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Hoi! Aangezien ik al

weer een tijdje hoofd-
redacteur ben van de
Supremum werd het
eens tijd dat ik het ‘Van
de redactie’ schreef. In
principe is het ook de
taak van de hoofdre-
dacteur dit stuk te
schrijven.

Zoals je van ons gewend bent vind je wederom
de gebruikelijke rubrieken Van de voorzitter,
Van de decaan, Tegengif, de Leerstoel,
WieWatWaar, Alain op de weereld, spRemco
en de nodige infima. Tevens wordt een nieuwe
rubriek geïntroduceerd: B & B. Zij bevat re-
views van café’s en bars in de regio. Waar de
naam voor staat is vooralsnog onduidelijk.
 Wat dacht je van een verslag van de excursie
naar Océ in december, de opgedoken tekst van
het eerste GEWIS-lied, beschrijvingen van het
schaatsen en het zaalvoetbaltoernooi, een im-
pressie van een bezoek aan de opnamen van
Ron Brandsteder’s programma Laat Ze Maar
Lachen? Zowaar een gevarieerde inhoud, wat
in principe ook de bedoeling is van de
Supremum.
Aansluitend op de inhoud: er komt veel kijken
bij het maken van een blad als de Supremum.
Voordat je het blad in de brievenbus vindt moet
er veel werk worden verricht door verschil-
lende mensen. Omdat ik zelf de laatste tijd
wat minder gemotiveerd ben hebben ‘mijn’
overige commissieleden meer gedaan dan nor-
maliter. Karin, Remco, Truong, bedankt!
Tenslotte zou de commissie graag feedback
willen ontvangen over de inhoud en layout. Te
veel, te weinig, te sober, te uitbundig? Ook
nieuwe ideeën, aangeboden hulp en vlaai tij-
dens vergaderingen zijn van harte welkom. Je
kunt hiervoor altijd een commissielid aanspre-
ken of mailen naar supremum@gewis.nl.
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Martijn Wolfs — voorzitter GEWIS

Supremum deadline
31 januari (Principes).
Deze todo zag ik over
mijn scherm vliegen bij
het inloggen op GE-
WIS. Alweer een
stukje schrijven? Was
het vorige niet nog

maar net ingeleverd? De tijd vliegt
weer.

Hoewel ik uit principe in mijn vorige stukjes
steeds geprobeerd heb het thema van de be-
treffende uitgave te verwerken, ben ik bang
dat dit met dit thema niet gaat lukken. Menig
maal heb ik mijn hoofd lopen breken om met
een leuk stukje te komen over ‘principes’, maar
jullie zullen het deze keer met iets anders moe-
ten doen.

Zonder dat ik het echt door heb gehad is er
alweer meer dan een halfjaar besturen voorbij.
Het gaat heel erg snel, time flies when you’re
having fun, en ik hoop dat de tweede helft van
dit jaar net zo leuk wordt als het afgelopen
jaar. Er zijn in ieder geval nog een heleboel
uitdagingen voor het komende half jaar.

Zo moet er over een tijdje gezocht worden
naar nieuwe bestuursleden. Heb je zin om een
jaartje echt wat anders te doen, bekijk dan ze-
ker de mogelijkheid eens om bestuurslid van
GEWIS te worden. Mocht dit je te veel werk
lijken, denk dan vooral  niet dat er  verder
niets is wat je kan doen. Er zijn altijd een  hoop
commissies die staan te springen om nieuwe
leden. Lijkt het je bijvoorbeeld leuk om verslag
te doen van een jaar GEWIS, werk dan mee
aan het jaarboek. Houd je van reizen en wil je
wat meer van de wereld zien dan is de Buiten-
landse Excursie Commissie misschien iets voor

jou. Denk je dat er nog het een en ander verbe-
terd / veranderd kan worden aan het blad dat je
nu aan het lezen bent, denk dan eens na over
de Supremum-commissie.

In het komende halve jaar gaan de beleidspunten
waar we nog niet echt aan toegekomen zijn
hopelijk ook wat vorm krijgen. Een aantal pun-
ten uit onze beleidsplannen zijn al uitgewerkt
en het is een heel fijn gevoel om te zien dat je
als bestuur deze punten kunt verwezenlijken.
Ik hoop dat we na dit jaar kunnen concluderen
dat we veel bereikt hebben.

Het afgelopen half jaar is heel gaaf geweest.
Hoogtepunten waren er zat. Recent was er
bijvoorbeeld het feest georganiseerd door de
Eerstejaars Commissie dat goed bezocht werd
en heel gezellig was. Ook het bikkelweekend,
het schaatsen, de Hongarije borrel, en zo nog
veel meer, vielen goed in de smaak. Ik wil bij
deze alle commissies en alle actieve leden van
harte bedanken voor de mooie dingen die ze
neergezet hebben. Maak ook het tweede deel
van dit jaar de moeite waard zou ik willen zeg-
gen.

Hiermee wil ik eigenlijk dit stukje al weer af-
sluiten. Tot de volgende keer maar weer. Dan
horen jullie vast wel weer van mij.

Met vriendelijke groet,

Martijn Wolfs - jullie voorzitter
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Principes!

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

In deze tijd van gaten in begrotin-
gen, onthoofde financiële kolom-
men, in het trappenhuis rokende
kantinedames, zeurende emeriti en
afglijdende academische standaar-
den staat GEWIS voor principes. Er
is dus nog hoop, want GEWIS heeft
de toekomst. Dit stukje gaat niet
over principes, maar over de toe-
komst.

Op 21 december  mocht ik tijdens de facultaire
kerstlunch wat vermaak op de achtergrond
verzorgen door het houden van een toespraak.
Die ging vooral over het toen bijna afgelopen
jaar en een beetje over het komende jaar. Nu is
2001 oude koek en ik begin er niet weer over.
Maar het kan geen kwaad de voorspellingen
voor 2002 te herhalen voor degenen die de
kerstlunch gemist hebben. Neem er een boter-
ham bij en zet Stille nacht op, dan is het net
echt.

Wat staat ons in 2002 te wachten? Allereerst:
Financieel zwaar weer. De faculteit heeft de
boeken keurig in orde maar dat is met de uni-
versiteit als geheel niet het geval. We moeten
geld overhouden ten behoeve van onze arm-
lastige collega's elders op de campus, maar we
moeten ook de strategienota's informatica en
wiskunde implementeren, tegenstrijdige op-
drachten die nog tot interessante discussies
gaan leiden. We blijven streven, laat ik dat
hardop zeggen want dan kunnen jullie ons er-
aan houden, naar de aanstelling van nieuwe
hoogleraren informatica.

En verder denken jullie vast: Herhuisvesting
en renovatie van het hoofdgebouw. Nee, ver-
geet het maar. De herhuisvesting is van de baan,
de renovatie is uitgesteld tot 2004.

Een hoogtepunt wordt het Ne-
derlands Mathematisch Con-
gres, dat hier begin april
plaatsheeft. Arjeh Cohen, die
het congres voorzit, heeft me
de plannen laten zien, en het
gaat ook in de geschiedenis van
het Wiskundig Genootschap
een hoogtepunt worden.

En natuurlijk de onderzoekvisitaties, deze keer
apart voor wiskunde en informatica. Belang-
rijke momenten, en ik hoop van harte dat het
evengoed afloopt als met de
onderwijsvisitaties.

Mijn vorige bijdrage aan Supremum ging over
de uitstekend verlopen onderwijs visitatie tech-
nische wiskunde. Ik grijp even op het verleden
terug door te melden dat de commissie voor de
onderwijsvisitatie technische informatica, die
in november op bezoek was, ook vol lof was
en onze "corporate identity" roemde. "Tel je
zegeningen", zoals een van de commissieleden
tegen het faculteitsbestuur zei.

Tenslotte krijgt de faculteit rond de zomer een
nieuwe decaan. Ik neem per 1 september een
jaar verlof en begin dan aan het Georgia Institute
of Technology in Atlanta. Wanneer ik terug-
kom staat in de sterren geschreven. De reden
voor deze stap ligt niet in Eindhoven want ik
heb het hier uitstekend naar mijn zin. Er zijn
meer aantrekkelijke zaken in de wereld dan de
TU Eindhoven. De TU/e en Georgia Tech heb-
ben veel gemeen. Misschien iets voor de vol-
gende keer.
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Iedere echte mathemaat

GEWIS Lustrum Kommissie (GELUK)

Elke GEWIS’er kent natuurlijk het GEWIS-lied van buiten. Dit lied is ech-
ter niet het eerste GEWIS-lied.

Op 8 december 1982 vond de eerste Algemene LedenVergadering van GEWIS plaats. Na afloop
van de vergadering werd bij They en Ontij een songfestival georganiseerd, waar uit 12 inzendin-
gen het eerste GEWIS-lied werd gekozen, getiteld ‘Iedere echte mathemaat’. Hier volgt een-
reconstructie van dit lied.

GEWIS-LIED (MELODIE: LILY MARLEEN)
Tekst: Marianne Kerkhof

Hou je van de wiskunst, of meer van de PC
Zing dan dit liedje van ganser harte mee

refrein 1:
Iedere echte mathemaat

Die weet precies waarom het gaat
Hij wordt lid van Gewis
Hij blijft lid van Gewis

refrein 2:
Iedere informaticus

Die weet dit lied dat gaat aldus
Hij wordt lid van Gewis
Hij blijft lid van Gewis

Vond je wel de delta maar niet de epsilon.
Zoek je nog vergeefs naar een analogon.

refrein 1

Loopt je while- of for-lus steeds oneindig door.
Ontbreekt er na een crash van je gegevens elk spoor.

refrein 2
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Het idee dat de
opleidingen van
de TUE niet verbe-
terd kunnen wor-
den, blijkt niet te
kloppen. De uni-
versiteit wil name-
lijk meer academi-

sche vorming in de studie-
programma’s.

Klaarblijkelijk valt er iets te verbeteren. Men
wil niet alleen vakken over  ethiek of over de
geschiedenis van een wetenschap invoeren,
maar men wil de studenten een academische
houding bijbrengen. Het laatste is moeilijk
te realiseren. Er zijn ook geen vakken waar
je leert zo’n houding aan te nemen. Je kunt
alleen maar stevig op het idee gebracht wor-
den dat een academische houding noodza-
kelijk is en dat doet pijn.

