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Van de redactie

Thijs Janssen

Eindelijk is er dan
weer een nieuwe
Supremum. Dit keer
zelfs een extra dik
nummer!

Maar er is dan ook veel
gebeurd bij GEWIS. Zo
is de intro geweest, en
zijn er een aantal activiteiten geweest. Zo kun
je in dit nummer bijvoorbeeld lezen over het
zeilweekend, de ouderdag, de cantus en het
waterskiën. Ook is er natuurlijk een uitgebreid
verslag van de studiereis naar Griekenland, die
in april heeft plaatsgevonden. Verder heeft
GEWIS sinds juli een nieuw dagelijks bestuur.
In deze Supremum stellen de nieuwe bestuurs-
leden zich aan je voor en vertellen ze iets over
de functie die ze het komend jaar zullen gaan
vervullen.

Verder staan er ook een aantal belangrijke din-
gen over het onderwijs in deze Supremum. Zo
is er een stuk over de rol van het onderwijs-
bureau en staan alle Masteropleidingen infor-
matica kort beschreven. Ook is er een artikel
wat je op weg kan helpen als je graag in het
buitenland wil gaan studeren. Uiteraard is er
ook weer een bijdrage van de decaan over de
zaken die spelen aan onze faculteit.

Ook is er weer een B&B en een spRemco.
Ook zijn er nog diverse stukjes waarin het be-
stuur enkele belerende woorden spreekt.

Natuurlijk zoeken wij altijd nieuwe redactie-
leden om de gelederen te komen versterken.
Als je interesse hebt, dan kun je mailen naar
supremum@gewis.nl.  Rest mij je nog veel ple-
zier te wensen bij het lezen van deze
Supremum!
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De zonnebril is afge-
zet, het luchtbed
leeggelaten en het
fototoestel  opge-
borgen. De stretcher
maakt plaats voor
de collegebank, de
ober voor de  docent
en de coctail voor

het biertje. Kortom het nieuwe aca-
demisch jaar is van  start gegaan.

Menig student heeft goede voornemens en voor
de eerstejaars gaat  er een nieuwe wereld open.
Er is dus weer veel werk aan de winkel en met
de hete  ib-groep adem in je nek ben je ook
verplicht redelijk wat studiepunten te halen.

Maar studeren alleen kan geen enkel mens en
GEWIS draait dan ook weer volledig.  Na een
succesvolle intro staan er weer diverse activi-
teiten op het programma. Zo  zal er een eerste-
jaarweekend zijn en zullen er wederom excur-
sies naar bedrijven  worden georganiseerd. Dit
alles onder het toeziend oog van het 22e be-
stuur der  studievereniging GEWIS welke op 1
juli 2003 zitting heeft genomen.

Zij is voornamelijk opgebouwd uit mensen die
in het verleden niet actief  zijn geweest binnen
GEWIS. Voor deze mensen heb ik heel veel
waardering omdat  zij, samen met mij, dit jaar
de vereniging willen besturen. Om enige be-
kendheid  te geven aan de nieuwe gezichten is
de introcommissie zo aardig geweest onze
foto’s gigantisch groot op te hangen. Verder
zal ieder bestuurslid zich in deze  Supremum
kort voorstellen. Maar je leert ons pas echt
kennen tijdens de diverse  borrels en activitei-
ten van GEWIS.

Van de voorzitter

Eric Kaasenbrood - voorzitter GEWIS

Wat heeft jullie bestuur de afgelopen periode
eigenlijk uitgevoerd? De afgelopen periode zijn
we onder andere vertrouwd  geraakt met de
studievereniging GEWIS enerzijds en onze ta-
ken anderzijds. De  basis hiervoor was het
inwerken door het oude bestuur. Zo kregen
we al snel een  beeld van de dagelijkse gang
van zaken binnen GEWIS. Verder hebben we
nagedacht  over het beleid dat wij het komende
jaar willen gaan voeren.

Dit alles heeft er toe geleid dat wij ons de
afgelopen periode zeker niet  hebben hoeven
vervelen. We zijn nu klaar voor het ‘echte’
werk. Want GEWIS  besturen in de vakantie-
periode is veel makkelijker dan door het jaar
heen.  Echter wij zijn allemaal enthousiast en
hebben er het volste vertrouwen in. Rest  mij
jullie nog een actief en leerzaam jaar toe te
wensen.
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Infima

Heb je ook iets leuks gehoord,
bijvoorbeeld tijdens college of

een borrel? Meld het via
infima@gewis.nl!

Thijs: "Ja Bob, jij fietste langs een meisje
met allemaal lappen op haar broek en ehh,
ja, toen ben ik maar gestopt met kijken..."

