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Hugo Jonker

Prettige Kerstdagen allemaal!
Om de lange kerstvakantie
door te komen, hebben we
speciaal voor jullie een spe-
ciale kerst-Supremum met als
thema 'Samen' uitgebracht.

En dit is niet zomaar een
Supremum � tegengif, van de decaan, van de
voorzitter, cultuur (met dank aan Jake) ben je
wel van ons gewend, maar wat dacht je van
een geheel nieuwe rubriek 'spRemco'? Wil je
nog meer nieuws? Goed, doen we er een nieuwe
column 'Alain op de weereld' bij. Nog niet ge-
noeg? Dan hebben we met veel dank aan Peter
en Sander een dijk van een kerstpuzzel voor
je.

Maar deze Supremum is niet alleen vanwege
zijn inhoud speciaal. Vlak nadat de vorige edi-
tie uitkwam hebben Judith, Jake en Rob af-
scheid genomen van de redactie. Daarbovenop
is er nog een hoofdredacteurswissel geweest
(Jan van Thiel is onze nieuwe hoofdredacteur).
Namens de redactie wil ik Judith, Jake en Rob
hartelijk danken voor hun vele en harde werk
in het afgelopen jaar. We zullen jullie inzet voor
de redactie en jullie gezelligheid binnen de re-
dactie missen.

Rest mij nog om afscheid van jullie te nemen.
Na twee en een half jaar ( of is het langer?) is
het wel genoeg geweest. Ik heb erg veel plezier
gehad en veel geleerd, maar nu mag iemand
anders. Ik hoop dat jullie tevreden zijn over de
veranderingen die sinds het A4 formaat zijn
doorgevoerd � ik ben het in ieder geval wel.
Ook hoop ik, dat de redactie binnenkort ver-
sterkt wordt met enthousiaste mensen (je kunt
altijd contact op nemen met Jan of mailen naar
supremum@gewis.nl).

De beste wensen en tot op de nieuwjaarsborrel!
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Martijn Wolfs � voorzitter GEWIS

Uit het commissie-
reglement van de
Supremum: "Van de
voorzitter: Hierin ver-
haalt de voorzitter van
GEWIS over het reilen
en zeilen van de vere-
niging." Een stukje

over de gang van zaken binnen GE-
WIS dus. Verder is het thema van
deze Supremum "Samen". Ik zal pro-
beren het doel en het thema in deze
"Van de voorzitter" te verwerken.

Bij het horen van het woord "samen" denk ik
ten eerste aan het ondernemen van activiteiten
met een groepje mensen. Zoals jullie weten
wordter binnen GEWIS behoorlijk wat onder-
nomen. Er vinden jaarlijks een hoopactiviteiten
plaats waar we dan samen van kunnen genie-
ten. Een voorbeeld is de follow-up die nog
vers in mijn gedachten aanwezig is. Een lekker
weekendje weg met een grote groep mensen,
elkaar wat beter leren kennen en vooral genie-
ten. Deze activiteit werd opgezet door de
Intro01, de commissiedie ook zorgde dat ie-
dereen van de introductieweek op de TU/e kon
genieten. Samen hebben ze zich ingezet voor
het goed laten verlopen van deze activiteiten.

Natuurlijk hebben er ook een hoop andere ac-
tiviteiten plaatsgevonden. Alle georganiseerde
activiteiten vergen echter wel wat inzet. Inzet
van leden die zich willen verenigen in een com-

missie en bereid zijn zich in te zetten voor de
doelen die de vereniging zich gesteld heeft. Deze
Supremum zou bijvoorbeeld niet bij jullie in
de bus vallen zonder een commissie.

Hiermee kaart ik één van de problemen aan
waar het 20e bestuur van GEWIS, net als voor-
gaande besturen, mee te maken heeft. Het vin-
den van mensen die zich in willen zetten voor
de wat serieuzere commissies is weer moei-
lijk. Zo zijn er mensen nodig die voor voort-
gang van het verenigingsblad willen zorgen,
mensen die zich bezig willen gaan houden met
een jaarboek of een buitenlandse excursie, en-
zovoort.

Heb je tijd en zin om buiten je studie wat op
de universiteit te doen? Lijkt het je leuk om de
doelstellingen van de vereniging waar te ma-
ken? Trekt het je aan om in contact te komen
met andere actieve leden om er samen voor te
zorgen dat GEWIS dit jaar en in de toekomst
de dingen kan blijven doen die GEWIS in het
verleden gedaan heeft? Loop dan de GEWIS-
ruimte binnen en spreek mij, of een ander be-
stuurslid, aan en vraag naar de mogelijkheden.

Hiermee wil ik dit stukje weer afsluiten. Ik
verheug me alweer op het volgende stukje voor
de Supremum waarin ik jullie weer zal probe-
ren op de hoogte te houden. Veel plezier met
de rest van deze Supremum en tot de volgende
keer.
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van de decaan
Onderwijsvisitatie Wiskunde

prof.dr. J. K. Lenstra � decaan faculteit W&I

GEWIS geeft puzzels op. Voor het
jaarboek moest het over "idealen"
gaan. Nu is het thema "samen". Prik-
ken ze in een woordenboek?
"Sigaar", "bouwput", "afzuig-
installatie", "buikriem", "overlast",
ik kan nog wat tegemoet zien.

Het belangrijkste wat wij, studenten en do-
centen in Wiskunde en Informatica, samen heb-
ben is het onderwijs. Daarom gaat het nu over
de onderwijsvisitatie Technische Wiskunde.

Elke universitaire opleiding wordt elke vijf jaar
beoordeeld. Er wordt dan een commissie inge-
steld, die een handelsreizigersroute afreist langs
alle plaatsen waar je, in dit geval, wiskunde of
technische wiskunde kunt studeren. Op 25 en
26 oktober was Eindhoven aan de beurt. Vijf
hoogleraren, een studente uit Leiden en een
secretaris van de VSNU, onder aanvoering van
onze eigen emeritus Jack van Lint, spraken
met studenten, afgestudeerden, werkgevers,
docenten, onderwijscoördinatoren, de
opleidingsdirecteur, het faculteitsbestuur en de
rector. Aan het eind van de tweede dag brach-
ten ze een voorlopig eindrapport uit, waaruit
ik enkele punten licht.

� Het algemene oordeel is uiterst positief. De
faculteit heeft gekozen voor een opleiding
in de industriële en toegepaste wiskunde en
die keuze consequent uitgewerkt. De afge-
studeerden vinden gemakkelijk hun weg.

� Het College van Bestuur dient erop toe te
zien dat wiskunde-onderwijs, ook aan an-
dere faculteiten, gegeven wordt door wis-
kundigen die actief zijn in onderzoek.

� Het modelleren is een heel belangrijk ele-
ment van de opleiding. Daarnaast moet er
aandacht zijn voor geavanceerd bibliotheek-

gebruik en rapporteren in
het Engels. Het gebruik van
het notebook is voldoende
maar niet overdreven. De
fundamentele aspecten mo-
gen niet nog minder worden
en lijken bij de stroom Be-
drijfsvoering wat onder
druk te staan. Het bachelorexamen dat nu
wordt ingevoerd hoort geen eindpunt van
de studie te zijn.

� De tentaminering dient meer te toetsen op
inzicht. De wijze van beoordelen van
modelleeropdrachten verdient aandacht.

� De instroom blijft zorgelijk, net als elders.
Door de gecombineerde propedeuse met na-
tuurkunde lijken we eerder goede studenten
te verliezen dan te winnen.

� De opleiding moet studenten aanmoedigen
vroegtijdig een afstudeerdocent te kiezen,
de voortgang van individuele studenten goed
in de gaten houden, en ingrijpen als zij ver-
traging oplopen. Ook de modale student
moet de studie in vijf jaar kunnen voltooien.
Enquêtes zijn ook in de hogere jaren op hun
plaats. Uitstelgedrag bij het uitvoeren van
opdrachten kan worden bestreden door het
stellen van harde deadlines.

� De arbeidsmarkt heeft grote waardering voor
onze afgestudeerden. De opleiding voert een
actief alumnibeleid.

� Door meer student-assistenten aan te stel-
len kan de faculteit de werklast van de do-
centen terugbrengen en zinvolle neven-
werkzaamheden voor studenten creëren.

� De externe contacten van de faculteit zijn
benijdenswaardig maar kunnen beter wor-
den benut ten behoeve van de internationa-
lisering van de studie.

Zo hield de commissie ons een spiegel voor.
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van de decaan � Onderwijsvisitatie Wiskunde

Het treft dat wij gewend zijn onszelf regelma-
tig in diverse posities in spiegels en anders-
zins te bekijken. De aanbevelingen waren niet
onverwacht en passen goed in het gevoerde
beleid. Visitatierapporten hebben wel eens een
andere toonzetting.

Ik bewonder de concentratie waarmee de com-
missie te werk gaat en de discipline waarmee
zij de hoofdregel uit het handboek voor
visitaties in de praktijk brengt: "Geen
commissielid vertrekt voordat de bijdrage aan
het eindrapport af is." Veel dank komt toe aan

de leden en medewerkers van de faculteit voor
hun werk ter voorbereiding van de visitatie.
Michiel Wijers droeg de notities aan waarop
mijn samenvatting is gebaseerd.

Wanneer je dit leest is ook de onderwijsvisitatie
technische informatica - 28 en 29 november -
achter de rug. Daarover een volgende keer. In
2002 krijgen we twee onderzoekvisitaties. Voor
de studenten mischien minder interessant, voor
de docenten en voor de financiering van de
faculteit heel belangrijk.

Jan Karel Lenstra

Infima

De infima-spionnen

Met dank aan de infima-spionnen weer een hoop infima. Meer infima zijn
welkom, stuur ze naar infima@gewis.nl!

