�

Bill was suspicious. �I know that magicians

puzzel
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can switch envelopes.  I am afraid I can�t
agree to those terms.�

Ollie replied, �What if I encrypted the
prediction and wrote it on a piece of pa-
per?  Then, the prediction will be in plain
view and can�t be changed. When the
election is over, I�ll tell you how the mes-
sage was encrypted, you can decrypt it, and
you�ll know that I didn�t change my
prediction.�.

Bill thought that the process sounded fair
enough and agreed to bet. Ollie left the
room for a while and returned a short time
later with a slip of paper with the following
two lines of text on it:

He gave the slip of paper to Bill, they shook
hands, and departed.

After George Bush was elected president,
Bill and Ollie got together to settle the bet.

�I tried to decrypt the prediction, but I
couldn�t,� Bill admitted.

�I didn�t want you to know my prediction
until after the election, so I used something
a little more complex than a simple
substitution cipher.�, replied Ollie with a
smile.  �Notice that there are two lines of
characters.  To decrypt the text you have to
convert each letter and space in each line
into a number from 0 to 26. The space is 0,
the A is 1, the B is 2, and so on. You then

subtract the number in the second line from
the number just above it in the first line.
Finally, you convert the difference back into
a letter or space.  If the difference turns out
to be less that 0, or more than 26, you add
or subtract 27 until you get a number in the
range of 0 to 26.  For example, the first
character in the first line is �H�, which is
the eighth letter of the alphabet.  The first
character in the second line is �A�, which
is the first letter of the alphabet.  Subtract
one from eight to get seven.  The seventh
letter of the alphabet is �G�, which is the
first letter of the prediction.  Except for a
simple substitution cipher, nothing could
be more straight forward.

Bill decrypted the message while Ollie
watched.  The result was:

GEORGE BUSH WILL BE ELECTED
THE NEXT PRESIDENT

�Darn!�, exclaimed Bill, �I was hoping that
your message would be wrong, or at least
ambiguous.� Bill paid Ollie the $100.

After Bill left, Ollie chuckled, �There�s a
sucker born every minute!�

What was Ollie�s scam?

HPBRFRRPGWNDLAFPDQPGERZORYRWAFEGQPJAFNIQLRSJPZ
A K N  Z M R N M D F D P S U D D O K G  F U L Y T N W H Y
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Scientific Computing
prof. dr. R.M.M. Mattheij

Van alle naoorlogse ontwikkelin-
gen is de indrukwekkende op-
komst van de computer wel de
meest spectaculaire geweest.
Door hun als typemachine ver-
momde PC en met vrijwel geen
elektronisch product zonder pro-
cessor en (embedded) software,
beseffen veel mensen nauwelijks
meer dat een computer eigenlijk
alleen maar een snel rekenbeest
is.

De eerste elektronische rekenmachines (een
term die in onbruik is geraakt) werden ont-
wikkeld om de steeds complexere wiskun-
dige problematiek numeriek te kunnen op-
lossen. Hierbij moesten allerlei beperkin-
gen voor lief worden genomen. Simpelweg
waren dit (en zijn dit nog steeds) de ein-
digheid van de rekenmachine: de geheugen-
capaciteit, de rekensnelheid en de
getallenrepresenteerbaarheid. Het vakge-
bied dat zich hiermee bezig hield werd
doorgaans met numerieke wiskunde aange-
duid (en leerstoelen soms met kleurrijke
namen als electronisch rekenen). In de vijf-
tiger jaren ontwikkelde zich geleidelijk hier-
uit de informatica als zelfstandige disci-
pline.

De numerieke wiskunde komt voort uit de
behoefte wiskundig geformuleerde proble-
men getalsmatig op te lossen. Deze behoefte
is natuurlijk niet iets van de laatste vijftig
jaar. Al in Babylonische tijden werd er prak-
tisch gerekend en in feite is de ontwikke-
ling van de calculus hand in hand gegaan
met het ontwikkelen van allerlei reken-
methoden om problemen numeriek te kun-

nen oplossen. Omdat deze problemen door-
gaans uit de natuurwetenschappen voort-
kwamen, meer in het bijzonder via het ma-
thematisch modelleren van allerlei fenome-
nen, heeft er altijd een sterke nadruk gele-
gen op het oplossen van
differentiaalvergelijkingen en alles wat
daarmee samenhangt.

