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Van de redactie

Remco Beckers

Weer een nieuwe

Supremum en ook al-

weer een nieuwe

voorzitter van de

commissie die dit

prachtige blad

maakt. Misschien ben

ik als (nieuwe) voor-

zitter een klein beetje bevooroor-

deeld, maar het blijft leuk om te le-

zen.

Deze keer staan er natuurlijk weer de vaste
rubrieken in de Supremum zoals B&B en Te-
gengif en natuurlijk doet de AC weer verslag
van een aantal leuke activiteiten.

Misschien is het enkelen van jullie ontgaan,
maar de intro 2002 is weer geweest waarvan
natuurlijk een uitgebreid verslag in deze
Supremum. Het nieuwe GEWIS-bestuur zal
zich ook nog even kort aan jullie voorstellen
en als je dit alles nog niet genoeg vindt dan kan
je natuurlijk altijd zelf de Supremum commis-
sie komen versterken.

We kunnen, zeker op het moment, nog altijd
versterking gebruiken. Dus vind je het leuk om
stukjes te schrijven over allerlei uiteenlopende
onderwerpen, wil je een rubriek schrijven of
wil je graag helpen met de layout van de
Supremum of verzending dan kun je altijd even
een mailtje sturen of de leden van de commis-
sie aanspreken.

Rest mij nog je veel lees plezier toe te wensen
en natuurlijk een erg leerzaam collegejaar :-).
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Van de voorzitter

Thijs Janssen

Het nieuwe college-

jaar is alweer een

tijdje bezig, en ook

bij GEWIS begint het

leven weer een

beetje op gang te

komen. De tijd van

de hele dag niks

doen is voor sommigen weer voor-

bij, voor anderen begint het juist

weer. Dat hangt ervan af hoe se-

rieus je je studie neemt.

Voor het bestuur is het echte werk in ieder
geval begonnen. Borrels, feesten, vergaderin-
gen, boeken verkopen (niet noodzakelijk in die
volgorde van prioriteit), wij hoeven ons niet te
vervelen. Maar ook voor de leden is er weer
van alles te doen dit jaar. Het eerstejaars-
weekend (voorheen Follow-Up) is net voor-
bij, en het was weer een groot succes. Met
name de gracieuze klanken van het Rotterdam
Terror Corps op de vroege zondagmorgen zul-
len me nog lange tijd bijblijven. Klassiekers als
“Rotterdam Hooligan” werden gebruikt om de
menigte uit bed te krijgen. Dit bleek wel be-
steed aan de heren Terror Corps. Verder zijn

we al gaan waterskiën in het begin van het jaar,
en op het moment dat je dit leest zal het AC
Poolen waarschijnlijk ook al geweest zijn, even-
als het wandelweekend. Maar ook in de toe-
komst zullen er weer veel dingen te doen zijn
bij GEWIS, die op het moment van schrijven
echter nog nader gespecificeerd dienen te wor-
den. Natuurlijk is er in ieder geval elke donder-
dag weer een borrel verzorgd door de BAC, en
ook dit jaar zal er vooraf weer elke week een
film vertoond worden.  Maar om al die activi-
teiten te kunnen organiseren is de vereniging
ook dit jaar weer naarstig op zoek naar gemo-
tiveerde mensen. Dus neem vooral zitting in
commissies, want student zijn kan zoveel meer
zijn dan studeren alleen. Je studententijd is
niet bepaald de tijd van je leven omdat college
volgen nou zo’n prachtbezigheid is. Maar door
iets naast je studie te doen, zoals bijvoorbeeld
een keertje een activiteit mee te organiseren,
leer je nieuwe mensen kennen, en ontwikkel je
jezelf een stuk breder dan het beeldscherm van
je laptop. Op die manier heb je een erg mooie
combinatie van het aangename en het noodza-
kelijke in het leven...
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Philip Zimmermann, ontwerper PGP, op Symposium Security:"Nobody is raising
your hand."

Prof. De Bra:
"Wij gaan tijdens dit college iets doen wat u waarschijnlijk nog nooit
 eerder heeft hoeven doen, namenlijk rekening houden met /gebruikers/."

Monique gaat bij Martijn op schoot zitten: Weet jij hoe ik dit groter kan
maken?

Infima

De infimaspionnen
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Van de decaan

Jos Baeten

Dit jaar zijn beide eerste-fase op-

leidingen van de faculteit, Techni-

sche Wiskunde en Technische Infor-

matica, gevisiteerd en geëvalueerd

door twee commissies ingesteld

door de VSNU, de club van alle Ne-

derlandse universiteiten.

Wij zijn er bijzonder trots op in beide gevallen
tot de top te behoren. De wiskunde-commis-
sie oordeelde op bijna alle punten positief tot
zeer  positief over onze opleiding. Veel lof
was er over de invoering van de modelleer-
cyclus als invulling van OGO, de kwaliteiten
van de afgestudeerden, de opbouw van de stu-
die, de begeleiding van afstudeerstudenten.
Uiteraard werden er ook een aantal verbeter-
punten genoemd, bijvoorbeeld op het vlak van
de internationalisering. Bij de uitdrukking van
het oordeel in cijfers verzamelde alleen de
Universiteit Twente een groter totaalaantal, de
andere 8 opleidingen lieten we (soms  ver) ach-
ter ons. Ook bij informatica was de commissie
zeer lovend. Geroemd werden de gedreven-
heid van de staf, de sterke ‘corporate identity’,
de OGO-cyclus, de contacten met het VWO
en de werkgevers, de kwaliteitszorg. Ook hier
waren er nog verbeterpunten, ook hier weer
o.a. de internationalisering. De cijfermatige uit-
werking was als bij wiskunde: de UT net 1
puntje meer, de andere 8 (soms ver) achter
ons. De faculteit mag erg tevreden zijn met het
resultaat. Al met al een reden om  een feestje te
vieren. Daar heeft u wellicht inmiddels al over
gehoord.

Een andere zaak die ons veel bezig houdt is de
invoering van de  Bachelor/Master structuur
(BaMa). Onze eerstejaars zijn begonnen aan
een Bacheloropleiding, de Bacheloropleiding

Toegepaste Wiskunde en/
of de Bacheloropleiding
Technische Informatica.
Na afronding van die 3-
jarige Bacheloropleiding
kunnen zij hier (of elders)
hun studie voortzetten
met een 2-jarige Master-
opleiding. Voor ouderejaars verandert er in prin-
cipe niets, zij voltooien gewoon hun 5-jarige
ongedeelde studie. Wel komen er voor hen extra
keuzemogelijkheden bij, door nieuwe vakken
en vakkenpakketten die wij gaan aanbieden.
Het zal in sommige gevallen voor een oudere-
jaars ook mogelijk zijn om over te stappen
naar de Bachelor/Master structuur. Er vindt
nu veel overleg plaats over de invulling van de
Masteropleidingen die wij willen gaan aanbie-
den. In feite worden die voortgezet beginnen
per 1 september 2003.

Onze eigen eerstejaars hebben dan nog geen
Bachelordiploma, dus kunnen er dan nog niet
aan beginnen, maar Bachelors van elders (bin-
nen- of buitenland) wel. Het betreft hier de
Master Industrial and Applied Mathematics
(voortzetting van de laatste fase van de 5-ja-
rige opleiding Technische Wiskunde), de Mas-
ter Computer Science and  Engineering (voort-
zetting van Technische Informatica) en de
Master Business Information Systems (voort-
zetting van Bedrijfsinformatica). Twee nieuwe
Master opleidingen die we in bespreking heb-
ben zijn Embedded Systems (samen met
elektrotechniek) en Information Security
Technology (een samenwerking tussen wis-
kunde en informatica). Over deze zaken hoort
u ongetwijfeld later meer.

Ik wens u veel plezier met de voorliggende
Supremum.
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Deadlines zijn een slechte uitvinding

Thijs Janssen - Voorzitter

Ze resulteren enkel

in een schuldgevoel

bij het niet halen er-

van. Verder houden

weinig mensen zich

eraan. Ik dus ook

niet altijd...

Laat ik beginnen met mezelf voor te stellen.
Voor degenen die het nog niet wisten: mijn naam
is Thijs Janssen, en ik zal het komende jaar
voorzitter van GEWIS spelen. Ik ben inmid-
dels alweer 3e-jaars student Informatica, en
dit jaar heb ik mijn studie min of meer in de
ijskast gezet voor belangrijkere zaken. Ik ben
20 jaar oud, en daarmee het jongste bestuurs-
lid van GEWIS. Nu kan ik hier een volledige
autobiografie van mezelf gaan neerzetten. Dat
kan ik ook niet doen. Wijselijk besluit ik tot
het laatste...

Ik zal nu uitleggen wat ik nou het komende
jaar precies ga doen bij GEWIS. Als voorzitter
mag ik ten eerste het gezicht van de vereniging
spelen, en een beetje zorgen voor de presenta-
tie naar buiten. Erg mooi natuurlijk. Maar er is

meer onder de zon. Zo mag ik bijvoorbeeld een
beetje de grote gang van zaken binnen het be-
stuur in de gaten houden, en moet ik op de
hoogte blijven van dingen die spelen binnen de
vereniging. Natuurlijk is dat allemaal veel te
complex voor mij om te bevatten, dus zijn mijn
medebestuursgenootjes zo aardig om mij hier-
bij te helpen.

Als voorzitter mag ik ook een aantal vergade-
ringen voorzitten, zoals bijvoorbeeld bestuurs-
vergaderingen. Uiteraard hebben dit soort ver-
gaderingen meer inhoud dan bijvoorbeeld OGO
vergaderingen, anders had ik net zo goed ge-
woon door kunnen studeren. Naast mijn voor-
zitterschap ben ik onder andere student advi-
seur van de Opleidingscommissie Informatica,
en zit ik in een aantal commissies van GEWIS.

Ik kan nog heel lang gaan uitwijden over mijn
band met GEWIS, maar het is veel leuker om
zelf te ontdekken wat GEWIS te bieden heeft.
Kom dus vooral een keer langs, bijvoorbeeld
om te lunchen tijdens de pauzes, of op een
borrel.

Berry over de Cup-a-Soup automaat: "Als je er aan trekt en er komt geen wit kwakje meer uit,
dan is ie leeg."