 Lambèr Rooijakkers tijdens college Ethiek: "Eurodisney is de culturele Tsjernobyl van onze
cultuur."

Rob in het bestuurshok: "Euh GEWIS! Euh... nee.. euh. Xavier!"

Michel Reiniers bij college Programmeerlogica: Reiniers: "Dan begin je met bewijzen en als je
vastloopt, dan weet je dat je iets creatiefs moet verzinnen." Aik: "Dat noemen ze de 'Kip zonder
Kop'-methode."

Remco, tijdens Supremumvergadering: "Het kart-stukje is zelfs geschreven door iemand die
helemaal niet mee was met het karten!!" [stilte] (bedeesd) "Dat mocht ik hier niet zeggen, geloof
ik..."

Op de homepage van de AOR: "Vanaf fl 2500,- omzet zijn ook de barkeepers gratis. Het feest
kost je dan helemaal niets."

Michel Reiniers: "Ik zal aangeven waar de verschillen met Berekeningsmodellen zitten, voor
degenen die dat begrepen hebben."
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�
De �uro bij GEWIS

Niek Palm � penningmeester GEWIS

Zoals jullie weten is het nu bijna
zover, over een paar weken loop je
rond met een portemonnee gevuld
met euro's ipv. guldens. Overal zul
je dan met euro's moeten betalen,
dus ook bij GEWIS.

Wat zal er dan allemaal bij GEWIS verande-
ren? Je kunt bij GEWIS vanaf 1janauri 2002
nog alleen maar met euro's betalen. Omdat wij
een kleine vereniging zijn is het niet mogelijk
om bij ons in januari zowel met guldensals met
euro's betalen. Dit zal waarschijnlijk voor jul-
lie weinig problemen opleveren omdat als je
na de vakantie weer bij GEWIS komt je al ruim
een week euro's pint.

Boeken
Boeken zullen in het 2e trimester zowel in gul-
dens als in euro's geprijsd zijn. Tot en met het
einde van het jaar 2001 verandert er niets. Je
kunt je boeken gewoon contant met guldens
betalen of pinnen. Vanaf januari 2002 kun je
de boeken alleen nog maar met euro's kopen.
Voor pinnen maakt dit niets uit, maar als je
contant wilt betalen zul je ervoor moeten zor-
gen dat je euro's hebt.

Borrels & schandpaal
De produkten die je kunt
afstrepen of kopen op bor-
rels zullen per 1januari 2002
nieuwe prijzen krijgen. Dit
komt deels door de invoering
van de euro, deels omdat de
barcommissie al jarenlang
(ongeveer) dezelfde prijzen hanteert en de
marges aan de lage kantbeginnen te geraken.

Er zullen dus ook nieuwe borrelkaarten ko-
men van 5 en 10 euro. Als je in het nieuwe jaar
op de borrel komt en je wilt toch wat bestellen
met je oudeborrelkaart dan kan dat. Je geeft je
oude borrelkaart aan de bar en bestelt wat je
wilt hebben. Je krijgt dan een nieuwe borrel-
kaart terug, waar nog minimaal hetzelfde be-
drag in euro's op staat als op de kaart in gul-
dens stond (min de drankjes natuurlijk).

De schuld die je hebt bij GEWIS als je produk-
ten afstreept zal natuurlijk om gerekend wor-
den naar euro's. Omdat de euro ook voor de
barcommissie wennen zal zijn en dit dus wat
extra tijd kan kosten zullen wij de eerste col-
lege week van het nieuwe jaar geen boete bere-
kenen.

�uro info
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De Follow Up 2001

Hugo Jonker � geen Intro2001 lid
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Na een fantastische
intro was er veel be-
langstelling voor de
Follow Up. Zoveel zelfs,
dat de inschrijflijst met
meerdere A4'tjes ver-
lengd moest worden!
Dit weekend waarin de

Intro nog eens dunnetjes over ge-
daan wordt, beloofde dus een ge-
zellige boel te worden...

Vrijdag 19 oktober
stond iedereen bij
GEWIS te wachten
tot we vertrokken.
De commissie had
Chinees geregeld, zodat
iedereen voor zeven uur gegeten
kon hebben (de officiele vertrektijd). Na-
dat eenieder's spullen in de bus gela-
den waren, vertrok er om het half
uur een groepje. Ik stapte met
goede zin op de fiets met het
derde (en middelste) groepje.

De fietsroute was leuk uitgezet:
de commissie had foto's gemaakt
en die op papier gezet. Dit leek
duidelijker dan een tekstuele
routebeschrijving, tot-
dat ze overdag met
volle zon midden in
het bos een foto hadden gemaakt, van een
plaats waar je rechtsaf moest.

Dat ging dus mooi niet door. Dus hebben wij
nog een kilometer of twee verder geploeterd
over natte zandpaadjes, voordat wij erachter
kwamen dat ergens in het donkere bos achter

ons een afslag naar rechts had kunnen zijn.
Omdat we niet zo'n zin hadden om de hele
eind weer terug te fietsen, besloten we in
Mierlo op zoek te gaan naar een caf\'e.

En toen besloot mijn fiets dat het wel weer
mooi was geweest voor vandaag. Met een
enorme knal brak de trapper af tot op de as.
Natuurlijk net toen we bij een stoplicht over
een drukke weg reden... Nou ja, er zijn in ieder
geval geen ongelukken gebeurd, maar dit was
toch echt minder handig. Nu hadden we twee
doelen in Mierlo: een cafeetje en een fietsen-

maker die nog
open was (het was
8 uur, vrijdag-
avond, dus wie

weet?).

Uiteindelijk hadden we een
cafeetje gevonden - niet tegenover de kerk

trouwens. Volgens de locals waren er
twee fietsenmakers in de buurt.
De eerste ging om 8 uur dicht,
we waren dus 10 minuutjes te

laat. De tweede was nog wel
open, maar had binnen een halve

minuut iedere hoop die ik had
op doorfietsen de grond inge-

boord. Dit was niet zomaar te re-
pareren.

Er zat niet veel anders
op dan de commissie te

bellen of ze mij op konden halen. Dat kon wel,
dus het viel weer mee. Tijdens het wachten
kwam een andere fietsgroep het cafe binnen.
Ze waren een uur eerder dan ons vertrokken,
maar zij hadden in Geldrop al de nodige cafe's
gehad. Het begon echt gezellig te worden, maar
daar was het busje al.
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activiteit � De Follow Up 2001

� Gezelligheid troef bij het kampvuur

De rest van de rit was
(voor mij) per bus, en
dat is toch anders.
Maar het begon me al
op te valllen, dat het
sowieso een eind fiet-
sen was. En nu hadden
ze nog de Pitr+TM+
route - ook nog uitge-
zet in het daglicht...

Bij de boerderij aange-
komen was Pitr erg
nieuwschierig naar hoe
het met de fietsroute
was gegaan. Blijkbaar
was hij zelfs voor zijn doen nog niet lief...
Helaas voor Pitr waren de meeste groepjes na
nog geen 10 kilometer al fout gereden. Maar
\'e\'en groepje schijnt de dijk (die niet op de
kaart stond) opgeklommen te zijn en vervol-
gens het kanaal (dat niet op de kaart stond)
overgestoken te zijn. De beschrijving van Pitr
van dat stuk van de route toen hij het had
gefietst was erg genoeg om blij te zijn dat je
een paar kilometer om aan het fietsen was...

Dropping
Zo rond half elf kwam het eerste fietsgroepje
bij de boerderij aan. Die hadden er dus drie en
een half uur op gefietst - dat is wel inclusief
caf\'e-bezoek. Tussen elf en \'e\'en druppelden
de meeste andere groepen langzaam binnen en
werd het dus tijd om te beginnen met het an-
dere standaard onderdeel van een Flup: de drop-
ping. De post werd om 12 uur opgezet, terwijl
het eerste groepje ook zo rond twaalven ge-
dropt werd.

Zo tegen half drie werd er weer een groepje
gedropt. Ik had al tegen de commissie gezegd,
dat ik waarschijnlijk zou blijven hangen bij de
post. Toen zeiden ze, dat ze me daar dan ook
af konden zetten. Vlak voordat we instapten,
kwam het laatste fietsgroepje (met o.a. Berry

en Alain) binnen. Ach ja, zo gaat dat...

Maar goed, ik was rond drie uur bij de post,
waar net het eerste groepje aangekomen was.
Woepsie, toen pas? Pitr had niet meer zo'n zin
en is met het busje weer mee teruggegaan, maar
ik mocht met zijn fakkels spelen.

De post was bedoeld als rust- en versterkings-
punt. Om weer wat leven in de groepjes te
krijgen, deelden we hartversterkers uit. Nadat
het eerste groepje was geweest, duurde het
een hele tijd voordat er nog een groep was. En
toen die er net waren, kwam groep nummer
drie aanlopen. Ach ja, zo gaat dat bij een drop-
ping.

Zo tegen vijfen vonden Andre en Maartje het
wel weer mooi geweest -ze stonden er immers
al vanaf twaalf uur! Dre belde om opgehaald te
worden en kreeg te horen dat er nog \'e\'en groep
aankwam, die bij ons gedropt ging worden. We
snapten dit niet helemaal, tot bleek dat deze
groep al gedropt was, maar helemaal de ver-
keerde richting op was gelopen. Zij hadden
gebeld, waren met de bus opgepikt en wilden
per se de dropping afmaken. Ach ja, zo gaat
dat bij een dropping.
Om half zes was de post weer terug bij de
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� Ook Jeroen en Tom dansten mee tijdens de
talentenjacht

boerderij. Een half uurtje
later kwam het eerste
groepje binnen. Een uurtje
later twee telefoontjes:
\'e\'en groepje in de buurt
van Bakel en een ander in
de buurt van Bladel (ten-
minste, als ik me goed her-
inner - het was half zeven
toen...). Beide groepjes
hadden het vermoeden dat
dit misschien niet helemaal
goed was, iets wat de
introcommissie kon beves-
tigen. Ach ja, zo gaat dat bij een dropping.

