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Stijn Oomen

Hallo allemaal! Dit is
alweer de 5de
Supremum van dit
studiejaar. Voor mij
echter is dit de eerste
waar ik zelf aan mee
gewerkt heb, als
nieuwste lid van de
Supremum Redactie. En omdat ik
nieuw ben moest ik maar meteen
het stukje “van de redactie” schrij-
ven.

Ik zal me eerst even voorstellen, die grote
zwarte letters bovenaan doen het al vermoe-
den: mijn naam is Stijn. Ik ben dit jaar Infor-
matica gaan studeren na 2 jaar Bouwkunde te
hebben gedaan. Ik wou mezelf met meer din-
gen bezig houden dan alleen maar colleges vol-
gen en ben bij de Eerste Jaars Commissie (EJC)
gegaan. Via de EJC ben ik in aanraking geko-
men met meer mensen die actief zijn bij GE-
WIS en was mij gevraagd me aan te sluiten bij
de Supremum Redactie. Ik ga me bezig houden
met de lay-out.

Dat was dan alweer genoeg over mij. Ik heb
begrepen dat in dit stukje een kort overzicht
moet komen over de onderwerpen die in deze
Supremum aan bod komen, en ik zal jullie dus
niet teleur stellen en dit advies dan ook netjes
opvolgen.

In deze Supremum zijn weer veel verslagen te
vinden over de activiteiten die de AC georgani-
seerd heeft, de resultaten van de GEWIS-en-
quête zijn bekend, er is aandacht voor de Intro
en er is een puzzel.

Veel leesplezier!
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Martijn Wolfs

Beste Lezer, het zit er
al weer bijna op. Alles
loopt op het laatst. Zo
is dit ook de laatste
“van de voorzitter” die
ik voor jullie zal schrij-
ven. Ik heb me laten
vertellen dat het

thema zomer of zo iets is. Brave jon-
gen als ik ben zal ik proberen me
ook deze keer weer aan het thema
te houden.

Het is weer lekker weer, het zonnetje schijnt
behoorlijk en zo tegen de middag is het buiten
al weer niet te houden. Het zweet gutst bij de
geringste inspanning over menig voorhoofd.
De korte broeken, jurkjes en t-shirts worden
weer uit de kast gehaald en verruild voor de
wollen truien en de winterjassen. Het is weer
gezellig weer en de meesten zullen al overwo-
gen hebben een terrasje te pikken of de BBQ
uit de kast te halen.

De gedachte aan het heerlijk lam in het gras
liggen, niets doen en een lekker koud biertje bij
de hand hebben maakt me blij. Helaas heb ik
daar nu nog niet zo heel veel tijd voor gehad.
Maar binnenkort is het zomervakantie, zit het
bestuursjaar er alweer op en hebben we een
geweldig lustrum en symposium gehad, de ten-
tamens zijn dan gelukkig ook weer achter de
rug. Dan kunnen we met z’n allen massaal gaan
genieten van het lekkere weer en de terrasjes.
Misschien op vakantie naar een ver land of
dichtbij, lekker aan het strand of struinen door
grote steden. Daarna wordt het weer tijd voor
de intro. Gezellig iedereen weer zien en nog
een weekje feest voordat de boeken weer op-
gezocht moeten worden.

Maar goed, mijn gedachten dwalen af. Voor
het zo ver is moet er namelijk nog het een en
ander gebeuren. Voor ik definitief afscheid van
jullie neem wil ik jullie eerst nog zeggen dat er
volgend jaar weer heel veel te doen is bij GE-
WIS. De feestjes en borrels, leuke toernooien
en activiteiten en de weekendjes wandelen,
bikkelen of zeilen zullen weer talrijk zijn. Ik
hoop dat jullie een leuk jaar hebben gehad. Ik
in ieder geval wel.

 Infima

 De infima-spionnen

Rob: “Ik denk dat de help functie nu nuttiger is dan ik.”
Bras: “O.K”
Bras: “Rob, niet veel nuttiger moet ik zeggen ;o).”

Gijs G over het feit dat Rinske zoveel tijd steekt in het organiseren van haar studie: “Rinske
doet aan meta-studeren.”
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 Van de oud-decaan

 Jos Baeten

Elke Supremum heeft een voor-
woord geschreven door de decaan.
Aangezien iedereen er van uit gaat
dat het College van Bestuur mij zal
benoemen als decaan van deze fa-
culteit per 1 september 2002, leek
het de redactie van Supremum een
aardig idee als ik als aankomend
decaan een stukje op deze plaats
zou schrijven.

Nou ben ik van mening dat je nooit op de za-
ken vooruit moet lopen: ik ben dan misschien
wel gedoodverfd bekleder van deze post, maar
ik heb de brief ondertekend door het CvB nog
niet ontvangen op het moment waarop ik dit
intik. Daarom schrik ik er voor terug mij te
afficheren als toekomstig decaan.

De oplossing is echter niet zo moeilijk: mis-
schien ben ik de volgende decaan, maar zeker
ben ik de vorige, en dus kan ik mij niet een buil
vallen aan de titel van dit stukje. Vanuit die
comfortabele positie is het gemakkelijk schie-
ten op mijn opvolger: nauwelijks heb ik mijn
hielen gelicht of de financiele donderwolken
trekken zich samen boven de TU/e.

Het zou echter niet eerlijk zijn dit Jan Karel te
verwijten: de financiële zorgen zijn afkomstig
van buiten deze faculteit. De perikelen hebben
meer te maken met ambitieuze huisvestings-
plannen en een uit de hand gelopen nieuw-
voor-oud beleid (nieuwe zaken opstarten ging
goed, zie biomedische technologie en industrial
design, oude zaken afbouwen ging minder).
Door de zorgen van de instelling wordt het
voor de volgende decaan wel een stuk moeilij-
ker: het bestuurlijk overleg houdt nadrukkelijk
de hand op de knip, en zelfs het realiseren van
een “simpele” aanstelling vergt een moeizaam
traject.

De weg wordt dus rotsig,
maar ik ben van mening dat
we op de huidige koers moe-
ten doorgaan. We hebben
twee uitstekende strategie-
nota’s, één voor wiskunde
en één voor informatica, en
daarin staat een heldere
koers verwoord. Het kan nodig zijn sommige
zaken te temporiseren (de negende leerstoel
informatica zullen we niet dit jaar realiseren),
maar we gaan wel volgens deze nota’s verder.
We hebben laatst in het leerstoelhouders-
overleg van de faculteit vastgesteld dat deze
nota’s ook in lijn zijn met het landelijk beleid,
zoals dat is vastgelegd in de Nationale
OnderzoekAGenda Informatica van augustus
2001 en de wiskunde-nota Nieuwe Dimensies,
Ruimer Bereik die onlangs gereed kwam.

Deze landelijke nota’s verenigen het vakgebied
onder een duidelijke noemer, en deze lande-
lijke convergentie maakt ons vak sterker. Ik
kan iedereen in de faculteit aanbevelen, deze
stukken te bekijken.

Ik wens de lezer veel plezier met deze
Supremum, en spreek de wens en de verwach-
ting uit, dat wij elkaar op deze plaats weer
zullen treffen.

Jos Baeten, oud-decaan.



supremum 5, jaargang 34

6

4
e
 l
u
st

ru
m

 G
E
W

IS



7

activite
it

 Wim Kano

 Activiteiten Commissie

Na lange tijd had de
ACtiviteitencommissie zichzelf weer
eens overtroffen door iets
spectACulairs te organiseren. Dit-
maal was het het kanoën, een jaar-
lijks terugkerende ACtiviteit, die
gerekend mag worden tot de
ACtiviteit der ACtiviteiten. De  pro-
motieposters, die hiervoor waren
opgehangen, deden vermoeden
dat er een wilde kanotocht voor de
boeg stond.
En met een groep sportieve mensen reisden
we, op een zonovergoten dinsdagmiddag, af
naar het pittoreske Veldhoven, wat op zich al
het bezoeken waard was. Dankzij de goede
organisatie wist een van de commissieleden te
vertellen dat ze nog dichterbij konden komen
met de bus dan dat ze dAChten. Elke meter
minder ver lopen was meegenomen. We had-
den immers zeer zware tassen meegenomen,
die gevuld waren met blikjes gerstenat (voor
de dorst). Na een beetje zoeken konden we de
aanhangwagen met kano’s vinden, vervolgens
werden we naar het vertrekpunt van deze

grootse kanotocht gebrACht. We kregen nog
enkele aanwijzingen van onze kanoman waarna
wij te water werden gelaten.
Eenmaal drijvende, gingen we met “grote” snel-
heid richting het eindpunt. Het was thans de
bedoeling dat er een winnaar uitkwam. Al snel
werd duidelijk dat de snelheid er bij andere
kanoërs beter inzat en we werden al snel inge-
haald door een club bejaarden. Nu moet ik ook
eerlijkheidshalve toegeven dat onze formatie,
jaja, we voeren in formatie, meer weg had van
een drijvend terras, dan van een olympisch
team. Wel waren er nog enkele uitslovers die
het presteerden om bij een bruggetje uit de
boot te klimmen, eroverheen te rennen, en aan
de andere kant weer in de boot te springen.
Deze uitslovers hebben het einde van de tocht
gelukkig niet droog gehaald (en terecht).