Richard tijdens een BAC-vergadering: "...dan moet ik over Berry heen. Ik denk niet dat Berry
daar zin in heeft!"

Niek tegen Judith: He, Judith, heb jij een pen bij de hand?
Judith, die achter een PC zit, verontwaardigd: Nee, ik heb toch een PC,
waarom zou ik dan een pen hebben?

Infima

De infimaspionnen
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Ik hou wel van deadlines!

Alain le Sage - secretaris

Hey lieve GEWIS’ser! Voordat ik ga

vertellen wat ik dit jaar allemaal ga

doen en vooral ook waarom, zal me

eerst even voorstellen.

Ik ben Alain le Sage en ben iets meer dan 20
jaar geleden geboren in het Zeeuwse Axel. Sinds
september 2000 studeer ik Technische Infor-
matica op de TU/e en het bevalt me erg goed
hier.

Tijdens mijn intro maakte ik kennis met GE-
WIS. M’n intropappa en -mamma (Bobske en
Judith) leken er zo’n beetje iedereen te kennen
en het was er altijd wel gezellig. Ook na de
intro op de donderdagmiddagborrels was het
er altijd erg leuk. Behalve die borrels heb ik
eigenlijk niet heel erg veel bij GEWIS rondge-
hangen in m’n eerse jaar, totdat er een andere
eerstejaars (Renske) vroeg of Ronald (da’s ie-
mand die ik kende van de middelbare school)
en ik meegingen met de HongCo. Dat had iets
met Hongarije te maken had Ronald ergens ge-
lezen en het leek ons een leuk plan. Drie maan-
den later zaten we dus in Boedapest met een

stel andere GEWIS’sers
die we totaal niet kenden.
Tijdens die twee weken
leerden we die mensen
kennen en toen had ik iets
van ‘ik kan hier best leuke
dingen doen’. Na de
HongCo, de BAC, het jaar-
boek en de CBC vond ik het een leuk idee om
in het bestuur te gaan. Samen met Thijs, Berry,
Gertjan en Judith ga ik er dit jaar voor zorgen
dat GEWIS er voor jullie is.

Het komende jaar  ben ik secretaris. Ik zorg
ervoor dat alle post bij de juiste mensen te-
recht komt, maak notulen bij de meeste Voor-
zitters-,Bestuurs- en Algemene Vergaderingen
en beheer het archief. Naast deze zaken ben ik
ook verantwoordelijk voor het inschrijven van
nieuwe leden en het onderhouden van het leden-
bestand. Ik zou zeggen: kom ‘es langs bij GE-
WIS! We zijn de hele week open en je kunt
met al je vragen bij ons terecht.
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Geld, Geld, Geld

Gertjan Ketelaars — Penningmeester

Hallo allemaal, GEWIS

heeft dit jaar weer

een nieuwe penning-

meester gekregen en

daar wil ik jullie iets

over vertellen.

Deze sprankelende persoonlijkheid heet
Gertjan Ketelaars. Voordat hij ging studeren
woonde hij in Sas van Gent in Zeeuws Vlaan-
deren. Echter geboren is hij in Tilburg. Nadat
zijn twee weken couveuse-tijd verstreken wa-
ren, namen zijn ouders hem toch maar mee
naar Spoordonk. Hij heeft zijn basisschool en
de eerste twee jaren van het middelbaar onder-
wijs gevolgd in Spoordonk en daarna in Moer-
gestel. Zeeuws Vlaanderen klinkt misschien
als ver en saai. Ver, dat klopt, maar saai zeker
niet.

Er is van alles te doen en Gertjan zit dan ook al
lang bij de Scouting Lodewijkgroep. En voor
de nodige lichaamsbeweging doet hij ook aan
waterpolo, zeker een hele mooie sport. Gertjan
studeert aan de TU/e nu al drie jaar informa-
tica. En dat doet hij met veel plezier. Hoewel
hij tijdens zijn bestuursjaar wat minder zal
kunnen studeren lijkt het bestuursjaar hem erg
leuk. Sterker nog, de eerste maanden zijn hem
al uitstekend bevallen.

Maar nu wat hij eigenlijk allemaal moet doen
om zich de penningmeester van GEWIS te
mogen noemen. In principe zal hij zich bezig
houden met alles wat maar met geld of
multivers te maken heeft. Ook mag Gertjan de
commissies vragen naar begrotingen en afreke-
ningen en deze goedkeuren. Gelukkig gaat zijn
bestuursgenootje Judith veel geld uit

sponsoring halen, zodat hij het weer kan uit-
geven. En natuurlijk is er nog de boeken-
verkoop. Ook een hele klus. Natuurlijk is dit
jaar niet zijn eerste jaar bij GEWIS. Al veel
eerder ontdekte hij de goede sfeer bij deze
studievereniging. En al snel bleek dat
commissiewerk erg leuk is. Hij is bij de
BArCommissie gegaan die iedere donderdag
een gezellige borrel organiseert.

En natuurlijk is deze scout ook bij de commis-
sie GeWOONWEG (Gewis Wandelt Onver-
moeibaar Olv. Niek, Willy en Gertjan) gegaan.
Deze commissie zorgt ervoor dat er ieder jaar
een wandelweekend gehouden wordt. Voor-
gaande jaren zijn ze op verschillende plaatsen
in Nederland gaan wandelen, dit jaar gaan ze in
oktober naar de Ardennen. Afgelopen jaar be-
stond GEWIS 20 jaar en dat moest natuurlijk
gevierd worden. GELUK (GEwis Lustrum
KOmmissie) was de commissie die dit organi-
seerde en ook daar zat Gertjan in. Deze jongen
lijkt het dus erg naar zijn zin te hebben bij
GEWIS.Dit was wel zo’n beetje wat ik jullie
wilde vertellen over de nieuwe penningmees-
ter. Misschien zien jullie hem nog wel eens bij
de boekenverkoop of achter de bar bij een van
de vele borrels bij GEWIS.Daaag!
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Even lachen...

Berry Zwerts — Vice-voorzitter

Na veel gezeur van de Supremum

heb ik toch maar besloten een zo-

genaamd voorstelstukje te schrij-

ven. Eigenlijk heb ik een hekel aan

het schrijven van stukjes, want dat

is iets wat ik helemaal niet kan. Maar

omdat het dit keer per se moet hier

dan toch een stukje.

Ik ben geboren op 15 november 1981 in het
prachtige brabantse dorpje Oisterwijk. Hier-
door ben ik de enige echte Brabander in het
bestuur van dit jaar. Dit is soms best wel moei-
lijk, want als brabander tussen twee limbo’s
en twee zeeuwen heb je het vaak niet gemak-
kelijk. Als je even snel rekent zie je dat ik 20
jaar ben, al duurt dat niet meer heel lang. Ook
studeer ik net als het hele bestuur van dit jaar
informatica en dat zelfs al voor het derde jaar.

Ik ben al een tijdje actief bij GEWIS, bijvoor-
beeld in: de EJC, de BAC, GELUK, en de
DIES. Dit jaar zal ik nog wat meer tijd in GE-
WIS steken omdat ik dit jaar de prachtige func-
tie van vice-voorzitter mag vervullen. Vice-

voorzitter is natuurlijk de
mooiste functie binnen het
bestuur, omdat je dan ver-
antwoordelijk bent voor al-
les binnen GEWIS: de
ruimte, de commissie’s en
het maken van foto’s bij
alle activiteiten die GEWIS
organiseert. Dus als er tijdens een activiteit
iemand met een fotocamera achter je aan zit,
en hij roept: “even lachen!”, dan heb je een
zeer grote kans dat ik dat ben. Wat natuurlijk
ook nog een belangrijke taak van een vice-voor-
zitter is, is het ondersteunen en vervangen van
de voorzitter in zijn zeer zware en moeilijke
perioden.

Als je iets wilt weten over commissies of je
wilt misschien zelf een dispuut oprichten dan
ben ik de persoon die je moet hebben. Ik ben
bijna elke dag wel bij GEWIS en ik ben natuur-
lijk altijd op de borrel! Ik neem aan dat je me
dus wel kunt vinden. Dus tot ziens bij GE-
WIS!

Alain (in het bestuurshok): “waarom zeg je je naam niet aan de telefoon?”
Gertjan: “ow, dat was ik vergeten”

Tijdens college Agents & Interfaces:
Dhr. Ahn: “Er heerst op andere faculteiten het idee dat men op de faculteit Informatica het
woord 'gebruiker' niet kan spellen. Het is vast niet waar, maar dat is het idee.
    (...)
En dat informatici helemaal niet houden van gebruikers. Omdat ze niet formeel specificeerbaar
zijn.”
Dhr. Ahn: “Ja, maar we zijn allemaal bewust. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb daar
wel last van.”

Infima

De infimaspionnen
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Publieke Relaties

Judith Kennes — PR-functionaris

Heeeeeeeeeeeeeeeeee,

mag ik even jullie

aandacht? Ik wil jul-

lie namelijk iets ver-

tellen over de

nieuwe PR-functio-

naris van komend

jaar. Ik zal jullie be-

loven dat het geen saai stukje

wordt!

De kleinste persoon en tevens het enige meisje
van het nieuwe bestuur, dat is Judith. Nu denk
je misschien dat Judith het zwaar te verduren
heeft, met vier van die kerels. Maar niets is
minder waar. Judith heeft haar bestuurgenootjes
goed onder de duim. Want dit kleine, schattige,
Limburgse meisje is niet op haar mondje ge-
vallen. Haar mening zal ze ook niet snel onder
stoelen of banken steken. Maar op z’n tijd
kan ze ook heel lief zijn. ‘t Is ook niet voor
niets dat ze van de Computer Beheer Com-
missie het emailadres lief@gewis.nl heeft ge-
kregen. Judith haar bestuursgenootjes zijn ook
lief voor haar, want waar nodig wordt zij op
handen gedragen.