De volgende <strike>ochtend</strike>middag
De volgende ochtend werd gevuld met gesnurk
van de meesten. Andre en Xavier waren echter
al (relatief) vroeg opgestaan om de menigte
van gebakken eieren te voorzien. Toen die
menigte toe was aan het ontbijt, mocht het
resultaat er dan ook zijn. Er waren boeren-
omeletten voor iedereen en ze waren lekker!
Wel moesten we Marjanneke missen, maar ze
zou 's avonds weer terugkomen van het werk.

Na het overheerlijke ontbijt begon het op te
vallen dat het eigenlijk wel verdacht mooi weer
was. Dat er bij GEWIS een aantal jongleurs
rondlopen, zal inmiddels wel bekend zijn. Ook
dit keer hadden ze hun spullen meegenomen.
De rest druppelde ook naar buiten, om een
beetje te kijken en te graslammen in het zonne-
tje. De commissie was ondertussen de lokale
speelgoedzaken aan het afgaan, om zo voor
nog wat meer vertier te zorgen. Hun 'vangst'
werd met veel plezier ontvangen en hoewel
niet ieder stuk speelgoed voor het juiste doel
werd gebruikt, is er met alles uitbundig ge-
speeld. Dispuut Banaan organiseerde nog Le-
vend Stratego, het was eigenlijk te mooi om
waar te zijn.

En inderdaad, er kwamen wolkjes aan de hori-
zon, de wolkjes werden wolken en rond een
uur of drie begon het te regenen. Niet hard, dus
bleven de meesten nog buiten, maar na een half
uurtje werd het toch wat te erg. Dus zat ieder-
een binnen en werden de diverse spellen te-
voorschijn gehaald: bierspel, Mexen, Groo (een
kaartspelletje), etc.

Zo vermaakte iedereen zich wel weer tot aan
de barbeque. Xavier was weer aan het
kokkerellen gegaan en had een home-made
knoflooksaus gefabriceerd. Nou ben ik geen
liefhebber van knoflooksaus, maar aan de ge-
zichten van de mensen die wel proefden, was
duidelijk af te lezen dat deze saus van uitzon-
derlijke kwaliteit was.

Talentenjacht
 's Avonds kwamen Geert, Marcel en Dennis
plots ook nog binnen vallen. Marjanneke
retourneerde ook nog net op tijd, want toen
begon de (inmiddels traditionele) talentenjacht,
nu gepresenteerd door Xavier. Het bestuur beet
het spits af met een parodie op een bestuurs-
vergadering. Het publiek werd hierna verrast
op een zang- en dansact van de AC. Zij deden
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activiteit � De Follow Up 2001

'Mietjes' van de Band zonder Banaan na. De
tekst deed het hem weer en ook dit optreden
viel in de smaak.

Hierna was het de beurt aan Xavier en Judith,
die de helft van de zaal aan het dansen kregen
op 'The Time of My Life' van de soundtrack
van 'Dirty Dancing'. Hierna gaf Judith met een
tegenspartelende Bram nog een kleine demon-
stratie van hoe het had gekund als je een tijd-
lang dansles hebt gehad.

Vuur
En toen ging het gebeuren. Het publiek werd
stil, Xavier stond op en kondigde aan dat de
voorzitter van de introcommissie voor de vol-
gende en tevens laatste act nog instructies ging
geven. Marijn vertelde vervolgens, dat ieder-
een een *flink* eind uit de buurt moest blij-
ven. Wat er ging gebeuren was namelijk be-
hoorlijk link. Vervolgens gingen we naar de
kampvuurplaats, alwaar Andre en Ward een

fantastische vuurshow weggaven. Het was echt
onbeschrijfelijk, dus zie de foto's.

De heren waren zo vriendelijk geweest om tij-
dens hun act het kampvuur aan te steken, dus
na deze act ging iedereen gezellig rond het
kampvuur zitten. Een paar bundels werden
tevoorschijn getoverd en al snel klonk 'R.A.S.'
(Rampzalige Asynchrone Samenzang), precies
dus waar de bundel voor bedoeld was. Al met
al werd het alweer een gezellige avond.

Na twee fantastische dagen was iedereen op
zondag brak, moe en toe aan thuis op de bank
liggen. Vrij snel al vertrokken de eerste groe-
pen fietsers en na een klein beetje opruimen
ging iedereen aanstalten maken. De terugweg
ging voor mij weer per auto, wat op brakke
zondagochtend wel erg lekker is. Het was weer
een fantastische Flup (bedankt commissie!)
en het thuis afgezet worden beviel mij eigen-
lijk ook wel.

� Pingpongen met geimproviseerd net op zaterdagmiddag
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het ging best goed

Alain le Sage

 Zoals altijd met de Supremum, is
het de gewoonte stukjes pas op de
dag van de deadline te schrijven (of
liever nog veel later). Zo ook nu,
want Karin heeft mij al veel te lang
geleden gevraagd of ik dit wou
doen.

Drie maanden na mijn eerste college vorig jaar
kwam Bobbie op mij af met de melding dat ik
goed 'verhalen uit mijn duim kon zuigen' en dat
de jaarboekcommissie nog leden zocht. Leek
me een leuk plan, en samen met m'n
introgenootjes Bob en Ronald zijn we in de
commissie gestapt. De andere leden waren
Karin, Wouter, Richard, Peter en Truong.
 Al meteen vanaf het begin werd er druk verga-
derd en gingen Bob, Ronald en ik op zoek naar
een jaaroverzicht. Na veel te veel zoeken in
allerlei bladen kwamen we uiteindelijk in de
bibliotheek van Eindhoven terecht. Hier ble-
ken ze het ons wel heel makkelijk te hebben
gemaakt, want daar staan van die boeken 'Jaar-
overzicht'.

 Ook de fotootjes waren niet echt moeilijk te
vinden met behulp van een beetje slim zoeken
op internet. Ondertussen 'stroomde' het aan-
tal stukjes binnen. Het leuke is dat, alhoewel
je elk jaar erop aandringt om stukjes als platte
tekst in te leveren, je de meest vreemde forma-
ten tegenkomt (we wachten nog steeds op ie-
mand die z'n stukje als Mathematica-notebook
in gaat leveren).
Dit hield ons goed bezig, want we zijn een
aantal middagen aan het werk geweest met het
omzetten van al die stukjes naar een voor het
opmaakprogramma begrijpelijk formaat.
Een jaarboek komt niet echt ver zonder geld,
dus om alles te financieren hebben we een hoop
mensen en bedrijven aangeschreven. Helaas had

Karin niet door dat je de
bedrijvendatabase aan de
tekstverwerker kon hangen,
met als gevolg dat ik in het
weekend slechts 80 brieven
handmatig heb zitten voor-
zien van een adres en een
'Geachte...'. Maar gelukkig
was ik in dat weekend brak en had ik toch niks
beters te doen.

Wat natuurlijk niet mag ontbreken in een jaar-
boek is het smoelenboek. Die fotootjes zijn
allemaal best grappig en af en toe herken je nog
wel 'ns iemand. Wat minder was, was het feit
dat we pas 2 dagen voor de deadline aan het
smoelenboek waren begonnen, met als gevolg
dat ik tijdens de borrel de helft van die fotoo-
tjes heb lopen invoegen� Gelukkig stond er
ook nog een Wieckse naast dat beeldscherm,
want anders had ik het helemaal niet meer over-
leefd.

En als zo'n jaarboek dan uiteindelijk helemaal
in elkaar zit en het spul gaat naar de drukker,
dan krijg je herhaaldelijk de vraag 'Wanneer is
het jaarboek af?'. De eerste honderd keer kun
je dan nog zeggen 'het is naar de drukker ge-
bracht' maar daarna wordt je het echt beu en ga
je de mensen allerlei verhalen vertellen over
dat er dit jaar geen is of dat ze de uitreiking
hebben gemist.
Uiteindelijk was er op 27 september de gezel-
lige jaarboekborrel. Onder het genot van een
biertje werden de jaarboeken volgeschreven met
allerlei nuttige en minder nuttige boodschap-
pen. En dat Ronald trots is op het feit dat hij
de kaft heeft uitgewerkt moet ik nu nog steeds
aanhoren. Gelukkig hoor ik niet elke dag van
Karin aan dat zij trots is omdat zij hem heeft
ontworpen�

jaarboek 1999-2000
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The Next Generation

Peter van Liesdonk & Sander Vollebregt

De kerstvakantie staat weer voor
de deur, en dan mag de kerstpuzzel
in de supremum natuurlijk niet ont-
breken. Hugo en Geert hebben ja-
ren voor veel puzzelplezier gezorgd,
nu is het tijd voor de volgende ge-
neratie om het over te nemen. Maar
om nou te zeggen dat het er mak-
kelijker op geworden is�

"De Laatste�" was de kop van de vorige kerst-
puzzel. Doodzonde, tenminste dat vonden wij.
Onder het motto "Save the puzzzzzzl" werd
een strenge selectie gehouden onder de leden
van GEWIS-dispuut Banaan, en daar kwamen
3 namen uit rollen. Jammer genoeg viel wegens
tijdgebrek Bart af, wat betekent dat de puzzel
toch nog iets makkelijker is geworden.

We hebben besloten om de puzzel in dezelfde
stijl te laten als de afgelopen jaren. De vragen
zijn onderverdeeld in verschillende categoriën,
waarbij in elke categorie alle vragen op dezelfde
manier beantwoord moeten worden.