Na 4 uur stroomafwaarts drijven bereikten we
toch nog het eindpunt van deze inspannende
kanotocht. Moe maar voldaan gingen we terug
naar Eindhoven.
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Dirk Verhagen

Beste lezers en lezer-
innen, 26 februari
jongstleden was het
dan weer zover, er
werd een
darttoernooi gespeeld
in café They, wat na-
tuurlijk ontzettend

bekend is. (voor de meesten dan,
ik als eerstejaars ben er wat minder
thuis)

Ondergetekende moest dit regelen en dat ging
misschien niet helemaal even vloeiend. Uitein-
delijk met wat hulp van Arnout was het speel-
schema er, waren de teams ingedeeld, en kon
er begonnen worden. Vele GEWISsers hadden
eerst wat gegeten bij They, ik hoop dat het
smaakte maar aan de voldane gezichtjes te zien
was dat ook wel zo. De eerstejaars (een vrij
hoge opkomst voor een ACtiviteit van de AC)
kwamen allemaal netjes tijdens het eten bin-
nenvallen, en zo zou er gespeeld worden in 3
poules. De eerste wedstrijdjes gingen van start,
en bijna iedereen raakte wel het bord dus het
blijkt maar weer dat we aardig kunnen darten.
Alleen was ‘t misschien wat minder dat ik bijna
iemand zijn oog wist te raken maar dat was
niet mijn schuld zal ik dan maar zeggen.

Al snel werd duidelijk welke teams het wel
konden, en welke teams er duidelijk voor de
lol bij waren. Al was de verliezerspoule wel
verrassend met een team waarvan iedereen
voorspelde dat ze ‘t wel tot de finale zouden
schoppen. De verliezerspoule was speciaal
gecreëerd uit sadisme voor de teams die dach-
ten: ‘laten we er eens snel ff uit liggen dan
kunnen we aan ‘t bier’ en dit bleek ook af-
schrikwekkend te werken. De winnaarspoule
was ook vrij snel uitgespeeld, en uiteindelijk
werd een team van eerstejaars 3de, en werd
het team van Arnout en Alain 1ste. Adjo en
Tom eindigden als 2de. Verder is mij verzocht
door een niet nader te noemen persoon dat de
nummers 1 en 2 als _enige_ bikkels tot slui-
tingstijd verbleven (zo goed Arnout? (oh ik
zou de persoon niet noemen, sorry))

Naast het darten werd er nog wat gedronken,
wat gegeten, wat  foute muziek gedraaid en
wat gedronken (of heb ik dat al gezegd). Uit-
eindelijk werd de BAC nog verblijd met de
afdanksels van deze geslaagde avond en kon-
den wij allen na alles een beetje gefatsoeneerd
te hebben met een gerust hart het café verla-
ten. Volgend jaar weer en dan kijken of er meer
bikkels zijn.

 Infima

 De infima-spionnen

Denis tegen Rob, nadat die tijdens de wintersport van Denis met een vervanger aan het tafel-
voetbaltoernooi mee heeft gedaan: “Nou, ik ben een week weg en gelijk ga je met een banaan
spelen!”



9

activite
it

 Excursie Philips NatLab

 Karin Poels

De BiEC organiseerde 4 april 2002
een excursie naar Philips NatLab, dit
is het Natuurkundig Laboratorium
van de afdeling Philips Research.

 Het programma
 10.00 Ontvangst
 10.15 Welkom en inleiding
 10.50 Bezoek aan drie onderzoeks-

gebieden: Graphics, Asynchrone
technologie voor smartcards en
Natural Motion.

 13.00 Lunch

Inleiding
In 1891 vond Philips de gloeilamp uit, het ging
daarna verder met o.a. de “Medical x-ray tube”,
de sodium lamp, de Compact Disc en de DVD.
Afgelopen jaar maakten ze een omzet van 37,9
biljoen euro omzet waarvan er 7,3% naar
Research&Development gaat, waartoe ook het
NatLab behoort. In de loop der tijd heeft
Philips 74.000 patenten en ontwerprechten
op producten verworven. Er is ook een goede
samenwerking met universiteiten en research-
instituten.
Het NatLab is in 1914 door Gilles Holst opge-
richt. Er werken op dit moment zo’n 3.000
mensen en dat moeten er binnenkort 8.000
worden. Er wordt hard gebouwd om dit te kun-
nen bewerkstelligen.

Graphics
Bij het spelen van spelletjes op je computer,
zoals Quake, merk je vaak dat het beeld op
sommige plekken wat aan het trillen is, op het
natlab noemen ze dit “Alias”. Hoe kun je dit
uit het beeld krijgen?

Men wil hoge kwaliteit voor een lage prijs en
in combinatie met video. Hoe wordt nu zo’n

3D plaatje gemaakt? Invoer:
- Driehoeken maken met be-
hulp van 3D coordinaten. -
texture maps. Uitvoer: dis-
creet 2D plaatje.
Het probleem van aliasing
wordt opgelost door hoge
kwaliteit filtering. De binnen-
kant van de driehoeken met speciaal ontwor-
pen filterstructuren en de randen van de drie-
hoeken met super sampling.
 Philips heeft er al dus een oplossing voor ge-
vonden, ze zijn er nog steeds met 4 mensen
aan bezig. Als je de methode van Philips ge-
bruikt, betaal je wel twee keer zoveel dan nor-
maal (GeForce_1x1_aniso1). Ze zijn echter wel
4 keer zo goedkoop dan met de
GeForce_4x4_aniso8.

Asynchrone technologie voor smartcards
Hoe kunnen we met een laag energieverbruik
veiligheidssystemen gebruiken?
Een smartcard heeft geen batterij, maar haalt
haar energie uit de lucht. Je legt de smartcard
in de reader, waar een electromagnetisch veld
door loopt. Dit veld loopt dan ook door de
smartcard en daardoor kunnen de smartcard
en de reader met elkaar communiceren. De
smartcard heeft een geheugen van een grote
computer vroeger. Een 80c51 millirecorder. Het
belangrijkste voor een smartcard is aan de ene
kant java, om het uit te voeren proces op de
card te zetten en aan de andere kant crypto om
de card te beveiligen.
De card heeft toepassingen in onder andere
vervoer, creditcard, GSM, toegang controllers
en identificatie.

 Het chipontwerp van zo’n card gaat volgens
de Tangram Handshake Technology. Dit is een
sterke VLSI design language die volgens het
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handshake principe werkt.
De eigenschappen van deze asynchone tech-
niek zijn

• low average power
• ow peak power
• speed adaptation

 De voordelen van de contactloze smart cards
zijn:

• maximum speed for received power
• robust operation against voltage drops
• smaller buffer capacitor.

Het is een interessant item dat steeds meer
toepassingen zal hebben.

Natural Motion
Televisie, en dan met name films, worden met
24 beeldjes per seconde op band gezet. Deze
beeldjes worden dan zo vaak achter elkaar ge-
zet dat ze met 50 beeldjes per seconde de tele-
visie in gaan. Door dit achter elkaar zetten ge-
beurt het vaak dat het beeld bij beweging een
beetje gaat trillen. In feite verspringt het beeld
dus steeds een beetje.
Wat doen ze hieraan? Allereerst haalt Philips
de dubbele beelden eruit, zodat we weer een
zuivere 24 beeldjes per seconde film hebben.

Vervolgens gaan ze berekenen welke beelden
er tussen twee elkaar opvolgende beeldjes
moeten komen te staan om een vloeiende film
te krijgen. Om dit te bereiken kijken ze naar
verschillende groepjes pixels die in twee el-
kaar opvolgende beelden voorkomen. Dan gaan
ze na of er beweging is, hoe snel en in welke
richting.