Een numeriek wiskundige ontwerpt dan ook
algoritmen, analyseert deze en zorgt even-
tueel voor implementatie. Hierbij moeten
vaak andere wegen bewandeld worden dan
de meest voor de hand liggende. De ein-
digheid van het geheugen en de reken-
snelheid zijn min of meer universele be-
perkingen voor alle disciplines die zich op
een of andere manier met de computer be-
zighouden. Bij numerieke wiskunde komt
daar ook nog eindigheid van de wiskun-
dige vorm en de getallenrepresentatie bij.
Het eerste heeft te maken met het feit dat
veel begrippen via een limiet gedefinieerd
zijn (denk maar aan afgeleide of integraal,
maar ook een oneindige som). Omdat dit
door iets eindigs vervangen moet worden
ontstaan er fouten. Hoe beter de afgeleide
bijvoorbeeld benaderd wordt des te beter
is de uiteindelijk verkregen oplossing (dit
geeft dan aanleiding tot onderzoek naar
convergentie van methoden). De eindigheid
van de getallenrepresentatie maakt dat er
altijd met niet exacte (dus onjuiste) getal-
len gewerkt moet worden. De hieruit voort-
komende rekenfouten beheersen is een van
de belangrijkste opgaven van een numeriek
wiskundige.

Inmiddels zijn er voor tal van problemen

leerstoel inform
atica



geweldig mooie, snelle en robuuste metho-
den ontwikkeld en in de vorm van software
voor iedereen toegankelijk. Zo zitten op een
zakjapanner allerlei numerieke
benaderingsalgoritmen en zijn er tal van
pakketten op de markt die, doorgaans met
succes, numerieke �oplossingen� van aller-
lei problemen geven. Helaas (of wellicht
gelukkig voor de wiskundige) gaat het ook
vaak niet zo goed. Dit is vooral het geval
bij ingewikkeldere problemen. Weliswaar
is de wiskunde achter een methode gene-
riek, maar eisen de toepassingen vaak veel
maatwerk. De snelle ontwikkeling van we-
tenschap en techniek hebben ook de nume-
rieke wiskunde mee laten evalueren. Door-
dat modelleren van de problemen en de
daarbij behorende inzichten een steeds in-
dringender rol zijn gaan spelen is het nood-
zakelijk geworden deze vakspecifieke ar-
gumenten mee te nemen bij het ontwikke-
len van numerieke methoden. Vandaar dat
men tegenwoordig liever van scientific
computing spreekt. Hierbij wordt het ge-
heel van modelleren, analyseren, numerieke
methoden ontwerpen/aanpassen, simuleren
en vaak ook visualiseren bedoeld.

Het belang van het vakgebied kan moeilijk
overschat worden. Alleen dankzij de vaak
zeer ingenieuze numerieke methoden die
er zo in de loop der tijden ontwikkeld zijn,
is het mogelijk efficiëntere vliegtuigen te
ontwerpen, nieuwe materialen te maken, het
weer te voorspellen, schonere verbranding
te krijgen, ja zelfs snellere computers te
maken. Het kenmerk van al deze voorbeel-
den is de wiskundige modellering die aan-
leiding geeft tot (ingewikkelde)
differentiaalvergelijkingen die, nadat ze
�discreet� gemaakt zijn weer leiden tot reus-
achtige stelsels vergelijkingen. Zowel het
�discretiseren� alsook het efficient en sta-

biel (d.w.z. zonder significant effect van
afrondfouten) oplossen van de optredende
stelsels levert boeiende vraagstukken op.
Daarmee snijdt het mes ook aan twee kan-
ten. Want goede methoden leveren ook de
voldoening van direct zichtbare resultaten.
Op deze manier gezien is scientific
computing een ingenieursbezigheid par
excellence.