Het accent in de opleidingen zal dan ver-
schuiven van het aanbrengen van technie-
ken naar het begrijpen van concepten en
theorieën, naar aandacht voor structuren en
abstractie  en het leren formuleren van  ideeën.
Immers, essentieel voor een academische
houding is het toepassen van kennis in an-
dere contexten en het communiceren en na-
denken over verworven inzichten.

Een academische houding uit zich ook in
een interesse voor terreinen buiten de eigen
opleiding of buiten het eigen vakgebied. De
huidige student kan, net als Madame de
Pompadour,  zeggen: “Après nous le déluge”.
Dat zou zonde zijn, want hij kan zelf zijn

academische vorming ter hand nemen.
Laten we eens kijken hoeveel tijd hij hieraan
kan besteden. Een student doet 6 jaar over
zijn studie, waarvan één jaar aan een baan
opgaat. Hij heeft nog 5 jaar over, de nomi-
nale studieduur. Laten we van deze 5 jaar
uitgaan. Een studiejaar heeft een omvang van
42 studiepunten. Omdat ieder studiepunt
equivalent met 40 uur werken is, zien we
dat een student sowieso 12 weken vakantie
per jaar heeft. Omdat 40 uur werken met 5
dagen van 8 uur te realiseren is, heeft een
student buiten zijn vakanties alle weekein-
den vrij en kan door de week zowel aan slaap
als aan vrije tijd 8 uur per dag besteden.

Nu is het zo dat een gemiddelde student die
42 studiepunten in 2/3 van de tijd weet te
realiseren. Dus een student heeft minstens
2 uur per werkdag tijd voor academische
vorming. Hij kan per studiejaar dus, buiten
zijn studie om, minstens 10 studiepunten
aan academische vorming besteden. Verras-
send, hè? Begin maar vast met naar tentoon-
stellingen, toneelstukken of alternatieve
films te gaan, boeken te lezen, reeds gehaalde
vakken opnieuw te bekijken, gedachte-ex-
perimenten te doen, etc. De rest komt dan
vanzelf. Houd onderstaand kwatrijn maar
in het achterhoofd.

Neen: ik betreur niet wat ik heb voldreven,
Maar ik betreur al wat ik heb weerstaan.
Gedane daden worden eens vergeven, maar
verzuimde tijd is vergaan. Het is een gedicht
van Jacob Israel de Haan. Ik geef toe dat, als
je meer van zijn oeuvre leest, het gedicht een
wat andere betekenis krijgt.

F.J.L.Martens
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EJC 2002 Feest

Geert Kemps

Je staat als eerstejaars op één van
de eerste borrels van het jaar en
voor je het weet zit je in de EJC
Commissie. Zo verging het de
meeste leden van onze EJC. Het
begon met een groepje van vijf
maar de drang naar meer leden,
liefst vrouwelijk, was groot en uit-
eindelijk groeide de commissie uit
tot 9 leden, en jawel, waarvan één
vrouwelijk. En dat alles onder pro-
fessionele leiding van voorzitter
Berry.

Met als doel zoveel mogelijk eerstejaars te wer-
ven voor ons feest en activiteit (volgt later dit
jaar) gingen we zo snel mogelijk aan de slag.
Themafeest of geen themafeest? Stratum of
AOR? Gratis of entree? Afwegingen en beslis-
singen die tijdens serieuze en relaxte vergade-
ringen moesten resulteren in een geslaagd feest.

Het feest zou  gehouden worden in Miller Time
op Stratum. Hopend op veel eerstejaars open-
den we de deuren om 21:00. Eerstejaars uiter-
aard gratis entree en voor de rest het luttele
bedrag van • 2,-. Maar daar tegenover stond

een heerlijke, wazige safari/jus/wetenwijveel
mix. Na deze binnenkomer kon het echte bier
drinken beginnen. Voor 1 euro per glas vloeide
het bier dan ook rijkelijk. Met zeker 20 tot 25
eerstejaars onder de feestgangers, een aanzien-
lijke stijging ten opzichte van vorig jaar, steeg
de gezelligheid en het alcoholpromillage naar-
mate de avond vorderde. Voor sommige zelfs
zover dat een overnachting op het station on-
vermijdelijk bleek (en dat op zijn verjaardag).

Ook het biljart had het zwaar toen Country
Roads werd gestampt door een stelletje oudere-
jaars. Kortom, gezellig feestje. Maar helaas
eindige ook dit feest, altijd veel te vroeg, om
02:00. Voor sommigen  hun  terugkeer naar
huis, het pittoreske Nuenen, of het station.

Zoals al gezegd was de opkomst van de eer-
stejaars erg positief te noemen. Maar het kan
natuurlijk altijd beter. Daarom hopen wij op
een nog betere opkomst bij onze schitterende
activiteit die wij gaan organiseren in de loop
van het voorjaar.
Voor meer informatie hierover en party pics
kijk op www.gewis.nl/~ejc2002 . Tot dan dus!

De EersteJaars Commissie 2002
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BiEC — Martijn Wolfs

Op maandag 10 de-
cember 2001 organi-
seerde de BiEC (Bin-
nenlandse Externe
Contacten) een excur-
sie naar het bedrijf
Océ.

Het programma zag er als volgt uit:

09:20 Verzamelen op station Eind-
hoven

10.30 - 11.30 Ontvangst en welkomst-
woord

11.30 - 12.00 Colour Printing at Océ
12.00 - 12.30 Bezoek aan 1 van de 4

opstellingen in R&D:
- digitale kleurenbewerking

- uni mailbox
- embedded software
- deployment & billing of online ser-
  vices

12.30 - 13.30 lunch
13.30 - 15.15 bezoek aan resterende opstel

lingen
15.15 - 15.30 stage- en afstudeermogelijk-

heden.
15.30 - 16.00 afsluiting

Omdat de Nederlandse Spoorwegen weer eens
niet meewerkten en we een ruime vertraging
opliepen moesten sommige onderdelen van  het
programma wat ingekort worden. De ontvangst
en de lunch waren de slachtoffers, waardoor
het informatieve gedeelte van het programma
gelukkig niet in het gedrang kwam. Kort zal ik
hier het een en ander vertellen over deze ui-
terst gezellige en informatieve dag.

We begonnen met een praatje over “Colour-
printing at Océ”. Hier werd verteld dat Océ

een andere aanpak heeft bij het printen in kleur.
In plaats van de standaard 3 kleuren gebruiken
de printers en copiers van Océ namelijk maar
liefst zeven kleuren. Hierdoor wordt de
kleurenruimte, het aantal mogelijke kleuren dat
gemaakt kan worden, vergroot. Verder gebruikt
Océ een ingewikkeld systeem om tonerdeeltjes
eerst, met behulp van magnetisme, op een grote
drum te zetten. Pas daarna worden de deeltjes
op het papier geplaatst. Na dit praatje werden
de deelnemers in kleinere groepjes opgedeeld.
Deze groepjes werden, onder begeleiding van
een werknemer van Océ, naar verschillende
plekken bij R&D (Research and
Developement) gebracht. Daar kregen ze een
demonstratie of uitleg over een specifiek on-
derwerp waar het bedrijf mee bezig is.

Kort zal ik wat over de vier bezochte opstel-
lingen zeggen.

Digitale kleurbewerking
Bij deze opstelling kregen we een aantal
kleurenprints te zien van dezelfde foto. Deze
prints verschilden nogal van elkaar. Wij moes-
ten kort zeggen welke we het mooist vonden
en waarom. Daarna kregen we een korte uitleg
over de kleurenruimte die Océ creëerde met
behulp van de zeven kleuren die ze gebruiken.

Uni mailbox printing
Uni mailbox printing is een uitgebreide versie
van mailbox printing. Mailbox printing is het
concept dat gebruikers een printopdracht niet
meteen naar de printer sturen, maar naar een
mailbox bij deze printer. Mensen moeten dan
vervolgens naar de printer toelopen, hun mail-
box openen, de printopdracht selecteren en
op printen drukken alvorens de opdracht ook
daadwerkelijk afgedrukt wordt. Mailboxen van
gebruikers kunnen op deze manier beveiligd
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worden. Uni mailbox printing is, zoals ik eer-
der al vertelde, een uitbreiding van dit con-
cept. De uitbreiding bestaat eruit dat gebrui-
kers op het moment dat een taak in de mail-
box  staat niet persé naar de printer hoeven
te lopen waar ze de taak naar toe hebben
gestuurd. Ze kunnen nu naar een willekeu-
rige printer lopen, daar de taak uit de mail-
box halen om hem vervolgens af te drukken.
Verder wordt dit concept nog uitgebreid met
het feit dat gegevens gecodeerd verstuurd
worden en pas gedecodeerd worden op de
printer zelf. Hierdoor kunnen documenten
niet onderschept worden op het netwerk.

Embedded software
Bij deze opstelling stond een printer van Océ
zonder kap. Er werd wat verteld over de wer-
king van de printer. Zo zijn er verschillende
taken aan te wijzen die bij het afdrukken
moeten gebeuren. Ten eerste moet er papier
doorgevoerd worden voordat daar op afge-
drukt kan worden. Daarna begint het daad-
werkelijk afdrukken van het document.
Daarna vindt er een ‘nabehandeling’ plaats
en moet  het document bijvoorbeeld  geniet
worden, etc.
We kregen verder een korte uitleg over hoe
dit proces aangestuurd wordt en op welke

manier hier software (embedded) voor geschre-
ven wordt.

Deployment and billing of online services
Er zijn bedrijven die diensten online aan willen
bieden. Bij dit praatje kregen we wat te horen
over een speciaal platform dat hiervoor be-
schikbaar is. Met dit platform kunnen ver-
schillende diensten aangeboden worden en deze
diensten kunnen dan op een makkelijke en
uniforme manier afgerekend worden.

Na het bezoeken van deze opstellingen volgde
er nog een praatje over de stage- en afstudeer
mogelijkheden bij Océ. Mocht je hier interesse
voor hebben, dan kun je bij het bestuur wat
meer informatie vragen. Natuurlijk ontbraken
de lekkere lunch en de afsluitende borrel niet.
Op de borrel was er nog wat mogelijkheid om
met de werknemers, waaronder die van de op-
stellingen, te praten.  Al met al kan ik zeggen
dat het een zeer  geslaagde excursie was.