Leo Vogten inventariseert tijdens college
Netwerkanalyse de studies van de verschil-
lende studenten:
“Er zitten hoop ik geen TEMA studenten
in de zaal, hè?”
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Van de decaan

Jos Baeten

Dear students and other readers,

Starting this academic year, we have
students in the department who do
not (yet) speak Dutch. In fact, we
have been rather successful in
attracting students from other
countries in our new Master’s pro-
grams.

As a result of this, lots of information has to
be provided now in English as well as in Dutch.
I decided to join this trend, and to write this
column in my own particular brand of English.

Many terms have to be translated into English,
leading to many questions. For instance, how
do you say OGO? Do we also need to have all
signs in two languages? Or do we use
pictograms for everything? If so, what is the
pictogram of a dean? Perhaps we can turn this
into a contest: who can think of the best
pictograms?

Things do become a lot more complicated, now
that we have many more different kinds of
students. First of all, there are the students
that now start their third or higher year. In
principle, they study in one of the five-year
engineering programs, giving a “kandidaats”
diploma after three years and a “ingenieurs”
diploma after five years. They study either
“Technische Informatica” (TI) or “Technische
Wiskunde” (TW). However, in many cases

they follows courses in
one of our new pro-
grams. In some cases,
they might even switch
to the new system
completely, and receive
a Bachelor of Science
(BSc) or a Master of
Science (MSc) diploma.

Students that now start their first or second
year of studying are in the BaMa system. They
are in the three-year program “Technische In-
formatica” (BTI) or “Toegepaste Wiskunde”
(BTW), leading to a BSc degree.

Then, there are students that come from
elsewhere and are starting a Master’s program
here. We have five new programs set up, all
starting classes this September. Of course,
these classes can also be taken by students of
TI or TW. The programs are “Computer
Science and Engineering” (CSE), “Industrial
and Applied Mathematics” (IAM), “Business
Information Systems” (BIS), “Embedded
Systems” (ES) and “Information Security
Technology” (IST). It is very exciting to see
that people come from many countries to
follow one of these programs.

I see lots of enthiousiasm and dedication around
me, trying to turn the new programs into a
success. This makes me confident they will. I
hope  all readers will share this enthousiasm.

v
a
n
 d

e
 d

e
c
a
a
n



supremum 1, jaargang 36

6

Few weeks ago yet
another academic
year begun.
However, for many
of you, there is
something special
about this
particular year.

For those of you who are in your first year it
is also your first close encounter with
university life. You may have already noticed
that it comprises two parts, which are
unfortunately almost impossible to combine:
the study and the student life. Both are very
important and it is up to you to find a suitable
balance between the two. As Onderwijs Com-
missaris, but also as a regular student who has
gone through this before, it is my duty to advise
you not to underestimate the study part. At
the beginning you will be struck by the im-
mense freedom. You don’t even have to show
up for class! But with the freedom comes a
certain responsibility. You need discipline. Of
course you should not exaggerate with studying
and relax once in a while at GEWIS, socialize
with people, maybe join some sport club or
cultural association. But there needs to be a
balance. Take my advice and follow all clas-
ses, at least the first year, and see how it goes.
After you gain experience with how things
work around here you will be able to decide
for yourself how much to study and how much
to drink.

Those of you who have finished (or are close
to finishing) the “kandidaats” phase, have been
faced with the choice: continue with Old Style
or switch to Masters? The thing is that since
this is the first year that Bachelor and Master
courses are given at our faculty, there is a little

eWatch

Mike Holenderski

bit of confusion. The main difference between
the two is that Masters offers more choice. In
Masters there are four trimesters for taking
subjects, internship is treated as an elective
and hence is optional, and the graduation (or
“afstudeerproject”) takes two trimesters. In
Old Style, on the other hand, you get two
trimesters worth of subjects, internship is
compulsory and graduation takes a whole year.
In any case you should visit Jaap van der
Woude (HG 7.79), who is the coordinator for
PP2 phase and Masters. Independent of which
one you chose, there is another important
decision you have to make. It concerns your
subject package. For this you need to chose
your specialization first. Then you can con-
sult the study guide (available online and at
the student administration) and chose the
subjects you fancy. Soon you should look
around and pick your “afstudeerdocent” and
together you will chose an “afstudeerproject”
that suits your interests and adjust the subject
package to prepare you for the graduation.

Infima

...tijdens de Odyssey

Monique: "Wouter is geen Limburger, hij
komt toch uit Venlo?"

Remco: "Wat hoor ik? Malle Babbe?"
Jake: "Malle Babbe was blond."
Remco: "Malle Babbe had een lekkere kont!"
Anette: "Malle Babbe was een hoerrrrrr!"