Ook Judith studeert Informatica, net als haar
bestuursgenootjes. Ze vindt het erg jammer
dat er dit jaar geen wiskundige voor het be-
stuur te vinden was, maar hoopt dat alle wis-
kundigen zich toch ook thuis zullen voelen bij
GEWIS. Er is nog iets dat Judith heel jammer
vindt, en dat is dat er dit jaar geen Onderwijs
Commissaris voor ons bestuur te vinden was.
Bij de Onderwijs Commissaris kun je met vra-
gen over het onderwijs terecht, en hij houdt de
studenten op de hoogte van wat er op
onderwijsgebied gebeurd. Daartoe onderhoudt
hij het contact met de faculteit en moet hij
vaak vergaderen over onderwijszaken. Maar
zoals ik al zei, dit jaar is helaas geen Onderwijs
Commissaris. Gelukkig zit Judith in de
StudentenRaad en in de FaculteitsRaad, en
probeert zij op die manier op de hoogte te
blijven van het onderwijs op deze faculteit.
Dus als jullie vragen of opmerking hebben, dan
hoort Judith dat graag en zal ik deze doorspe-
len naar de juiste personen!

Het nieuwe bestuur
vlnr:

Alain, Judith, Thijs,
Berry, Gertjan
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Maar nu Judith haar eigenlijke taken, name-
lijk die van de PR-functionaris. Zo’n vereni-
ging als GEWIS heeft nog al wat geld nodig
om al haar zaken te kunnen bekostigen, dat
kun je je vast voorstellen. Zo zal dit boekje
betaald moeten worden, het interieur van
GEWIS (zoals de tap, waar tijdens borrels
rijkelijk het bier uit vloeit), activiteiten als de
Intro, het eerstejaarsweekend, het wandel-
weekend en ga zo maar door. Veel geld voor
deze zaken komt voort uit sponsoring van
bedrijven. Vaak willen bedrijven hier ook iets
voor terug zien, zoals een advertentie in een

boekje of bundel horende bij de activiteit, een
vlag met hun naam en logo erop die op een
zichtbare plaats terecht komt of een excursie
naar zo’n bedrijf. De PR-functionaris zorgt
ervoor dat er sponsoring binnenkomt en dat er
goede afspraken worden gemaakt met de be-
drijven. Hiertoe zal de PR-functionaris vaak
op bezoek bij bedrijven gaan, zal vaak brie-
ven, contracten en facturen moeten opstellen
en veel moeten mailen. Dus dit gaat Judith
komend jaar allemaal voor jullie doen!

Ouderjaars opgelet: Er is een vacaturelijst bij GEWIS waar door
de PR-functionaris mailtjes over bijbaantjes, stageopdrachten en
studentassistentschappen worden gestuurd. Wil je je hier ook op

abonneren, dan kun je naar www.gewis.nl/mailman/listinfo/
vacature-l gaan en je daar inschrijven. Eerstejaars hebben zich

ook bij hun inschrijving hiervoor kunnen aanmelden.
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OC OK

Thijs Janssen

Zoals jullie wellicht weten neemt er

dit jaar officieel geen Onderwijs

Commissaris zitting in het GEWIS

bestuur.

Het bestuur 2000/2001 heeft dit ondervangen
door het nieuwe bestuur een pop cadeau te
doen, die de naam “Rebecca”draagt. Rebecca
heeft als taak de OC taken waar te nemen.
Aangezien Rebecca voor alsnog weinig werk
verzet heeft, zijn de OC taken verdeeld over
verschillende bestuursleden. Hieronder zal ik
een beschrijving geven van de belangrijkste
organen waarmee de OC te maken heeft. Als je
dit allemaal erg interessant vindt, kom dan een
keer langs, misschien dat een functie als (waar-
nemend) Onderwijs Commissaris iets voor jou
is!

StudentenRaad
De SR, of Studenten Raad, is een groep men-
sen die geinteresseerd zijnin de gang van zaken
op de faculteit. Tijdens SR vergaderingen
wordenvoornamelijk problemen in het onder-
wijs besproken, zoals bijvoorbeeld dictaten die
niet op tijd zijn, docenten die weinig inspire-
rend onderwijs geven,maar ook docenten die
ontzettend leuk zijn. SR vergaderingen zijn in
principe vrij toegankelijk voor alle W&I
studenten.De SR vergadert elke maandag in de
pauze, in HG 6.29, dus als je een keer zin
hebt,kom vooral langs. Op dit moment is de
SR naarstig op zoek naar nieuwe leden. Met
name de huidige eerste- en tweedejaars infor-
matica zijn zwaar ondervertegenwoordigd.

FaculteitsRaad
De FR heeft als taak het faculteitsbestuur over
de meest uiteenlopende zaken te adviserenIn
de FR vergadering worden algemene zaken van
de faculteit besproken. Denk hierbij-

bijvoorbeeld aan huisvesting, bezetting van de
staf, faciliteiten en leerstoelen.Het faculteits-
bestuur houdt de FR op de hoogte van zaken
die spelen binnen de faculteit. In de FR nemen
naast een aantal medewerkers ook studenten
zitting. Hiervoor zijnin december de verkie-
zingen. Als je interesse hebt, kun je je melden
bij de SR.

OCI & OCW
Binnen de  Opleidingscommissies Wiskunde
en Informatica worden de beide opleidingen
besproken,en daarmee dus direct het werk van
de relevante opleidingsdirecteur. Ook in de OCI
en OCW nemenzowel studenten als medewer-
kers zitting. Naast 3 studentleden per
commissiemag GEWIS ook een student-advi-
seur leveren voor beide commissies. Dit is na-
tuurlijk duidelijk een taak voor de Onderwijs
Commissaris.

Werkgroep OGO
De Werkgroep OGO is in het leven geroepen
om de grote lijn van het OGOonderwijs aan de
faculteit in de gaten te houden, en om onder-
steuning tebieden aan lopende en aankomende
projecten. De vergaderingen worden-
bijgewoond door de project-coordinatoren van
de lopende en aankomende projecten, evenals
de P-, PP1- en PP2-coordinatoren. Verder is
Jacob Perrenet aanwezig, de onderwijskundige
voor de faculteit. Verder zijn er nog verschil-
lende andere organen, zoals het SAO en de
FRURdie een beetje buiten de strekking van
dit artikel vallen.

Als je meer informatie hierover wilt kun je
altijd aankloppen bij een bestuurslid.
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Deze keer ben ik of

zijn we, wat je wilt,

niet specifiek voor

B&B op stap ge-

weest, maar zal ik

een aantal caf\’es

bespreken waar ik

wel eens tot zeer

geregeld een bezoek aan breng. De

volgende drie cafés zal ik bespreken:

De Valk, Midnight en They en Ontij.

Bieren en prijzen
Zoals het een echt café betaamt kan je bij de
Valk bier van de tap krijgen, evenals bij café
Midnight. De absolute topper wat betreft
bier(soorten) is deze keer echter They en On-
tij, het staat natuurlijk bij ons allen bekend als
het café met de vele bieren. Er zijn vele bieren
van de tap en nog meer van de fles, hoewel het
raadzaam is wel even te controleren of er geen
spinnewebben aan de tapkraan hangen van
jouw favoriete bier, dat zou namelijk kunnen
betekenen dat het betreffende fust al behoor-
lijk lang niet meer gebruikt is en dus een infe-
rieure smaak  en toon zal spreiden. Met al dit
georakel over bier zou ik bijna de prijzen ver-
geten. Hier zijn ze dan:  De Valk: het bier is er
niet belachelijk duur, met 1 euro 25 per bier is
het voor studenten nog altijd beter betaalbaar
dan Stratums Eind.  Midnight: maar liefst 1
euro 50 en daarmee het duurste van de hele
test.  They en Ontij: They hanteert een sys-
teem met bierkaarten, voor 1 bierkaart krijg je
10 pils en die kaart kost 10 euro. Je kan ook op
de normale manier betalen, maar dan betaal je
maar liefst 1 euro 30 per bier.

Bezoekers
Het publiek van de kroegen is niet zeer divers,
behalve dan dat van Midnight. Midnight is

B&B

Remco Beckers

namelijk het eigendom van Henny, de baas van
Grillroom Jeruzalem. Dit betekent voor het
café dat er eigenlijk alleen maar mensen van
buitenlandse komaf of van twijfelachtig allooi
zitten, inclusief het barpersoneel. Het maxi-
male bezoekersaantal dat ikzelf heb ervaren
bij binnenkomst passeert dan ook niet gauw
het magische getal van 5.
They en Ontij herbergt vanaf de openingstijd
(10.00u des ochtends) tot sluitingstijd (2.00u
des nachts) gemiddeld zo’n 15 drinkenbroeders
die hun biertjes in rap tempo achterover gooien,
hierbij doet café baas They ook regelmatig mee.
Er komen echter ook redelijk wat studie-
verenigingen voor activiteiten of om gewoon
een biertje te drinken dat onder de prijs van
Stratums Eind ligt in een café dat een gezellige
atmosfeer biedt. ‘s Avonds zo vanaf een uur of
9 \a 10 wordt het meestal iets drukker, dan
zitten er vaak zo’n 20 tot 25 mensen. De Valk
heeft ook een ouder publiek dat graag aan de
bar een biertje drinkt. Over het algemeen zijn
het erg aardige mensen die wel in zijn voor een
praatje met wat studenten.

Wat er in gaat moet er ook weer uit
Ik kan meteen alle dames onder ons (ook al
zijn het er niet erg veel) gerust stellen, alle
bezochtte cafés hebben een damestoilet. Voor
de heren onder ons, ook hebben alle cafés bui-
ten een urinoir een plek om zittend je behoefte
te doen. Na de vorige aflevering van B&B zou
je dit bijna pure verwennerij kunnen noemen
voor de heren. Er zijn echter enkele kantteke-
ningen nodig hierbij. Ook al is het café van
They, inclusief toiletten, nog niet zo lang gele-
den verbouwd. Nog steeds ruiken de toiletten
niet altijd even fris en is er maar een mager
wasbakje met een gewone handdoek (die dus
na 2 handenwasbeurten al smerig is).

B
 &

 B
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Opvallende  feiten
Dingen die opvallen bij het bezoek aan een
van deze cafés (buiten de al genoemde zaken
natuurlijk) zijn bij de Valk bijvoorbeeld dat er
donderdagavond altijd dezelfde aardige vrouw
achter de bar staat. Bij They en Ontij is het
zelfs mogelijk om te eten, je kan dan even
vragen naar meesterkok Med die waarschijn-
lijk aan de bar een flesje Bavaria zit te drinken
(wel pas na 6 uur, anders slaapt hij nog). Hij is
dan altijd wel bereid om voor jou wat couscous
of spaghetti klaar te maken. Later op de avond
serveert hij zijn grootste specialiteit, namelijk
bitterballen. Bij Midnight stond er vroeger een
vrouw achter de bar die wel verdacht veel leek
op een man en daarmee nogal uit de toon viel
in de grandcafé- of discotheek- achtige inrich-
ting. Verder zijn opvallende feiten van
Midnight dat de baas van het café er ook zelf
regelmatig zit, als je hem kent en je zegt tegen
hem dat je net bij Jeruzalem gegeten hebt (dat
is namelijk ook zijn eigendom) krijg je zeer
waarschijnlijk een rondje van hem.