De BiEC heeft dit jaar nog veel meer op het
programma staan. Zo zijn er nog een aantal
lunchlezingen en volgen er nog een aantal ex-
cursies naar andere bedrijven. Meer informa-
tie hierover volgt ter zijner tijd of is op te
vragen bij biec@gewis.nl en op de website.

Infima

De infima-spionnen

Niek:”Dat vind ik wel erg kortzichtig...”

Remco over zijn bestuur:”Wij zijn goed in slechte dingen, maar dat wist je al.”

Gijs G:”Vrouwen met kleren aan kijken altijd zo saai.”
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Dat het in principe nergens over gaat...

Het een beetje afge-
zaagd om te gaan lo-
pen vertellen dat ik
dit stukje alweer een
veel te lange tijd na
de deadline zit te
schrijven, of om de
woordenboek bete-

kenis van “principes” te gaan geven.

Dat laatste schijnt trouwens recursief te zijn:
“principe: beginsel ... beginsel: principe”. The
‘R’-word.  Daarom begin ik deze keer maar
eens met de mededeling dat het in principe
tegen mijn principes is om een stukje over prin-
cipes te schrijven.

De reden dat ik het dan toch doe, is omdat, net
als bij de meeste andere GEWISsers ook ik
mijn principes wel eens moet laten varen (al-
hoewel die van mij nu niet na een aanzienlijke
hoeveelheid bier in de wc zijn beland...). Ge-
lukkig hield de machinist van de trein waar ik
nu (en eigenlijk elke vrijdag) in zat zich wel
aan zijn principes (of eigenlijk, het principe
van de Nederlandse Spoorwegen): we gaan er-
voor!

Maar goed, als je er zo tegenaan kijkt zie je dat
het hele principe achter principes is dat je je
eraan moet houden, maar dat dat niet altijd
lukt. Zo zijn er elk trimester weer mensen die
zeggen dat ze alle colleges gaan volgen (“in
principe moet ik toch echt wel alle colleges
gaan volgen als ik meer punten wil halen”),
maar je ziet ze na een weekje of  2 weer gezel-
lig bijna elke dag bij GEWIS rondhangen.

Sommigen schijnen daarvoor echt een reden

hebben bedacht: ze gaan er een nuttige activi-
teit uitvoeren om niet in de collegezaal te hoe-
ven gaan zitten. Het hele principe van het “Stu-
die Ontwijkende Gedrag” dus eigenlijk. Al die
gemiste colleges hoeven overigens niet allemaal
even saai te zijn. Onder het genot van veel te
veel koffie hoorde ik bijvoorbeeld tijdens Wis-
kunde 1 dat de penningmeester van GEWIS
niet te vertrouwen is. Dat verwacht je niet!

Om nog maar even verder te gaan over SOG
(Studie Ontwijkend Gedrag): in HG8 bikkelhok
hebben ze er een geheel andere visie op. In
plaats van nuttige dingen kun je er jezelf bezig
houden met het totaal  nutteloze Hotballs. Dat
schijnt vroeger één of ander prestige project
van de TU/e te zijn geweest, maar het zijn nu
gewoon 16 veel te oude en gare computers die
nogal veel warmte produceren. Dat maakt het
overigens niet minder leuk. De uitspraken die
er worden gedaan zijn van aanzienlijk niveau;
zo vroeg mijn huisgenoot zich af  ”waar zijn
ballen zijn gebleven” en hoor je geregeld de
bevestiging dat een computer van bijna 10 jaar
oud overwegend langzaam is. Het schijnt trou-
wens dat dat hele spul weg moet en dat ze het
van de TU alleen komen halen als er geld wordt
betaald. Ik dacht altijd dat het hele principe
van geld uitgeven was dat je er iets voor terug-
kreeg, niet dat ze iets weg komen halen.

Helaas, nou ja, is het resultaat van “we gaan
ervoor” nu bijna ten einde, want er wordt in
onverstaanbaar Nederlands gebrabbeld dat er
een station Breda aankomt. Tijd om het stukje
vol te schrijven met het advies om je elke
donderdag aan het principe van de GEWIS BAr
Commisse te komen houden: ‘1 bier is geen
bier’. Tijd om vakantie te gaan vieren...
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Uitslag Kerstpuzzel

Peter van Liesdonk en Sander Vollebregt

Hier is het moment waar natuurlijk
iedereen op zit te wachten: de op-
lossing van de kerstpuzzel.

Blijkbaar werd de puzzel als moeilijk
beschouwd, gezien het aantal inzendingen (2
stuks). Oftewel, had je iets ingestuurd, onge-
acht het aantal goede antwoorden, had je altijd
de derde prijs mogen ophalen..... Nu naar de
mensen die wel met man en macht aan de puz-
zel hebben gewerkt. Het ging tussen 2 groe-
pen: groep 1 (Pieter, Finbar, Mark, Mark, Stijn,
Wouter, Maartje, Petra, Ronald, Ellen, Dan,
Anette, Marc en Stefan) en groep 2 (Johan,
Mark en Petra). Het was een erg spannende
aangelegenheid: groep 1 was beter in de spreek-
woorden en cryptische omschrijvingen, groep
2 was beter in de wapens en in de successor.
Uiteindelijk heeft groep 1 aan het langste eind
getrokken: 61,5 pnt tegen 60,5 pnt. Beide groe-
pen kunnen hun prijs op komen halen bij de
Supremumredactie. Nu rest ons nog de ant-
woorden te geven, en tot het volgende jaar dan
maar weer.

Puzzlmania 2001

A. Wapen (van welke familie/land is dit
het wapen)
1. Zogu (Albanëe)
2. Schlesswig-Holstein-Sonderburg-
Glucksburg (Noorwegen)
3. Schlesswig-Holstein-Sonderburg-
Glucksburg (Denemarken)
4. Bernadotte (Zweden)
5. Saxe-Coburg-Gotha (Bulgarije)
6. Habsburg-Lotharingen (Oosterijk-Honga-
rije)
7. Grimaldi (Monaco)

8. Liechtenstein (Liechtenstein)
9. Honen-Zollern (Roeenië)ie)
10. Oranje-Nassau (Nederland)
11. Bourbon (Spanje)
12. Petrovich Njegosh (Montenegro)
13. Nassau (Luxemburg)
14. Sax-Coburg-Gotha (Belëie)
15. WittelsbachBavarië))

A. Buitenbeentje (Wat hoort niet in het
rijtje thuis)
1. Keuper (Krijt en geen Juratijdperk)
2. Forest Gump (Geen Oscar voor zowel
beste acteur als actrice)
3. Alanine (Geen vitaal eiwit voor de mens)
4. Kaon (Lepton en geen meson)
5. Raptors (nooit NBA-kampioen)
6. Khoum (geen munteenheid maar 1/100
(zeg maar de cent van de gulden))
7. Elvensprook (speelt zich niet af op
Midkemia)
8. Vil (geen afkorting van een sterrenbeeld)
9. Moa (uitgestorven)
10. Roemeens (romaans en niet slavisch)
11. Welkom (dorp in Zuid-Afrika en niet in
Suriname)
12. Batoe (kleinzoon en niet de zoon van
Dzjenges Kahn)
13. Fosfor (Valentie van 4 i.p.v. 2)
14. Dorint (geen hotel van het spel Hotel)
15. Sherlock Holmes (Geen Lucasart-spel)

B. Succesor (Maak het rijtje af)
1. Yoe (de 5 uitspreken van de zachte klin-
kers in het Russisch)
2. Oost Gobi (Grootste provincies in Mon-
golië)
3. 34 (netnummers van de top 5 landen van
de EU)
4. Capriati (Laatste 5 nummers 1 van de
WTA-lijst)
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5. Schreckhorn (hoogste toppen van een
alpendistrict)
6. NSSR (top 5 GNSK 2001 in Eindhoven)
7. Julia (top 5 meisjesnamen in 2001)
8. Great Slave Lake (top 5 grootste meren)
9. 1228-1229 (eerste 5 kruistochten)
10. Fuji (5 landen met de union-jack in de vlag)
11. Penki (1 t/m 5 in het Lets)
12. Montreal (Volgorde Olympische Zomer-
spelen)
13. Walton (top 5 rijkste mannen 2000)
14. Drowning Mona (Laatste 5 films met Neve
Cambell)
15. Tegen de sterren op (eerste 5 Kiekeboes)

C. Welk woord spreekt u? (Vertaal dit
spreekwoord)
1. De laatste loodjes wegen het zwaarst (En-
gels)
2. Beter een vogel in de hand dan 10 in de
lucht (Pools)
3. Waar gehakt wordt vallen spaanders (La-
tijn)
4. Men moet de huid niet verkopen voor de
beer geschoten is (Noors)
5. Beter een half ei dan een lege dop (Frans)
6. Men moet niet meer deeg maken dan men
kan bakken (Deens)
7. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet
(Hongaars)
8. Wie een vriend vindt, vind een schat (Ita-
liaans)
9. De appel valt niet ver van de boom (Lets)
10. Beter laat dan nooit (Portugees)
11. Wat niet weet, wat niet deert (Duits)
12. Een blauwtje lopen (Spaans)
13. Men moet zijn bed maken zoals men moet
slapen (Nieuw Grieks)
14. Als een land een held heeft is het veilig
(Kazachstaans)
15. De beste stuurlui staan aan wal (Russisch)

D. Sing a Song (Vind een liedje met/over
deze personen)(Er waren hier meerdere
mogelijkheden, dit was onze oplossing)

1. Acda & De Munnik - Laat me slapen
2. Per Gessle - Elvis in Germany
3. Queen - Bicycle race
4. Bon Jovi - It’s my life
5. Freek de Jonge - Na de dood
6. Henk Westbroek - Zelfs je naam is mooi
7. Ultimate Kaos - Casanova
8. Bon Jovi - These days
9. Alcazar - Crying at the discotheque
10. Shania Twain - That don’t impress me
much
11. Eminem - The real slim shady
12. Raymond van het Groenewoud - Liefde
voor muziek
13. New Radicals - You get what you give
14. K3 - Leonardo
15. Nine Days - Bob Dylan