Dit gebeurt zo vaak tussen twee opeenvol-
gende beeldjes dat er 100 beeldjes per seconde
worden uitgezonden: de 100 Hz televisies.
Er zijn echter nog een aantal gevallen dat het
systeem nog niet goed werkt. Daar zijn ze nu
dus nog mee bezig. Verder is het zo dat ze
bezig zijn om het van hardware (real-time be-
rekening van beeldjes in de televisie zelf) soft-
ware te maken zodat ze deze software ook aan
andere TV-producenten kunnen verkopen.

De morgen werd afgesloten door een lekkere,
goed verzorgde lunch waarna wij weer naar
het station vertrokken. Al met al een erg inte-
ressante dag en... Huub, laat je de volgende
keer je telefoon uit staan?

 Infima

 De infima-spionnen

Tinus over de grote AI & VR poster op het prikbord: “Is dat al geweest dan?”

Dr. ir. M.H. Jansen tijdens het college Wiskunde 5 (Kansrekenen en statistiek): “Schrijf heel
duidelijk op wat je opschrijft.”

Dr. C.J. Bloo tijdens het college Berekeningsmodellen: “Is het een beetje te volgen dat dit
onduidelijk is?”

Rob over Alain: “Jij valt gewoon op vrouwen bij de Edisonstraat.”
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spRemco

Remco Beckers

Deze keer niet één,
maar zelfs twee stuk-
ken volledig onzinnige
opvulling van de
Supremum.
Deze keer waren er helaas
geen inzendingen, maar na enig
zoekwerk op het alomvat-

tende internet had ik al gauw wat stukjes bij
elkaar. Om te beginnen een aantal redenen
waarom alcohol op het werk toegestaan zou
moeten zijn:
1. Het motiveert de werknemers aan om op

het werk te komen.
2. Het vermindert stress.
3. Het leidt tot eerlijkere communicatie.
4. Het vermindert de klachten over te lage

lonen.
5. De werknemers vertellen hun bazen wat

ze denken, niet wat hun bazen willen
horen.

6. Het bespaart op verwarmingskosten in de
winter.

7. Het moedigt carpoolen aan.
8. Het vergroot de bevrediging van het werk,

omdat wanneer iemand een rotbaan heeft,
het hem niet kan schelen.

9. Het zorgt ervoor dat er geen vacatures
meer leeg blijven aangezien iedereen graag
wil komen werken.

10. Het laat je collega’s er beter uitzien.
11.  Het laat het eten uit de kantine beter

smaken.
12. Salarisonderhandelingen verlopen een stuk

gemakkelijker.
13. Wanneer je plotseling een scheet laat tij-

dens een belangrijke ontmoeting, dan is dat
ineens niet meer zo aanstootgevend.

14. Niemand zal je striptease tijdens het Kerst
feest nog herinneren.

Na al die alcohol ben je waarschijnlijk wel toe
aan een dokter, maar die zegt ook niet altijd

wat hij eigenlijk denkt. Daarom lever ik er maar
meteen een vertaling bij:
1. “Dit moeten we NU aanpakken!”: Volgende

week ga ik op vakantie maar dit is zo ge-
makkelijk en winstgevend dat ik dit moet
behandelen voordat het uit zichzelf weg-
gaat.

2. “Wat hebben we hier?: Ik heb geen flauw
idee, geef eens een hint.

3. “We zullen eens zien”: Eerst mijn verze-
kering nakijken.

4. “Laat me je medisch dossier even nakij-
ken”: Even controleren of je de vorige
rekeningen betaald hebt.

5. “Laten we afspraak maken voor volgende
week”: Ik heb geld nodig, nu kan ik een
extra bezoek in rekening brengen.

6. “Hmmmmmmmmmmmmmmm”: Ik heb
geen flauw idee, zuster zeg eens wat.

7. “Ik heb goed nieuws en slecht nieuws”:
Het goede nieuws is dat ik een BMW
koop, het slechte nieuws is dat jij ervoor
betaalt.

8. “Laten we even kijken hoe dit zich ont
wikkelt”: Mischien ontwikkelt het zich in
iets wat genezen kan worden.

9.  “Laten we je even onderzoeken in het lab”:
Ik heb daar aandelen in.

10. Ik schrijf je een nieuw medicijn voor”: Ik
ben bezig met een onderzoek en heb proef
konijnen nodig.

11. “Als het volgende week nog niet over is
bel me dan.”: Ik weet niet wat het is,
mischien gaat het vanzelf over.

12. “Die wond ziet er niet goed uit”: Ooh god
ik moet overgeven.

13. “Dit kan een beetje pijn doen.”: Vorige week
beten twee patiënten hun tong eraf.

14. “Alles is in orde.”: Shit kan ik dat strand
huis nog niet kopen.

15. “Ik wil nog wat testen doen.”:
Ik weet niet wat er aan de hand is, mischien
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die van het lab wel.
16. “Waarom kleedt u zich niet even uit.”: Ik

moet mijn handen opwarmen.
17. “Als deze symptomen blijven, maak dan

een nieuwe afspraak.”: Ik heb nog nooit

Spelen met lasergeweren

Martijn Wijfelaars

In de middag van woensdag 10 april
trokken een stuk of 15 dappere
GEWIS’ers door het hart van Eind-
hoven op weg naar het strijdveld.
Daar waren zij van plan een gevecht
aan te gaan en niet zomaar één, nee
één met hightech laserwapens en
met ‘stoere’ pakken met knippe-
rende lampjes...

Toen de strijders bij de Laserquest aankwa-
men werd duidelijk dat het een gevecht zou
worden tussen de ouderejaars en de eerste-
jaars, die deze keer in overvloed aanwezig
waren (dat zou heel misschien kunnen komen
door het feit dat dit een eerstejaars ACtiviteit
was). Beide partijen waren overtuigd van hun
kansen op de overwinning. De ouderejaars
zouden de eerstejaars wel even in de pan hak-
ken en de eerstejaars dAChten wel even die
oude bokken te verslaan.

Nadat iedereen netjes hun namen had gegeven,
zo gaat dat schijnbaar bij gevechten tegenwoor-
dig, kregen we instructies. We werden nog even
afgeschrikt door een stel kindertjes die joelend
naar buiten kwamen, maar we hielden toch
stand. Toen iedereen zijn met lampjes versierde
oorlogstuig aan had en begroet was door zijn
geweer, betrad iedereen het strijdveld. (vreemd
dat geweren je begroeten voor de strijd maar
goed...)

Iedereen nam zijn posities in en de strijd barstte
los. Al snel lag er een vuurlinie waar weinig

beweging in kwam (we blijven wel informatica-
studenten natuurlijk). Dat was vooral de schuld
van de ouderejaars die maar bleven ‘campen’.
Zij zaten op goede posities en de eerstejaars
waren slAChtvoer.

Toen op den duur een geweer van de eerste-
jaars kapot ging en er overlegd werd wat te
doen kenden de ouderejaars geen genade.
Daarna zagen de eerstejaars in dat er toch uit-
gebroken moest worden en luid hun strijdkre-
ten scanderend stormden zij meerdere malen
op de vijand af. Maar zonder veel succes.
Daarna werd de strijd wel iets opener maar
deze was in weze al gestreden.

Toen klonk het signaal dat de strijd over was.
De ouderejaars gingen trots het slagveld af en
de eerstejaars iets minder, zij hadden verloren
met bijna twee keer zo weinig punten.

Iedere zorgvuldige lezer snapt wel dat de
ouderejaars deze overwinning nooit eerlijk be-
haald kunnen hebben. Het is duidelijk dat er
met onze geweren is geknoeid en waarschijn-
lijk hebben ze daar die onschuldige kindertjes
voor gebruikt die voor ons mochten laser-
schieten. Verder campten de ouderejaars er op
los en ze moeten wel aimbots hebben gehad.
Ook hadden wij heel veel last van ‘lag’, dus de
strijd was zeer oneerlijk! Daarom zien wij de
ouderejaars volgend jaar graag terug voor een
rematch.
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zoiets smerigs gezien, gelukkig ben ik vol-
gende week vrij.

18. “Dit heerst op het moment.”: Ooh jee dit
is de derde al deze week, ik moet me hier
toch eens in verdiepen.
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n Resultaten enquête

Martijn Wolfs — Voorzitter bestuur

We hebben een tijdje
geleden wat enquêtes
uitgedeeld onder,
voornamelijk, eerste-
(37%) en tweedejaars
(46%). Het doel van
deze enquête was om
te kijken welke dingen

we zouden kunnen veranderen om
GEWIS nog aantrekkelijker te ma-
ken. Bij deze willen we jullie een
korte samenvatting geven.