Sociale handycaps verbergende middelen
Ook deze cafés zijn uitgerust met een heel
arsenaal aan spellen. Zo kun je bij They en
Ontij darten, photoplayen (terecht in een gan-
getje verstopt), kaarten, poolen  en op aan-
vraag bij de handboogschietvereniging ook nog
handboogschieten. Bij Midnigth moet de ver-
veelde mens zich vermaken met een gok-
automaat en de mensen aan de bar (die op zich
ook al een atractie zijn). De Valk heeft ook
weer een pooltafel en je kan er vast ook kaar-
ten. Verder staat er een gokkast in het café die
soms alleen maar geld lijkt uit te keren wat
weer niet echt vervelend is.

Algemene indruk
Café Midnight is in tegenstelling tot de twee
andere cafés nogal modern ingericht met spie-
gels achter de strak gestyleerde bar. De dichts-
bijzijnde eetgelegenheden moeten gezocht
worden op de Kruisstraat

They en Ontij ziet er uit als een bruin café en
is dat stiekem ook wel. Het zaaltje achter het
café ziet er erg oud uit en is dat ook, bovendien
is het zaaltje vaak nou niet bepaald schoon,
maar wel gezellig. Eten kan je in het café zelf
wat natuurlijk een groot pluspunt is. Een op-
vallend feit is dat mensen de Bavaria van They
nogal ‘klef’ vinden.
De Valk is bij uitstek een bruin café met een
grote stamtafel in het midden, verder naar ach-
teren een pooltafel en aan de andere kant van
het café een stukje apart een kleine ruimte (die
meestal open is) om te vergaderen. De Valk
ligt aan de kruisstraat, dus eetgelegenheden bij
uitstek. Schuin tegenover ligt bijvoorbeeld
Grillroom Bethlehem, ernaast ligt italiaans res-
taurant Il Giardino en even verderop ligt grill-
room Sphinx.

Het moment waarop iedereen gewacht
heeft
Ja ja, het einde van dit stukje alweer. Het is
natuurlijk niet overal even gezellig altijd, maar
in de meeste cafés die hier genoemd worden
kan je je wel een tijdje vermaken. Het was een
moeilijke keuze, maar het is toch weer gelukt
om een winnaar bekend te maken (om maar
weer eens een cliché te gebruiken). Op de derde
en laatste plaats is geeindigd Café Midnight,
het komt niet verder dan een 6- en dat nog
alleen omdat Henny een prachtig karikatuur
is. Op de tweede plaats met een 7 is de Valk
terecht gekomen vanwege hun vriendelijke be-
diening. Dus blijft over voor de eerste plaats
onze All time favorite They en Ontij, vanwege
de stijl (of het totale gebrek daaraan), het pu-
bliek, de vriendelijkheid van They en meester-
kok Med. Het punt van They en Ontij is een
onovertroffen 8 1/2.

Adressen
Café Midnight: Pastoriestraat 101
Café De Valk: Kruisstraat 89
Café They &Ontij: Past. Dijkmanstraat
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Edsger W. Dijkstra overleden

Remco Beckers

Op 6 augustus is Edsger Wybe Dijks-

tra op 72- jarige leeftijd overleden

te Nuenen. De wereldberoemde

informaticus leed al geruime tijd aan

kanker. Dijkstra is vooral beroemd

geworden met zijn ideeen over ge-

structureerd programmeren. Deze

ideeën worden wereldwijd toege-

past en al vroeg in de informatica

opleiding komen studenten hier in

Eindhoven ermee in aanraking.

Gestructureerd werken en denken was echter
niet het enige dat hij hoog in het vaandel had.
Hij was ook een groot tegenstander van onno-
dige complexiteit en streefde altijd naar een zo
groot mogelijke eenvoud en elegantie in zijn
oplossingen. Programmeer methodes die zich
niet aan deze eenvoudige regels hielden wer-
den zwaar ondervuur genomen door hem.

De emeritus hoogleraar werkte van 1952 tot
1962 op het vroegere Mathematisch Centrum,
het huidige Centrum voor Wiskunde en Infor-
matica (CWI) in Amsterdam. Van 1962 tot
1984 was hij hoogleraar aan onze faculteit. Van
1984 tot zijn pensioen in 1999 werkte hij aan
de University of Austin in Texas. Hij stond
aan de wieg van de programmeertaal Algol 60
(Algorithmic Language).

Zijn ideeen schreef hij met vulpen op in de
zogenaamde EWD’s, de inhoud varieerde van
zijn mening over een bepaald onderwerp tot
afleidingen en bewijzen van algoritmes. Op
deze manier wist hij de computerwetenschap
uit te breiden met bijvoorbeeld de termen
seperation of concerns, dining philosophers
en semaforen.

Als hij niet in Texas was, bestond de kans dat
je hem op de TU nog wel eens tegen kwam op
weg naar bijvoorbeeld de Tuesday afternoon
club. In 2000 heeft hij nog een lezing gehouden
voor de dies van GEWIS, wat toen een groot
succes was. Dijkstra  heeft veel onderschei-
dingen gekregen, waaronder de Turing Award
van de ACM in 1972, het equivalent van de
‘Nobelprijs voor Informatica’. Verder ontving
hij verschillende eredoctoraten en awards.

Ook al is hij zelf overleden, zijn ideeen zullen
nog lang voortleven bij alle informatica stu-
denten en ingenieurs. Zoals hij zelf al zei:”I
mean, if 10 years from now, when you are
doing something quick and dirty, you suddenly
visualize that I am looking over your shoulders
and say to yourself, ‘Dijkstra would not have
liked this,’ well that would be enough
immortality for me.”
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Netty van Gasteren overleden

Thijs Janssen

Met grote ontsteltenis hebben wij

kennis genomen van het overlijden

van Netty van Gasteren. Wij kenden

Netty als een toegewijd docente,

maar vooral als een oprecht betrok-

ken studie-adviseur.

Netty kwam voor het eerst met de TU Eind-
hoven in aanraking tijdens haar afstuderen bij
de recentelijkoverleden professor Dijkstra,
waarbij ze later ook zou promoveren.

Tijdens haar tijd aan onze faculteit droeg ze
samen met onder andere Wim Feijen bij aan de
verspreiding van zijn ideeën over gestructu-
reerd programmeren, ook wel bekend als de
Eindhovense school. Ze hechtte er altijd veel
waarde aan dat studenten niet alleen op deze
manier leerden programmeren, maar dat ze ook
de noodzaak inzagen om op deze manier over
software te denken.

Naast docente was ze ook werkzaam als PP1-
coordinator voor de opleiding Technische In-
formatica. Hiervoor hield ze zich voorname-
lijk bezig met onderwijs en begeleiding van
tweede- en derdejaars studenten. Hierbij toonde
ze immer een ongeëvenaarde interesse in de
studenten, waarmee ze veel waardering oogstte,
zowel bij haar collega’s als bij de studenten.

Met het overlijden van Netty blijft een grote
leegte achter op de faculteit. Deze zal moei-
lijk, zoniet onmogelijk zijn op te vullen. Zon-
der haar zal het nooit meer hetzelfde zijn.

Wij wensen haar man Dick, haar vrienden en
haar familie veel sterkte bij het verwerken van
dit verlies.
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’Lopen’ op water

Dirk Verhagen - AC

Net wedergekeerd van een zeer in-

spannende ACtiviteit begin ik vol

goede moed aan het stukje/ver-

slag/verhaaltje over onze inspan-

ningen deze middag (jaja,meteen na

de ACtiviteit, een klein (of groot)

wonder).

Deze keer hadden wetoch wel iets inspannends
genomen, namelijk: waterskiën. Vol goede moed
begonnen de GEWIS’ers deze tocht naar
Aquabest, hetzij op de fiets, hetzij met de bus.
Met de bus bleek uiteindelijk een slecht idee te
zijn aangezien de bushalte toch een redelijk
stukje van het waterplasje aflag, en we dus een
half uur konden gaan lopen.

Maar goed, eenmaal wat later aangekomen dan
de rest was het tijd om onzespeciale waterski-
kleding te krijgen. Namelijk: een wetsuit! Dit-
spectaculaire kledingstuk zorgt ervoor dat zelfs
de lamste GEWIS’er er nog sportief uitzag.
Misschien iets om gratis uit te delen bij de
intro zodathet imago van informatica wat om-
hoog gaat. Wij laatkomers kregen niet eens een
video’tje maar een paar korte worden, hou je
armen gestrekt, ga niet achterover hangen, en
ga nu maar lekker staan op je latten.

De latten hebben echt vreselijke ‘schoenen’
van rubber, zit niet zo lekker op de wreef,
maar het went. En al snel stond ik klaar om te
starten na al een heel  stel mensen na enkele
seconden te zien duiken. Ik werd snel gelan-
ceerd en stond enkele seconden. Je wordt ech-
ter snel over-enthousiast en je ligt vrij snel
ontdekte ik. De volgende keer haalde ik het tot
de eerste bocht en bleef daar even liggen met
een paar mensen, en zag dat het vele
GEWIS’ers al beter verging, ik zag zelfs men-
sen 2x (!!!) voorbij komen.3e Poging dan maar:
wederom de eerste bocht gehaald. De 4e keer
haalde ikeen heel rondje!

Om 18:00 mochten/moesten we dan stoppen,
er waren zelfs mensen die door wilden  gaan,
een zeldzaamheid bij een  ACtiviteit. Je krijgt
er  wel flinkpijn van in je armen, maar het was
echt zowaar leuk, en het weer zat ook nog
mee, dus je zou ‘t wel geslaagd kunnen noe-
men. Toen was ‘t weer tijd om een half uur te
lopen naar de bushalte (gaaf!!) en vermoeid
terug te keren naar huis. Dus AC, bedankt voor
de leuke middag (ik ben zelf een AC-er dus dit
is wat geslijm naar mezelf toe) en een leuk iets
om te laten terugkeren volgend jaar.