Anette (Over het best luxe) restaurant op
de boot):
"Het is gewoon een beetje wannabe. Hè,
Thijs?!"
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Eric Kaasenbrood

Voorzitter GEWIS

Volgens ‘de van Dale’ betekent be-
sturen onder andere: ‘(zaken van
algemeen of groepsbelang) leiden,
aan het hoofd staan van’. En dat is
wat ik en mijn mede bestuursleden
een jaar lang zullen gaan doen. Ik
zal dit jaar de voorzitter van GEWIS
zijn

Maar wie ben ik? Om een niet al te filosofi-
sche uitwijding te geven en hierdoor te eindi-
gen op de vraag: “Waartoe zijn wij op aarde
gekomen.”, zal ik me richten op de praktische
zaken.

Ik ben Eric Kaasenbrood. Ooit geboren in het
prachtige Sittard en al snel meegesleept naar
het pittoreske Wijchen, nu gesetteld in het
grote Eindhoven. Ik houd me naast mijn oplei-
ding met veel verschillende zaken bezig. Zo
leg ik wel eens een knoopje en kan ik een kamp-
vuurtje maken, dit noemt men scouting. Ook
spring ik wel eens in het water en om dan niet
te verzuipen moet ik wel zwemmen. Soms zet
ik ook wel eens wat danspasjes bij een studen-
ten dansvereniging. Tot slot het uitgaan, uit-
gaan is geen hobby, dat is een levenswijze, die
ik zeker liefheb! Volgend jaar zal het besturen
van GEWIS hierbij komen. Dit zal dusdanig
beslag op mij leggen dat ik besloten heb het
volgend jaar qua studie rustig aan te doen.

GEWIS bestuur 2003/2004

Een nieuw collegejaar, een nieuw bestuur. Op de komende pagina’s stelt
het nieuwe GEWIS bestuur zich aan je voor...
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Nu weten jullie wel wie
ik ben maar wat ga ik
volgend jaar eigenlijk
doen voor de vereni-
ging? Ik zal een coördi-
nerende rol vervullen
binnen het bestuur en de
vereniging vertegen-
woordigen op verschil-
lende gelegenheden.
Ook zal ik de Algemene Vergadering en
bestuursvergaderingen voorzitten. Verder
woon ik de FSE en WISO vergaderingen bij en
behartig hier de belangen van onze vereniging.
Tevens zit ik in de Stichting Wervingsdagen
(van de alom bekende Wervingsdagen).

Natuurlijk is een vereniging niets waard zon-
der haar leden. Het allerbelangrijkste hierbij
zijn de actieve leden. Zij organiseren verschil-
lende zaken voor de leden van GEWIS. Over
de talrijke activiteiten hoef ik hier niet uit te
wijden. Deze komen in ons verenigingsblad
uitgebreid aan de orde en zijn te divers om op
één pagina op te noemen. Ik kan jullie zeker
aanraden aan deze activiteiten deel te nemen.
Tot slot wil ik iedereen een actief en leerzaam
jaar toewensen en ik hoop jullie regelmatig bij
GEWIS te zien.
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Hey mensen! Alles

goed? Het kwam

vandaag, één dag
voor de deadline,

bij me op dat ik nog

een voorstelstukje
voor de Supremum
moest schrijven.

Dus dacht ik: laat ik
maar eens een paar letters op pa-
pier gooien, zodat jullie een beetje

kennis kunnen maken met jullie
nieuwe penningmeester.

Mijn naam is Tjeerd Maas en ik ben geboren
te Tegelen op dodenherdenking in het jaar 1982
(voor degenen die het niet weten: dat is dus 4
mei). Nadat ik het VWO had afgerond, was er

geen haar op mijn hoofd dat er niet aan dacht
om informatica te gaan studeren. Natuurlijk
had ik al vele wilde verhalen gehoord over
GEWIS en de TU/e en dus besloot deze jon-
gen daar zijn kansen te wagen. De afgelopen 3
jaren waren, zoals verwacht, te gek. Iedere
borrel bij GEWIS is weer een feest. Het liefst
had ik afgelopen jaar al bestuur willen doen,
maar ik besloot toch maar eerst om software-
engineering af te maken. Daarom ben ik nu
penningmeester en bewaak ik de inkomsten en
uitgaven.