E. Zij gelooft in mij (welk volk/godsdienst
hoort bij deze god)
1. Germanen
2. Perzen
3. Egyptenaren
4. Maya’s
5. Babyloniërs
6. Romeinen
7. Boeddhisme
8. Grieken
9. Hindoeïsme
10. Ierland
11.  Inca
12. Foeniciërs
13. Japan
14. Galliërs
15. Azteken

F. Buis (welk TV-programma is cryptisch
omschreven)
1. Kopspijkers
2. Big Brother the Battle
3. Saved by the Bell
4. Zeg eens A
5. Jake and the fatman
6. All Stars
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7. Journaal
8. Fabeltjeskrant
9. Married with Children
10. Samsam
11. Two guys, a girl and a pizzaplace
12. Studio Sport
13. Explosief
14. Jerry Springer
15. Goudkust

G. Zilver (waar zijn deze personen/din-
gen 2e in?)
1. 2e president van de VS.
2. planeet op grootte van ons zonnestelsel
3. 2e secretaris-generaal van de NATO
4. 2e Dam op grootte van de wereld
5. 2e boek in de meest verkochte boeken top
5 ter wereld
6. 2e op de ranglijst aantal medailles op de
olympische winterspelen
7. 2e onafhankelijke land van Afrika
8. 2e Keizer van het Romeinse Rijk
9. 2e meest voorkomende achternaam in de
VS
10. 2e hoogste berg ter wereld (K2)
11. 2e man op de maan

12. 2e wereldkampioen voetbal
13. 2e vrouwelijke dokter in Chili
14. 2e rijkste man van Nederland
15. 2e bij de Olympische Spelen bij de spring-
ruiters

H. Gestript (Uit welke strip is deze figuur
van vaste waarde)
1. Kuifje
2. Suske & Wiske
3. Sjors & Sjimmie
4. Biebel
5. Lucky Luke
6. Guust Flater
7. Garfield
8. Kiekeboe
9. Asterix & Obelix
10. Tom Poes
11. Fix & Fox
12. Nero
13. Strom
14. FC de Kampioenen
15. Donald Duck

Infima

De infima-spionnen

Truong over Hugo en bierdrinken:”Hij heeft zijn figuur wel mee.”

Denis zegt (terwijl iemand een verhaal vertelt):”We moeten de realiteit niet uit het oog verlie-
zen.”

Berry:”40 gulden, dat is omgerekend 17 euro ongeveer. Zie je wel: een stuk goedkoper.”

Truong: “Vanaf de zomer heb ik een kamer in Eindhoven.” Jan: “Waar ga je dan wonen?” Truong:
“Als je vanaf de TUE door de Berenput fietst...”
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B&B

Remco Beckers

Een nieuwe rubriek met alweer een
onmogelijke naam.  Deze rubriek zal
in elke Supremum weer opduiken
en zal gaan over kroegen in Eind-
hoven. Ik moest helaas nog een
naam verzinnen voor deze rubriek
en gezien mijn beperkte orginaliteit
heb ik maar een afkorting verzon-
nen die net zo min ergens opslaat
als de meeste afkortingen in de
wereld. Dus als jullie nog leuke-
suggesties hebben waar B&B voor
kan staan (bijvoorbeeld Bar & Bier)
dan hoor ik het graag.

Deze keer zijn we in 2 café’s op het Stratums
Eind geweest en 2 café’s op de Aalsterweg. We
hebben de volgende, soms prachtige, etablis-
sementen bezocht op een dinsdag: Café  Santé,
Café De Kram, Café Peapod en Café Casino.
We zullen de kroegen op een aantal willekeu-
rige, maar wel belangrijke punten beoordelen
en een eindoordeel vellen met een cijfer van 0
tot en met 10, waarbij 10 vanzelfsprekend het
beste is.

Bieren en prijzen
Eén van de belangrijkste criteria bij het beoor-
delen van een café is vanzelfsprekend de kos-
ten die gemoeid gaan met het nuttigen van het
heerlijke gerstenat dat wij bier noemen. Uit
onze kleine steekproef is gebleken dat hoe ver-
der je naar de ring (of zelfs buiten de ring) gaat,
hoe goedkoper het bier wordt. In café Casino
kost het biernamelijk 1 euro 10, evenals bij
café Peapod. Als we dan in het centrum komen
(Stratums Eind) dan blijkt dat het bier daar 1
euro 50 kost bij Santé en De Kram. Nog even
de soorten bier:
• Santé: Oranjeboom
• De Kram: Dommelsch

B
&
B

• Casino: Dommelsch, Hoe-
gaarden en Leffe

• Peapod: Dommelsch en
Palm

Bezoekers
Elk café heeft zijn eigen pu-
bliek, zo ook de bezochte ca-
fé’s. Casino wordt bijvoorbeeld bevolkt door
mensen van gemiddeld 40 jaar, waarvan er dan
zo’n 15 aanwezig zijn. Interessant detail is dat
ze een condoomaatje op het toilet hebben, even-
als Santé trouwens. Santé wordt bezocht door
mensen in de twintig die wel van een biertje
houden (studenten dus, er zijn er ongeveer 35),
behalve op de vrijdag en de zaterdag, dan zit er
een jonger publiek. De Kram doet het met een
ietsje ouder publiek van zo rond de 28 (met
ongeveer 24 mensen nauwelijks halfvol) ter-
wijl Peapod  (gevuld met ongeveer 30 gasten)
vergelijkbaar is met Casino.

Wat er in gaat moet er ook weer uit
Toiletten zijn natuurlijk ook erg belangrijk.
Gelukkig zijn alle bezochte café’s in het bezit
van iets wat aan de algemene interpretatie van
‘toilet’ voldoet. In alle gevallen geldt ook nog
dat ze een vrouwelijke variant hebben. Bij de
toiletten op het Stratums Eind moet de man-
nelijke gebruiker genoegen nemen met een re-
delijk schoon urinoir, terwijl de twee andere
café’s de mannelijke bezoeker  verwennen met
schone toiletten waar je zelfs op kan zitten.
Op het Stratums Eind verwachten ze dus dat
je het damestoilet bezoekt voor de grotere
boodschap. Ook voor het handenwasgebeu-
ren geldt dat dit op Stratums Eind redelijk
slecht geregeld is terwijl de café’s buiten het
centrum het goed voor elkaar hebben met een
wasbak, zeep en handen-droog-gelegenheid in
de vorm van handdoeken of doekjes.
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Opvallende feiten
De avond van onze café bezoeken zijn ons
enkele zaken opgevallen. Zo had alleen Santé
enkele knappe vrouwen en heeft geen enkel
van de bezochte zaken de mogelijkheid tot het
consumeren van bitterballen (hoewel je bij
Casino wel de mogelijkheid hebt je eigen hap-
jes mee te nemen). De muzieksoort bij de ca-
fé’s op Stratums Eind is erg fout (denk aan
Eric Dikeb, K3 e.d.) en de muziek staat rede-
lijk hard. Bij de twee andere café’s hoorden we
(op de achtergrond) rustige ‘café’-muziek.

Sociale handycaps verbergende middelen
Er zijn natuurlijk in de meeste café’s enkele
spelletjes voor de mensen die niet zo houden
van aan de bar hangen. De Kram en Santé  voor-
zien in een Photo-play automaat met high-
scores van respectievelijk 100940 en 116330,
De Kram heeft ook nog dartborden. Casino
heeft een gokautomaat en een pooltafel en
Peapod moet het doen met slechts 2 gok-
automaten waarvan er eentje de schijn ophoudt
altijd geld uit te keren.

Algemene indruk
Santé is een café waar je op de donderdag-

avond erg goed kan stappen met foute mu-
ziek, gezellige mensen  en duur bier. Het is
dan ook toegestaan om op de pooltafel te
springen en met de muziek mee te doen (wat
natuurlijk veel pluspunten oplevert). Verder
krijgen alle café’s op Stratums Eind extra
punten vanwege de nabijheid van De Hoek
en andere eetgelegenheden (voor shoarma/
gyros/friet). Het is ook redelijk dicht bij de
meeste studentenhuizen en Stratums Eind is
erg bekend bij iedereen.

Peapod is een beetje het gezellige buurtcafé
met een vogelkooitje en een leesmap (denk
maar aan het café dat ze hebben in Sam Sam
als je die tv-serie ooit gezien hebt tenmin-
ste). De dichtsbijzijnde shoarma eetgelegen-
heid is helaas op maar liefst 300 meter af-
stand, dit is natuurlijk een tegenvaller, bo-

vendien is het redelijk ver weg van de meeste
studentenhuizen.

Casino ligt erg ver weg en is eigenlijk alleen
handig bereikbaar als je net van de ijsbaan of
het zwembad afkomt (Tongelreep dan wel).
Ze hebben wel een prijzenkast met tenmin-
ste 94 prijzen (volgens telling van Xavier).
Ze hebben helaas geen tafelkleedjes en de
meterkast hangt midden in het café. Ze heb-
ben wel, evenals Peapod trouwens, een dub-
bele deur zodat het niet koud wordt binnen
als er mensen binnenkomen. De dichtsbij-
zijnde shoarmatent is dezelfde als die van
Peapod, maar is maar 150 meter verwijderd
van Café Casino. Er zijn helaas wel lawaaie-
rige zatlappen binnen.

De Kram is wel het vreemdste café van alle-
maal. Toen wij er binnen kwamen stond er
midden in het café een aantal mensen te dar-
ten, bovendien is de uitstraling niet erg ge-
zellig. Van buiten ziet het er netjes uit, maar
schijn bedriegt, van binnen is het net een
slecht onderhouden loods. Het ligt natuur-
lijk wel weer op Stratums Eind en trekt daar-
door waarschijnlijk wel klanten.

Het moment waar iedereen op gewacht
heeft
Het is alweer tijd voor de prijsuitreiking. Na
de nodige biertjes, gezelligheid (in sommige
kroegen dan) en een hoop onzin waren we nog
ternauwernood in staat om een winnaar uit te
roepen. Roffel roffel......Op de vierde en laat-
ste plek is geëindigd met een 5 1/2: Café Ca-
sino. Derde, met een 6-,  is geworden De Kram
en de winnaar is, met maar liefst een 8,3 Café
Santé. Wat Café Peapod automatisch de tweede
plek geeft met een 7-.