De bovenvermelde voorbeelden spelen al-
lemaal een rol bij het onderzoek in de
scientific computing groep van onze facul-
teit. Er is voor een aantal industriele
aandachtsgebieden gekozen waarop een
zekere expertise ontwikkeld is, die nodig
is om met succes met vakmensen uit dat
gebied te kunnen communiceren. Zo wordt
er aan schoepen van gasturbines,
keramische materialen, verbranding,
geofysische stromingen en halfgeleiders
gerekend. Deze projecten hebben vanuit de
wiskunde gezien veel gemeen. Zo wordt er
aan  methoden gewerkt die het mogelijk
moeten maken in een 3D model detail-
fenomenen mee te kunnen nemen. Tot nu
toe vraagt dit een te groot geheugenbeslag,
maar de door ons ontwikkelde methode
maakt het mogelijk in de toekomst veel klei-
nere rekenroosters (de punten waarop het
probleem gediscrediseerd wordt) mee te
nemen. Daarnaast kan het uitstekend
geparallelliseerd worden. Van een vakge-
bied als boven beschreven kan verwacht
worden dat interdisciplinaire samenwerking
erg belangrijk is. Er bestaan dan ook tal van
concrete samenwerkingsverbanden binnen
de TUE, met de industrie en binnen Eu-
ropa, zichtbaar via een veertiental AIO/OIO
projecten.

Het ziet er naar uit dat de vraag naar dit
soort (multidisciplinair) werk alleen nog
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In Memoriam
Op 14 januari is Eelco Oosterwaal door een tragisch on-
geval om het leven gekomen. Eelco was zes jaar lang stu-
dent aan onze faculteit en lid van GEWIS. Hij was bezig
om zijn afstudeerwerk bij Philips Research af te ronden,
en verwachtte zeer binnenkort afgestudeerd te zijn. Het is
verschrikkelijk dat hij zo vroeg al uit het leven getrokken
is. Wij wensen zijn familie en iedereen die hem kende
veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Namens Studievereniging GEWIS,

Marc de Rooij,
Voorzitter

maar zal toenemen. Voor afgestudeerden lig-
gen de banen voor het oprapen, zowel  bij
overheid, bedrijven als GTI�s. Hoewel niet
alleen wiskundigen zich met scientific
computing bezig houden, is hun bijdrage
aan de ontwikkeling van het vakgebied es-
sentieel geweest. Zo zijn de echt grote door-
braken, bijvoorbeeld het uitbouwen van de
eindige elementen methoden tot wat ze nu
zijn of de snelle methoden voor het oplos-
sen van grote ijle stelsels, door wiskundi-

gen tot stand gebracht. Daarom zal er ook
in het onderzoek in de toekomst een grote
behoefte blijven aan wiskundigen.

Wie meer wil weten kan eens langs de pos-
ters lopen op vloer acht (zuidkant) en/of
een van de numeriek wiskundigen daar aan-
spreken. Verdere informatie kan ook ver-
kregen worden op de webpagina
www.win.tue.nl/~scg.

leerstoel informatica � Scientific Computing
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Kan Ik Ook Chippen?
Jake de Oude � geen BIEC-lid

opgeschreven. Daarna worden deze gerang-
schikt op must have, should have en may
have. Oftewel: op prioriteit en haalbaarheid.

Met deze bouwstenen wordt het uiteinde-
lijke produkt gebouwd. De studenten van
verschillende studierichtingen brengen elk
hun eigen expertise mee. De één zegt iets
over de hardware, de ander over de soft-
ware. De verschillende rollen worden in
zo�n proces vaak automatisch gespeeld door
verschillende personen. De één is proces-
bewaker, de ander is uitvoerder.
De case was interessant, maar wel erg kort.
Dit gaf het geheel een tijdsdruk die in �de
grote-mensen-wereld� natuurlijk ook aanwe-
zig is.
Terwijl de deskundigen van CGE&Y de
oplossingen beoordeelden op o.a.
haalbaarheid en originaliteit kregen de deel-
nemers een korte presentatie over manipu-
latie in het bedrijfsleven. De presentator was
een echte entertainer en legde veel nadruk
op soft skills.

Afsluiting
De jury nomineerde drie groepen die wer-
den gevraagd om een korte presentatie te
geven over de ontwikkelde producten. De
uiteindelijke evaluation by peers was wel
erg grof: de groep die het hardst riep, die
won. Uiteindelijk kreeg elke groep nog een
een leuke gadget dus niemand hoefde be-
droefd naar huis.
Het leed werd ook verzacht door de borrel
en het uitstekende buffet die klaar stonden.
Lekker  drinken en eten sluitten de dag uit-
stekend af. Bij deze nog een, ietwat laat,
compliment aan de organisatoren van deze
dag.