Ongeveer 75% van de ondervraagden heeft de
intro (voor een deel) meegemaakt. Het meren-
deel van de ondervraagden wist ook dat GE-
WIS een groot deel van de organisatie van de
intro in handen heeft. Over het algemeen kre-
gen de intro-gangers een goede indruk van
GEWIS (71%), terwijl maar een klein deel
(10%) een slechte indruk van GEWIS gekre-
gen heeft. Verder waren de meesten tevreden
met hun intro-begeleiders (85%). Tijdens de
intro kwamen kids in 58% van de gevallen vaak,
28% soms en 14% nooit naar GEWIS. Rede-
nen om niet te komen zijn dat er zo weinig te
doen was en dat begeleiders ook niet gingen.

Een derde van de ondervraagden doet wel eens
mee met activiteiten van GEWIS. Suggesties
om de activiteiten te verbeteren waren zorgen
dat er meer mensen zijn, betere promotie (door
zowel mond-op-mond reclame als flyers), door
slaapplaatsen te regelen, door activiteiten te
plannen op vrijdag of in het weekend en door
gewoon leukere activiteiten te organiseren.
Activiteiten die georganiseerd zouden kunnen
worden zijn bedrijfsexcursies, laserschieten of
paintball, sport, feesten en computerdingen.
Niemand die niet al iets voor GEWIS georga-
niseerd heeft gaf aan activiteiten te willen or-

ganiseren, vaak werd daar als reden voor ge-
noemd dat mensen er geen tijd voor hebben.

Slechts een klein deel van de ondervraagden
geeft aan vaak of soms naar de borrel te ko-
men, respectievelijk 25% en 15%. 60% komt
nooit naar de borrel. Redenen die hiervoor ge-
noemd worden zijn ‘geen tijd’, ‘mijn vrienden
gaan ook niet’, ‘moeilijk om na borrel thuis te
komen’, ‘weinig vrouwen’ en ‘ik moet spor-
ten’. Veel ondervraagden wisten dat er thema-
borrels georganiseerd werden. Nieuwe thema’s
zouden kunnen zijn: après-ski, muziek, na-
tentamenborrel en blote vrouwenborrel. Sug-
gesties die gedaan werden om de borrel te ver-
beteren waren om de borrel eerder te laten be-
ginnen, zorgen dat er meer vrouwen komen,
betere muziek draaien en zorgen dat er meer
mensen komen.

Op het studiegerichte gebied kan GEWIS een
aantal dingen verbeteren. Veel gehoorde kreten
zijn meer en betere tentamenvoorzieningen en
meer bedrijfsexcursies en -lezingen. Ook wor-
den boekenverkoop, programmeercursussen
en -wedstrijden genoemd. De boekenverkoop
wordt door bijna iedereen als goed ervaren
(98%) en door slechts een enkeling (2%) als
matig bestempeld. Bij de tentamens is het min-
der rooskleurig, 48% vindt de tentamen-
voorziening goed, 27% matig en 25% vindt
het slecht gesteld of wist niet dat het bestond.
Ongeveer een derde van de personen zou wel
met een excursie meegaan, ongeveer een derde
twijfelt en ongeveer een derde zou niet mee-
gaan.

Een deel van de ondervraagden kent het be-
stuur niet, namelijk 30%, de rest kent het be-
stuur of kent het bestuur gedeeltelijk. Een derde
van de ondervraagden zou erop komen om met
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vragen naar het bestuur toe te stappen. Veel
mensen weten dat het bestuur altijd bij GE-
WIS vertegenwoordigd is en dat GEWIS ie-
dere dag open is. Veel mensen lezen de mail-
tjes die over de GEWIS-lijst gestuurd worden
of in ieder geval voor een deel.

Redelijk wat mensen zijn op de hoogte van de
mogelijkheid om bij GEWIS lunch te nuttigen
en spellen te spelen. Veel mensen komen ech-
ter niet. Hiervoor worden vaak vrienden die
ook niet komen en geen laptopaansluitingen
als reden gegeven. Een klein deel van de onder-
vraagden, ongeveer 37%, heeft het GEWIS-
jaarboek.

Op de vraag of mensen het leuk / nuttig zou-
den vinden als iemand ze een beetje wegwijs
zou maken in het studentenleven antwoordde
de helft van de mensen dat ze dat wel nuttig
zouden vinden, een klein deel van de onder-

vraagden dacht dat de intro hier wel in voor-
zag.

Ideeën om GEWIS leuker te maken is om het
minder een kliekje te laten zijn, zorgen voor
meer vrouwen, activiteiten vroeger organise-
ren en betere promotie verzorgen. Hieronder
staat in de grafiek de gemiddelde waardering
voor de verschillende activiteiten. Ondervraag-
den konden een cijfer van 1 tot en met 5 geven,
waarbij 1 het negatiefst en 5 het meest positief
was.

Hiermee is dit stukje alweer ten einde geko-
men. We willen iedereen die de enquête inge-
vuld heeft hiervoor nog van harte bedanken.
We zullen proberen GEWIS nog beter / sneller
/ leuker te maken.
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Ballade van de student informatica

Jan Ouwens

proc Refrein =
|[
Opdracht, probleemstelling, specificatie
;Afleiding, oplossing, implementatie
;Loops en gevalsonderscheid en constanten
;Hulpvariabelen, invarianten
]|

do ¬vakantie ->
   De waarde van ochtend is 7 uur 10 initieel
; Ochtend wordt ochtend plus 20 minuten te veel
; De trein heeft vertraging, de seinpaal is invariant
; Te laat zijn is soms variabel maar meestal constant

; Intro college, de stof wordt gespecificeerd
; Consumers die slapen terwijl de producer doceert
; Je kijkt naar de klok die in schijnbare deadlock verkeert
; Het lijkt alsof voortgang eruit is geëlimineerd

; Refrein

; ‘s Middags instructie, een opdracht geïntroduceerd
; Later blokkeert het proces en er wordt gepauzeerd
; Gaat de lus verder? De guard wordt geëvalueerd
; Gevalsonderscheid dat beslist of de les termineert

; Later de kroeg in voor input (je buffer staat droog)
; Twee knap gerenderde barmeisjes achter de toog
; Maar ze verwerken je dorstinterrupt niet meteen
; Als in een binary search dansen zij om je heen

; Refrein

; Een goed informaticus leert en studeert met plezier
; Hij typt nooit maar werkt bijna altijd met pen en papier
; Hij implementeert liever niet, dit is geen flauwe kul
; Hij denkt logisch na en begint steeds te tellen bij 0
od
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Ouderdag 2002

Hans en Etiënne Kaasenbrood

Op maandag 22 april werden wij,
de ouders van de eerstejaars stu-
denten van Wiskunde en Informa-
tica, om 10.00 uur op de TUE ver-
wacht.

Wij werden met koffie ontvangen (eerst beta-
len want onze zoons/dochters zitten altijd op
zwart zaad). Na het welkomstwoord van Niek
Palm, vertelde Michael Franssen over zijn stu-
die aan de TU/e, waar hij met een grote omweg
op was aanbeland. Daarna volgde een “ouder-
vriendelijk” voorbeeldcollege van Nederpelt
over de begrippen Groot-Groter-Grootst met
concrete voorbeelden. Groot werd uitgelegd
aan de hand van de verhouding lengte-opper-
vlakte van een vierkant vloerkleed. Aangezien
het vloerkleed bedoeld was voor een
studentenkamer, begon hij met een kleed van
1x1 meter en ging niet verder dan een vloer-
kleed van 4x4 m. Het begrip groter werd uitge-
legd aan de hand van een krant die bij herhaald
dubbelvouwen exponentieel in dikte toeneemt.
Bij de uitleg van het begrip grootst, aan de
hand van het lichtend voorbeeld van de wis-
kundige Ackerman, ging bij bijna alle ouders
het licht uit.

Hierna werden we ontvangen in de senaats-
zaal waar zoonlief Eric, samen met collega’s,
voor broodjes, drinken en fruit hadden gezorgd
en ons stonden op te wachten.  Na deze pauze
werden we naar een “echte” collegezaal ge-
loodst voor de wondere wereld van de
cryptologie, uitgelegd door Henk van Tilborg
aan de hand van een grafinscriptie. De me-

thode was een variatie op de methode van
Julius Ceasar om berichtjes richting zijn Ro-
meinse maten te sturen, waarbij hij iedere let-
ter weergaf door cyclisch een aantal letters
verderop in het alfabet te nemen.

Hierna kwam uitleg over het OGO-onderwijs
aan de beurt, uitgelegd door Jaap van der Wou-
den en Boudewijn (4e-jaars). De in projecten
aan de orde komende onderwerpen passeer-
den de revue en werd verluchtigd met een film-
pje over niet-botsende treintjes.