Café Santé: Stratums Eind 40
Café Peapod: Aalsterweg 56
Café De Kram: Stratums Eind 42
Café Casino: Aalsterweg 184

Adressen:
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Operation Infinite Justice 2002

Johan Muskens

Van 25-27 januari
2002 hebben een
aantal GEWISsers
deelgenomen aan
een uiterst geheime
operatie in de omge-
ving van Valkenburg.

De operatie begon onder leiding van Captain
Wolf(s). De eerste opdracht was het laten ont-
wikkelen van uiterst vertrouwelijke microfilms.
Dit bleek een vrij lastige taak, want ondanks
de in het vooruitzicht gestelde extra rantsoe-
nen faalden de meeste teams. Tevens bleek dat
onze manschappen niet zo goed tegen de drank
konden.

26 januari hebben we besloten dat het tijd was
voor een straf-training. In de grotten van Valken-
burg hebben we de combat ervaring van de
manschappen proberen op te schroeven naar
een acceptabel peil. Dit bleek echter een hope-
loze zaak. De mannen waren niet geïnteres-
seerd in het ontwijken van rondvliegende mu-
nitie. Helaas hebben we na deze training de
eerste gewonden af moeten voeren naar veili-
ger oorden.

a
ct

iv
it
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27 januari. Tijd voor de laatste opdracht. Twee
groepen verkenners zijn erop uit gestuurd de
grotten van Valkenburg te verkennen. Nadat
ook deze opdracht is gefaald besluiten we het
basiskamp op te breken en de operatie op te
geven. Misschien volgende operatie beter.
Conclusie: Pure (vloeibare) rantsoen is ver-
spilling.

Signed.
Chief secret operations

Na de nodige rust was de bemanning gereed
voor de tweede operatie: Penetratie van een
vijandige vesting. De bemanning had echter wat
concentratie problemen en meer oog voor het
vrouwelijk schoon (nou ja schoon...). Na wat
hopeloos falende versiertrucs hebben we de
vijandige vesting verlaten en hebben ons door
een zware noord wester storm teruggetrokken
naar het basis kamp.
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Griekenland, here we come!

Jake de Oude — BuEx 2003

Om maar gelijk met de deur in huis
te vallen: GEWIS heeft al vrij veel-
buitenlandse studiereizen georga-
niseerd in de loop van haar 20-ja-
rige bestaan. Zo is zij vorig jaar een
maand naar China gegaan.

Volgend jaar willen wij, de Buitenlandse Ex-
cursie Commissie 2003(BuEx2003), ook graag
een studiereis organiseren. De voorlopige be-
stemming: Griekenland — land van zon, zee
en heel veel cultuur. Ik zeg ‘voorlopig’, omdat
er nog niks vast staat. We kunnen nog alle kan-
ten op.

Oei, ik heb ons trouwens nog niet echt voorge-
steld. In de commissie zitten vier leden: Gijs
Hollestelle (voorzitter), Xavier Clairbois (pen-
ningmeester), de lieftallige vice-voorzitter

Monique Ansems en ikzelf,
Jake de Oude.
Op zich allemaal leuk, maar
we hebben nog wat meer le-
den nodig. Dus: heb jij zin
om een  studiereis te organi-
seren in het voorjaar van
2003, neem dan contact op
met een van de leden, of stuur een mailtje naar
buex2003@gewis.nl.

Ik hoef jullie allemaal niet te vertellen dat het
heel leuk wordt, heel leerzaam, dat je kei-veel
ervaring gaat opdoen, dat je (waarschijnlijk)
de bakermat van de westerse beschaving gaat
bezoeken, en dat de huidige commissieleden
op het ongeloofwaardige af aardig zijn. Dat
weten jullie allemaal al lang.

a
ctivite

it
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Schaatsen

Willy mACkus - AC

Dinsdag 15 januari
begaven een aantal
GEWISsers zich weer
op glad ijs. Het was
weer tijd voor de jaar-
lijkse AC-schaats-
avond.

Niek Palm en Willy Mackus hadden een grote
stapel hartjeswafels gebakken volgens het re-
cept van Willy’s oma:

500 gram boter, 500 gram suiker, 1000 gram
bakmeel, 8 eieren, 5 a 6 dl melk, 2 zakjes vanille-
suiker-smaakje (vanille-, rum-, citroenaroma
oid), scheutje slaolie en eventueel rozijnen.
Na het schaatsen en wafels eten hadden we
natuurlijk dorst gekregen en gingen we wat
drinken  bij de Miller Time waar Intermate
toevallig een feestje hield. Omdat de vice-voor-
zitter niet zo van schaatsen houdt zijn er geen
foto’s gemaakt van spectaculaire valpartijen.

Hier een kleurplaat.

a
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Software Construction

Bruce W. Watson

De Faculteit Wiskunde en Informa-
tica heeft in het begin van 2001 de
e x p e r t i s e g r o e p “ S o f t w a r e
Construction” (SoC) gecreeërd.
Deze nieuwe groep treedt in de
voetsporen van prof.dr. Edsger W.
Dijkstra (medio jaren zestig tot me-
dio jaren tachtig), prof.dr. Roland
C. Backhouse (medio jaren tachtig
tot medio jaren negentig) en
prof.dr. Frans Kruseman Aretz (ja-
ren zeventig tot medio jaren negen-
tig), waarbij mijn persoonlijke ach-
tergrond en een aantal recente ont-
wikkelingen in de informatica de
nieuwe aandachtspunten voor SoC
bepalen.

Het is de taak van SoC de hedendaagse ‘com-
ponent-based software construction’ te ont-
wikkelen  van kunst en ambacht tot weten-
schap en ingenieursdiscipline, vergelijkbaar  met
de wijze waarop de genoemde voorgangers dit
deden met kleinschalige algoritmiek in de
‘Eindhovense programmeermethode’.

De constructie van software maakt eenzelfde
ontwikkeling door als andere ingenieurs-
disciplines. Ruwweg bestaat deze ontwikke-
ling uit de volgende fasen:

1. Oorspronkelijk werd alle software op maat
gemaakt, waarbij gebruik werd gemaakt van
eenvoudige programmeertaalconstructies en
vrijwel geen gedeelde code. In deze fase was
programmeren een kunst.

2. Door softwareconstructeurs werd een hoe-
veelheid kennis (ook wel ‘best practices’ ge-
noemd) opgebouwd en toegepast. Er vond in-
formeel hergebruik van  code plaats (door mid-

del van ‘knippen en plak-
ken’).

3. Het hergebruik van code
kreeg een steviger basis door
de ontwikkeling van ‘soft-
ware libraries’ en ‘binary
formats’. De ‘libraries’ had-
den weinig structuur en bestonden doorgaans
slechts uit een verzameling van interessante
functies en procedures, die soms weinig met
elkaar te maken hadden.

4. Gebruikers van libraries zijn het meest ge-
baat met de beschikbaarheid van meerdere
implementaties door verschillende producen-
ten. Hoewel de libraries vergelijkbaar moeten
zijn  qua functionaliteit, kunnen ze variëren
wat betreft prestatie, implementatietaal, etc.
Dit wordt mogelijk gemaakt door methoden
om libraries te specificeren en door enkele
vuistregels voor het inrichten van de interne
structuur. Een recent voorbeeld hiervan is de
‘Standard Template Library for C++’.

5. Uiteindelijk ontstaan er steeds meer soft-
ware componenten. Deze variëren van een-
voudige user-interface componenten (zoals een
menubalk of een knop op het scherm) tot zeer
krachtige en complexe componenten (zoals een
web browser of een search engine. Compo-
nent libraries lijken op eerdere generaties van
libraries, maar door hun grote aantal en om-
vang is het een stuk belangrijker om de
interfaces en het gedrag van componenten te
kunnen specificeren. Dit is vergelijkbaar met
de zeer succesvolle overstap naar het gebruik
van kant-en-klare componenten in de
elektrotechniek in de jaren zestig en zeventig.
 Nu software constructie deze ‘componenten-
fase’ ingaat, hebben onderzoekers  behoefte

a
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aan een beter inzicht in een aantal specifieke
aspecten:

* Aspecten van het construeren van compo-
nenten, zoals: talen voor het specificeren van
componenten (waaronder de interfaces, func-
tioneel gedrag en non-functioneel gedrag zoals
geheugen en efficiency), hoe componenten
zodanig ruim te specificeren dat ze algemeen
toepasbaar zijn, hoe ze zo scherp te specifice-
ren dat er geen problemen ontstaan met ver-
schillende implementaties van een en dezelfde
component, hoe bij een specificatie een com-
ponent (of familie van componenten) te
implementeren, en hoe componenten met el-
kaar te verbinden.

* Aspecten van het gebruik van componenten,
zoals: hoe een systeem (applicatie) te specifi-
ceren, hoe een specificatie te ontleden ten einde
gebruik te maken van bestaande componen-
ten, programmeertechnieken voor het bouwen
van een systeem en het verifiëren van het re-
sultaat.

Gezien de grote variatie aan deelgebieden, heeft
SoC ervoor gekozen haar aandacht te richten
op enkele kerngebieden (die passen bij de ex-
pertise binnen de groep en de TU/e en de
toepassingsmogelijkheden op lange termijn
binnen de Europese industrie). Als gevolg hier-
van leidt het SoC onderzoeksplan - genaamd
‘Taxonomy-Based Software Construction’
(TABASCO) -  tot een benadering van
componentenconstructie via de volgende stap-
pen (die we herhaald kunnen toepassen):

1. We kiezen een specifiek toepassingsgebied
van algoritmiek, zoals bijvoorbeeld keyword
pattern matching (zie verderop voor meer deel-
gebieden). De deelgebieden worden gekozen
op basis van hun rijpheid (veel bekende
algoritmen en data-structuren), de beschikbaar-
heid van een sterke theoretische fundering die
we kunnen gebruiken bij het redeneren over

problemen en oplossingen, en hun brede
toepasbaarheid in praktische software-
systemen.