De puntentelling
Ook de puntentelling is hetzelfde gebleven,
dat wil zeggen dat voor elke vraag in totaal 1
punt te behalen is, dat zal worden verdeeld
onder het aantal goede antwoorden. Dus als in
totaal 5 mensen het goede antwoord hebben
voor een vraag, krijgen ze allemaal 1/5 punt bij
hun totaal opgeteld. Je mag trouwens best sa-
menwerken met meerdere personen, maar dan
moet je natuurlijk wel de prijs delen�
Over de prijs gesproken: we hebben verras-
singen voor de nummers één, twee en drie  t.w.v.
fl75,-; fl50,- en fl25,- (ongeveer �34,-; �E22,70
en �11,35)  respectievelijk.

We hopen dat jullie (dat is dus: iedereen die dit

leest) massaal de puzzel gaan maken, insturen
kan tot 1 februari op het volgende e-mailadres:
supremum@gewis.nl of direct bij Peter of San-
der.

Have fun with it en tot volgend jaar (dan heb-
ben we wat meer voorbereidingstijd dan 3
weken).
PS: De puzzel is ook te vinden op:
http://www.gewis.nl/supremum/kerstpuzzel/

A. Wapen
(Deze categorie staat verspreid over de vol-
gende pagina�s � Red.)

Kerstpuzzel 2001
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A. Buitenbeentje
1 Keuper, Lias, Malm, Dogger
2 Silence of the Lambs, As good as it gets,

Comming home, Forest Gump
3 Alanine, Lysine, Treonine, Valine
4 Electron, Muon, Tauon, Kaon
5 Spurs, Raptors, Rockets, Celtics
6 Ngultrum, Pula, Khoum, Lilangeli
7 Zilverdoorn, Elfensprook, De macht van

een koopmansprins, Boekanier des konings
8 Vel, Vol, Vil, Vul
9 Moa, Rea, Kasuaris, Emoe
10 Bulgaars, Roemeens, Sloveens, Pools
11 Welkom, Onverwacht, Berg en Dal, Bos-

kamp
12 Tsjagatai, Ögedei, Toloei, Batoe
13 Waterstof, Stikstof,  Fosfor, Fluor
14 Royal, President, Fujiyama, Dorint
15 Sherlock Holmes, Monkey Island, Day of

the Tentacle, Sam & Max: Hit the road

B. Succesor
1 Ya, Ye, Yie, Yo�
2 Zuid Gobi, Gobi-Altaj, Dornod,

Dajanchonor�
3 49, 44, 33, 39�
4 Navratilova, Graf, Hingis, Davenport�
5 Finsteraarorn, Aletschhorn, Jung Frau,

Mönch�
6 ESSF, ASSO, ACLO, RSSR�
7 Sanne, Anne, Iris, Fleur�
8 Victoriameer, Huronmeer, Michiganmeer,

Grote Berenmeer�
9 1096-1099, 1147-1149, 1189-1192, 1202-

1204�
10 Groot-Brittanië, Australië, Nieuw-Zeeland,

Tuvalu�
11 Vienas, Du, Trys, Keturi�
12 Rome, Tokio, Mexico-city, Munchen�
13 Gates, Buffet, Allen, Ellison�
14 54, Wild things, Three to Tango, Scream3�
15 De Wollebollen, De duivelse driehoek, De

dorpstiran van Boeloe Boeloe, De ont-
hoofde sfinx�

C. Welk woord spreekt u?
1 The last straw breaks the camel's back
2 Lepszy wróbel w garsci niz golab na dachu
3 Desiliunt rari sine fisso robore spani
4 Du skal ikke selge skinnet før bjørnen er

skutt
5 Mieux vaut terre gâtée que terre perdue
6 Man skal aldrig slå større brød op, end man

kan bage
7 Bagoly mondja verëbnek hogy nagy fejü
8 Chi trova un amico, trova un tesoro
9 Abols nekrit talu no eelma
10 Mais vale tarde que nunca
11 Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß
12 Reciber Calabazas
13
14
15

D. Sing a Song
1 John Lennon
2 Elvis
3 Peter Pan
4 Frank Sinatra
5 Clarence Seedorf
6 Julia
7 Romeo
8 James Dean
9 Richard Gere
10 Brad Pitt
11 Christina Aguilera
12 Tina Turner
13 Courtney Love
14 Leonardo di Caprio
15 Bob Dylan

E. Zij gelooft in mij
1 Loki
2 Ahoera Mazda
3 Hores
4 Chac
5 Nergal
6 Ceres
7 Boeddha
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8 Hestia
9 Genesja
10 Morrigan
11 Inti
12 Astarte
13 Tsoekiyomi-no-kami
14 Belenus
15 Quetzalcoatl

F. Buis
1 Pinnen met je hoofd
2 Grote familiestrijd
3 Een signaal brengt de redding
4 A
5 De oude en de dikke
6 Gehele Melkweg
7 Dagboek
8 Verslag van nonsense
9 Een verbinding met extra's
10 50-50
11 McDonald, Kentucky, Wendy en de Pizza-

hut
12 Actief Appartement
13 KABOEM
14 Ben's maatje gaat omhoog
15 Zoenend metaal

G. Zilver
1 John Adams
2 Saturnus
3 Paul Henry Spaak
4 Nurek
5 Quotations from Chairman Mao Tse-tung
6 Sixten Jernberg
7 Egypte
8 Tiberius
9 Johnson
10 Godwin Austen
11 Edwin Aldrin
12 Italië
13 Ernestina Pérez
14 Freddy Heineken
15 Albert van der Voorn

H. Gestript
1 Kapitein Haddock
2 Krimson
3 Alfons
4 Reggie
5 Avarell
6 De Mesmaeker
7 Pooky
8 Joeksel
9 Hoefnix
10 Joost
11 Lupo
12 Tuizentfloot
13 Roodhaar
14 Bieke
15 Otto van Drackenstein

Kerstpuzzel 2001
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it  De BiEC

 Karin Poels � Voorzitter BiEC

 De eerstejaars bij GE-
WIS zullen nog wel
nooit hebben gehoord
van de BiEC. De ande-
ren weten waarschijn-
lijk ook niet wat het
precies inhoudt. Het
lijkt me dan ook een

goed idee om jullie uit proberen te
leggen wat de doelstellingen zijn
van de BiEC en wat onze plannen
zijn voor dit jaar. Houd je agenda
er maar bij!

De BiEC staat voor Binnenlandse Excursie
Commissie en haar voornaamste doel is het
onderhouden en het vernieuwen van de con-
tacten tussen het bedrijfsleven en GEWIS. Dit
houdt in principe ook in het bijhouden van de
bedrijven-database, zodat ook de commissies
die sponsoring nodig hebben altijd bij een up-
to-date database kunnen en hierdoor zelf op
zoek kunnen gaan naar hun financiering. Na-
tuurlijk moet de BiEC ook in staat zijn om de
betreffende commissie in dit traject te begelei-
den.

Op welke manier worden die contacten dit jaar
nou "onderhouden"?
Allereerst zal de BiEC trachten om zeker 1
excursie/workshop per trimester te organise-
ren. Op het moment dat je deze Supremum
leest zal waarschijnlijk de excursie naar Océ al
hebben plaatsgevonden. Verder staat er ook al
een leuke workshop van ABN AMRO ge-
pland.

Een activiteit die je ook een keer moet bezoe-
ken is de zogenaamde "lunchlezing": jij krijgt
een gratis, overheerlijke lunch terwijl een be-
drijf een lezing houdt. Natuurlijk vindt dit in

de pauze plaats, zodat je geen colleges hoeft te
missen. Dit is een prima manier om een bedrijf
wat beter te leren kennen.

Verder zal de BiEC zich dit jaar ook inzetten
om de database bij te werken en natuurlijk ook
up-to-date te houden.

Een ander punt dat er dit jaar voor de BiEC
bijkomt zijn de aanstaande bedrijvenpagina's
van GEWIS op het web. Als het goed is zullen
deze begin 2002 gemaakt zijn en krijgen be-
drijven de mogelijkheid om a) een banner te
plaatsen op de sponsorpagina, b) activiteiten
te vermelden op de bedrijvenagenda of c) hun
logo en een beschrijving van hun bedrijf te ver-
melden op de bedrijvenlijst. Bedrijven zullen
ook dit soort zaken via de BiEC kunnen rege-
len.

Ben je nou al een beetje nieuwsgierig gewor-
den, neem dan zeker een keertje deel aan een
van de activeiten van dit jaar. De voorlopige
planning:
� 10 december  excursie naar Océ, Venlo
� 12 februari lunchlezing Utopics, Lounge
� 10 april lunchlezing Océ, Lounge
� 23 april lunchlezing Corus
� 3 juni workshop ABN AMRO, Eind-

hoven

Te zijner tijd zul je hier natuurlijk meer infor-
matie over krijgen bij GEWIS en zul je daar
ook inschrijflijsten vinden.

Ben je nu heel erg nieuwsgierig geworden en
spreekt de BiEC je wel aan, kom dan zeker een
keertje met mij praten bij GEWIS, dan kan ik
je nog veel meer vertellen en is er misschien
wel een plaatsje voor jou weggelegd bij de
BiEC!
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activiteit
Mooiweerzeilen

Hugo Jonker � GEZWEM

Vrijdag 12 oktober, een uur of
twee. Er loopt plots een grote
groep GEWIS uit, richting Heeg�
Het zeilweekend gaat beginnen!

Omdat Johan, Andre en Pieter toch al met de
auto gingen en omdat er uiteindelijk slechts 10
mensen mee gingen, is iedereen per auto naar
Friesland gebracht. Dus was iedereen prachtig
op tijd, en dus waren de boten al lang en breed
in gereedheid gebracht toen we aankwamen.
Maar goed, een kniesoor die daar op let.