Vervolgens was de beurt aan Martijn Wolfs,
voorzitter van GEWIS, een persoon met een
studieduurverlengende werking. De gezellig-
heid stond bij hem hoog in het vaandel. De
aandachtsgebieden studie en loopbaan werden
in één sheet afgedaan, terwijl het aandachts-
gebied gezelligheid/feest werd gelardeerd met
tig voorbeelden. Zijn motto: “ontspanning
vóór inspanning” straalde hij zodanig uit dat
de indruk ontstond dat het onderdeel ontspan-
ning voor hem dusdanig inspannend is dat hij
aan het tweede deel van zijn motto vaak niet
meer toekomt.

Hierna mochten wij binnentreden in het “hei-
lige der heiligen”: de GEWIS-ruimte op de 8e
verdieping van het hoofdgebouw, nog, of al
sfeervol opgesmukt met kerstversiering, om
onder het genot van een drankje na te praten
en bij te komen van onze indrukken van die
dag. Om 16.45 uur terug naar Wijchen, met
weemoed terugdenkend aan onze eigen studie-
tijd.

ac
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Introbegeleiders

Marc Stevens

Met de intro weer op komst was ik
weer hard gaan zoeken naar een
intromama voor mijn kids. Na lang
gezocht te hebben vond ik toch
eindelijk een goeie mama en dat was
een Judy.

Om ons goed voor te bereiden, hebben we
meegedaan aan het Introbegeleidersweekend.
Op zo’n weekend leer je om een goede papa of
mama te zijn. Daar word je in een groepje ge-
zet met andere begeleiders. Je leert er allerlei
spelletjes voor tijdens de dooie momenten. Na-
tuurlijk worden er een aantal punten doorgelo-
pen zoals het introprogramma, relaties binnen
een introgroepje en een aantal cases die
nagespeeld worden.
Zaterdagavond was er feest en daarna
Memento die overigens niet te snappen is als
je brak bent.
Maandag, de intro is begonnen en we krijgen
eindelijk onze kiddo’s te zien na een boeiende
loterij. We kregen acht geweldige jongens en
een prachtig meisje onder onze hoede. Dat zij
allen een andere studie gingen doen, namelijk
informatica, dat maakte ons niks uit. Na een
voorstellingsrondje en het uitdelen van onze
herkenningstekens kon de vossenjacht over de
campus beginnen.
De dinsdag was een erg informatieve dag en bij
de kids straalde het enthousiasme er natuurlijk
af. De spelletjes voor/tegen de dooie momen-
ten hielpen ook al niet erg veel. Maar na de
instantietocht begon hun eerste echte borrel
bij GEWIS en kwamen ze steeds meer los. ‘s
Avonds zijn we weer uitgegaan: even gezellig
praten met de andere introbegeleiders.
De volgende ochtend was er het sporttoernooi.
Helaas wilden de kids per sé niet meedoen,
maar lekker lang genieten van het uitgaansleven.
In elk geval deden ze, goed uitgeslapen, ‘s mid-

dags gelukkig weer actief mee.
Uiteraard was het weer
drukke boel bij het bier-
elastieken. Bij de studenten-
verenigingen was het ook ge-
nieten bij de verschillende
stormbanen. Terwijl wij fijn
toekeken leefden onze kids
zich daar lekker op uit. De kroegentocht was
‘s avonds en hebben we hele leuke café’s ge-
zien, waar ik normaal nooit kom. Lopen van
café naar café, vaak ook met andere groepen,
lekker los komen en natuurlijk ook veel bier
drinken.
Donderdag was het cultuurdag. Maar net zo-
als voor het sporttoernooi, waren ze voor de
middag niet te vinden. Dat was wel jammer, ‘s
morgens bleek een aardige band opgetreden te
hebben. Verder was er dansen en toneel. Okee,
dat was wel grappig, maar ook voor paal staan.
Met de BBQ was er het traditionele foodfight.
Na een leuke tijd in de AOR zijn we gaan gras-
lammen tot een uur of vier. Toen zijn we nog
even een video gaan kijken en even later was
GEWIS al weer open.
Mark was er slapende mensen wakker aan het
maken met een oversized waterpistool. Twee
begeleiders probeerden enthousiast te zingen,
tevergeefs... Na het smakelijke katerontbijt
konden ze er weer tegenaan tijdens de cantus.
Zoals gewoonlijk werd er veel ‘Tema is kut!’
geroepen. Niet alleen werd er veel met bier
gegooid, maar ook hebben we een record ge-
broken: met zoveel mensen tegelijk adje bier
trekken. Zeiknat en stinkend naar bier ging ik
nog even voor de brandspuit staan en daarna
thuis gaan douchen wat weer het einde van
mijn derde Intro was...
Gelukkig is er ondertussen weer een intro op
komst. En introbegeleider is echt een gewel-
dige ervaring, probeer het zelf volgend jaar maar
eens!
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l Intro 2002!

Intro Commissie 2002

Avé, de intro staat weer bijna voor de deur, 19 augustus gaan we van
start. Een leuke week waarin de nieuwe eerstejaars kennis maken met de
TU, Eindhoven en natuurlijk met GEWIS.

We zijn al weer druk bezig met alles te regelen om deze week zo leuk mogelijk te maken. We zijn
o.a. bezig met de T-shirts, het programma en natuurlijk het eerstejaarsweekend (de flup). Dit
weekend is eigenlijk ook onderdeel van de intro. Hier kan je lekker napraten en heb je de tijd om
wat meer mensen te leren kennen. We hebben al een  (geheime) locatie en het is van 27 tot en met
29 september.

Het thema dit jaar is de oude Grieken en we zullen proberen GEWIS helemaal in Oudgriekse
sferen te brengen. Zo zal de godennectar rijkelijk vloeien tijdens de orgies. En de spelen zullen
natuurlijk ook niet ontbreken.

We doen in ieder geval ons best er een zo leuk mogelijke intro van te maken, dus veel plezier!
Voor nu alvast veel plezier met het maken van de speciale intro puzzel!
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Horizontaal

1) studievereniging
5) goud geel vocht
9) commissie die computers beheer(s)t
12) nauwkeurig maken
14) lidwoord
15) banaan apfelmax festijn
17) activiteitencommissie van GEWIS
18) ledenvergadering
20) gevolg
23) Europese voetbalbond
26) waterafvoer
27) niet de echte naam van Denis
28) uitgaansgelegenheid
30) oude lengtemaat
32) vrucht
33) zijn (frans)
34) 3,14 (bij benadering)
35) anonieme alcoholisten
36) Leefbaar Nederland
38) sluiting van je broek
39) middel voor vangst
40) hersens
42) gebergte
45) Katholieke Universiteit Brabant
46) knop op rekenmachine
47) geen gehoor
48) buitenlandse excursie commissie
49) griekse letter
50) ondernemingsraad
51) conditie
53) dier
56) motorrace
58) lichaamsdelen
61) gezondheidsdienst
62) bot
64) oud-dispuut GEWIS
66) rivier in Friesland
67) bokser
69) klaar (bij eten)
70) dondermiddagactiviteit

Verticaal

1) lustrumcommissie
2) we
3) mij
4) droog
6) persoonlijke ster
7) verdikte huid
8) .... majesteit
10) deel van bami
11) carbon copy
13) nog steeds
15) douche
16) cola apfelkorn
19) organisatie
21) stof in schoorsteen
22) 1 (frans)
24) lichtplaatje
25) reactie met zuurstof
29) kleine kinderen commissie van GEWIS
31) vakgebied
34) vader
35) band
37) nationale nederlanden
39) reeds
41) pro-natuur
43) muzieknoot
44) deodorant
47) mal
49) dun
52) praal
54) La-Place gebouw
55) vogelproduct
57) emmer
59) getij
60) nog steeds
62) griekse letter
63) kroeg
65) moeder
68) frans lidwoord

De letters op vakje a, b, c, d en e vormen een woord. Wat is het woord?
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Createch

Rianne

Wil je eens op een andere manier aan studiepunten komen? Tijdens
Createch ontwerp en bouw je in zes weken een spectaculair apparaat
dat een wedstrijd aangaat met de door de andere teams gebouwde
kunstwerken. Dus... schrijf je in op www.createch.tue.nl.