2. Vervolgens bouwen we een taxonomie van
alle oplossingen in het gekozen deelgebied. Een
taxonomie is een classificatie, veelal in de vorm
van een boom of graaf van gerelateerde ele-
menten. Net zoals in biologische taxonomieën
geeft een taxonomie van algoritmen de over-
eenkomsten en verschillen weer tussen de ver-
schillende algoritmen. De taxonomie maakt het
vakgebied voor zowel de beginner als de ex-
pert meer toegankelijk en is daardoor ook een
waardevol hulpmiddel in het onderwijs. De
constructie van taxonomiëen begint met
literatuuronderzoek, waarbij tegelijkertijd van
elk van de bestaande algoritmen de essentiële
details geïsoleerd worden, die vervolgens wor-
den gefactoriseerd om de taxonomie te verkrij-
gen.

3. De resulterende taxonomie bevat doorgaans
gaten, doordat bepaalde combinaties van de-
tails nog niet beschouwd zijn. Door het onder-
zoeken van deze gaten hebben we verschil-
lende nieuwe algoritmen ontdekt, waarvan
sommige veel beter zijn dan de reeds bestaande.

4. De praktische toepasbaarheid van een taxo-
nomie wordt het beste geïllustreerd door het
bouwen van een software toolkit van
implementaties van algoritmen.  Dergelijke
toolkits worden sedert de jaren zeventig ge-
bouwd, met wisselend succes. Het moeilijkste
is altijd het ontwerpen van de interne architec-
tuur en structuur van een toolkit. Dankzij de
structuur van een taxonomie (waarin de over-
eenkomsten en verschillen zichtbaar wordt
gemaakt), krijgen we automatisch een archi-
tectuur voor de toolkit die zowel makkelijk te
begrijpen  als ook zeer efficiënt te
implementeren is. Binnen SoC leggen we ons
niet vast op bepaalde programmeertalen of
paradigma’s,  maar kiezen die welke het meest
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geschikt zijn voor een specifieke toolkit.

5. In de periode 1994-2000 heb ik verschei-
dene toolkits geïmplementeerd voor toepas-
singen in de software-industrie. Een van de
steeds terugkerende problemen is dat poten-
tiële gebruikers van toolkits doorgaans niet de
tijd of het geduld hebben om zich te verdiepen
in de details van de implementatie-taal of de
structuur van de toolkit. In TABASCO wer-
ken wij aan een oplossing voor dit probleem
door mini-programmeertalen te ontwerpen en
implementeren, die specifiek gericht zijn op
een bepaald algoritmisch deelgebied. Deze ta-
len, ‘domain-specific languages’ (DSLs) ge-
naamd, verhogen het abstractie-niveau en ma-
ken het de gebruiker mogelijk zich te concen-
treren op het gebruik van de algoritmen zon-
der zich te hoeven verdiepen in de
implementatiedetails. De DSLs worden altijd
gebaseerd op de toolkit.

6. Naast het kunnen vergelijken van algoritmen
door middel van de taxonomie, is het ook be-
langrijk om te weten wat de prestatie van de
algoritmen en data-structuren in de praktijk is.
Deze informatie, meestal weergegeven door
middel van grafieken en tabellen, wordt ver-
kregen door op basis van realistische invoer-

gegevens rekentijd en geheugengebruik te me-
ten.

Aan dit onderzoek wordt al meerdere jaren
gewerkt (o.a. ook door mijn studenten en vak-
groep aan de Universiteit van Pretoria, Zuid-
Afrika), waarbij verscheidene interessante
toepassingsgebieden zijn onderzocht, zoals:
keyword pattern matching (met toepassingen
in zoekprogramma’s en computational gene-
tics), eindige automaten (met toepassingen in
computational linguistics, spraakherkenning,
netwerkbeveiliging en cryptografie), acyclische
eindige automaten (toegepast op spellings-
controle en het T9 invoersysteem voor SMS-
berichten in mobiele telefoons).

Toekomstige onderzoeksgebieden binnen
TABASCO zijn onder meer: data-compressie
(inclusief non-lossy methoden zoals gebruikt
in ZIP files en lossy methoden zoals toege-
past in MP3 muziek en MPEG films), en
boomalgoritmen (met toegepassingen in
compilers, automatische verificatie en trans-
formaties van XML documenten). Toekom-
stige afstudeerders die interesse hebben in dit
onderzoek worden van harte uitgenodigd de
mogelijkheden binnen SoC te verkennen.

Infima

De infima-spionnen

Niek: “Voor commissies zijn er vanaf nu voorbeeld begrotingen en afrekeningen beschikbaar.” Gijs H:
“Voor als je niet in slaap kunt komen...”

Lukkien tijdens voorbereiding practicum OPP tegen student:”Heb jij al een partner? Voor het practicum
dan?”

Gijs H tegen Alex: “Is je stage al bijna afgelopen?”Alex: “9 januari.”Gijs H: “Is het dan echt af of is
dan alleen de deadline?”
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Laat ze maar lachen, Ron

Remco Beckers

Op 12 december 2001 was het dan
zover, we konden eindelijk na lang
wachten een tv-shows gepresen-
teerd door de enige echte Ron
Brandsteder bijwonen. Helaas
moesten we ons alle 13, ja zoveel
fans heeft Ron binnen GEWIS,
afmelden voor het zaalvoetballen
van de AC. Daar werd echter niet-
lang om getreurd toen de voorpret
eenmaal begonnen was.

We verzamelden redelijk vroeg in de middag
(voor een enkeling gold  dat nog als ochtend)
bij GEWIS en na een aantal rugzakken gevuld
te hebben metwat dorstlessers en versnape-
ringen vertrokken we naar het station. In de
trein zat de sfeer er al goed in na enkele imita-
ties van Ron door onder andere Gijs Holle-
stelle en Gijs Geleijnse.

Het onvermijdelijke gebeurde
natuurlijk weer, in Utrecht op
het station aangekomen moes-
ten we de bus naar Aalsmeer
hebben. Toen we op het
vertrekperron van de bus aan-
kwamen was deze al  als
sneeuw voor de zon verdwe-
nen terwijl we 2 minuten voor de geplande
vetrektijd daar waren. Na enig heen en weer
gebel met onder andere GEWIS hadden we het
telefoonnummer van Endemol  en wist een lieve
telefoniste ons te vertellen dat het niet zo’n
ramp was dat we een half uur later waren om-
dat we de opnames dan nog steeds makkelijk
konden bijwonen.

Bij Endemol binnen kon het feest dan eindelijk
beginnen. Samen met een aantal mensen die in
een rariteiten kabinet uit de middeleeuwen niet
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misstaan zouden hebben werden we de studio
binnen geleid. Hier werden we naar onze-
plaatsen geleid, de zaal werd namelijk dusda-
nig ingedeeld dat alle tribunes die in beeld kon-
den komen ruim gevuld waren terwijl er nog
een volledige tribune leeg was. Bovendien was
het erg heet onder de studiolampen, want zo
zou ons later uitgelegd worden televisie was
voor 80% belichting en dus moest er gezorgd
worden dat daarvan dan ook belachelijk veel
van aanwezig was.

We kregen instructie van een klapnicht (def.
klapnicht = een nichterig persoon die aangeeft
wanneer er in een studio geklapt dient te wor-
den en wanneer dit klappen weer be-eindigd
dient te worden) over hoe hij aan zou geven
wanneer we moesten klappen. Verder wist hij
nog  enkele “grappen” te vertellen en de
tribunen nog wat optimaler in te delen voor de
camera’s. Het klappen werd nog enkele keren
geoefend en iedereen deed natuurlijk als een-
makke kudde schapen vrolijk mee.

Toen uiteindelijk werd ons geduld beloond, de
grote god himself kwam uit de hemel naar be-
neden gestegen over de showmaster trappen.
Beneden aangekomen struikelde hij zoals al-
tijd nog een keertje. Hierna volgde een
aaneenschakeling van slechte gasten en nog
slechtere filmpjes van bloopers die blijkbaar
erg grappig waren ook al kon de GEWIS af-
vaardiging niet erg lachen om de bloopers. Des
te meer werd er door ons gelachen om de op-
merkingen en versprekingen van Ron en zijn

gasten (Gijs Staverman:”Ik heb geen wodka,
maar gewoon water in dit glas. Ron daarente-
gen.....”, Jochem van Gelder en Marit van
Bohemen). Natuurlijk werden alle versprekin-
gen die Ron maakte zorgvuldig uit de opname
geknipt voor uitzending.

Na een uur zweten onder studiolampen moch-
ten we ons dan weer verwijderen, hoewel er
mensen waren die nog bleven voor de tweede
opname die avond. Na deze prachtige show
had natuurlijk iedereen honger gekregen en
werd na een busritje naar Utrecht de lokale
shoarma-tent met een bezoekje vereerd. Spe-
ciaal voor ons had die een aantal koeien ge-
slacht zodat de bankjes waarop we zaten be-
kleed waren met de prachtigste koeienhuiden.
Tijdens het eten, dat eigenlijk een beetje erg
weinig was, leerden we nog van de uitbater
van het betreffende etablissement dat “homus”
gemalenkikkererwten zijn.

Bij aankomst in Eindhoven was iedereen het
erover eens dat het een erg gezellig uitstapje
was, maar dat het erg af te raden is om een
opname van Laat Ze Maar Lachen bij te wo-
nen. Dit onder meer omdat het programma erg
slecht is en de enige humor die je daar kan
vinden die van Ron Brandsteder is en tja, zegt
dat niet al genoeg? Hopelijk heeft Ron binnen-
kort weer een andere show die we kunnen tes-
ten op kwaliteit die niet zo door de mand valt,
waar we als die-hard fans ons hart weer bij
kunnen ophalen.
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Media, Privacy beschermers?

Truong Dang

Principes, het woord vormt een heel
breed scala aan emoties, begrippen,
communicatiestoornissen en zelfs
stelregels. Gelukkig gaat dit stukje
niet zo ingewikkeld worden, want
ik zag de bui al hangen na het ty-
pen van de eerste zin.