Vrijdagavond, toen de boten omgetoverd wa-
ren tot bedden, hebben we de open haard op
het terrein van de verhuurder uitgeprobeerd.
Hij deed het. De sfeer zat er snel goed in,
waarna de traditie van vorig weekend werd
voortgezet en er driftig met fakkels gegooid
werd en men ook het vuurspugen weer beoe-
fende. Het was duidelijk dat er een paar men-
sen echt talent voor hebben (en dit ook geoe-
fend hadden).

Er was nog meer jongleerspul meegenomen, en
ook daar werd mee gegooid. Toen Jeroen met
vijf ballen aan het oefenen was, gebeurde ein-
delijk het onvermijde-
lijke en rolde er een bal-
letje het water in. Een
ongeluk komt nooit al-
leen, want terwijl
Jeroen dat balletje nog
probeerde te redden,
rolde vijf meter ver-
derop een van de an-
dere balletjes ook het
water in. Gelukkig
konden beide balletjes
uit het water gehaald
worden, ze waren wel

kletsnat.

Al met al was de vrijdag-
avond een daverend succes.
En de zaterdagavond be-
loofde ook veel spannends,
want Denis en Pitr hadden
ontdekt dat er een Ibiza-party
in de boerendisco was! Maar eerst nog een
nachtje slapen.

De volgende ochtend werd vroeg begonnen met
het echte werk: het zeilen! Er was een prima
windje, en na een paar honder meter kanaaltjes
zaten we op het Heegermeer. Daar verloren de
drie boten elkaar snel uit het oog, maar goed,
we hadden een lunchafspraak, dus we zouden
elkaar wel weer zien.

Dat ging dus ook mooi mis - nou ja, je moet
ook niet op een zandbank afspreken. Maar
goed, we hebben toch een dag fijn gezeild, zelfs
nog de start van een Skutsje wedstrijd mee
mogen maken (een officiële IFKS wedstrijd
zelfs), dus al met al was het toch een mooie
dag.

� Jeroen, Rogier en Hugo op de Flusse
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Voor het Ibiza-gebeuren ging gebeuren, moest
er eerst een bodem gelegd worden. De Boeijer
was te druk bezet, dus gingen we door naar de
Friesche Italiaan - ja, dat kwam bij ons ook een
beetje vreemd over. Het was echter overheer-
lijk en het was veel! Hugo was de enige die z'n
bord helemaal op had - en dan alleen omdat hij
vond dat we het niet konden maken om zoveel
over te laten (zei hij, tenminste).

Omdat iedereen wel toe was aan wat uitbuiken,
zijn we niet meteen de disco ingerold, maar
zijn we nog even langs de haven gelopen.
Alwaar natuurlijk weer gefakkeld en gespuugd
werd. Het begon een paar personen iets te lang
te duren, en na wat gepush werd het dan toch
eindelijk tijd voor Ibiza!

Een uurtje later waren Jeroen en Ward alweer
terug. Het was niet helemaal hun type mu-
ziek. Dit in tegenstelling tot Andre en Petra,
die tot half drie zijn blijven feesten. Achteraf
liepen de meningen nogal uiteen van 'fout' tot
'heel erg fout'. Als je zelf wilt zien hoe het was,
bekijk dan de foto�s op http://www.aldwal.nl/
nieuw/IbizagoesHeegzaterdag13oktober/
index.htm

Op zondag was iedereen min of meer brak,
maar hebben we toch nog een mooie zeildag
gehad. Daarna was het opruimen en inpakken,
en gelukkig konden we met auto's terug (open-
baar vervoer? op zondag? in Friesland? HA!)
dus waren we snel thuis. Het was weer een
prachtweekend en we hebben nu al weer zin in
het volgende zeilweekend!

Infima

De infima-spionnen

Dhr. Lukkien tijdens college Introducctie Parallel Programmeren: "Als ik mijn laptop met dat
soort programmaatjes belast, dan gaat de ventilator uit."

Dhr. Franssen tijdens instructie Programmeerlogica: "Voor de paar overijverige studenten die
alle opgaven van te voren maken: neem een goed boek mee."

Dhr. Ter Morsche tijdens college Numeriek Computergebruik: (wijst naar het bord waar 2
formules op staan) "Dat zijn twee verschillende formules, nietwaar?" -[stilte] "Dat moet wel,
want er is een andere distributie van krijt op het bord."

Dhr. Reiniers tijdens college Programmeerlogica: "Maar de semantiek mag je kiezen. Semantiek
is een keuze." Aik, Jake en Hugo (tegelijkertijd): "Semantiek... IS EEN KEUZE!"

Dhr. Ter Morsche na een minuut of wat verwoed schrijven en rekenen: "...Dat zie je meteen. Als
je tenminste een snel krijtje hebt."
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tegengif
Culturele suprematie, historisch besef en
modern levensgevoel

De afgelopen maanden hebben veel mensen
verkondigd dat de westelijke wereld cultureel
superieur is aan de islamitische wereld.
Meestal verwijzen ze naar de ontwikkeling van
de wetenschappen, de intellectuele en indivi-
duele vrijheid hier en de terreur in de islamiti-
sche wereld, waarbij men suggereert dat onze
verworvenheden niet in een islamitische om-
geving kunnen ontstaan, omdat de islamitische
wereld nog te primitief is. Twee keer heb ik
gehoord dat de islam 5 eeuwen "jonger" is dan
het christendom. De kloof tussen autochto-
nen en allochtonen alhier wordt als een
nevenproduct van de islam gezien, want er
worden imams uit de islamitische wereld geïm-
porteerd, die ongevoelig zijn voor onze ver-
worvenheden.

Om te beginnen vind ik de culturele superiori-
teit van de westerse wereld volstrekte kolder.
Inderdaad is er in Europa een explosie van
wetenschappelijke kennis geweest, gestart met
de ineenstorting van het Oost-Romeinse kei-
zerrijk (de val van Constantinopel in 1453) en
gevoed door het conflict tussen de christelijke
theologie en de realiteit. In dit opzicht lijkt mij
de islamitische wereld een even goede voedings-
bodem voor de wetenschap als de christelijke,
westelijke wereld. De ontwikkeling van de
natuurwetenschappen heeft vooral in het wes-
ten plaats gevonden, maar dat lijkt mij toeval.
Het vergelijken van culturen gaat natuurlijk wel,
maar het beoordelen van culturen is natuurlijk
volstrekt hopeloos.

Naar mijn idee vormt de politieke cultuur in de
islamitische wereld een groot probleem. Ik
denk ook niet dat dit met de islam samenhangt,
alhoewel dit vaak gesuggereerd wordt. Van
Marokko tot Indonesië is er afwisselend ge-
donder met regimes, vrouwen, minderheden,
intellectuelen en vrijheid van meningsuiting.

Voldoende historisch benul
maakt het vinden van pen-
danten hiervan in de westerse
wereld eenvoudig. Je beseft
dat intellectuele en de indivi-
duele vrijheden van uiterst re-
cente datum zijn en voortdu-
rend onder druk staan. In de
media wordt veel aandacht aan de kloof tussen
autochtonen en allochtonen besteed. Mij is op-
gevallen dat maar heel weinig allochtonen zich
lovend uitlaten over de scheiding van kerk en
staat. Ik vrees dat zij geen idee hebben van de
moeizame weg naar deze scheiding van kerk
en staat. Dat laatste geldt overigens ook voor
de meeste, jonge autochtonen.

Kortom, je ziet de toekomst wat somber in en
je levenslust begint wat te tanen. Maar dan
valt je oog op een folder met een voet volge-
plakt met blauwe stickers. Het is een aankon-
diging van de "Dag v/h Ontwerp 2001". Het
lezen van zo'n folder is een feest, omdat je
daar een heel nieuwe kijk op het leven krijgt.
Beantwoord eerst maar eens de vraag waarom
je bereid bent drie keer zoveel voor een
cappucino op het San Marcoplein in Venetië
te betalen als op een terrasje ergens in Bra-
bant, zeg Lieshout. Ik zou zeggen dat een reis
van Venetië naar Lieshout en terug teveel van
het goede is, maar de folder heeft een ander
antwoord. Voor wie geen idee heeft, geef ik de
hint dat we niet meer in een producten- of
diensteneconomie zitten, maar in een
beleveniseconomie. Verder begrijp ik uit deze
folder dat consumenten in toenemende mate
lifestyles en belevenissen kopen. Er ontstaan
nieuwe emotionele markten, die van avontuur,
liefde, vriendschap, zorg, gemoedsrust, geloof
of overtuiging. "Nee", dacht ik, "daar heeft de
kardinaal niet van terug." Ik hoop wel dat de
designers zich voorlopig op het bejaardenhuis
concentreren, want daar ben ik bijna aan toe en
ik wil het allemaal meemaken.

� F.J.L. Martens
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Arnout de Mooij  � GELUK

Volgend jaar vind op
27 t/m 31 mei de
lustrumweek ter gele-
genheid van het
vierde lustrum van GE-
WIS plaats. Natuurlijk
heeft de lustrum-
commissie wat re-

search naar de vorige lustrum-
vieringen gedaan. Hieronder volgt
een kort overzicht.