Berry: Denis ziet er ook niet vies uit, maar je weet ook niet precies wat ie gedaan heeft!

A. van de Ven tijdens college Theoretische Mechanica: Ik denk dat we maar even pauze houden,
want ik zie Hugo voorbij lopen en
daar krijg ik dorst van.

Op IRC: <Koe> wil iemand ff het mooie weer opnieuw opstarten, hij zit een beetje vast in
regenmode.

Infima

De infimaspionnen
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Het zomerpaleis van koning GEWIS

Karen Harbers & Remco Beckers

Er was eens een koning, genaamd

GEWIS. Hij woonde in een groot,

mooi kasteel dat in het koninkrijk

Eindhoven stond, aan de oevers van

de woeste rivier de Dommel. In dit

kasteel woonden ook al zijn prins-

jes en prinsesjes, waarvoor koning

GEWIS een prachtig weekend in

petto had.

Het weekend zou beginnen met de reis naar
het zomerpaleis van koning GEWIS op een
geheime locatie in het grote donkere bos. Alle
prinsjes en prinsesjes verzamelden eerst in de
balzaal van het kasteel, aldaar vertrokken zij
te paard in kleine reisgezelschappen. Een fee
had er voor gezorgd dat alle paarden vanzelf
de goede weg konden vinden naar het zomer-
paleis van koning GEWIS. Soms kregen de
paarden dorst en moesten de reisgezelschap-
pen af en toe een tussenstop maken in een
herberg, waar de paarden hun dorst konden
lessen en de prinsjes en prinsesjes een glaasje
limonade konden drinken.

Na een tijdje werd de betovering op de paar-
den verbroken door een slechte tovenaar, de
paarden schopten de prinsjes en prinsjes hier-
door van hun ruggen en sloegen op hol. Dus
moesten de prinsjes en prinsesjes hun reis te
voet vervolgen. Helaas wisten ze hierdoor ook
de weg niet meer. Na een tijdje rondgedoold te
hebben vonden ze een zwerfkei met daarin een
kaart van de omgeving uitgehouwen. Wat een
geluk voor de prinsjes en prinsesjes!

Toen de paarden terugkwamen bij het paleis,
ontdekte de fee dat haar betovering verbroken
was door de slechte tovenaar uit het grote,
donkere bos. Met haar glazen toverbol maakte
ze een magische verbinding met de glazen tover-
bol van een dwergendorp in de buurt van de

prinsjes en prinsesjes. Ze vertelde de dwergen
hoe ze een toverdrankje moesten brouwen
waarmee de prinsjes en prinsesjes de weg naar
het zomerpaleis van koning GEWIS zouden
kunnen vinden. Ook moesten de dwergen een
magisch vuur maken waardoor hun dorpje op
de stenen kaart herkenbaar werd door een
prachtige schittering.

De prinsjes en prinsesjes begrepen de hint en
liepen naar het dwergendorp. Daar stonden de
dwergen hen al op te wachten rondom het
warme, magische vuur. De dwergen contro-
leerden eerst met hun magische paddestoel of
de reisgezelschappen wel uit echte prinsjes en
prinsesjes bestonden. Als het echt prinsjes en
prinsesjes waren kregen ze het toverdrankje
toegediend, waardoor ze de weg wisten te vin-
den en het bovendien lekker warm kregen.

Aangekomen op het zomerpaleis, na de lange
tocht vol ontberingen, was iedereen zo moe
dat ze meteen hun hemelbedden opzochten
om lekker te gaan slapen.

De volgende dag
Alle prinsjes en prinsesjes werden gewekt door
de zon, die al hoog aan de hemel stond. Na
enige verfrissing en wat versnapering kwamen
ze er achter dat de er buiten een luchtkasteel
stond. Er lag een briefje bij van de fee van
koning GEWIS, in het briefje stond dat de fee
zich een beetje schuldig voelde omdat haar
betovering verbroken was, om het weer goed
te maken had ze dit luchtkasteel getoverd.

De prinsjes en prinsesjes rustten nog wat uit
van de zware reis op de wolkjes van het lucht-
kasteel. Om te voorkomen dat ze niet zouden
verdwalen als ze wegzweefden met het lucht-
kasteel dronken ze af en toe nog wat van de
toverdrank die de dwergen gebrouwen hadden.
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Koning GEWIS had gezorgd dat er overdag
ook nog een groot, spannend spel was, omdat
de prinsjes en prinsesjes niet al hun speelgoed
mee hadden kunnen nemen op de paarden. Ze
gingen riddertje spelen, zo konden ze alvast
oefenen voor als ze later groot zouden zijn.
Sommige prinsjes waren duidelijk nog niet
klaar voor het echte ridderschap, zij bleven
dan ook in het luchtkasteel. Anderen toonden
veel moed en talent.

‘s Avonds had koning GEWIS gezorgd voor
een waar feestmaal met veel verschillende spij-
zen op schalen die nooit leeg raakten. Nadat
hun magen gevuld waren en iedereen voldaan
was, testte koning GEWIS de kennis van de
prinsjes en prinsjes op het gebied van muziek.
Het is namelijk belangrijk verstand te hebben
van hofcomponisten van andere koningrijken
en keizerrijken.

Na deze geestelijke inspanning waren sommige
prinsjes en een prinsesje toe aan een versna-
pering, ook hier had koning GEWIS niks ver-
geten en gezorgd voor een overheerlijke pan
knakworsten. Het meest hongerige prinsje at

maar liefst vierendertig en een halve knakworst!

De avond begon te vallen, maar nog niemand
was moe. Het werd wel al donker en koud, dus
had koning GEWIS, die n/’o/’oit iets vergat,
voor een groot vuur gezorgd. Rond het kamp-
vuur samen gekropen zong iedereen liedjes,
zelfs koning GEWIS deed mee. Om de beurt
werden de prinsjes en prinsesjes moe en zoch-
ten ze voor de tweede keer hun hemelbedden
in het zomerpaleis op.

De laatste dag
De prinsjes en prinsesjes werden deze och-
tend gewekt door een muziekje van het kamer-
orkest van koning GEWIS, helaas bestond het
kamerorkest deze morgen vooral uit
paukenisten. Sommige prinsjes en prinsesjes
waren hierdoor beetje ziek. Na een tijdje was
iedereen beter en fris gewassen en had de fee
de paarden van iedereen weer teruggetoverd.
Zo konden alle prinsjes en prinsesjes weer
rustig te paard naar het kasteel van koning
GEWIS aan de Dommel terug gaan.

En ze leefden  nog lang en gelukkig!

GEWIS staat weer vol met monitors van BCF en er kom een eerstejaars binnen...
Alain: "blikje Cola? Monitor erbij?"

Gijs H tegen Thijs in het voorraadhok na de constitutieborrel: "Nee, die blouse moet je aanhou-
den dat is niet die van je pak. Kijk maar er staan geen strepen op."
Thijs: "Ja nu even niet, maar die komen zo weer terug."
(Op beide blousen zitten overigens geen streepjes)

In het bestuurshok op de vrijdagmiddag voor de flup:
Thijs: "Weet jij  waar de introcommissie is?"
Gert-Jan: "Weet ik veel. Aan het stressen ergens."

Infima

De infimaspionnen
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INTRO 2002

Richard Bakker - Eerstejaars wiskunde student

Hallo beste mensen, hier een keer

een eerstejaars aan het woord, maar

ja dat had iedereen natuurlijk wel

weer verwacht. Ik ben degene die

dit jaar de zak is om wat over de

intro te schrijven......Nee hoor, ik

vind het niet zo erg, want de intro

was echt te gek. Ik zal het even ver-

tellen:

De eerste twee dagen waren een beetje saai,
want dat was het officiële gedeelte van de intro.
Maar ik had een leuk groepje en een aardige
pappie en mammie. Dus zoals altijd maakten
we het zelf gezellig; elke avond naar de Bun-
ker!

Op woensdag tegen de avond begon het echte
gezellige gedeelte, want we hadden een kroegen-
tocht. Dus kroeg in, biertje, biertje, biertje en
kroeg uit etc. etc.

Diezelfde morgen moesten we weer vroeg op
voor weer een dag plezier en vertier. Nadat we
die avond hadden gegeten in een restaurantje
gingen we naar de Bunker, want we moesten
natuurlijk Di-rect uitlachen. Nadat we deze
‘prachtband’ hadden bekogeld met bier en
scheldkoren konden we opgelucht naar de stad.
Ik had namelijk met de sportmarkt een avond
gratis bier gewonnen in een of ander café. Dus
dat was goed. De hele avond doorgegaan en
dan natuurlijk katerontbijt.

Dat was echt heel gezellig, want ik ging samen
met mijn waterpistooltje mensen wakker hou-
den die wilden slapen. Dat kon ik natuurlijk
niet tolereren. Dus mensen die sliepen: sorry!
(NOT!!)

En ’s middags natuurlijk naar de Cantus; dat
was echt meer dan geweldig; een beetje zingen
en bier drinken. Alleen ging dat zingen me niet
zo goed af, want ik had geen stem meer over.
En dat bier drinken viel ook wel mee; ik heb
meer bier gegooid. Vooral bij de dames (Bier en
tie…) Nou ja vul zelf maar in.

En nog diezelfde avond ben ik naar huis gegaan
en het hele weekend moest ik bijkomen van de
intro week.

Dit was dan weer het praatje van een van de
eerstejaars en om het af te leren ga ik ook nog
naar het Eerstejaarsweekend (en dus niet de
FLUP, of hoe je het ook schrijft). Waarschijn-
lijk tot dan!!
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Het is weer bijna borrel!

Berry Zwerts - Voorzitter BAr Commissie

Elke donderdag organiseert de BAr

Commissie van GEWIS, de BAC, een

zeer gezellige borrel. Deze begint

om half 5 en duurt tot een uurtje

of 7.

Stel je voor.. Het is donderdag en je hebt ‘s
middags niets te doen. Dan kom je natuurlijk
naar GEWIS om film te kijken. Want de BAC
zorgt ervoor dat er iedere week op donderdag-
middag een leuke film is. Deze film begint rond
14.00 uur. En aansluitend begint de borrel!