Al jaren lang houden universiteiten wereldwijd ontwerpwedstrijden. Wat eens in Amerika be-
gon, is overgewaaid naar Nederland waar uiteindelijk Createch door ontstaan is.
Bij Createch word je ingedeeld in multidisciplinaire teams. Op die manier kan de beste oplossing
voor het ontwerpprobleem gevonden worden en kan je bovendien het nodige van elkaar leren.

De opdrachten zorgen altijd voor een uitdagend en spectaculair ontwerp. Zo is er bijvoorbeeld
al een op afstandbestuurbare bal ontwikkeld die met behulp van de stem beweegt. Vorig jaar was
er de ooggestuurde biertap.

Ook dit jaar wordt Createch weer georganiseerd in blok 3.1a als 3e jaars multidisciplinair
keuzevak waar je 3 studiepunten voor kunt krijgen. De opdracht wordt pas bekend gemaakt aan
het begin van Createch op 2 september.

Via onze website www.createch.tue.nl kun je je inschrijven in koppels tot uiterlijk 24 juni. Je
moet op het moment van inschrijven 56 studiepunten hebben.

Als je zin hebt om aan Createch mee te doen schrijf je dan wel snel in, want er is maar plaats voor
16 teams bestaande uit 5 personen.

Namens Createch,
Rianne
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Frans Martens tijdens een onrustig (pratende studenten) college: “Er heerst geen aanwezigheids-
plicht. Durf eens iets, blijf weg!!!”

Hugo: “Ik heb niet heel veel seks gehad in het bestuurshok.”
Denis: “En niet alleen in dat hok!”

Arnout (terwijl hij zijn 5de glas water vult): “Dit is zeker evenementenwater ofzo!”

Gijs: “He Alain, jij doet wel heel erg veel met vrouwen de laatste tijd.”

 Infima

 De infima-spionnen
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Waarheen?

Truong Dang

Het is bijna vakantie, en dat bete-
kent: kleren sorteren, route voor-
bereiden, camping-inkopen en last-
minute boekingen. Wij Nederlan-
ders zijn echte vakantie-genieters,
en “we” gaan daarom ook volop in
het buitenland op vakantie.

Nu merk  je vast zelf ook dat er in het buiten-
land een hoop verschillende type Nederlan-
ders op vakantie zijn, en dat het type vakan-
tieganger verschilt van de plek waar ze op va-
kantie gaan. Ik ga er een aantal noemen, met de
meest favoriete plekken waar die mensen op
vakantie gaan.
Dus als je niet weet waar je op vakantie gaat
dit jaar, kijk even onder de profiles die bij jouw
het meeste past, en ga lekker genieten!

Je bent een Feestbeest
Deze vakantiegangers houden ervan om ‘s-
nachts te zuipen en op stap te gaan en dan de
volgende dag plat op het strand te liggen, de
echte die-hards doen dit heel de vakantie door,
de meer gematigde feestbeesten doen het on-
geveer 60% van hun vakantietijd. Het eten
wordt veelal gehaald bij de plaatselijke friet-
boer, zoals Fred Kroket of Friet van Piet, maar
ook de plaatselijke lekkernijen zullen af en toe
genuttigd worden, o.a. pizza, spaghetti en
paella.

Meest beruchte vakantie-
oorden: Salou, Lloret del
Mar, Rimini, Ibiza, Calella
Favoriete muziek: Ski-hut

Je bent een Chiller
Echte chillers houden van
relaxen, luieren en ultiem
chillen! Aan het water is een van de meest
gewilde plaatsen voor deze soort vakantiegan-
gers. De Chillers worden ook wel eens de stille
genieters genoemd. Het kijken naar vrouwe-
lijk of mannelijk schoon, genieten van eten en

drinken met maten, zijn de voornaamste in-
grediënten voor een geslaagde chillvakantie.
Een vakantie zoals deze kan alleen slagen als
er geen overfanatieke vakantiegangers met de
chillgroep meegaan, want dit kan tot frustratie
en irritatie leiden, stel je maar eens voor: je
bent met z’n allen lekker aan het strand te
chillen, en er zit constant iemand te roepen
“Kom we gaan iets doen! Kom we gaan iets
doen!” Dit is ergernis nummer 1 van de echte
chiller.

Meest favoriete Chillplaatsen: Overal in de
wereld kan er gechilled worden.
Favoriete muziek: Groove, Chillhouse
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Je bent een Cultuursnuiver
Een van de meest geraffineerde vakantiegan-
gers. Deze personen houden ervan om een land
van binnen en buiten te onderzoeken. Het slen-
teren door centra van steden die al duizenden
jaren bestaan, het bezoeken van musea, en be-
kijken van oude gebouwen zijn bezigheden met
stip op nummer 1. Wijn en dure eetgelegenhe-
den staan ook heel vaak op het programma,
want de echte cultuursnuiver die hecht waarde
aan een land vooral aan wat de keuken hen te
bieden heeft!

Meest bezochte Cultuurplekjes: Rome,
Athene, Parijs, Madrid
Favoriete muziek: Folk

De Wereldreizigers
Deze reizigers
beperken zich
niet tot 1 plek of
stad, deze men-
sen willen reizen
tot ze er dood bij
neervallen. Het is
een gerucht,
wanneer een per-
soon 1x deze stijl van vakantie heeft beproefd
dat ie er daarna geen genoeg van kan krijgen.
Wees daarom zeer bewust op je financiële si-
tuatie, want voordat je het weet bevind je je-
zelf in het midden van Madagascar zonder cent,
met een burgeroorlog die achter je rug om wordt
gevoerd. Maar natuurlijk gaan de meeste
wereldreizigers niet op stap naar landen met

een negatief reisadvies. Vooral landen met een
rijke flora en fauna zijn zeer geliefd bij deze
vakantiegangers.

Favoriete landen/regio’s: Australie, Nieuw-
Zeeland, Z-O Azie, V.S., Canada
Favoriete muziek: Geen tijd voor

De GEWIS’ers
Deze soort reizigers zijn een combinatie van
de eerste drie categorieen. D.w.z. dat ze op
vakantie gaan om te zuipen en op stap te gaan,
maar ook van een goeie chill houden, en ze
bezoeken zelfs ook culturele plekjes en hou-
den van goed eten. Deze vakantiegangers zijn
in alle gemakken voorzien, ze beschikken o.a.
over een eigen chauffeur. De reis wordt vaak
aangevuld met kwalitatief hoogstaande muziek,
met teksten die de echte GEWIS’ers vaak van
buiten kennen.

Vervoer: de Bus
Meest bezochte land: Hongarije
Favoriete muziek: K3, Huub Hangop
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Lustrumweek

Thijs Janssen

Het zal je niet onopgevallen zijn dat
dit jaar een heel speciaal jaar is voor
GEWIS. En zoals je waarschijnlijk al
gemerkt hebt heeft een aantal we-
ken geleden de lustrumweek plaats-
gevonden. Hier is een verslag van
de lustrumweek.

Op maandag werd de lustrumweek officieus
geopend met een lunchlezing, verzorgd door
Thales. Helaas kon Thales geen spreker leve-
ren, waardoor er slechts een luxe lunch over-
bleef. Dit mocht de pret echter niet drukken.
Later op de middag was er dan de openings-
borrel, waarbij de lustrumweek officieel werd
geopend. Natuurlijk was de drank gratis. Er
waren een aantal andere verenigingen aanwe-
zig om het bestuur te feliciteren met het 20-
jarig bestaan van GEWIS. Na de openingsborrel
werden enkele chique eetgelegenheden op de
Kruisstraat bezocht.

Op dinsdag was er dan de mysterytour. Bus-
chauffeur en IT-magnaat Harry arriveerde rond
het middaguur met zijn bus om de deelnemers
te vervoeren naar het immer pittoreske
‘Oisterwijk’, U kent het wel. Aldaar was er
een arrangement geboekt bij Piet Plezier. Core-
business van dit bedrijf zijn skelters en

midgetgolfbanen. Het plan
was om met ten hoogste 6
personen en een skelter
een soort van speurtocht
af te leggen, waarbij onder-
weg enkele flauwe en min-
der flauwe vragen en raad-
sels moesten worden op-
gelost. Vervolgens kon er ge-snookergolfd
worden. Na dit ludieke vermaak werd er terug-
gekeerd naar Eindhoven, alwaar de EJC een
barbeque had georganiseerd. Aansluitend was
het grote lustrumfeest bij DEMOS, met als
grote publiekstrekker disco-formatie “Cavia
Deluxe”. Aangezien het feest bij DEMOS was,
was de drank erg goedkoop. Dit was tegen het
eind van de avond dan ook aan enkele perso-
nen af te zien. Verder gaat het gerucht dat het
goed sjansen was op het feest.