1987: geen thema
In september 1987 was er een lustrumweek,
met als activiteiten een lustrumborrel, een voet-
en volleybaltoernooi en een lustrumfeest in de
AOR. Terwijl we momenteel de grootste moeite
hebben om één band te regelen voor het lus-
trum-feest, speelden er in 1987 maar liefst drie
bands op het feest, te weten Traveller, Names
in Ice en Out of order. Wie kent ze niet�
Verder was er een congres over 'vierde genera-
tie software', gehouden in het auditorium, waar-
van de foto's (mapje 0) doen vermoeden dat
het aardig geslaagd was�

1992: Eindelijk een tiener!
De lustrumweek vond plaats in mei 1992.
Maandagnacht was er een dropping, gevolgd
door een ontbijt bij They (café De Oude St.
Joris, waar een kleine tien jaar eerder ook het
eerste ALV-feest werd gehouden).Op de dins-
dag was er een broertjes- en zusjesdag, waarbij
naar verluid veel meer zusjes dan broertjes aan-
wezig waren, wat niemand verder erg vond.
Quote uit Supremum 24-5: "Toen 's middags
bleek dat het gros der broertjes en zusjes geen
verstand had van Turbopascal 5.0 mochten
deze PC-spelletjes doen." Gelukkig werd er
ook langdurig stilgestaan bij het programma-
punt GEWIS-borrel�

Op de woensdag was er een tienkamp.Het
symposium dat ook in de lustrumweek viel
heette 'De financiële wereld'. Getuige de foto's
was het ook hier weer goed borrelen in de
Senaatszaal. Op de vrijdag was als serieuze
activiteit een managementgame gepland. Op
het slotfeest bij Strauss speelde de 'Baby
Kemp Band'. In september '92 was er nog een
gezamenlijk lustrumfeest van GEWIS en Simon
Stevin, waar de iets bekendere band The Scene
optrad.

1997: 3 maal = feestrecht
De lustrumweek vond wederom plaats in mei.
Meteen op de eerste dag was er een reunie met
na de borrel eten bij They. De dag daarna was
They ook de locatie van de cantus (met gratis
bier). Voor de sportievelingen waren er 's mid-
dags nog een voetbal- en een volleybaltoernooi
gepland. Maar vrees niet, in de komende
lustrumweek zal er niet aan sport worden ge-
daan. Op het feest in de socie:teit van het E.S.C.
trad de 'Limburgse studentenband' Volumia!
op. Na afloop stond eten bij Jeruzalem op het
programma.Ook in 1997 was er een sympo-
sium met de titel: Meer weten?. Dit keer was
het onderwerp 'overdracht en vergaring van
kennis met moderne middelen'.

2002: ???
Aan dit lustrum wordt momenteel hard ge-
werkt door GELUK, de GEWIS Lustrum
Kommissie.Het concept-programma van de
komende lustrumweek is terug te vinden op
www.gewis.nl/lustrum. Er zullen onder andere
een cantus, een groot feest en een 'mystery
tour' plaatsvinden.We moeten trouwens nog
steeds een thema zien te verzinnen�
Het voorstel 'Vier bier' werd snel verworpen.
Het werk-thema is nu 'Geluk is te koop', maar
dat gebruiken we voornamelijk om sponsors
te interesseren. Maar niet heus.
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AC karten

Dirk Verhagen � AC

Nou op 17 oktober in het jaar 2001 na Chris-
tus was het weer zover, de AC had iets gewel-
digs georganiseerd, namelijk, een avondje kar-
ten. Karten is gaaf dus er waren meer dan ge-
noeg inschrijvingen voor die avond ondanks
de eigen kosten, die dankzij de gulle AC niet
eens zo heel erg hoog waren.

Na een rit van 20 minuten die dankzij de aan-
wijzingen van Alain wat langer was dan ge-
pland kwam iedereen dan toch aan bij de kart-
baan. Na wat wAChten had iedereen een kaartje
en kon het rACen beginnen. De prijs werd al
geshowd om iedereen te motiveren zijn/haar
best te doen. In 2 heats werd deze spannende
strijd gestreden. Helaas voor enkelen waren de
gekleurde vlaggen best ingewikkeld om te snap-
pen en bleken die vlaggen nogal genegeerd te
worden. Ook de verlichting werd aangezien

activiteitvoor discoverlichting (wat
het dus niet was :) dus alle
visuele signalen van de kant
hadden verder compleet geen
nut. Gijs heeft verder nog
laten zien niet echt veel recht
te hebben op een rijbewijs
en Renske onderschatte de
grootte van de kart enigszins, waardoor ze niet
altijd even stevig in 't zadel zat. Maar uitein-
delijk vond toch iedereen 't leuk en (speciaal
voor de supremum) er werd niet eens zoveel
goudgeel vocht gedronken (goed hè, supremum,
geen enkele keer het B-woord :). Er waren na-
tuurlijk weer winnaars die naar huis mochten
met een bosche bol, de eerste rACe won Merijn
en de tweede schijnt niemand zich meer te kun-
nen herinneren.
Al met al een hele geslaagde avond.

� De trotse winnaars van de niet-wat-
jes race, vlnr: Remco Beckers, Merijn
van Pelt en Johan Muskens.
(op de foto ontbreken de winnaars van
de andere race)
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Toegepaste Analyse

C.J. van Duijn

Toegepaste analyse
wordt op vrijwel ie-
dere wiskunde facul-
teit beoefend. Het is
een breed gebied bin-
nen de wiskunde dat
op verschillende ma-
nieren wordt inge-

vuld. Soms staat het dicht bij de
praktijk en toepassingen, soms is
het theoretisch en lijkt het op
functionaal- analyse.

In Eindhoven zijn partiële differentiaalver-
gelijkingen het centrale thema. Daaromheen
hebben zich een aantal toeters en bellen ont-
wikkeld, met name ten aanzien van de toepas-
singen: polymeren, akoestiek, poreuze media,
mechanica en biomedische onderwerpen. Mo-

menteel wordt het vak vertegenwoordigd door
twee hoogleraren (Prof. dr.ir. Jan de Graaf en
ondergetekende) en door de medewerkers om
ons heen. Ook een belangrijk deel van het ser-
vice onderwijs is verankerd in de toegepaste
analyse groep.

Partiële differentiaalvergelijkingen (PDV's)
spelen een belangrijke rol binnen de TU Eind-
hoven. Bij de technische faculteiten worden
modellen ontwikkeld en wordt heel wat gere-
kend. Daartussen zit een mathematische for-
mulering die veelal is gebaseerd op een beschrij-
ving in termen van PDV's. Denk bijvoorbeeld
aan vloeistofstroming, warmte transport, che-
mische reacties of elektro-magnetisme. Die
PDV's maken ons leven interessant en met
onze kennis kunnen we een bijdrage leveren.
Vanuit die invalshoek hebben we veel contac-

� Voorbeeld van instabiele grondwaterstroming onder een zoutmeer. We zien
zoutvingers naar beneden stromen en tevens circulatie (convectie) cellen ontstaan.
De patroonvorming hangt cruciaal af van de systeemparameters.
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afstuderen bij� � Toegepaste Analyse

ten en projecten buiten de faculteit. Bij toege-
paste analyse staan de neuzen in verschillende
richtingen. Vrijwel iedere medewerker heeft zijn
eigen toepassingsgebied, contacten en werk-
wijze. We doen aan theoretische analyse en
aan industriële wiskunde. Ruimte genoeg dus
om een stage te doen of om te komen afstude-
ren. En dat kan zowel binnen als buiten de
faculteit. Ben je geïnteresseerd, kijk dan op:
http://www.win.tue.nl/appliedanalysis

Persoonlijk richt ik me op toepassingen waar-
bij poreuze media een belangrijke rol spelen.
Hierbij moet je denken aan materialen met
microstructuur waardoor vloeistofstroming en
andere transportprocessen plaatsvinden. Het
voor de hand liggende voorbeeld is grond -
waterstroming met transport van verontreini-
gingen. Maar er zijn ook talloze toepassing in
de biomedische sfeer, zoals transport door de
huid, stroming in haarvaten en vervorming van
kraakbeen en botten. Voor wiskundigen en in
het bijzonder voor liefhebbers van BV's liggen
hier grote uitdagingen op het gebied van mo-
delleren, analyse en numerieke aspecten.

Een voorbeeld is de dynamica van grondwater
onder zoutmeren. Dit probleem is tot ons  ge-
komen via een Australische collega. Zoutmeren
ontstaan ten gevolge van verdamping van
grondwater aan de oppervlakte. Het water ver-
dwijnt en mineralen (zout) blijven achter. Zo
vormt zich in de bodem, direct onder zo'n meer,

een laag grondwater met een hoog soortelijk
gewicht. Deze laag drijft als het ware op het
oorspronkelijke grondwater met een kleiner
soortelijk gewicht. De vraag is nu de volgende:
blijft zo'n zwaardere laag intact of zakt hij er
doorheen ten gevolge van de zwaartekracht. In
het laatste geval spreken we van een
gravitational instability.  En als dit optreedt,
hoe zien dan de stroming en de zoutconcentratie
eruit? Vinden we dan een hoge concentratie
van zout op grote diepte, hetgeen ongewenst
is voor de kwaliteit van het grondwater.

De antwoorden op deze vragen liggen beslo-
ten in de PDV's die dit systeem beschrijven.
Met analytische technieken komen we een heel
eind. We kunnen vrij precies voorspellen on-
der welke omstandigheden en wanneer zo'n
laag instabiel wordt. Het doorgroeien van de
instabiele laag is een niet-lineair probleem.
Daardoor zijn karakteristieken eigen- schap-
pen moeilijk te bepalen en zijn we aangewe-
zen op numerieke technieken. Een voorbeeld
van instabiel gedrag is gegeven in de figuur hier-
onder. We zien dat er convectie (circulatie) cel-
len ontstaan in de bodem. Met andere woor-
den, er ontstaat een ruimtelijk periodiek
stromingspatroon. Het zout zakt hierdoor
periodiek naar grotere diepte en er ontstaan
afwisselend plekken met hoge en lage zout-
concentratie (fingering). Kennis hierover is
belangrijk als je water wilt oppompen voor de
landbouw of voor consumptie.
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Pooltoernooi

Martijn Wolfs � AC

De ACtiefste Commis-
sie van GEWIS organi-
seerde 25 september
2001 weer een gezel-
lig pooltoernooi. De
locatie was
"LaserQuest" op
Stratum. Voor het

poolen waren er een aantal men-
sen gaan eten bij "Il Giardino".