Nou, om het maar bij het clich\’e te houden zal
ik een paar van mijn hobby’s toelichten. Ten
eerste ben ik gek op uitgaan, je zult me dan
ook vaak aantreffen bij GEWIS, op de borrel,
in de AOR, bij de Jeruzalem of op Stratums

Hallo allemaal! Zo’n
20 jaar geleden
vond in het
Brabantse dorpje
Nistelrode een be-
langrijke gebeurte-
nis plaats: de ge-
boorte van mij,
Pieter Ceelen. Na-

dat ik hier ongeveer 10 jaar heb
gewoond, ben ik verhuisd naar een
klein stadje in de buurt genaamd
Uden.  Hier heb ik mijn VWO di-
ploma behaald, waarna ik informa-
tica ben gaan studeren in Eind-
hoven.

Ik heb nu zo’n 2 jaar studie achter de rug, en
heb ook aardig wat studiepunten gehaald,

maar ik deed eigenlijk weinig in Eindhoven.
Toen ik via Wouter (de Vice-voorzitter) hoorde
dat GEWIS nog mensen zocht die een jaar be-
stuur wilden doen, besloot ik dit te doen. Het
leek me wel wat om een jaar lang niet zo heel
hard met mijn studie bezig te zijn, en actiever
te worden in het Eindhovense studentenleven.
Tot nu toe bevalt dit me uitstekend, in de va-
kantie heb ik al een beetje van mijn werkzaam-
heden kunnen proeven, en nu merk ik al dat
het echte werk begint.

De functie die ik vervul binnen het bestuur is
die van secretaris. Komend jaar is het mijn
taak ervoor te zorgen dat er voldoende kantoor-
artikelen zijn, dat het archief bijgehouden
wordt, en dat de ledenadministratie up-to-date
is. Ook zorg ik ervoor dat de post op de juiste
plek terechtkomt en dat de notulen gemaakt

Pieter Ceelen

 Secretaris GEWIS

Tjeerd Maas

Penningmeester GEWIS
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Eind. Een andere hobby is muziek, niet alleen
luisteren maar ook maken. Parallel daaraan ligt
mijn passie voor toneel. Ik heb aan verschil-
lende stukken meegedaan waaronder Hamlet
van Shakespeare. Combineren we de laatste
twee dan vinden we mijn laatste grote hobby:
films. Ik verzamel en kijk graag naar films van
alle soorten en maten. Mijn verzameling be-
staat nu uit een kleine duizend films welke ik
in de afgelopen jaren heb gespaard.

Zo. Nu deze onzin uit de weg is, wil ik jullie
ten laatste nog een klein verhaaltje vertellen

Ook ik ontkom niet aan de opdracht
die de Supremum-commissie mij
heeft gegeven, te weten een intro-
ductie-stukje schrijven, ook al ben
ik zelf lid van deze commissie.

Ik ben Wouter Verheijen, 20 jaar oud, 3e-jaars
informatica. Ik zal het komend jaar de functie
van vice-voorzitter uitoefenen; de mooiste
functie binnen het bestuur, zo heb ik begrepen
van mijn voorgangers. Of dit zo is zal natuur-
lijk moeten blijken, maar ik heb er in ieder ge-
val veel zin in!

In eerste instantie lijkt de enige taak van de
vice-voorzitter het vervangen van de voorzit-
ter bij diens afwezigheid. Bij GEWIS ligt dit
echter anders. Ik zal, behalve het zojuist ge-
noemde, ook zorgdragen voor het vinden van
nieuwe leden voor bestaande en nieuw op te
richten commissies. Bij de huidige commissies
zal ik in de gaten houden of alles goed gaat en
wat er misschien beter kan. Bij ACtiviteiten
zal ik foto’s maken; deze zijn te zien op
www.gewis.nl/fotos en je kunt ze later ook
bijbestellen. Daarnaast is het onderhoud (dus
niet het schoonhouden!!) van onze verenigings-
ruimte een van mijn taken. Kortom, als actief

lid, of “wannabe-actief lid”
zul je mij zeker tegenko-
men!

Ik heb nog maar een aantal
maanden actiever betrokken
bij de vereniging. Vòòr de
Odyssey, de studiereis naar
Griekenland in begin april, bestond GEWIS
voor mij enkel tijdens de boekenverkoop. Dit
vind ik achteraf gezien best wel jammer.
Daarom wil alle nieuwe eerstejaars van harte
aanbevelen te kijken wat GEWIS nog meer in-
houdt. Als het bestuur je al voor een der com-
missies, zoals de ACtiviteiten Commissie of
de EersteJaars Commissie heeft weten te inte-
resseren, zal dat wel goedkomen. Is dat niet
het geval, kom dan in de middagpauze eens
langs, alleen of met een groepje. Dat is écht
gezelliger dan achter de laptop zitten! Maar
het gezelligst is natuurlijk de borrel, iedere
donderdagmiddag 16:30 uur, georganiseerd
door de BAr Commissie. Ik hoop je te zien!