Wisten jullie dat GEWIS ook wel
eens iets anders deed dan poolen,
zeilen en borrelen? Niet? Hier
volgt een beschrijving van een
ander soort activiteit.

Ergens in het eerste trimester nam Cap
Gemini Ernst & Young (CGE&Y) contact
op met Thor, Van der Waals en GEWIS.
Het doel: het organiseren van een dag waar-
bij studenten kennis konden maken met
CGE&Y. Dit moest gebeuren op een andere
manier dan een dag saaie lezingen. Studen-
ten zitten hier nl. niet op te wachten. Ze
willen dingen doen.
Na veel brainstormen en plannen door de
drie verenigingen en CGE&Y was het 17
januari zover. Rond het middaguur werden
de deelnemers welkom geheten in de
Dorgelozaal. Na een inleidend praatje werd
er een uitstekende lunch geserveerd. Daarna
werden er groepjes gevormd van ongeveer 6
personen elk, waarin elke studie minstens
één vertegenwoordiger had. Dit was van te
voren gepland: studenten kunnen altijd sa-
menwerken met studiegenoten, maar multi-
disciplinair werken gebeurt bijna nooit.

De case
De groepen moesten een case oplossen deze
dag. Het probleem was uit de praktijk is
gegrepen. De politie wilt een apparaat wat
allerlei verschillende soorten informatie moet
kunnen opvragen uit allerlei verschillende
databases. Het apparaat moet draagbaar zijn,
hufter proof, makkelijk te bedienen en mag
vooral niet teveel kosten. Elke politieagent
moet namelijk zo�n thingy ontvangen.
Daar ligt de opdracht... wat nu te doen?
Brainstormen! Alle ideeën en eisen worden

ac
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Netwerkbeheer/netwerkbeheersing

Ernst & Young - Gerard Persoon

Soms loopt informatie te makke-
lijk door netwerken heen. Zolang
de stromen lopen zoals organisa-
ties willen en verwachten is dit
een gewenste situatie. Bij onder-
zoeken die door EDP auditors wor-
den uitgevoerd blijkt dat informa-
tiestromen onverwachte wegen
kunnen nemen door netwerken
met als gevolg: een beveiligings-
probleem.

Organisaties zijn zich al langer bewust van
de risico�s die bestaan dat interne medewer-
kers via het netwerk toegang krijgen tot veel
informatiestromen waartoe ze om interne
beveiligingsredenen niet zijn geautoriseerd.
Bijvoorbeeld via een eenvoudig van het
Internet te downloaden sniffer-programma.
Hiermee kunnen ze het verkeer op het net-
werk afluisteren en vaak wachtwoorden
voor verschillende applicaties achterhalen
en daardoor bijvoorbeeld de financiële ad-
ministratie wijzigen.
Ook komt het voor dat medewerkers per
ongeluk een DHCP server op hun PC in-
stalleren waardoor een groot aantal PC�s
een ongeldig IP adres krijgen en niet meer
kunnen communiceren. Hoewel dergelijke
zaken grote gevolgen kunnen hebben zijn
ze binnen de organisatie oplosbaar. In de
huidige e-everything wereld hebben orga-
nisaties aan interne netwerken niet meer
genoeg en gaan ze hun tentakels naar bui-
ten spreiden. Er ontstaat een grote behoefte
aan directe communicatie met klanten via
het internet, waardoor informatiestromen
over het Internet gaan lopen. Er ontstaat ook
een behoefte om zich op kerntaken te con-
centreren en om de overige taken uit te be-

steden. Dit levert communicatie op met
andere organisaties met soms verregaand
vervlochten netwerken. Medewerkers zijn
vaak op pad, reizen de gehele wereld over
of werken thuis. Om in contact te blijven
met de organisatie, worden
inbelvoorzieningen, Wireless Application
Protocol (WAP)-toegangen en dergelijke
gerealiseerd. Het uiteindelijke gevolg van
al deze ontwikkelingen is een grote groei
van externe koppelingen in systemen van
organisaties.