Om 7 uur begon het toernooi dan echt. De
opkomst was goed, er waren in totaal 15 teams
van 2 personen ingeschreven en er waren ge-
zellig een aantal eerstejaars meegekomen. Na-
tuurlijk ontbraken de mensen die niet mee gin-
gen poolen maar wel bier kwamen drinken ook
bij deze ACtiviteit niet.

AC
tiv

ite
it

Natuurlijk werden er de nodige biertjes gedron-
ken en zat de stemming er al snel in. We had-
den 5 tafels gehuurd voor dik 2 uur en dit was
ruim voldoende om de reguliere wedstrijden te
spelen. Daarnaast werden de nodige
braspartijtjes gespeeld. Uiteindelijk kwam er,
zoals bij iedere wedstrijd, een winnend team
uit de bus. Deze keer, volgens mij niet de eer-
ste keer, mochten Nick en Huub als de
"SISSIES" zich de winnaars noemen en als eer-
ste een vlaaitje uitzoeken. Ze kozen voor de
kersen. De nummers twee kregen vervolgens
de overgebleven vlaai, abrikozen, nog uitge-
reikt en toen was het tijd om andere dingen te
gaan doen op een andere locatie.

Terugkijkend op deze ACtiviteit kunnen we
weer tevreden zijn. Het was gezellig. Tot de
volgende keer, bij een van die andere leuke
ACtiviteiten door de AC.

Infima

De infima-spionnen

11 september: deskundige op e.o.a. gebied op televisie: "Je moet wel echt gewetenloos zijn wil
je dit op je geweten hebben."

Michel Reniers tijdens college ProgrammeerLogica: "Ik ben niet zo goed in praktische dingen,
dus ik wou doorgaan met abstract leuteren."

Dhr. Fransen tijdens instructie ProgrammeerLogica, na een bewijs dat anderhalf uur duurde:
"Het is niet geheel triviaal."

Dhr. Fransen tijdens instructie ProgrammeerLogica:
�Het bewijssysteem moet min of meer compleet zijn.�
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Me Spanish Student

Probleem: I'm a Spanish student, and the
English I learned in Barcelona is very diffe-
rent from the English they speak at the TUE.
How is that possible?

Manuelo.

Best man,

Your problem comes me not unfamiliar for.
Any foreign student who looks a little longer
than his nose, and dares to take a refreshing
dive into the richfilled pool of Dutch
speakwords and sayings, sooner or later gets
to fix with a winged cry like jij spreekt een
aardig woordje over de grens. Which literally
means that you speak a nice little word across
the border. I assume you recognize yourself in
there. I don't know how long you are in Hol-
land, but I'm almost sure that you have already
been hit with stupidity about the way we like
to bring things under words.

When you practice betaald voetbal, for
example, you get ridiculously well paid to do
so. But when you go betaald parkeren, you
can wait for your manoey until you weigh an
ounce. Stronger still: if you don't pay the
prewritten amount yourself, then there is a fat
chance that you will have to deal with the

spR
em

co

bereden politie, in which case, strange enough,
it are not the policemen but the horses who
are ridden.
And now you ask yourself: why do they do
that? Why does the average Dutchman
systematically lead me around the garden like
that? And why doesn't he only stove me a
cole, with his motherlanguage, and take me by
the nose when it comes to the English he uses?

Well, let me tell you this, you Spanish piece of
grief: soy yo si intelligente o es tu si stupido? It
is sheer revenge! We have not forgotten how
anderhalf year ago our soccerhope in afraid
days, Louis van Gaal, was bonjoured out of
Nou Camp Stadium in Barcelona. We have not
forgotten how the sparkling pronounciation
of his Spanish would lead to hoonlaughter and
clapping on the thighs from the side of your
footballjournalists, while the so-called suppor-
ters were al lying double with harm-entertain-
ment.

That's why we pretend we don't have the
English language under the knee that well. And
that's why you're feeling that insecure right
now. Little bean comes for his little fee, so to
speak. You better watch out, because otherwise
you might just end up in the sack from
Sainterclass, back to Spain. Then you are really
getting a cookie of your own dough. Own guilt,
fat bump. That simple can it be.

(Bron: Univers, universiteitsblad KUB)

Deze keer geen Spam met Judith meer, blijkbaar is al die
spam haar teveel geworden. Daarom zal Spam met Judith
voortaan door het leven gaan als spRemco. Ik hoop dat de
spam zal blijven toestromen. Onderstaand stukje heeft Hugo
voor ons gevonden in Univers, de Cursor van de KUB.

� Remco Beckers
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� Ben je brak of wil je
een koekje?

Omdat Hugo mij gisteren
op wel heel overtuigende
wijze vroeg waar mijn co-
lumn voor de supremum
bleef (hij knuffelde me!)

zit ik een dag na de deadlinegezellig een stukje
uit mijn duim te zuigen. En zoals elke vrijdag,
gaat ookdeze dag niet voorbij zonder een ze-
kere brakheid. Vanmiddag tijdens hetstaan in
een enorme bak met water (zwemmen noemen
ze dat, geloof ik) kwam ikdan ook op het idee
voor een leuk bral-onderwerp: brakheid.

Wat is nou brakheid? De Dikke van Dale kon
me er helaas geen antwoord opgeven en vol-
gens Remco heeft het iets met water te maken
wat niet zoet of zoutis. Ik hou het meer op het
feit dat je te kort hebt geslapen na een veel
tegezellige (donderdag-) avond.Brakheid kun
je aan de meeste mensen wel zien: ze zijn ex-
treem lam, hebbentotaal geen zin in een koekje
(of zowieso geen eten want dan loop je het-
risico dat het er terug uitkomt) en tegen de
vraag 'biertje?' wordt luidgeprotesteerd.
Om nou te kunnen zien of je brak bent of niet,
heb ik enkele vragen bijelkaar gezocht die je
daar enig inzicht in kunnen geven:

1. Hoe laat kwam je gister thuis?
a Voor 2 uur (0 punten)
b Tussen 2 en 6 (2 punten)
c Ben ik al thuis dan? (4 punten)

2. Werkt je deo inverterend?
a Ja (4 punten)
b Nee (2 punten)
c Inverterend? (0 punten)

3. Wil je 's ochtends om 12 uur in een
enorme bak met water gaan staan?
a Ja, maar alleen als die bak in de GEWIS-

ruimte staat (2 punten)

b Ja, als ik maar niet teveel hoef te bewegen (2
punten)

c Waarom zou ik in een bak met water gaan
staan als ik ook kan blijven slapen? (4 pun-
ten)

4. Hoe voelt de lift in het hoofdgebouw
aan?
a Even snel als altijd (0 punten)
b M'n gezicht trekt langzaam wit weg en ik

voel m'n maag zich omdraaien (4 punten)
c Hij was kapot nadat we er na de borrel in

zijn gaan springen, dusik heb het niet uitge-
probeerd (4 punten)

5. Je staat op en je ademt uit�
Wat ruik je?
a Dood vogeltje (4 punten)
b Maaginhoud die in de wasbak is achterge-

bleven (4 punten)
c Colgate (0 punten)

6. Heb je HOOFDPIJN?
a Ja (2 punten)
b Nee (0 punten)
c Niet zo hard! (4 punten)

7. Wil je een koekje?
a Ja (0 punten)
b Nee! (2 punten)

Na het optellen van de punten die achter de
antwoorden die op jou van toepassing zijn,
kun je met de volgende getallen enig inzicht in
je brakheidkrijgen:
 <14: je bent niet echt brak
14-18: je bent brak
> 18: wat weet je nog van gisteren?

Voor de mensen die zich nou afvragen wat al
dit gepraat over brakheid met het thema van
deze supremum heeft te maken: brak en een
koekje gaan NIET samen.

� A. le Sage
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cultuur
Tijdverdrijf tijdens donkere dagen

Jake de Oude

De lange winteravonden komen er-
aan. Met de familie of huisgenoten
om de kachel zittend, drink je je
warme Droste chocolademelk. Wat
nu te doen?

Na het zien van de zoveelste suffe kerstfilm
heb je wel weer gehad. De serie Costa! maakt
de koude buiten des te schrijnender. Nee het is
Kerst, dit vraagt om een familieactiviteit. Om
iets samen met je medemens te doen. "Wat
dachten jullie van het spelen van een spelle-
tje?"

Voordat je deze pagina omslaat op zoek naar
een leuker artikel, ik heb het niet over het eeu-
wige monopoly. Of de kennisquiz Trivial
Pursuit. Neenee. Ik heb het al helemaal niet
over Mens-erger-je-niet of het geluksspel- pur
sang Ganzenborden. De gezelschapsspelletjes
van tegenwoordig zijn een stuk beter.

Catan

� Mogelijke beginsituatie Kolonisten
Ten eerste is daar De Kolonisten van Catan.
Intussen een erg bekend spel wat al bij vele
mensen thuis is te vinden. Zeker niet onte-
recht. Kolonisten is een mooi verzorgd spel
wat de kolonisatie van een eiland verbeeldt.
Door het bouwen van nederzetting krijg je toe-

gang tot grondstoffen als erts
en graan. Hiermee bouw je
meer en grotere nederzettin-
gen, wegen en train je legers.
Dit levert overwinnings-
punten op en degene die het
eerst tien punten heeft wint
het spel.
Dit is, kort door de bocht, het basisspel. Dit is
speelbaar met drie of vier personen en heeft
een paar varianten om het iets interessanter te
maken. Mocht je nog meer willen, dan zijn er
nog uitbreidingssets te koop: Zeevaarders van
Catan en Steden & Ridders. Vooral de laatste
is zeer de moeite waard en voegt een hele hoop
strategie toe.
Mocht je met meer mensen willen spelen, dan
zijn er ook uitbreidingen voor vijf en zes spe-
lers voor het basisspel, voor Zeevaarders en
voor Steden & Ridders. Dit kost alles bij el-
kaar wel zo'n 300 gulden, dus weet waar je aan
begint ;-) .