(Als je als oudere-jaars eens iets wil meehel-
pen organiseren, zijn we daar natuurlijk ook
heel blij mee! Vertel het aan iemand van het
bestuur, of stuur een e-mail naar vvz@gewis.nl)

over een kraaiende chihuahua. Op een of an-
dere manier maak ik ‘s nachts als ik op weg
naar huis ben van alles mee. Zo kwam ik een
paar weken geleden een vrouw tegen die haar
haan aan het uitlaten was, tenminste, dat dacht
ik aan het geluid te horen dat dat beest maakte.
Toen ik echter beter keek, bleek het gewoon
een chihuahua te zijn en dat beest maakte me
toch een vreemde geluiden. Maar goed, men-
sen die me kennen zullen weten dat hier meer
achter steekt. Dus als je meer wil weten over
GEWIS of kraaiende chihuahua’s dan weten
jullie me te vinden. Misschien tot ziens bij de
borrel!

Wouter Verheijen

Vice-voorzitter GEWIS
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Op zich is het schrij-
ven van stukken
geen onaangename
bezigheid voor me...
Echter, het is hartje
zomer nu en de mus-
sen vallen zowat van
het dak van de hitte.
Geloof me, dat

maakt het schrijven van zo’n stukje
een stuk minder plezierig. Terwijl de
woorden voor dit stukje moeiteloos
vanuit mijn brein via mijn handen
op het papier belanden, vraag ik me
tegelijkertijd met hetzelfde brein af
wanneer deze editie van de
Supremum zal verschijnen. Ik reali-
seer me namelijk dat er een grote
kans is dat tegen die tijd het ver-
trouwde regenweer hier weer he-
lemaal overheerst, met als gevolg
dat de zojuist genoemde omschrij-

ving van het weer als fantasie be-
schouwd gaat worden.

Goed, laat ik maar eens beginnen voordat ik
straks een kantje vol geschreven heb zonder
dat jullie ook maar iets over mij of mijn functie
te weten zijn gekomen. Ik zal trouw de traditie
volgen door mezelf eerst kort voor te stellen:
Ibrahim Bokharouss luidt de Westerse repre-
sentatie van mijn naam, twintig jaar heb ik op
mijn teller staan en Eindhoven is de stad die de
eer heeft om zich als mijn geboorteplaats te
mogen noemen. Overigens doet mijn exotische
naam terecht vermoeden dat mijn afkomst wat

Ibrahim Bokharouss

PR-functionaris

verder naar het zuiden ligt. Waar? Dat mogen
jullie zelf proberen te achterhalen (nee, niet
Limburg). Verder is het noemenswaardig om
te melden dat ik Technische Informatica stu-
deer hier aan de TU/e en dat ik mijn 4e jaar zal
beginnen.

Tot op de dag waarop ik besloot om in het
bestuur van GEWIS te gaan was ik niet of
nauwelijks actief betrokken geweest bij de ver-
eniging. Daar wordt nu dus verandering in ge-
bracht. Wel ben ik het afgelopen jaar actief
geweest op het onderwijsgebied; de studenten-
raad, de OCI en het voorlichtingsteam zijn allen
geen onbekenden voor me.

Ik ga de functie van PR-functionaris bekleden.
Mezelf kennende, is dit de leukste en meest
uitdagende voor me. Ik zal me bezig gaan hou-
den met het promoten van GEWIS, binnen en
buiten de TU/e. Verder zal ik contacten onder-
houden met bedrijven en andere relaties. Een
taak die hiermee samenhangt is het binnenha-
len van vele centjes zodat GEWIS bijvoorbeeld
zorgeloos leuke activiteiten voor jullie kan or-
ganiseren. Ik zal me hierbij van tijd tot tijd wel
inhouden, ik snap dat het bijvoorbeeld niet de
bedoeling is dat onze Supremum straks hele-
maal onder de advertenties komt, waardoor de
lezers straks echt moeten gaan ZOEKEN naar
de inhoudelijke stukjes. Mocht je na het lezen
van dit stukje nog vragen, opmerkingen of sug-
gesties hebben of mocht je GEWIS willen
sponsoren (PR-f is een 24-uur taak, vandaar
deze opmerking hier:)), kom gezellig bij GE-
WIS langs of stuur me een mail!
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Hi. I’m Mike, fourth
year computer
science student,
this year I am plan-
ning to fulfill the job
of the “Onderwijs
Commissaris” on the
board of GEWIS.

Some of you may remember me  from last
year, when I started as a part time GEWIS
board member. This year it  is serious. I will
perform the common tasks related to the board
of GEWIS and  the specific tasks of “Onder-
wijs Commissaris”. The latter includes
representing  the opinion of mathematics and
computer science students on several councils,
collecting complaints and resolving problems
related to education.