Daarom heb ik besloten om geen compleet
onderzoek te behandelen over de psychologi-
sche effecten van principieel gedrag enzo. Nee,
ik ga het hebben over de media, die zich be-
kommert over principes zoals o.a. vrijheid  van
meningsuiting en democratie. Je kan dus ei-
genlijk zeggen dat de media deze belangrijke
principes in onze samenleving waarborgt. He-
laas is het niet alleen rozengeur en maneschijn,
want zowel de media als de regimes waarin de
media zich bevindt kunnen enorm veel mis-
bruik  maken.

We bevinden ons in een informatie-stroom-
versnelling. De laatste tientallen jaren is de tech-
nologie en de techniek om informatie te ver-
werken enorm gegroeid. Zo groot zelfs dat we
op sommige fundamentele standpunten niet
meer stil staan of die ook daadwerkelijk wor-
den gehandhaafd. Ik geef maar een voorbeeld:
In Amerika is het heel  normaal voor de inlich-
tingendiensten om telefoongesprekken af te
luisteren. En zelfs hier in Europa zijn grote
concerns met Data-mining bezig.

Internationaal vormen toenemende kartel-
vormingen,  fusies en monopolievormingen een
serieuze dreiging voor de privacy en  menings-

vrijheid van de bevolking.
Maar wat voor rol kan de
media  hier dan in spelen om
dat tegen te gaan? De Me-
dia is een medium die toe-
gankelijk is voor iedereen.
Informatie kan zelfs
verstrekt worden naar men-
sen die “informatie-arm” zijn.

Je snapt natuurlijk dat de media hierdoor enorm
veel macht heeft,  en dat sommige regimes daar
dankbaar gebruik van maken. Een voorbeeld
hoe media misbruikt kan worden is o.a. de pro-
paganda-campagne van Goebbels van het nazi-
regime. De bevolking kreeg te horen wat ze
wilde, en kreeg NIET te horen wat de NSDAP
ze niet wilde vertellen.

Het is dus niet alleen eenrichtingsverkeer. Het
is ook belangrijk dat het volk zelf er op toe
ziet, dat de media zich niet laat manipuleren
door instanties, overheden en machtige groe-
peringen.
Gelukkig hebben we hier in Nederland daar
goed zicht op, en dat het idealisme van de me-
dia zich hier goed handhaafd.

We kunnen dus concluderen dat media (wan-
neer het zich in goede handen bevind) een ta-
melijk goede “beschermvader” is tegen het
welbekende “Big Brother” mits wij als samen-
leving er zelf voor zorgen dat de media geen
BB-object wordt.
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Bert? Ja Ernie...

Remco Beckers

Heb je je ooit wel eens
afgevraagd op wie van
de Sesamstraat karak-
ters je het meest lijkt?
Dan heb ik de juiste
spam ontvangen van
Marc van Heeswijk en
Petra Heck.

Ze zonden me namelijk een prachtige test toe
die zomaar uit de Yes had kunnen komen, maar
dan natuurlijk nog stukken leuker. Want wie
wil er niet weten of hij/zij nou het meest op
Bert of op Ieniemienie lijkt? Beantwoord elke
vraag met het antwoord dat je het meeste bij
jezelf vindt passen. Aan het eind krijg je per
antwoord punten. Deze punten tel je op en
dan zie je met welk karakter je de meeste over-
eenkomsten hebt. Dus wie zijn de Bert’en van
GEWIS en wie is de Oscar?

Vraag 1. Wat vind je de perfecte date?
a) Diner bij kaarslicht b) Pretpark c) Rolschaat-
sen in het park d) Popconcert e) Een film kij-
ken

Vraag 2. Wat is je favoriete soort muziek?
a) Rock and Roll b) Alternatieve muziek c)
Soft Rock d) Klassieke muziek e) Popmuziek

Vraag 3. Van wat voor films houd je het meest?
a) Komedie b) Horror c) Musical d) Roman-
tiek e) Documentaire

Vraag 4. Welke baan zou jij kiezen als je de
volgende mogelijkheden had?
a) Serveerster (m/v) b) Atleet c) Onderwijzer
d) Politieman e) Kroegbaas

Vraag 5. Wat zou jij doen als je een uurtje niks
te doen had?
a) Doorwerken b) Lezen c) Tv kijken
d) Naar de radio luisteren e) Slapen

Vraag 6. Welke van de volgende kleuren vind je
het mooist?
a) geel b) wit c) hemelblauw d) grijs e) rood

Vraag 7. In welke van de volgende gerechten
heb je nu zin?
a) IJs b) Pizza c) Sushi d) Spaghetti e) Sla

Vraag 8. Wat is je favoriete feest?
a) Carnaval b) Kerst c) Oud en Nieuw
d) Valentijnsdag e) Thanksgiving

Vraag 9. Als je naar een van deze plaatsen op
vakantie kon, waar zou je dan heen gaan?
a) Parijs b) Spanje c) Las Vegas d) Hawaii
e) Hollywood

Vraag 10. Met wat voor persoon zou je het
liefst je tijd doorbrengen?
a) Iemand die slim is b) Iemand die er goed
uitziet c) Een feestbeest d) Iemand die de hele
tijd lol heeft e) Iemand die heel emotioneel is

Nu ga je kijken hoeveel punten je in totaal
hebt. Hier volgt de puntenverdeling:

a  bc d e
Vraag 1. 4 2 5 1 3
Vraag 2. 2 1 4 5 3
Vraag 3. 2 1 3 4 5
Vraag 4. 4 5 3 2 1
Vraag 5. 5 4 2 1 3
Vraag 6. 1 5 3 2 4
Vraag 7. 3 2 1 4 5
Vraag 8. 1 3 2 4 5
Vraag 9. 4 5 1 2 3
Vraag 10. 5 2 1 3 4
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10-17 punten:
Je bent OSCAR. Je bent wild en gek en dat
weet je. Je weet hoe je lol kunt hebben, maar
soms ga je daar extreem ver in. Toch weet je
wat je doet en kun je je eigen leven goed in de
hand houden. Anderen hebben niet altijd de-
zelfde kijk als jij op bepaalde dingen, maar dat
betekent niet dat je je eigen mening moet laten
vallen. Probeer te onthouden dat je wilde geest
tot het pijn doen van jezelf en anderen kan
leiden.

18-26 punten:
Je bent ERNIE. Je bent tof, aardig en populair.
Je vermaakt veel mensen. Je bent zo iemand
die lekker uit z’n dak gaat, maar toch de regels
die thuis geleerd zijn onthoudt. Trouwen en
kinderen krijgen zijn belangrijk voor je, maar
pas nadat je lol hebt gehad. Zorg ervoor dat de
mensen die je vermaakt je niet proberen te ver-
anderen.

27-34 punten:
Je bent ELMO. Je bent schattig en iedereen

houdt van je. Je bent een goede vriend die niet
zomaar anderen laat vallen. Je kwetst nooit
iemand en je eigen gevoelens worden zelden
gekrenkt. Het leven is een luchtig briesje. Je
bent doorgaans geestig en rustig. Pas op voor
een dolk in de rug en je hebt geen zorgen.

35-42 punten:
Je bent Ieniemienie. Je bent een minnaar. Ro-
mantiek, bloemen en wijn zijn alles wat je no-
dig hebt om jezelf te vermaken. Je bent serieus
over alle regels. Een familiar persoon. Je belt je
moeder elke zondag en je vergeet nooit een
verjaardag. Zorg ervoor dat je passie voor ro-
mantiek niet in de war komt met het echte
leven.

43-50 punten:
Je bent BERT. Je bent slim, een echte denker.
Elke situatie benader je met een tactiek. Je hebt
een gezond verstand en lichaam. Je hecht veel
belang aan familiewaarden. Blijf je er ook aan
vasthouden maar neem een slechte situatie wel
serieus, als deze voorkomt.
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Masters of the Universe/fantasy world/future/whatever

Truong Dang

“Admiral there’s a
fleet of 1500
Warfrigates, 200
Dreadnoughts and
2500 Spiderfighters
coming towards our
planet.” “Well
Colonel I hope we
have enough

planetary defensive systems
protecting our planet.” “Yes sir,
should I contact any allies?” “That’s
a good idea colonel, contact all our
allies and ask them to send all the
spider-craft they can spare to our
coordinates, they should receive a
lot of salvage this way.”

Geloofwaardig verhaal? Voor de mensen die
Planetarion spelen waarschijnlijk wel. Ik ga
het deze keer over online strategy games heb-
ben. Nu weten we dat online games al behoor-
lijk lang in omloop zijn, zoals online-gokken,
online-kaarten, online-platform spelletjes etc.
Maar nu met de opkomst van kabel, ADSL en
andere constante internet-aansluitingen heb-
ben internet gebruikers veel meer tijd te beste-
den op het internet. Het opzoeken van ongure
internetsites begint na een tijdje de meest
hardcoreinternetter toch wel te vervelen, dus

zo komen er al snel alternatieven om de
behoeftes van de internettende wereld te be-
vredigen. En voila de online strategy games
zijn geboren!

Het concept van de OSG’s (Online Strategy
Games) zijn als volgt: De OSG werken met
“ticks” die meestal standaard per uur zijn. In
die ticks worden alle veranderingen in het spel
in een keer  bijgewerkt. Dus als bijvoorbeeld
de tick van de OSG om het hele uur is dan kun
je als volgt het volgende scenario bedenken: Ik
bouw een soldaatje, en het duurt 4 uur om die
te trainen. Nu druk ik op de knop “train sol-
dier” om 14:25, en er komt op m’n scherm te
staan “soldier training for 4 hours” nu is het
bijna 15:00. Tijd voor de Database verwerking
(de “tick”) En als ik weer inlog om 15:05 komt
er daadwerkelijk op m’n scherm te staan “sol-
dier training for 3 hours”. En het mooiste hier-
van is, alles is real-time, dus wanneer je iets
bouwt dat 14 uur kost om te bouwen, kost het
dus ook echt 14 uur om te bouwen.