Machiavelli
Dat het ook goedkoper kan bewijst het kaart-
spel Machiavelli wat te koop is voor zo'n 25
gulden. Het idee hier is dat elk van de twee tot
zeven spelers een stad probeert te bouwen.
Een stad bouw je door met goudstukjes be-
paalde gebouwen te betalen. Voorbeelden van
gebouwen zijn een klooster, een markt en een
burcht. Elke speler neemt een rol op zich. Een
rol is een quasi-Middeleeuws 'beroep' zoals
magier, moordenaar of koopman. Elk beroep
heeft zijn eigen voordelen: de dief bijvoorbeeld,
kan van een andere speler stelen terwijl een
prediker geld ontvangt van de geestelijke ge-
bouwen zoals kerken. Het leuke en innovatieve
van dit spel is dat elke speler elke ronde een
andere personage speelt.
Machiavelli is uitgelegd in zo'n vijf minuten
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maar blijft erg lang leuk. Er zit geluk aan, maar
het belangrijkste is inzicht en bluf. GEWIS
heeft trouwens een exemplaar van Machiavelli
in haar bezit, dus als je geintresseerd bent dan
kun je het eens uitproberen.

Carcasonne
Machiavelli is
trouwens op het
a f g e l o p e n
SpellenSpektakel
uitgeroepen tot
Spel van het Jaar
2001 door de Ne-
derlandse spellen-
v e r e n i g i n g
Ducosim. En als
we het toch over

spellen van het jaar hebben, dan wil ik graag
Carcassone noemen. Het is uitgeroepen tot
het Duitse Spiel des Jahres 2001.
Carcassonne is een eenvoudig uit te leggen spel
wat met 2 tot 5 personen is te spelen. Een
spelletje duurt ongeveer een uur. Oppervlak-
kig gezien gaat het spel over het bouwen van
steden en kloosters en het aanleggen van we-
gen. In essentie gaat het echter over vooruit-
denken en strategie. Je kan snel en makkelijk
een paar puntjes scoren met het aanleggen van
wegen op het bouwen van kleine kastelen.
Maar of deze puntjes genoeg zullen zijn? Het
beheersen van het bouwland of een klooster
kost meer moeite, maar als het lukt ontvang je
meer punten. Uiteindelijk moet je een balans
weten te vinden tussen easy money en long
term investments. Carcassonne kost maar 40
gulden en voor dit geld krijg je een mooi afge-
werkt spel.

GIPF en co.
De spellen die hiervoor noemde zijn erg leuk
het best speelbaar met meer dan 2 mensen. Als
je eraan twijfelt of je meerdere mensen op kan
trommelen is de GIPF-reeks misschien iets. Dit
is een project van Kris Burm wat tracht om

met verschillende spellen verschillende spel-
elementen te benadrukken. Uiteindelijk zou je
alle spellen in de reeks met elkaar moeten kun-
nen combineren.

� Spelsituatie van ZERTZ

De spellen op zich zijn ook erg goed. Van het
kwartet spellen wat tot nu is uitgebracht heb
ik GIPF en ZERTZ gespeeld. TAMSK en DVONN

moet ik nog eens bekijken, maar echt negatieve
dingen heb ik er nog niet over gehoord.
GIPF en ZERTZ zijn beide erg snel uit te leggen
maar bezitten een ongekende diepgang. Hier-
door blijven de spellen leuk, ook na vele ses-
sies. Het uiterlijk van de spellen is ook erg
goed verzorgd: de speelstukken zijn in stem-
mige kleuren uitgevoerd, in degelijke materia-
len. Dit zijn spellen die je in films als decor
kunt gebruiken als je wilt benadrukken dat de
persoon een distinguished gentleman is.

Alle genoemde spellen hebben Nederlandse
spelregels. Dit vergemakkelijkt het leren van
een spel nogal. Aan de andere kant, het best
kan je een spel leren van iemand die het al
heeft gespeeld. De spellen zijn verkrijgbaar in
de betere speelgoedwinkels en bij sommige
warenhuizen. De Eppo op de Kleine Berg heeft
ook een mooie collectie.
Dit was helaas nog maar het topje van de ijs-
berg... ik zou over elk spel een artikel kunnen
schrijven. Dat doe ik echter niet, ik verwijs
jullie naar boardgamegeek.com, ducosim.nl en
spellengek.nl.
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Corus

 Ewald Veenboer, medewerker Corus

Omdat er verschillende hallen en installaties
zijn binnen deze inpakafdeling, is er dus een
belangrijke taak weggelegd voor de vervoer-
smiddelen. Dit zijn bovenloopkranen, trekkers,
wagons en heftrucks. De vervoersmiddelen
moeten elkaar niet in de weg rijden.

Doelen van dit project zijn om uit te zoeken
wat de bottle-necks zijn, of er niet tijdelijk
met een heftruck minder gewerkt kan worden
(waar ontstaan problemen als ik een heftruck
minder inzet?), of dat één van de bovenloop-
kranen 50% beschikbaar kan zijn in plaats van
100%. Omdat het geheel zo complex is, is een
onderzoek met een simulatiemodel een goede
aanpak.

Op deze wijze is voor de inpakkerij een virtu-
ele organisatie aan het ontstaan, met installa-
ties, rijtijden, procestijden, vervoersmiddelen
met hun capaciteit, en de logistiek van de fa-
briek. Later kan men dan aan �knoppen draaien�
om veranderingen te simuleren (�what-if� ana-
lyse). Eerst wordt de huidige situatie nage-
bootst (= validatie) en vandaaruit worden ex-
perimenten/scenario�s uitgevoerd.

Omdat simulatie op veel gebieden binnen
Corus toegepast wordt, is het voor mij iedere
keer weer erg uitdagend. Elk project is weer
anders, met andere doelen en problemen. Hier-
door is de kennis van wiskunde en informatica
alleen niet genoeg, ook een goede communica-
tie met de opdrachtgevers en de eindgebruikers
is belangrijk.

 Mijn naam is Ewald Veenboer en ik
ben 29 jaar. Na mijn HBO-studie
Bedrijfswiskunde aan de Hoge-
school Holland, heb ik op de Vrije
Universiteit van Amsterdam mijn
doctoraal Bedrijfswiskunde & Infor-
matica behaald. Daarna heb ik een
aantal maanden wiskunde gegeven
aan 2/3 VWO. Sinds augustus 1998
ben ik werkzaam op de automati-
seringsafdeling van Corus.

Mijn kennis van wiskunde en informatica wordt
nu ingezet bij processimulaties. Simulatie
maakt het mogelijk het effect van veranderin-
gen in beeld te brengen. Deze problematiek
komt voor bij nieuwbouwplannen, logistieke
stromen en knelpunten in lopende processen.
Het softwarepakket dat Corus hiervoor ge-
bruikt, is Arena.

Een voorbeeld van een project waar ik mij nu
mee bezighoud, is de logistiek bij een inpak-
afdeling. Bij deze inpakafdeling komen vele
rollen staal aan, die arriveren met vrachtwa-
gens of treinen. Deze rollen moeten op ver-
schillende manieren ingepakt worden, voordat
ze verder gaan (of direct naar de klant, of naar
één van de magazijnen). Iedere inpakhandeling
vindt op een andere plek (op een andere ma-
chine) plaats. De ene rol krijgt bijvoorbeeld
een folielaag, de andere rol alleen een papier-
wikkel, afhankelijk van de klantvraag.

bedrijfsartikel



supremum 2, jaargang 34

32

Volgende keer

Supremum

Dit was het dan weer. �All the good
things must end...� en meer van
dat. Voor de volgende keer hebben
we o.a. in de planning:
� Uitslag en winnaars van de kerstpuzzel
� De LustrumCommissie, GELUK, vertelt

hoe vroeger alles beter was.
� Verslagen van: de BiEC excursies, de AC-

activiteiten etc., enz.
� En natuurlijk de vaste rubrieken zoals

Infima, Cultuur, WieWatWaar, Tegengif,
Puzzel, spRemco, van de decaan, ...

Wat zeg je? Je wilt ook een stukje schrijven?
Dat kan. Stuur het dan op naar
supremum@gewis.nl of geef het artikel aan
één van de redactieleden. Dit kan tot 31 ja-
nuari 2002. Dan is de deadline.
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Adverteerders

Supremum

Hewitt/Heijnis & Koeleman ....................... 6
Utopics ....................................................... 8
Océ ............................................................ 12
Unit 4 ........................................................ 14
Corus ........................................................ 31
Wervingsdagen ...................... binnenkant kaf
CMG .................................... achterkant kaft

Agenda

Supremum

Maandag 10 december: Excursie naar Océ
(BiEC)

Woensdag 16 januari 2002: Eindpresentatie
China Studiereis Commissie (onder voor-
behoud)

Dinsdag 29 januari: EJC2001 feest voor Eer-
ste- en ouderejaars.

Eind januari 2002: Corus bedrijfsbezoek ten
tijde van het Corus Chess Tournament

Dinsdag 12 februari 2002: Lunchlezing Utopics
(BiEC)

Zaterdag 23 en zondag 24 februari 2002:
Wandelweekend (GeWOONWEG)

Zaterdag 27 april 2002: Batavierenrace 2002
(estafette van Nijmegen tot Enschede)

Maandag 27 mei t/m vrijdag 31 mei 2002: 4e
Lustrum GEWIS (GELUK)

Donderdag 6 juni 2002: Symposium over
security

Voor alle activiteiten kun je je bij GEWIS in-
schrijven (dit is niet nodig voor de eind-
presentatie van de Chireco).

Natuurlijk kun je iedere donderdag rond 14.00
uur bij GEWIS (HG 8.79) film komen kijken.
Daarna is er van 16.30 uur tot 19.00 uur borrel
bij GEWIS.
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