Mike Holenderski

Onderwijs-commissaris

For this I  need your input! If there is anything
bothering you, for example exams not  being
corrected on time, lecture rooms too small to
fit all students, subjects  being too easy or too
difficult, ... anything at all, contact me! You
can do it  simply by sending an email to
oc@gewis.nl, or meeting me in person on one
of the  Thursday “borrels”.

This brings me to my third resolution for the
coming year:  to learn to speak Dutch. I have
lived in the Netherlands for longer than I am
willing to admit and there is nothing more
annoying than some one walking up and  asking
“You have lived here for ... years, and still
don’t speak Dutch?”.  Therefore I beg you to
help. Come to the borrels on Thursday and
teach me Dutch!
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De faculteit heeft met diverse uni-
versiteiten in Europa
samenwerkingsovereenkomsten
gesloten waardoor studenten (over
en weer) op een goedkope en een-
voudige manier in het buitenland
kunnen studeren. Dit gebeurt bin-
nen het Socrates-programma.

Socrates is een programma van de Europese
Commissie gericht op Hoger Onderwijs. Door
subsidies biedt Socrates gelegenheid tot uit-
wisseling van studenten. Het huidige Socrates
programma loopt tot en met 31 december
2006. De faculteit heeft overeenkomsten met
universiteiten in Duitsland, Denemarken, Fin-
land, Frankrijk, Hongarije, Italië, Oostenrijk,
Polen, Spanje en Groot-Britannië. Uiteraard
zijn er ook andere beurzenprogramma’s moge-
lijk, informeer naar de mogelijkheden.

Mocht je plannen hebben om voor enige tijd
naar het buitenland te gaan begin dan op tijd
met je voorbereiding, er komt heel wat bij kij-

Studeren in het buitenland

Wil Linders - Socrates coördinator W&I

ken. Misschien is er wel een taal-
probleem of heeft de universiteit van je
keuze erg veel moeite met vinden van
geschikte huisvesting.  In veel gevallen
is het mogelijk om de vakken die je aan
een buitenlandse universiteit wilt vol-
gen deel te laten uitmaken van je keuze-
programma. Bespreek dit in ieder geval
met de Studieadviseurs van de facul-
teit, Roel Bloo voor Informatica en
Hans Cuijpers voor Wiskunde en ver-
geet niet de Examencommissie van je
opleiding om toestemming te vragen.

Enkele nuttige websites in relatie tot
studentenmobiliteit zijn;
www.nuffic.nl
www.wilweg.nl
www.studyin.nl
www.braintrack.com (geeft informatie
over universiteiten, wereldwijd)

Socrates coördinator binnen de facul-
teit is Wil Linders, HG 6.31, telefoon
(040-247)5160. E-mail;
w.t.a.linders@tue.nl.
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Infima

Uit de routebeschrijving naar het eerstejaarsweekend:
“U nadert een rotonde. Ga de rotonde (N272) op en blijf hierop voor 930 m (1.afrit van
de rotonde).”

Na de studiereis naar Griekenland:
Hugo: "Hadden jullie nog wat aan Computer Vision gedaan?"
Jake (blij): "Ja, een van de lezingen daarover was erg gaaf. Ik weet nu hoe sommige
filters in Photoshop werken."

Ter Morsche over de insluitstelling: Als je tussen twee mensen loopt en je moet
daartussen blijven lopen en die twee gaan naar een kroeg, dan moet jij ook naar die
kroeg!
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Waarschuwing voor
niet-deelnemers: na
het lezen van dit stuk
heb je spijt dat je niet
mee bent geweest.
Athene, Patras, Kreta.
In deze volgorde heb-

ben we de eerste twee weken van
april Griekenland verkend. ‘We’ is
een gezellige mix van gele kip, wat
studenten en  natuurlijk een Jan.

Ik kan nu bladzijdes vol gaan schrijven over de
‘Computer Vision’ lezingen van het voor-
programma, of de interessante universiteits-
bezoeken in Griekenland. Liever nog zou ik
veel meer vertellen over de uitermate boeiende
Adaptieve Hypermedia case van Thijs en
Remco. Maar ik zal het voor deze onderwer-
pen hierbij laten, verwijzend naar een schitte-
rend voor- en eindverslag, en u meenemen naar
de ‘informele wereld’ van de Odyssey...

Reizen
De heenreis resulteerde in een uitspraak van
een niet nader te noemen begeleider:
‘Bedrijfskundigen en bouwkundigen zijn in
essentie wiskundige rampgevallen, maar bouw-
kunde studenten zijn in ieder geval nog aardig.’
Ook werd er een discussie gevoerd over een
rookverbod in de nederlandse treinen. Niek
opperde de briljante oplossing van een boeren-
wagen voor rokers, aangezien een dak voor
rokers vooral zonde van het geld is.