Woensdagmiddag was er een excursie naar een
bedrijf, dit om het studiekarakter van GEWIS
te benadrukken. Als bedrijf werd Bavaria ver-
kozen. Na deze excursie was er gelegenheid
om te eten bij café “De oude St. Joris” annex
“They”, waarbij chefkok Med de gelegenheid
werd geboden zijn kookkunsten te etaleren.
Aansluitend was er de cantus, die erg gezellig
was. Onder het motto ‘Wer sauft geht kaput,
wer nicht sauft geht auch kaput. Also saufen!”
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werd er weer een nette hoeveelheid bier genut-
tigd.
Op donderdag was er de reguliere GEWIS-bor-
rel, met een borrelactiviteit waarin de kennis
van de vereniging onder de leden werd onder-
zocht. Overtuigend winnaar was het gezelschap
dat de naam “Jake and friends” droeg. Uiter-
aard werd er een mooie prijs uitgereikt aan
Jake.

Op vrijdag was er tenslotte de reünistendag.
Na twee praatjes van reünisten gaf Anne
Kaldewaij een college, waarin de kennis van de
onvolprezen Eindhovense School onder de
aanwezigen werd opgefrist, dit middels een
afleiding van een programma ter berekening
van quotiënt en rest van twee getallen. Dit
klinkt heel saai, maar gelukkig was het college
iets minder serieus ingericht dan colleges van
vakken waarvoor je studiepunten krijgt.

Vervolgens was er bij GEWIS een borrel, waar-
bij er twee cadeau’s aan de vereniging werden
aangeboden door de reünisten. Ten eerste was

er het spel “Robo Rally”, dat vervolgens in de
spellenkast van GEWIS is verdwenen. Verder
werd er een spelautomaat uit de tachtiger jaren
aangeboden, waarop het spel “Choplifter” is
te spelen. Deze staat inmiddels volledig ope-
rationeel in de verenigingsruimte; oude tijden
herleven weer. Na de borrel was er een diner in
de lounge, waar dit keer het eten wel erg lekker
was. Er was dan ook een externe cateraar inge-
huurd. Na het diner werd er afgereisd naar de
AOR, alwaar de artiesten “Dj 100% bitterbal
& MC Zwerfkat” een excellente karaoke show
neerzetten. Werderom was het erg gezellig.

Al met al was de lustrumweek een geslaagd
evenement, waarbij er een mooie verhouding
lag tussen serieuze en ludieke activiteiten. Als
lustrumcommissie vonden we het erg leuk om
alles te organiseren, maar ook tijdens de week
zelf hebben we ons goed geamuseerd. We ho-
pen dat jij het ook geslaagd vond!
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Lunchlezing Philips IP&S

Karin Poels

Dinsdag 4 juni, 12.00 uur, een bont
gezelschap van zo’n dertig
Electrotechnici, Informatici, Wis-
kundigen en Natuurkundigen komt
bij elkaar in Na2.29 voor een lunch-
lezing van Philips Intellectual
Property & Standards, het ‘octrooi-
bureau’ van Philips. Dr.Ir. Tony
Tangena, patent portfolio director
bij Philips IP&S en als natuurkun-
dige afgestudeerd aan de UT, komt
vertellen hoe Philips octrooien ver-
werft en beheert, oftewel hoe zij
met kennis omgaat.

Dat leek me op het eerste gezicht een beetje
onzinnig. Als er één plaats is waar we weten
hoe we met kennis om moeten gaan, dan is het
wel een Technische Universiteit. Op een uni-
versiteit is kennis in ruime mate aanwezig, op
een Technische Universiteit leren we ook hoe
we die kennis toe kunnen passen en uiteinde-
lijk doet Philips de laatste stappen in de ont-
wikkeling en maakt een tv, lampen of iets der-
gelijks. Dus waarom komt Philips vertellen
hoe zij met kennis omgaan?

Philips is, zoals wel bekend, bepaald niet het
enige bedrijf wat consumentenelektronica, lam-
pen, componenten etc. maakt. Daarom is het
belangrijk dat hun kennis over deze produkten
beschermd is tegen concurrenten en dat de ken-
nis minstens op hetzelfde peil blijft als de con-
currentie. Hiervoor moet IP & S zorgdragen.
Dit gebeurt op verschillende manieren.

Allereerst moeten de octrooigemachtigden van
IP&S voor een sterke octrooipositie zorgen,
nu en in de toekomst. Hiertoe bekijken zij
welke vindingen interessant zijn en zorgen er
voor, dat op deze vindingen octrooi wordt
verkregen. Verder moeten octrooigemachtigden

goed op de hoogte blijven van
de ontwikkelingen in hun ex-
pertise-gebied, om te weten
wat concurrenten aan oc-
trooien aanvragen. Op deze
manier kunnen ze een trend
naar de toekomst bepalen, en
eventueel aangeven in welke
richting onderzoek gedaan kan worden. Dit is
bijvoorbeeld belangrijk met het oog op het op-
stellen van standaarden. Zo is bijvoorbeeld de
DVD een goed voorbeeld van een standaard
waarin Philips octrooien een rol spelen. Oc-
trooien die deel uitmaken van een standaard
zijn interessant, omdat je makkelijk weet of
een concurrent de standaard gebruikt en dus
moet betalen.

Tijdens de lezing bleek dat Philips al veel er-
varing heeft met octrooien. Naast de eerder
genoemde voorbeelden, passeerden nog wat
anderen de revue.  Een aantal wat minder ge-
slaagde uitvindingen, zoals de V2000, de vi-
deo die het aflegde tegen VHS, ondanks ver-
meende betere kwaliteiten, en de CD-I, de mix
van spelcomputer, video en CD-ROM die ook
flopte, maar ook wat grote successen, zoals
het cassettebandje, de CD en de CD-ROM.
Deze uitvindingen hebben Philips veel geld op-
geleverd.

Vervolgens is er het uitbaten van de octrooi-
portefeuille. Hiertoe worden bedrijven gezocht
die vindingen van Philips gebruiken. Als zo’n
bedrijf een octrooi schendt, zijn er een aantal
mogelijkheden. Een mogelijkheid is dat het
bedrijf een licentie koopt om het octrooi te
mogen gebruiken, dit betekent dat het bedrijf
per gemaakt product een bepaald bedrag be-
taalt. Het bedrijf kan ook een kruislicentie ne-
men, dit betekent dat octrooien van hen door
Philips gebruikt mogen worden en viceversa.
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Verder is er natuurlijk ook de mogelijkheid om
het bedrijf helemaal te verbieden om het oc-
trooi te gebruiken, en het eventueel voor de
rechter te dagen om de productie van een be-
paald produkt te laten stoppen. Op die ma-
nier kan Philips een monopolie krijgen op een
bepaald produkt. Zo bleek het driekops-
scheerapparaat een uniek Philips produkt te
zijn. Meestal moet Philips echter een kruis-
licentie aangaan, omdat bijvoorbeeld een tele-
visie zoveel onderdelen bevat dat het uitwis-
selen van octrooien onontkoombaar is.

Het voor de rechter brengen van een bedrijf
kan wel grote problemen met zich mee bren-
gen, aangezien het soms erg moeilijk is om aan
te geven of een octrooi wel of niet geschonden
is. Dhr. Tangena kon een aantal voorbeelden
geven, overigens vrijwel allemaal bedrijven uit
de V.S., waaruit bleek dat het veel tijd kan kos-
ten om zo’n proces te voeren, maar dat het
soms wel veel geld op kan leveren. De abso-
lute klapper was de rechtzaak van Polaroid
tegen Kodak over instant-camera’s. Dit leverde
Polaroid uiteindelijk bijna één miljard dollar
op!

De lezing gaf ook duidelijk aan dat octrooien
een steeds grotere rol gaan spelen voor Philips.
Dit uit zich in steeds grotere aantallen oc-

trooien, waarmee steeds meer geld is gemoeid
en waar steeds meer geld mee kan worden ver-
diend. Om hier mee om te kunnen gaan is
Philips IP&S op zoek naar nieuwe octrooi-
gemachtigden. Hier liggen ook voor de afge-
studeerde natuurkundigen kansen!
De lezing eindigde tenslotte een verdieping la-
ger, in Na 1.29 waar een lunch wachtte. Hier
konden alle vragen gesteld worden aan dhr.
Tony Tangena en dhr. Daan Damen, voormalig
bestuurslid van Van der Waals. Nadat alle
broodjes en aanverwante zaken vakkundig ver-
orberd waren, ging ieder weer zijns weegs, met
vernieuwde kennis over octrooien en de moge-
lijkheden bij Philips.