Tijdens de borrel kun je gezellig een drankje
drinken en wat bijpraten met andere studen-
ten. Je kunt natuurlijk ook een potje tafel-
voetbal spelen, flipperen of een leuk spelletje
op de nieuwe arcadekast. Of je kunt proberen
een tentamen wat echt niet goed ging te ver-
drinken. Tijdens de borrel is het eigenlijk de
bedoeling dat je met borrelkaarten betaald. Als
je een borrelkaart koopt is dat voordeliger
omdat je met een borrelkaart 5% van het be-
drag extra op je kaart krijgt. Er zijn borrel-
kaarten van 5 en van 10 euro. Op een kaart van
10 euro staat dus 10,50 euro. Als je nu iets
wilt drinken, bestel je dat aan de bar en geef je
je borrelkaart af. Het bedrag wordt dan van de
kaart afgestreept. Heel gemakkelijk dus.

Maar ook als er geen borrel is zorgt de BAC
voor een hapje en een drankje. We proberen er
voor te zorgen dat de koelkasten gevuld blij-
ven en dat er genoeg snoep en chips aanwezig
is. We werken buiten de borrels met het
afstreep-principe. Achter de bar ligt een
afstreeplijst. Als je nu iets te drinken pakt moet
je een streepje zetten in het vakje dat bij het
type product hoort. Als je naam nog niet op
de lijst staat, kun je je op de laatste pagina
inschrijven. Je vult je gegevens in en kunt di-

rect afstrepen. Iedere don-
derdag na de borrel wordt
de afstreeplijst verwerkt.
Het bedrag wat je hebt
afgestreept wordt dan op
de schandpaal geplaatst.
Je kunt deze schuld tij-
dens de borrel met borrel-
kaarten betalen (je hebt
dan voordeel!), of je kunt als het geen borrel is,
het aan iemand van de BAC vragen. Als je niet
betaald voor de afstreeplijst opnieuw wordt
bijgewerkt komt er een boete bij. Deze boete
is 2 euro voor elke 10 euro schuld die je hebt.
Tijdens de tentamenperiodes en de vakantie
wordt er natuurlijk geen boete bij geteld.

Prijslijst
Als laatste nog een klein stukje van onze prijs-
lijst. Als je de hele prijslijst wilt zien moet je
maar tijdens een van de vele borrels langsko-
men.
Grolsch 0,50 euro
Korenwolf 0,70 euro
Koninck 0,70 euro

Cola 0,50 euro
Fanta 0,50 euro
Jus d’orange 0,70 euro
Cassis 0,50 euro
Chocomel 0,50 euro

Apfelkorn 0,70 euro
Wodka 0,90 euro

Tosti 0,60 euro
Chips 0,40 euro
Snoep 0,50 euro

Er zijn natuurlijk nog veel meer dingen, dit
was pas een heel klein stukje. Tot ziens op een
van onze borrels!
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Intro 2002 “De Bode”

de Introcommissie 2002

De intro van 2002 is alweer verle-

den tijd. Terug denkend aan die

week in augustus, denk je aan

nieuwe, gezellige mensen die je nu

je vrienden kan noemen. Aan de

eerste kennismaking met dat grote

TU/e-terrein, dat nu toch een beetje

je thuis is…

Let maar eens op dadelijk in de winter, je ver-
laat je thuis in het donker en komt vaak pas
weer terug als het alweer donker is, dus in het
daglicht zie je voor de zoveelste keer het audi-
torium of het hoofdgebouw. Ook denk je terug
aan de sfeer er omheen, de herkenning als je
weer iemand rond ziet lopen in hetzelfde shirt
als jijzelf, wetende dat diegene ook iets met
Wiskunde of  Informatica te maken heeft. Nu
loop je door de gangen en kom je iemand tegen,
je zegt ‘Hoi’, maar daarna vraag je je weleens af
‘Waar ken ik die toch van?’ Dan zal diegene
waarschijnlijk ook wel‘iets’ met GEWIS te
maken hebben.

Verder denk je misschien terug aan het eerste
biertje, maar van het Xe biertje kun je je niet
alles meer herinneren. Langzaamaan vervaagt
alles, de intro wordt meer een begrip, van ge-

zelligheid, dollen en stappen. Wil je een keer
een opfrisser naar die goede, oude tijd praat er
dan eens over met je nieuwe vrienden, kom
een keer langs bij de borrel van GEWIS, of
neem een kijkje op www.gewis.nl/~intro2002.
(De Bodes van iedere dag en de introfoto´s
staan erop). Droom maar lekker weg en kijk
uit naar de volgende intro in 2003! Een mooi
moment om nog eens terug te kijken naar de
intro, de sfeer teervaren, de rariteiten van de
een of de ander terug te zien is het eerstejaars
weekend van GEWIS. Voorheen ook bekend
als de follow-up of de flup. Op het moment
dat jullie dit lezen is het alweer voorbij, maar
op dit moment ben ik zeer benieuwd. Verder
stond er in de vorige Supremum een
Intropuzzel, met eenvijfletterwoord als op-
lossing, dit zou lingo kunnen zijn, of intro,
maar het is een begrip: GEWIS.

De intro begon op 19 augustus. De voorteke-
nen waren goed, want de introcommissie had
al een aantal maanden haar best gedaan alles te
organiseren om zo de intro zo soepel mogelijk
te laten verlopen. Het beloofde dus een
goddelijke week te worden vol plezier en een
week om veel nieuwe mensen te leren kennen.

Tijdens college Bewijsbare Veiligheid van Security Protocollen, over de beveiliging van auto's:
Sjouke Mauw: "Ziet iemand een probleem hierbij?"
Student I: "Ja, op een gegeven moment krijg je je auto niet meer open want dan zijn de getallen
op."
Gijs Hollestelle: "Ik denk dat we wel grotere problemen hebben als alle getallen op zijn."

Rinske op de apfelkornpost: "....als er dan een auto voorbij komt fietsen...."

Infima

De infimaspionnen
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De introcommissie had het thema

klassieke oudheid gekozen. In het

weekend voor de intro hebben ze

(met veel behulpzame GeWIS’ers)

alle zeilen bijgezet om GeWIS ruimte

en het lokaal ernaast op te tuigen.

Met veel lol, geknip en geplak,

gefröbel en inzet is het geheel aan-

gekleed met spreuken en

tierelantijnen om in de introsfeer te

komen.

Van start
De rector gaf het startsein voor de intro met
daarna voor iedere faculteiteen groepsindeling
ceremonie. Daar kregen de kids veel informa-
tie en leerde hij/zij zijn/haar intro familie ken-
nen. De papa’s, mama’s, introcommissieleden
en het bestuur waren goed te herkennen aan
mooie T-shirts.Een mooie gelegenheid om het
altijd nog enige actieve dispuut van
GEWIS‘Banaan’ ook in een nieuwe outfit te
steken, want dat was alweer een tijdjegeleden.
Uiteraard konden op die shirts de oneliners
niet ontbreken.

In de middag zijn de kids bekend gemaakt met
de *echte* GEWIS activiteiten zoalsgras-
lammen. Ook op de vossenjacht ontbrak de
tomeloze inzet van het dispuut niet bij het
koekhappen. De vossenjacht ontaarde in een
orgie bij GEWIS, zoals later  bleek ook de vol-
gende dagen het geval was. Meteen een goede
kennismaking met het thuishonk van de studie-
vereniging, waar altijd de gezelligheid en de
overheerlijke versnaperingen in overvloed zijn.
’s Avonds hebben enkele dispuutsleden zich
verdienstelijk gemaakt door een handje te hel-
pen bij het met liefde uitdelen van het eten, om
zo de hongerige magen van  alle kids, papa’s en
mama’s te vullen.

Dinsdag was de dag waarop kennis gemaakt
werd met de faculteit en alle  instanties op de
TU/e. Een nuttige dag voor de kids om een
idee te krijgen wat ze de komende jaren alle-
maal mee te wachten staat. Daarom werden er
ook maar meteen boeken gekocht voor het eer-
ste trimester. De instanties lieten zich zien met
een korte rondleiding, een ludieke activiteit of
een praatje. De activiteiten varieerden van
snoephappen tot het fietsen op hobbelfietsen
bij UniPartners. De kids zijn deze dag overla-
den met diverse versnaperingen, gadgets en fol-
dertjes. Tussen de rondleiding op de faculteit
en de instantietocht in, kregen de kids tijd om
een sportclub uit te zoeken op de sportmarkt.

De volgende dag, om 9 uur al, moesten de kids
aan de bak op het sportveld. De regen was
deze dag de grootste spelbreker. Er werd niet
getreurd want er was genoeg te doen, zoals de
unieke sfeer opsnuiven bij Scala. Bij de bunker
kon er gebierelastiekt worden, een fantastische
activiteit. Helaas wat het niet zo in trek van-
wege het weer. ’s Avonds kon het bloed-
percentage terug gebracht worden bij de
kroegentocht.
Donderdag was het programma hoofdzakelijk
cultuur gevolgd door een nachtje doorhalen.

Afsluiting
Aan alles komt een eind, dus ook aan de intro.
Tijd voor de cantus. Een bierfestijn met een
strakke regie, waarin luidkeels en naar harte-
lust gezongen kon worden. Daarna konden de
die hards nog even doorfeesten maar de meeste
kids kozen voor een frisse douche en bed (wat
was dat ook al weer).

Al met alwas de intro een aards genot voor de
vele (nieuwe) stervelingen op de TU/edie on-
der supervisie van Goden een onvergetelijke
week hebben gehad.

Intro 2002 vanuit Banaan perspectief

Dispuut Banaan
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Bier is niet goed voor je

Remco Beckers

Een nieuwe spRemco

die, om maar bij een

studenten thema te

blijven, over de fasen

van het drinken

gaat. Het is een en-

keling van de GEWIS

leden vast weleens

overkomen dat al deze fasen zijn

gepasseerd. Deze mensen weten

dan ook dat het niet aan te raden

is om het zover te laten komen.