Gelukkig werd er tijdens het reizen niet alleen
maar gediscussieerd, tot grote spijt van onze
politicus Thijs. Koehandel werd al snel een
favoriet spel, maar ook Große Dalmutti
(ned..vertaling: Grote Dalmutti)  en
Machiavelli vielen in de smaak.  Uiteraard bijna

allemaal gewonnen door Xavier. Jake  ontdekte
dat de regels van het spel Hera & Zeus niet
helemaal handig zijn als je het in Griekenland
speelt. Bij dit spel begint namelijk degene die
als laatste in Griekenland is geweest.

Een mooie beschouwing van Jan: ‘Amusement
tijdens de vakantie blijkt vooral geleverd te
worden door ‘de ander’. Amusement wat
voortkomt uit ergernis is daarbij verreweg het
lekkerst.’ Een wat oudere mevrouw op onze
gang van het hotel zag dan ook de hele dag uit
naar 10 uur ‘s avonds:  dan kon ze zich tegen
iedere voorbij sluipende ganggenoot beklagen
over diens lawaai en haar eigen slapeloosheid.

Water
Bij het inchecken op de nachtboot naar Kreta
bleek dat 6 mensen van de groep op het eerste
klas dek mochten slapen, terwijl de rest het
met  minder luxe moest doen. De twee-deling
was zelfs zo erg dat sommige mensen (THIJS)
zich wilde distantiëren van “het gepeupel”.
De commissie  bracht de redding door te rege-
len dat iedereen mocht eten in het A-klasse
restaurant, waar eigenlijk geen 2e klas mensen
mochten komen. Wat de obers daar dan deden
was voor ons  een raadsel want van de vier
obers sprak er maar eentje gebrekkig Engels en
de bestelling opnemen ging in vier stappen,
waarbij alles drie keer herhaald moest worden.

GEWIS Greece Study Tour 2003

Monique Ansems, Odyssey
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Na het eten wierpen de echte kanslozen nog
een blik in de disco, waar ze een buslading
Griekse tieners tegen het lijf liepen. Bij het
horen van een bepaald (en natuurlijk Grieks)
nummer vormden deze Grieken een kring,
waarbij ze zich voordeden in beschonken toe-
stand te verkeren terwijl ze op hun knieën naar
een stel slechte dansers in het midden klapten.
Verder was de disco een behoorlijke tegenval-
ler: de muziek was Grieks, het bier was Amstel
en Remco was nog steeds date-loos.

Op Kreta hadden we gelukkig een hotel met
zwembad, en daar werd door sommige bikkels
dan ook regelmatig gebruik van gemaakt. Remco
ontdekte hier echter wel het ultieme zon-pro-
bleem: als je een boek wilt lezen tijdens het
zonnen, krijg je altijd een schaduwplek op je
buik.

Foto’s
In Athene hebben we natuurlijk de grote klim
op de Acropolis gemaakt, waar we het
Parthenon konden bezichtigen. Dat de Grie-
ken meer zagen in  die  pilaren dan wij, bleek
wel toen Marc het Parthenon samen met een
banaan op de foto wilde zetten. Met luid ge-
schreeuw werd hij tegen  gehouden, omdat dit
heiligschennis was. Wel was er een deel van
het Parthenon afgebroken en zou dit binnen-
kort vervangen worden door een  kopie. Dat
dan weer wel. Marc kon het allemaal niet de-
ren, want de foto werd alsnog gemaakt.

Het bezoek aan het Athens International Air-
port was indrukwekkend. We gingen lunchen
in de VIP-room, werden door een ‘Follow-me’
auto over het hele terrein geleid, en mochten
overal achter de schermen kijken. Alleen bij
het bandensysteem voor de bagagetransport
hadden ze tegen  iedereen behalve Marc ge-
zegd dat we daar geen foto’s mochten maken.

De foto’s van de Tiger (lokale Tipsy Duck)

zijn helaas niet goed gelukt. Happy Hour werd
hier geïnterpreteerd als Happy Night, wat al
snel een  heleboel biertjes op de bar opleverde.
Voordat we de helft van het bier op hadden,
kreeg ieder van ons een tequila van de popu-
laire barkeeper. Zelf sloeg hij een flesje bier
met rietje achterover in dezelfde tijd dat wij
een tequila dronken. Dit ritueel werd tijdens
de avond nog enkele keren herhaald, tot groot
genoegen van Karin. Verder werden er nog en-
kele typisch Griekse dansen uitgevoerd, zoals
we geleerd hadden in de discotheek van de
nachtboot naar Kreta.