Voor nadere informatie kun je je wenden tot:
Rene Klep
Philips International B.V.
Intellectual Property & Standards
Postbus 220
5600 AE  EINDHOVEN
tel: 040-2743398
e-mailadres: rene.klep@philips.com
http://www.licensing.philips.com

 Infima

 De infima-spionnen

Dhr Feijen maakte tijdens Programmeren 6 vrij veel fouten tijdens de afleiding van een
programma. Student: “Volgens mij is hij zelf een beetje afgeleid.”

Hoogerwoord, tijden college Operating Systems, na een student een euro te hebben gegeven
als dank voor een verbetering: “Als ik daar de Infima niet mee haal...”
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Odyssey

Gijs Hollestelle

Heb je zin in zon, zee, strand, cul-
tuur en wil je tegelijk ook nog iets
leren over wiskunde en informatica
in het buitenland? Dan is de stu-
diereis die GEWIS organiseert naar
Griekenland in April 2003 echt iets
voor jou!

Wat houdt de reis in?
De reis is een studiereis naar Griekenland. Dit
wil zeggen dat we met een groep van ongeveer
25 studenten (onder wie een aantal commissie-
leden) en 2 begeleiders van de universiteit bijna
3 weken naar Griekenland gaan. We zullen daar
de steden Athene, Thessaloniki, Pathras en het
eiland Kreta bezoeken. Daar zullen we bedrij-
ven en universiteiten bezoeken en culturele uit-
stapjes maken, om inzicht te krijgen in het
studieonderwerp van deze reis: 'Computer
Vision' en om te zien wat de culturele en we-
tenschappelijke verschillen tussen Nederland
en Griekenland zijn. Voor de reis zullen ook
een aantal excursies en lezingen zijn om het
inzicht in het studieonderwerp te vergroten.
De tijd zal voor ongeveer 50% worden gevuld
met het bezoeken van bedrijven en universi-
teiten, de rest van de tijd is voor culturele uit-
stapjes en vrije tijd. Per te bezoeken stad is er
in ieder geval een dagdeel vrij en de meeste
avonden zullen vrij zijn.

Wat verwachten we van de
deelnemers?
Deelnemers verrichten voor
de reis een zogenaamde case
study in groepen van 2 stu-
denten. Dit is een opdracht
bij een bedrijf of universiteit,

waarvoor ongeveer 100 uur
per persoon staat en waarvoor waarschijn-
lijk studiepunten worden gegeven. Ook moet
er een verslag gemaakt worden van een aan-
tal dagen van de reis.

Wat kost het?
De reis wordt gesponsord door het bedrijfs-
leven, maar een deel van de kosten moeten
toch door de deelnemers zelf worden be-
taald. Het precieze deelnemersgeld is op dit
moment nog niet bekend, maar we streven

naar een bedrag tussen de 600 en 700 euro.
Het absolute maximum is 800 euro, dit bedrag
is inclusief alle overnachtingen en maaltijden.

Wanneer?
De reis zal plaatsvinden vanaf 30 maart tot 16
april 2003. Dat zijn de eerste 3 weken van het
3de trimester.

Voor wie?
Iedereen die in het collegejaar 2002/2003 inge-
schreven staan als student aan de faculteit wis-
kunde en informatica, lid is van studie-
vereniging GEWIS en beschikt over een P- di-
ploma van deze faculteit kan zich inschrijven.
De precieze deelnemerseisen en de lotings-
procedure staan op de webpagina en op het
inschrijfformulier.
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Waar vind ik meer informatie?
Voor meer informatie over de reis en het studie-
onderwerp verwijzen we je naar de preview
(informatiefolder die te verkrijgen is via de
webpagina en bij GEWIS, HG8.79) en onze
webpagina (http://www.gewis.nl/odyssey).
Op de webpagina zal binnenkort ook het voor-
lopige programma komen te staan. Ook kun je
ons emailen op odyssey@gewis.nl. Als je tips
hebt over leuke of interessante dingen die we
nog zouden kunnen bezoeken in Griekenland
dan houden we ons van harte aanbevolen!

Hoe schrijf ik me in?
De inschrijving loopt van 1 juli tot 13 septem-
ber (13.00u). Om je in te schrijven heb je een
inschrijfformulier nodig, dit formulier kun je
ophalen bij GEWIS of downloaden van onze
webpagina, om je in te schrijven moet je dit
formulier inleveren bij een commissielid van
de Odyssey. Dit kan in principe elke werkdag
in de pauze bij GEWIS. Een inschrijving kost
25 euro. Deze 25 euro is een aanbetaling op
het deelnemersgeld en wordt alleen
geretourneerd bij een in de ogen van de com-
missie geldige reden tot annulering of indien je
wordt uitgeloot.
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 Symposium 2002

 Monique Ansems

Oktober 2001. De symposium com-
missie wordt gevormd. Vanaf toen
hebben wij ons best gedaan om op
6 juni 2002 een mooi symposium
neer te zetten. We hopen dan ook
dat we daarin geslaagd zijn.

“Security: Veilig op weg in de digitale wereld”,
daar begon het allemaal mee. Een titel, een zin.
Niet wetende hoeveel werk het zou zijn om
hiervan een symposium te maken. Omdat de
faculteit Wiskunde & Informatica bezig is met
opzetten van een afstudeerrichting voor
Informatiebeveiliging, waren de medewerkers
van deze richting erg enthousiast over ons sym-
posium en wilden ze ons graag helpen aan in-
teressante onderwerpen en namen van even-
tuele sprekers.

Het animo om op ons symposium een lezing
te komen geven was zo groot, dat we uiteinde-
lijk een selectie uit sprekers en onderwerpen
moesten maken. Dat was best moeilijk om te
doen, omdat we graag zo veel mogelijk aan bod
wilden laten komen. De uiteindelijk onderwer-
pen waren: smartcards, hackers, Finread,
Intrusion Detection Systems & Security Inci-
dent Response en Self-blindable Credential
Certificates. Onze hoofdspreker Philip
Zimmermann kwam een algemeen praatje hou-
den over zijn ervaringen met Pretty Good Pri-

vacy. De sheets die de spre-
kers bij hun lezingen gebruikt
hebben, zijn te vinden op
onze webpagina
www.gewis.nl/symposium.

Het vinden van sponsors ging
niet zo vlot. Na een heleboel
bedrijven aangeschreven en gesproken te heb-
ben, kwamen we in het totaal op zes sponsors
uit: Euforce, Thales, CMG, Intersoft, Océ en
Eidma. Mede door de faculteit Wiskunde &
Informatica en de Stichting Instituut voor In-
formatica te Eindhoven is het financieel alle-
maal rondgekomen. Nogmaals onze dank!

Naast de sprekers en de sponsors waren er
nog een heleboel andere dingen te regelen, zo-
als briefpapier, webpagina, posters, mappen,
boekjes, lunch, borrel.

Toen werd het donderdagochtend, 6 juni, 9.30u.
150 deelnemers kwamen zich melden bij de
balie in het Auditorium. De lezingen verliepen
volgens plan en van vele deelnemers kregen
we hele positieve reacties. Ook de lunch en de
borrel vielen goed.

Nu is het al weer enkele weken later, en we
kijken met veel voldoening terug naar ons sym-
posium “Security: Veilig op weg in de digitale
wereld”. We willen graag alle deelnemers be-
danken voor hun aanwezigheid!
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Volgende keer

Supremum

Dit was alweer de vijfde en laatste
Supremum van dit collegejaar. Wat
je in de volgende Supremum van
ons kan verwachten:

• Een stukje van de nieuwe voorzitter van
GEWIS, Thijs Janssen.
• Een spetterend verslag van de Intro 2002 en
natuurlijk ook van
• het Eerstejaarsweekend!
• En natuurlijk de vaste rubrieken zoals Infima,

Cultuur, WieWatWaar, Tegengif, Puzzel,
spRemco, Alain op de wereld, B&B.

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 15 sep-
tember 2002. Dan is de deadline.
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Adverteerders

Supremum

Hewitt/Heijnis & Koeleman ....................... 6
Philips ....................................................... 11
Thales ....................................................... 16
Océ ............................................................ 22
Faculteit W&I ........................................... 26
ABN AMRO .............Binnenkant achterkaft
CMG .................................... achterkant kaft

Agenda

Supremum

In de week van 5 augustus: Jeu de
Boulen (AC)

Maandag 19  t/m vrijdag 23 augustus
2002: Intro 2002!

Dinsdag 3 september: Constitutieborrel
GEWIS

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.