Wat ook een hele mooie bijkomstigheid is bij
deze OSG’s is dat de hele wereld mee kan doen.
Bijvoorbeeld bij  een futuristische OSG ben jij
leider van een planeet, maar in je galaxy zitten
andere planeten die ieder een eigen leider heb-
ben. Dus met bijvoorbeeld IRC, ICQ en MSN
kun je met elkaar in contact komen, onderling
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alliances oprichten en onderling aanvallen en
defensie plannen. Er kunnen zelfs alliances
worden gecreëerd met meer dan 100 leden.
Deze mega alliances hebben dan ook een eigen
leider structuur, defensie plan e.d. Je merkt al
dat OSG’s ontzettend uitgebreid zijn. Er zit
alleen een groot nadeel in deze internetgames,
ze zijn visueel echt bagger. Je moet je tegoed
doen met tekst en cijfers. Je kunt je machtige
leger niet echt goed in beeld krijgen behalve op
deze manier:

1400 Soldiers
400 Archers
50 Catapults
600 Knights

Niet echt indrukwekkend, maar de oneindige
mogelijkheden maken het voor de meeste men-
sen meer dan goed. Ikzelf heb ook een aantal
van deze OSG’s gedaan en ik moet zeggen dat
het echt heel leuk en interessant is om dit een
keertje te ervaren. Mij sprak vooral het con-
tact met je medespelers aan. Het is gewoon
een leuk idee dat je buurman uit Amerika of
Australie komt. M.a.w. check zelf de volgende
sites eens en kijk wat je er zelf van vind!

http://www.planetarion.com
http://ambar.coldfirestudios.com/
site/
http://www.hyperiums.com
http://www.adersoftware.com/
thegame
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Zaalvoetbal!

Dirk Verhagen

Hulde aan de AC! Zij organiseerden
een zaalvoetbaltoernooi en op de
middag van 12 december was het
dan ook zo ver.

Er verschenen 5 teams bij de opening van dit
prestigieuze tournooi, waaronder natuurlijk
een team van de AC. Helaas had de AC één
man te weinig, dit zou later nog een groot pro-
bleem blijken omdat het uithoudingsvermogen
van de AC leden toch niet echt erop wijst dat
ze vaak veel  ACtiviteit ontplooien. Laten we
hopen dat de organiserende landen van het aan-
komende WK dit beter  voor elkaar hebben
(voor die landen dan) en niet met een team van
9 man aan de aftrap verschijnen.

Verder speelden nog Sick, de Heikneuters,
Banaan en een team genaamd PSV dat bestond
uit een stel ongure eerstejaars. In ieder geval,
het speelschema lag klaar en de eerste wed-
strijd kon gespeeld worden. Al snel bleek dat
de voetbaltalenten bij GEWIS niet zo rijkelijk
vertegenwoordigd waren maar het is een leuk
spelletje om naar te kijken.

Mensen liepen vrij hard te rennen en zich moe
te maken, en dat is altijd leuk om te zien. Er
was zelfs een team van eerstejaars die er zelfs
een stuk ACtiever uitzagen dan de rest, ondanx
de foute PSV-Shirtjes :). Toen de AC echter
moest spelen bleek wel het gebrek aan talent
en uithoudingsvermogen. Zij verloren dan ook
maar wel op een mooie manier. Daarna werden
er nog wat penalties aan het AC team toege-
wezen (door de objectieve scheidsrechter (het
AC team) om de boel een beetje eerlijk te hou-
den maar zelfs dit mocht niet baten.
Na ongeveer 2 uur voetballen en nadat ieder-
een kapot was verhuisden we naar een andere
zaal, om weer lekker verder te gaan, want wat
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is  er tenslotte leuker dan 2
uur zaalvoetbal, juist, 3 uur
zaalvoetbal! Hier had ik er
echter de brui al aan gege-
ven want tja.. de conditie is
niet meer wat het geweest
is (of in ieder geval, wat het
ooit had moeten zijn) en het
AC team was laatste gewor-
den dus stond ook niet in de halve finales.

Uiteindelijk hebben PSV (het eerstejaars team
dus), Sick en de Heikneuters vrij aardig ge-
presteerd (naar GEWIS normen) en Banaan
had met een beetje freewheelen ook wel de
halvefinales gehaald (niet zo moeilijk als je al-
leen de AC achter je moet houden natuurlijk),
maar de Heikneuters hebben gewonnen.
Dus bij deze, felicitaties aan de winnaar! He-
laas was er toen geen beker meer beschikbaar
omdat één of ander stuk onbenul het nodig
vond deze te’verwijderen’, later werd de be-

ker teruggevonden in de koelkast van de
BAC.Tot zover het zaalvoetbalavontuur, vol-
gende keer weer meer.
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Sinterklaasborrel

Niek Palm

Op donderdag 6 de-
cember heeft de
ACtiviteiten commis-
sie de sinterklaas-
borrel georganiseerd.

Na een aantal fanatieke knut-
sel jaren heeft de AC de sinterklaas maar weer
eens uit de kast gehaald. Natuurlijk was er ook
voor gezorgd dat er wortels voor het paard en
zo’n slordige vijf kilo pepernoten aanwezig
waren.

De borrel was al een tijdje aan de gang toen
opeens het welbekende nummer “daar wordt
aan de deur geklopt” door de speakers galmde.
En bijna net zo plotseling werd er op deuren
geslagen. Maar de grootste verrassing was na-
tuurlijk dat sinterklaas en zwarte piet binnen
kwamen. Of kan ik beter zeggen zwarte sint
en witte piet. Sinterklaas was namelijk zwart,
had een groene cape en een zwarte baard. Tsja,
en zwarte piet was wit.

Nadat iedereen luidkeels gezongen had en men
het pepernoten gevecht had gestreden kreeg
sinterklaas het woord. Natuurlijk moesten en-
kele mensen naarvoorkomen. Zo ook: Remco:
Sint had zich laten vertellen dat Remco alleen
maar slechte moppen vertelt. En natuurlijk
wilde sint hier ook even van genieten. Na een
bijzonder slechte mop werd Remco beloond
met enkele pepernoten die hij, blij als een kleine
jongen, in ontvangst nam. Monique: Zij mocht
niet bij sint op schoot maar sint ging wel bij
haar op schoot zitten. Sint werd daar erg ‘vro-
lijk’ van en genoot met volle teugen.Verder
wou sint natuurlijk alles weten van port en
biljarttafels. Sint wist vanalles en confronteerde
haar daar dan ook graag mee. Ook Monique
heeft wat lekkere pepernootjes gekregen.

Sinterklaas wilde jullie even allemaal op het
hart drukken dat jullie heel lief moeten zijn het
komende jaar. Wie weet gaat de sint anders
wel op jouw schoot zitten om je met je slechte
ACties te confronteren. Veel liefs en tot vol-
gend jaar.
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Codeerpuzzel

Jan van Thiel — Supremum

Na het Kerstpuzzelgeweld van de vorige editie deze keer
een relatief eenvoudige puzzel. Voor de winnaar is een kleine
prijs beschikbaar.

De bedoeling is vrij simpel: vind de woorden die bij de omschrijvingen passen.
Per woord corresponderen dezelfde cijfers met dezelfde letters. Een asterisk
(*) stelt een willekeurige letter voor. Bijvoorbeeld: ‘Supremum’ zou zijn geco-
deerd als (* 1 * * * 2 1 2). Succes ermee!

Leesvoer voor een reis.
Document dat toegang geeft tot een dal.
Niet echt enthousiast een kamer besproken.
Reisbed?
Weggaan om een lange reis te maken.
Straat waarover het viaduct loopt?
Opklapbare werktafel?

(* * 1 * 1 *)
(1 * * 1 2 2 * *)
(* 1 2 1 * 1 2 * 1 1 2 *)
(* * 1 1 * *)
(* 1 2 * 2 1 3 3 1 *)
(* * * 1 * * 1 *)
(1 2 * * * 3 1 2 * 3)
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Hoogerwoord tijden Oriëntatie:”Ik zeg wel eens ‘Een goede specificatie is het halve werk.’ Een
beetjeoverdreven, maar toch.”

Mak tijdens OPP:”Ik was 1 minuut te laat begonnen, dus op grond van symmetrie zal ik 1
minuut eerder stoppen.”

Dennis: “He, het is vrijdag. Dan moet ik naar mijn toetsenbord kijken tijdens het typen.”

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

Michael Fransen tijd4ens instructie ProgrammeerLogica, na een bewijs dat anderhalf uur
duurde:”Het is niet geheel triviaal.”

Heike Gramebrg: “Ik ben toch wel een beetje heel erg niet naïef.”

Infima

De infimaspionnen



supremum 3, jaargang 34

36

Agenda

Supremum

Maandag 1 april t/m 13 april: Hongarije uit-
wisseling 2002 (Hongco02)

Donderdag 4 april: excursie Philips NatLab

Donderdag 4 en vrijdag 5 april: 38e Neder-
lands Mathematisch Congres (TU/e)

Woensdag 10 april: Lunchlezing Océ (BiEC)

DInsdag 23 april: Lunchlezing Corus (BiEC)

Woensdag 8 mei: Actievelingendag (AC)

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

Donderdag 6 juni: Symposium “Security”
(Symco2002)

Voor alle activiteiten kun je je bij GEWIS in-
schrijven.

En natuurlijk kun je iedere donderdag rond
14.00 uur bij GEWIS (HG 8.79) film komen
kijken. Daarna kun je van 16.30 uur tot 19.00
komen borrelen bij GEWIS.

Volgende keer

Supremum

Dit was dan alweer de derde
Supremum van dit jaar. De vol-
gende zal een speciale editie zijn, de
Lustrum Supremum.
Wat kun je van deze Supremum
verwachten?

• Alain op de wereld, een column van Alain le
Sage. (Zo, nu kan hij daar ook niet meer on-
deruit — Red.)

• Leuke stukjes van veel commissies van
GEWIS die je misschien iets zullen vertellen
over de afgelopen twintig jaar van GEWIS.

• Een speciale editie van B & B.

• Een hongaars stukje.

• En natuurlijk de vaste rubrieken zoals Infima,
Cultuur, WieWatWaar, Tegengif, Puzzel,
spRemco...

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.

Adverteerders

Supremum

Unit 4 .......................................................... 6
Océ ............................................................ 16
Supremum ................................................. 19
Philips ....................................................... 26
Hewitt/Heijnis & Koelman ....................... 33
Corus ......................... binnenkant achterkaft
CMG .......................... achterkant achterkaft
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