Regels
Bij inspectie van de firewall ten behoeve
van externe koppelingen blijken vele hon-
derden rules aanwezig te zijn. Een van de
netwerkbeheerders weet alle IP adressen uit
zijn hoofd en weet precies waar de regels
toe dienen. Inmiddels heeft hij aangeven
een andere baan gevonden te hebben. Ho-
pelijk heeft hij nog genoeg tijd beschikbaar
om al zijn kennis vast te leggen. Verder blij-
ken een aantal rules aanwezig te zijn met
de omschrijving �test� en �te verwijderen�.
Hoewel deze aanvankelijk een goede reden
hadden is nooit een aanvraag ingediend om
ze weer uit de firewall te halen nadat de
behoefte eraan was vervallen.
Diverse medewerkers werken regelmatig
thuis en bellen dan in op het bedrijfsnetwerk
om e-mail uit te wisselen. Daarnaast heb-
ben ze ook een kabelmodem om snel toe-
gang te krijgen tot het Internet. Hoewel ze
eigenlijk niet tegelijkertijd hun
kabelmodem mogen inpluggen en mogen
inbellen wordt dit wel eens vergeten. Tot
op heden is nog onbekend hoeveel hackers
hebben geprobeerd binnen te komen via het

bedrijfsartikel
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Internet, via het kabelmodem, via de PC
van de medewerker, via het modem en via
de inbelserver van de organisatie.

Bewustwording
Kortom organisaties worden zich bewus-
ter van de risico�s die inherent aan het ge-
bruik van netwerken en externe koppelin-
gen vast zitten. Internet vormt hierin aan
katalyserende factor omdat het de reeds
aanwezige risico�s zoals afluisteren van een
verbinding of je voordoen als iemand an-
ders, extreem uitvergroot. Ook verlaagt het
de drempel voor hackers: een overvloed aan
informatie is verkrijgbaar en Internet is een
verzamelplaats voor hackers bij uitstek ge-
worden. Verder zijn eenvoudig te gebrui-
ken hack-hulpmiddelen beschikbaar. Door
gratis Internet en Internet cafe�s vormen de
kosten geen belemmering meer voor jonge
hobbyisten.
Inmiddels hebben actieve beheerders de
eerste maatregelen al getroffen en zijn tien-
tallen firewalls geïnstalleerd waardoor kri-
tische systemen slechts bereikbaar zijn na
het passeren van zeven firewalls. Door het
achter elkaar plaatsen van een groot aantal
firewalls neemt de beveiliging niet zonder
meer toe; in tegendeel: om de constructie
überhaupt te laten werken worden soms
grote gaten in de firewalls gemaakt.
Om de externe mail uitwisseling te beveili-
gen wordt encryptie gebaseerd op PKI ge-
baseerde certificaten in combinatie met S/
MIME toegepast. Echter, zoals encryptie
expert Bruce Schneier treffend aangeeft:
�Certificates aren�t like some magic security
elixir, where you can just add a drop to your
system and it will become secure.� (C.
Ellison and B. Schneier,
www.counterpane.com/pki-risks.html). Om
een public key infrastructuur (PKI) goed te

laten werken zijn veel procedures en con-
troles nodig. Het ontbreken van deze pro-
cedures en controles geeft een onterecht
gevoel van veiligheid.
Als er grote financiële belangen mee zijn
gemoeid, zoals de beveiliging van finan-
ciële transacties, moet rekening worden
gehouden met het feit dat de gebruikte
sleutellengte te klein blijkt te zijn of dat de
sleutel van de �certificate autority� (CA)
wordt achterhaald. Hiervoor moeten pro-
cedures klaar liggen om tijdig de oude cer-
tificaten te blokkeren en een vervangende
oplossing aan te bieden.Communicatie pro-
tocollen worden verder ontwikkeld om hin-
derpalen zoals firewalls te omzeilen. Een
voorbeeld hiervan is HTTP-streaming
waarmee real-time audio toch door een
firewall is te leiden. Erg handig voor de
gebruikers maar de risico�s die hiermee
gepaard gaan blijven toenemen.
Een netwerk beheren is bij de toenemende
risico�s en afhankelijkheid niet meer vol-
doende. De behoefte ontstaat naar de over-
treffende trap hiervan namelijk �beheer-
sing� ofwel het Engelse �control�. Hierbij
wordt verder gekeken dan naar technische
beveiligingsmaatregelen zoals firewalls en
encryptie en wordt actief omgegaan met alle
risico�s rondom netwerken. Deze risico�s
kunnen worden ingedeeld met behulp van
de categorisering in kwaliteitscriteria be-
schikbaarheid, integriteit en
vertrouwelijkheid.
Om actief om te gaan met risico�s die op-
treden bij externe koppelingen van netwer-
ken dient periodiek te worden vastgesteld
of alle risico�s nu wel worden afgedekt met
de juiste set van maatregelen conform het
binnen de organisatie vastgestelde
(beveiligings)beleid. Het vaststellen en ana-
lyseren kan gebeuren binnen de organisa-
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tie, bijvoorbeeld door de netwerkbeheerder
of beveiligingsfunctionarissen. Steeds va-
ker merken organisaties die EDP audit dien-
sten aanbieden dan ook dat externe hulp
wordt ingeroepen.