FASE 1
Het is 11 uur in de avond, op een
doordeweekse dag. Je staat op om te vertrek-
ken, omdat je morgen weer moet werken en
een van je vrienden geeft nog een rondje.
Een van je Werkeloze vrienden! In de eerste
fase denk je bij jezelf: Nou vooruit dan, zolang
ik een uurtje of 7 over heb om te slapen . . .
(snapt met vingers) Niks aan de hand!
FASE 2
Het is middernacht. Je hebt een paar biertjes
meer op. Je hebt de laatste10 minuten doorge-
bracht, met redetwisten over ecologisch tui-
nieren. Je staat weer op, om te vertrekken,
maar in fase twee verschijnt er een duiveltje
op je schouder. En nu denk je : “He, ik ben op
stap met mijn vrienden. Waar werk ik eigenlijk
voor? Dit zijn de leuke dingen van het leven,
en, zolang ik mijn 5 uur slaap krijg . . . he,
(knipt weer metvingers) niks aan de hand!! “

FASE 3
Een uur ‘s nachts. Je hebt het bier verruild
voor Bacardi. Je hebt net weer 30 minuten
zitten argumenteren over ecologisch tuinieren.

Je denkt: ”Onze serveerster is de mooiste
vrouw die ik ooit gezien heb!” In de derde
fase, hou je van de hele wereld.   Op weg naar
het toilet geef je een vreemde aan het eind van
de bar een drankje van jou. Gewoon, omdat
zijn gezicht je aanstaat! Je krijgt fantasieën
zoals: ”He jongens, laten we onze eigen bar
kopen, dat zou kunnen, als we samen doen.
We zouden altijd samen zijn . . .” Maar in fase
drie is dat duiveltje een stuk overtuigender ge-
worden, en HIJ bestelt de drankjes. Dus jij
denkt : “Ach, vooruit maar hoor, zolang ik een
uurtje of 3 kan slapen, daarna een frisse douche
. . . (knipt met vingers) . . .helemaal niks aan de
hand hoor . . .

FASE 4
Twee uur ‘s nachts. En de duivel is de barkee-
per. Als laatste bestelling heb je om een fles
rum gevraagd. Je BENT inmiddels een ecolo-
gische tuinman geworden. Deze keer, op weg
naar het toilet, sla je de laatste man aan de bar
op zijn gezicht, gewoon, omdat zijn gezicht je
absoluut niet aanstaat. De barkeeper is de best
uitziende man die je ooit hebt gezien. Jij en je
vrienden besluiten te vertrekken, vlak nadat
jullie eruit zijn gegooid, en een van je vrienden
nog wel een leuk tentje weet, voor een
afzakkertje. En hier, in de vierde fase, denk je
bij jezelf : “Nou ja, als ik maar een paar uurtjes
kan slapen, kan ik net zo goed de hele nacht
opblijven! Yes!! Dat kan makkelijk een keer.
Het maakt me niet uit, dat ik morgen op die
vergadering kom met het uiterlijk van Theo
van Gogh. Ik ga daar zelfs mijn voordeel mee
doen! Bovendien, als ik een uurtje of ander
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half kan slapen . .. (probeert nog met de vin-
gers te knippen) . . . Niks aan de hand . . .

FASE 5
Vijf uur in de morgen. Na een onsuccesvolle
poging om je geld terug te krijgen in de Tattoo-
shop (“Maar ik ken helemaal niemand die
Monique heet .. .”) , komen jij en je vrienden in
een louche bar terecht met kerels die pas vast
hebben gezeten . . . deze ochtend nog!!! Het is
het soort gelegenheid, waar zelfs de duivel niet
graag naar binnengaat. “Euuh, ik moet afha-
ken. Moet in de hel zijn om negen uur vanmor-
gen . .! Ik heb een ontbijt met Hitler, dat ik niet
mag missen!!!!!! Op dit punt zitten jullie een
dik blauw onbekend drankje te drinken, wat
lijkt op iets uit een Klingon-ceremonie. Een
serveerster met verse hechtingen komt aanlo-
pen, en je denkt bij jezelf : “Ooit trouw ik met
die meid! “  Een van je vrienden staat op en
roept : “Hee, we rijden naar Parijs!” en valt

dan neer. Jij kruipt naar buiten, om frisse lucht
te krijgen en dan bereik je het ergste stadium
van fase vijf . . . De Zon !!! Dat had je niet
verwacht he? Dat doe jij nooit! Je loopt naar
buiten in het daglicht, en je ziet  mensen op
weg naar hun werk, of aan het joggen, en ze
kijken naar je. En ze weten het! En ze zeggen:
“Wie is Monique?”  Laten we eerlijk zijn. Als
je negentien bent, en de hele nacht op stap
bent geweest, is dat een overwinning. Alsof je
de nacht hebt verslagen. Maar als je over de
dertig bent, dan lijkt de zon op God’s per-
soonlijke fototoestel. Dan zeggen we allemaal
hetzelfde gebed op. “Dit doe ik nooit meer, ik
zweer het!” (Hoe lang niet meer???) “Nooit
meer, zolang als ik leef!” En sommige van ons
hebben nog een klein beetje zelfkennis : “En
deze keer, meen ik het!”
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De Oud-GEWIS’er

Erik Cuijpers

Door de Supremum-redactie ben ik

als oud-GEWIS-lid gevraagd om een

stukje te schrijven over datgene

wat ik gedaan heb met mijn studie

na mijn afstuderen. Dit heb ik posi-

tief beantwoord en vervolgens ben

ik dus achter mijn PC gaan zitten

en is er het volgende uitgekomen.

Voor de volledigheid maar eerst terug naar het
begin. In 1992 ben ik gestart met mijn studie
Technische Wiskunde aan de TU in Eindhoven.
Mijn motivatie om wiskunde te gaan studeren
was dat ik ten eerste graag met getallen werkte
en ten tweede dat ik goede cijfers voor wis-
kunde haalde op het VWO. De keus viel ver-
volgens op Eindhoven, omdat mijn interesse
met name aan de Beta-kant lag en ik dus graag
naar een technische universiteit wilde. Waarom
dan niet Twente of Delft? Heel simpel: ik
woonde in Posterholt (een kilometer of tien
ten zuid-oosten van Roermond) en Eindhoven
was het dichtste bij.

Op dat moment had ik nog geen idee wat ik na
mijn studie met wiskunde wilde gaan doen,
maar ‚‚n ding wist ik wel: geen leraar wiskunde
worden! Niet iedereen die naar mijn studie
vroeg begreep dit. Het volgende gesprek zal
een aantal van jullie ook wel bekend voorko-
men:

Jan Doorsnee: “Wat studeer je?”
Ik: “ Wiskunde”
Jan Doorsnee: “Wat knap!” of “Jij bent gek!”
Jan Doorsnee: “Dan wil je later zeker leraar
worden.”
Ik: “Nee!!”

En vervolgens kon je weer gaan uitleggen dat
maar een klein deel van de wiskunde studen-

ten leraar wordt en dat er ook andere mogelijk-
heden zijn. Het lastige was dan alleen dat ik-
zelf ook nog geen beeld had van wat ik na mijn
studie wilde gaan doen.

De studie liep de eerste jaren redelijk vlotjes
door en na een paar jaar moest er een
afstudeerrichting worden gekozen. Mijn
voorkeur lag bij Discrete Wiskunde. Waarom?
Getallen achter de komma waren mij te moeilijk
;-). En daarnaast bevatte deze richting de
gebieden coderingstheorie en cryptologie en
dat leken mij een interessante vakgebieden. Na
een jaar of vier op de TU in de theorie
opgesloten te zitten vond ik het tijd voor een
stukje praktijk. Dus ben ik gaan afstuderen in
een bedrijf en wel bij IBM op de afdeling
SmartCard Solutions.

Met een groep studenten en een begeleider van
IBM werkte we aan de studenten chipkaart,
en met name het realiseren van applicaties over
Internet waar bij de studenten chipkaart een
rol speelde. Mijn taak in het geheel was om
cryptologische algoritmes in te zetten om de
studentchipkaart te gebruiken voor
authenticatie over het Internet. Dit was echter
maar een radartje in het geheel. De groep be-
stond uit mensen met verschillende discipli-
nes van elektrotechnici die zich bezig hielden
met chipkaartlezers, tot bedrijfskundigen die
onderzochten waar de chipkaart voor gebruikt
kon worden. Hieruit blijkt al dat je alleen (als
wiskundige) niks bereikt, mijn (wiskunde) ken-
nis  werd samen met de kennis van anderen
ingezet om chipkaart applicaties te bouwen
die ook werkelijk door studenten gebruikt gin-
gen worden.

Nadat mijn afstuderen en mijn laatste vakken
eind 1997 waren afgerond ben ik echt aan de
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slag gegaan. Door de krapte in de arbeidsmarkt
lagen de banen voor het oprapen en kon ik
kiezen. Mijn eerste baan was bij Origin, tegen-
woordig gefuseerd tot Atos Origin. Hier heb ik
bijna viereneenhalf jaar gewerkt bij een afde-
ling die zich bezig hield met het beheer en ont-
wikkelen van verschillende Intranet diensten.
Later in de hype omgedoopt tot eBusiness.
Na enkele jaren had mijn functie een aantal
componenten in zich:

- Architect, het opzetten van onderdelen van
nieuwe intranet omgevingen

- Het schrijven van applicaties om het beheer
van intranet diensten te vereenvoudigen

- Derde lijns support, de echte problemen op-
lossen waarvoor de helpdesk geen standaard
oplossing heeft en de kennis van de tweede
lijn niet voldoende is.

Zoals je kunt lezen ben ik dus in de IT branche
terechtgekomen en de wiskunde was tijdens
deze baan ver te zoeken. Dit vond ik echter
geen probleem aangezien ik met nieuwe
technologie‰n bezig was die binnen een Intra-
net gebruikt worden.

Sinds een aantal maanden heb ik de overstap
gemaakt naar het ingenieursbureau
Witteveen+Bos. Zij geven advies op het ge-
bied van water, milieu, bouw en infrastruc-
tuur. Mijn interesse ligt hier met name binnen
de infrastructuur hoek waar tegenwoordig het
reguleren van verkeersstromen een steeds be-
langrijkere rol speelt. Achter de systemen die
de weggebruiker ziet, bijvoorbeeld verkeers-
lichten in de stad en signalering op autosnel-
wegen, gaat een hele IT infrastructuur schuil.
Mijn taak als adviseur IT is om advies te ge-
ven bij het opzetten van de IT systemen en
infrastructuur. E‚n van de leuke aspecten is
dat er ook weer een raakvlak is naar de wis-
kunde. Bij het in kaart brengen van
verkeersstromen  worden wiskundige model-
len gebruikt.

In het algemeen geld dat ik tijdens mijn werk
weinig meer met mijn wiskunde studie heb
gedaan. Hier ben ik waarschijnlijk ook niet de
enige in. Het belangrijkste aspect van mijn
wiskunde studie vind ik dat ik een bepaalde
logische manier van denken aangeleerd heb en
deze kan ik bij veel werkzaamheden goed ge-
bruiken.

Berry tijdens een VV over zijn bestuur: “Wij hebben geen vooruitziende blik.”

Judith tegen Denis: "Lig ik zo goed, of moet ik nog meer uit trekken?"

(in het bestuurshok)
Alain: waarom zeg je je naam niet aan de telefoon?
Gertjan: “Ow, dat was ik vergeten.”

Frans Martens maandagavond aan de telefoon terwijl de muziek bij GEWIS nogal
hard staat: 'Kan het niet swingender?'

Remco op de bank bij GEWIS: Ga omhoorg dan lul!

Infima

De infimaspionnen
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Commissie-keuze-diagram

Berry Zwerts — Vice-voorzitter

GEWIS heeft ver-

schillende commis-

sies, want zonder

commissies waren

er geen activitei-

ten en zonder acti-

viteiten zouden we

alleen nog maar

kunnen studeren. Een commissie is

een groepje GEWIS-leden die samen

iets organiseren, bijvoorbeeld een

activiteit zoals het poolen.

Nu je hier al een paar weken (of misschien al
wel veeeeel langer) studeert wil je natuurlijk in
een commissie van GEWIS. Want het lijkt je
vast en zeker harstikke leuk om zelf dingen te
organiseren. Daarom volgt hier een stukje en
een diagram om je te helpen bij deze moeilijke
keuze.

Het diagram werkt heel simpel. Je begint bo-
venaan en volgt de lijnen volgens de antwoor-
den of keuzes die voor jou gelden. Uiteindelijk
kom je dan bij een commissie uit en dat is de
commissie die harstikke geschikt is voor jou.
Natuurlijk is het diagram maar een richtlijn. Je
kunt natuurlijk ook in de HongCo als je
lievelingskleur oranje is. Ik hoop dat het dia-
gram kan helpen bij het maken van een keuze
voor een leuke commissie.

Voor meer informatie over commissies kun je
terecht bij de personen die onder de commis-
sies genoemd staan of je kunt op GEWIS-home-
page kijken bij commissies: http://
www.gewis.nl/vereniging/commissies.php.
Natuurlijk kun je het ook altijd aan mij vragen
of mij een mailtje sturen op vvz@gewis.nl.

Als je wilt weten welke activiteiten er binnen-
kort worden georganiseerd kun je het beste
even in de activiteitenagenda kijken. Het vol-
ledige overzicht is te vinden op http://
www.gewis.nl/agenda. Achter in deze
supremum staat ook een overzichtje.

Hier volgt een lijstje met de bekendste com-
missies van gewis. Met de daarbijbehorende
afkortingen:

AC: Activiteiten commissie: Organiseert
kleine activiteiten zoals poolen en zwemmen

BAC: BAr Commissie: Verzorgt de borrels en
zorgt ervoor dat het bier/fris koud staat

BuEX: Buitenlandse Excursiecommissie: Or-
ganiseert een studiereis naar het buitenland

CBC: Computer Beheer Commissie: Beheert
de computers van GEWIS

JBC: Jaarboekcommissie: Maakt een jaarboek.

EJC: Eerstejaarscommissie: Een commissie van
eerstejaars die een feest en een activiteit orga-
niseren

IntroCommissie: Organiseert de intro en het
eerstejaarsweekend

HongCo: Hongarije Commissie: Organiseert
jaarlijks een uitwisselijk met de Eötvös uni-
versiteit in Boedabest, Hongarije
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Ontwerpen, topprestatie!

Stan Ackermans Instituut

Als je overweegt om na afronding

van je studie aan een loopbaan in

de industrie of het bedrijfsleven te

beginnen, dan is het goed om te

weten dat daarvoor een uitste-

kende voorbereiding bestaat bij het

 Stan Ackermans Instituut (SAI)  aan de TU
Eindhoven. Hier word je als trainee in 2 jaar
opgeleid tot technologisch ontwerper. Bij een
succesvolle afronding wordt het MTD-di-
ploma verstrekt (Master of Technological
Design), dat recht geeft op het voeren van de
MTD-titel.

Om toegelaten te worden is een doctoraal di-
ploma noodzakelijk. Er bestaat een strenge
selectie. Bij de meeste opleidingen kun je op
meerdere tijdstippen per jaar met het pro-
gramma starten. Het startsalaris van een trainee
is ca. • 1450  p/m (excl. diverse toelagen).

Essentiële kenmerken van de ontwerpers-
opleidingen  van het Stan Ackermans Instituut
zijn: Interdisciplinair werken in teamverband,
Technische creativiteit, Moderne ontwerp-
technieken, Kostenbesef en fabriceerbaarheid,
Kwaliteit en Communicatieve vaardigheden

Het opleidingstraject van een ontwerpers-
opleiding omvat een periode van twee jaar full
time. Het eerste jaar bestaat, naast het per-
soonlijke homologatieprogramma, uit een aan-
tal speciaal voor de ontwerpersopleidingen
ontwikkelde vakken, waarbij bovengenoemde
kenmerken uitgebreid aan de orde komen. Af-
ronding van deze vakken gebeurt veelal in
groepsverband in de vorm van een case of pro-
ject. De meeste programma’s hebben Engels
als voertaal; een groot deel van de instroom
komt uit het buitenland.

Daarnaast is er in elke opleiding onder de noe-
mer “Professional Development” een scala van
cursussen die gericht zijn op het ontwikkelen
van algemene niet-technische vaardigheden en
attitudes. Juist de aandacht voor communica-
tieve vaardigheden draagt bij aan het succes
van de gediplomeerden in hun verdere carrière.

Gedurende het tweede jaar voert een trainee
met een grote mate van zelfstandigheid een
ontwerpproject uit zowel voor als in het be-
drijfsleven. De trainee wordt daarbij begeleid
door  medewerkers vanuit het Stan Ackermans
Instituut en uit het bedrijf waarvoor het pro-
ject wordt uitgevoerd.

Uit het carrièreverloop van afgestudeerde ont-
werpers blijkt, dat de extra investering van twee
jaar wordt beloond met een steiler carrièrepad.

Open dag: 7 november 2002 houdt het Stan
Ackermans Instituut een open dag voor alle
opleidingen.

Meer informatie over het Stan Ackermans In-
stituut is te vinden op www.sai.tue.nl. Je kunt
ook telefonisch met het SAI contact opnemen
voor aanmelding voor de open dag of voor het
aanvragen van brochures,
Tel. 040 – 2472452. Je kunt het SAI ook mailen:
voorlichting.sai@tue.nl.

/ Stan Ackermans Instituut, centrum voor tech-
nologisch ontwerpen
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WieWatWaar

Truong Dang

Het begin van een nieuw studiejaar

betekent veel nieuwe gezichten bij

de opleiding en in de faculteit.

Vooral voor deze studenten is het

komende stuk bedoeld, maar de

meerdere jaars zouden deze editie

van WieWatWaar ook erg nuttig

kunnen vinden.

Wie heeft het nooit gehad? Je wil even snel op
internet wat informatie van je vak vinden, om
snel rond te kijken. Bijvoorbeeld welke leer-
middelen er aanwezig zijn, of naar oefen-
materiaal en oude tentamens, achtergrond in-
formatie. Het probleem is vaak dat de sites van
een hoop vakgroepen verborgen zitten onder
URL’s met 10+n aantal cijfers, of talloze links.

De zoektocht is begonnen bij owinfo.tue.nl
Deze site is voor de eerstejaars wel een goed
startpunt voor een hoop TU-zaakjes. Maar om
nu niet al te ver in details op te gaan zal ik nu
van de eerstejaars de vakken van de herfst-
periode meegeven. In de KerstSupremum zul-
len we de Vak-sites geven van het winter-
trimester.

Schakeltechniek:
Facultiet Electrotechniek: www.ics.ele.tue.nl
http://www.ics.ele.tue.nl/es/education/5A050/

Computer Architectuur:
Faculteit Electrotechniek
http://www.ics.ele.tue.nl/~averschu/comparch/

Logica en verzamelingenleer:
Faculteit Wiskunde en Informatica
http://www.win.tue.nl/inf

OGO1.1
Faculeit Wiskunde en Informatica
http://pcwin186.win.tue.nl/ogo1.1/

Informatiesysteemontwikkeling
Faculteit Wiskunde en Informatica
http://wwwis.win.tue.nl/~houben/iso/

Ethiek en recht
Faculteit Technologie Management, Algemene
Wetenschappen en Faculteit Technologie Ma-
nagement, Technologie en Beleid
Helaas was een site voor dit vak niet te vin-
den...

Programmarealisatie 1
Faculteit: Wiskunde en Informatica
http://wwwpa.win.tue.nl/wstomv/edu/2ip10/
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Volgende keer

Supremum

De volgende Supremum is de

KerstSupremum van 2002, dus je

kan een sfeervolle editie verwach-

ten!

• De Kerstpuzzel van dit jaar.
• “Reports” van de ACtiviteiten van Gewis
• En de vaste rubrieken zoals Infima, Cultuur,
WieWatWaar, Tegengif, spRemco, 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 22 no-
vember 2002. Dat is de deadline, stukjes die
later worden ingeleverd komen pas weer in de
volgende Supremum.

A
g
e
n
d
a

Adverteerders

Supremum

Thales ....................................................... 13
Supremum ................................................. 19
Hewitt Heijnis&Koelman..............................
...................................Binnenkant achterkaft
CMG .................................... achterkant kaft

Agenda

Supremum

Studiereis naar Griekenland
30 maart tot en met 13 april.

Feest van de Activiteiten Commissie
6 november 2002 in de Miller Time

Batavieren Race 2003
Hardlopen van Nijmegen naar Enschede 26
april 2003.

Natuurlijk zal er rond de kerst ook een kerst-
borrel zijn.
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.