Audit
Een veel gevraagde �hulp� is een audit naar
de beveiliging van het netwerk. Hierbij
wordt door een externe partij in kaart ge-
bracht hoe het netwerk is ingericht, welke
informatiestromen er over lopen en welke
eisen er worden gesteld aan het netwerk.
Verder wordt nagegaan hoe het netwerk is
beveiligd en hoe het wordt beheerd.
De aangetroffen situatie wordt afgezet te-
gen een normatieve set van maatregelen
gebaseerd op richtlijnen vanuit de organi-
satie en geaccepteerde beveiligings- en
beheerstandaarden. Hiermee wordt een in-
zicht gekregen in de risico�s die de organi-
satie nog loopt, ondanks de reeds genomen
maatregelen.
De auditor zal altijd aangeven op welke
wijze de risico�s kunnen worden beperkt
door het doen van een aantal aanbevelin-
gen. Het is vervolgens aan de organisatie
om te beslissen of ze de risico�s willen ne-
men of willen verminderen. Als ze risico�s
willen verminderen is het ook aan de orga-
nisatie om te beslissen welke verbeterin-
gen worden uitgevoerd.
Een variant op een audit waarvoor de be-
langstelling sterk toeneemt is de zoge-
naamde penetratrietest, hack-poging ofwel
eXtreme hack. Met een dergelijke test wordt
proefondervindelijk vastgesteld hoe het
staat met de beveiliging van een netwerk.
In een eenvoudig vorm wordt een security
scanner losgelaten op een firewall. In een
meer uitgebreide vorm wordt via een �tiger
team� een gestructureerde aanval uitge-

voerd op een netwerk, vooral gericht op
externe verbindingen. Een penetratietest
vormt echter geen vervanging van een audit
maar bestaat daar naast. De test kan wor-
den uitgevoerd door de organisatie zelf of
door een onafhankelijke partij.

Controlecyclus
Een hulpmiddel om het overzicht te hou-
den over de netwerk risico�s, maatregelen,
audits en penetratietesten is een controle
cyclus, waarbij de eisen aan de informatie-
stromen, netwerken en netwerkkoppelingen
expliciet worden vastgelegd. Een voorbeeld
hiervan is de benodigde mate van beveili-
ging. De eisen worden afgeleid van de pro-
cessen die in de organisatie aanwezig zijn
en dienen ook voor de gebruikers van het
netwerk zinvol en hanteerbaar te zijn.
Hierna worden key performance indicators
gedefinieerd, welke het management een
goed inzicht geven in de status van het net-
werk. Een voorbeeld van een KPI is het
percentage externe verbindingen dat niet
aan de gestelde eisen voldoet. Vervolgens
worden regelmatig gegevens verzameld uit
verschillende bronnen. Deze bronnen om-
vatten onder andere incident rapportages,
configuratie controles, audits, en security
scans. Na omzetting van deze gegevens in
rapportages en KPI waarden zijn ze bruik-
baar voor het management om het beheers-
proces te sturen.
Om te voorkomen dat informatie te mak-
kelijk door netwerken heenloopt en weg-
lekt naar ongewenste plaatsen dient regel-
matig aandacht te worden besteed aan de
gelopen risico�s teneinde vast te stellen dat
de genomen maatregelen nog afdoende zijn.
Belangrijke hulpmiddelen hierbij zijn (ex-
terne) audits, (externe) hack-pogingen en
een controle cyclus.
De auteur, ir. G.L.A. Persoon Re, is senior
EDP Auditor bij Ernst & Young EDP Audit
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Europese Week Eindhoven 2001
Marianne van Putten

Van 2 t/m 6 april zal weer de
tweejaarlijkse Europese Week
plaatsvinden. Hierbij komen zo�n
400 studenten uit heel Europa
naar Nederland om hier congres-
sen en workshops te volgen, ex-
cursies te maken en te feesten.

Een jaar lang zijn er 20 man bezig geweest
om er weer een fantastische week van te
maken. Alleen tijdens de week kunnen zij
het niet alleen af. De deelnemers worden
namelijk in groepen van een man of 10-15
verdeeld en moeten (net als tijdens de intro,
maar dan leuker) de hele week begeleid
worden door Eindhovense studenten. Ver-
der zijn er een stuk of 100 Eindhovense stu-
denten nodig als crew om bijvoorbeeld te
tappen op het woensdagavondfeest of ba-
gage van deelnemers met een busje naar hun
slaapplaatsen te  brengen. En als laatste: al

die Europese studenten moeten die slaap-
plaatsen natuurlijk wel hebben. Ze worden
ondergebracht in studentenhuizen. Dus als
je nog plaats hebt voor 2 of meer mensen,
laat het even weten. Je hoeft er nauwelijks
iets voor te doen, want ze krijgen van ons
eten.
Ben je misschien geïnteresseerd in één van
bovenstaande dingen, kom dan een keertje
langs op onze borrel en spreek iemand met
een rode blouse aan. De EWE-borrel is op
de volgende data vanaf 22.30 uur in de
Santé: 7 en 21 februari en 7 en 21 maart.
Voor meer info of als je je op wilt geven als
begeleider (dit moet i.v.m. veel animo wel
snel), medewerker of gasthuis kan je kij-
ken op www.ewe2001.com of bellen naar
het Europese Week-hok: 2474750. Langs-
komen (in E-hoog 6.08) kan natuurlijk ook.

strip -  Truong Dang

agenda
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Agenda
Supremum

Donderdag 22 maart 2001:
Lezing van Prof.Dr.Ir L.M.G. Feijs
Embedded systemen bieden de helpende
hand EESI, om 17.00 uur

Zaterdag 24 en zondag 25 maart 2001:
Reis naar Berlijn (Gemekker)

Donderdag 5 april:
OnderwijsprijsBorrel, 16.30 uur bij GEWIS
(StudentenRaad)

Donderdag 12 april 2001:
9e Lustrum TU/e: Gala voor studenten

Maandag 16 april t/m vrijdag 11 mei 2001:
Studiereis naar China (Chireco)

Maandag 23 april t/m vrijdag 27 april 2001:
Wervingsdagen: Gesprekkendagen

Zaterdag 29 april 2001:
Batavierenrace 2001

Zondag 15 juli t/m zaterdag 28 juli:
Hongarije uitwisseling (HongCo2001)

Kaleidoscoopdag
Kaleidoscoopdag Commissie UT

Ieder jaar organiseert een studie-
vereniging van een Nederlandse
universiteit,  in samenwerking
met het Wiskundig Genootschap,
een Kaleidoscoopdag. Tijdens dit
landelijk wiskundig symposium
wordt een actueel onderwerp op
het gebied van de wiskunde door
diverse sprekers belicht.

Het thema van de Kaleidoscoopdag 2001
zal �Cryptografie� zijn. Dit symposium zal
op 3 mei plaatsvinden op de Universiteit
Twente in Enschede.
Onderwerpen die aan bod komen zijn:

Theoretische inleiding;
Watermerken van CD-roms en

kopi\:eerbeveiliging op videobanden
(Philips);

Cryptografie bij Defensie (Ministerie
van Defensie).
Er komen nog een tweetal onderwerpen bij
die nog niet vastgelegd zijn. Te zijner tijd
zullen posters en flyers verschijnen op de
publicatieborden in jullie gebouw.

Als je vragen hebt kun je ons altijd mailen
op: kaleidoscoopdag@math.utwente.nl
Hopelijk tot ziens op 3 mei.
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