Cultuur
Delphi: tussen het prachtige, soms in wolken
gehulde, berglandschap konden we de ruïnes
ontwaren van wat ooit de grootste bedevaart-
plek van de wereld was geweest. Grote konin-
gen waren hier geweest om advies te vragen.
Nu hadden wij, slechts studenten, de kans om
op diezelfde aarde te  staan. Sommigen moes-
ten bij deze gedachte toch even een traantje
wegpinken.
Olympia: op de renbaan won Maartje een potje
hardlopen, en werd daarna vereeuwigd
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op een van de sokkels waar vroeger de oude
helden van  Olympus stonden. Helaas voor
Maartje bleek ze later op een sokkel voor vals-
spelers te staan. De historische sfeer zette blijk-
baar enkele mannelijke deelnemers aan om bloe-
metjes te gaan plukken, en hiermee de lokale
schoonheden te versieren.

Een cultuuraspect dat velen van ons aanba-
den, en anderen verafschuwden, waren de
Griekse touwtjes. Helaas hadden ze geen hei-
spellende werking, maar het leverde wel vaak
een irritant tikgeluid op. Dan dacht dat hij een
ontzettend goede deal had gemaakt door vier
touwtjes voor 6 euro te kopen, in plaats van
1,50 euro voor elk.

Een andere mooie Griekse cultuur hebben we
kunnen proeven bij Crete Olympia. Een ui-
terst weinig enthousiaste medewerker van dit
wijnbouwbedrijf leidde ons in maar liefst een
kwartier rond. Hierna mochten we gelukkig in
een speciale proefruimte drie wijnen proeven
volgens de volgende procedure: kleur kijken,
ruiken, proeven, de rest van de wijn in een kan
weggieten. Dit laatste konden de meesten van
ons niet over hun hart verkrijgen, en dronken
hun glas wijn telkens helemaal leeg. Een uitge-
breid keuringsrapport van de wijnen (opge-
steld door Xavier) staat in het informeel ver-
slag.

Grieks eten
Voor het bereiden van Grieks eten hebben we
verschillende varianten gezien. De een had al-
les al volledig bereid liggen, en nadat je aange-
wezen had wat je wilde hebben, moest het
enkel nog opgewarmd worden in de magnet-
ron. De ander koos eerder voor een sequentiële
aanpak: de bestellingen één voor één opne-
men, en de gerechten één voor één maken. Het
was dan wel vervelend dat hij, anderhalf uur
later, tegen Karin en Remco kwam zeggen dat
de spaghetti op was.  Om een impressie te
geven van het niveauverschil tussen docenten
en studenten, vertel ik even het volgende ver-
haal: in een restaurant in Athene lagen zeer
smaakvolle placemats op tafel met afbeeldin-
gen van oude beroemdheden erop. Een van deze
afbeeldingen is die van een schaars geklede
vrouw waarvan haar achterwerk duidelijk in
beeld was. Dit was echter zo opvallend dat
Jan er graag een vork in zou willen steken. Na
een aantal glazen wijn, of volgens Jan glaasjes
wijn, want ze waren veel te snel leeg, wilde hij
zelfs in haar achterwerk bijten...

De Griekse lunch is wat we hier een warm
maal noemen, en het Griekse avondeten is wat
we hier een uitgebreid warm maal noemen.
Vandaar dat we wel eens behoefte hadden aan
een kleine, ‘gezonde’, snelle hap. Vlak bij ons
hotel in Patras hadden we een broodjeszaak
gevonden.  De goede man achter de toonbank
wist echter niet wat we bedoelden met het
woord “lettuce”. Gelukkig was Anette ter
plekke om naar de andere toonbank te rennen
en deze groente aan te wijzen met de kreet:
“SLAAAAAAA!”. Maar bij Sanders bestel-
ling was de man alweer kwijt wat lettuce was,
waarop wij in koor “SLAAAAAAAAA” rie-
pen.

Een door Dan en Jake geïntroduceerde term
was de Greek Salad Index. De prijs en het
plaatje van een Griekse salade gaf een goede
indruk van de kwaliteit van het eten van de
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rest van het restaurant. Het lekkerste eten kon-
den we echter vinden bij Jiannis in
Chersonissos. Lag dat nou aan de sterke raki,
of de sterke verhalen over hem en enkele zus-
ters? In ieder geval had Gijs een nieuwe passie
gevonden: fetakaas. Het liefst had hij fetakaas
als voorgerecht, fetakaas bij zijn salade,
fetakaas op zijn pizza...

Tijdens het Laatste Avondmaal testte Xavier
uitvoerig de witte wijn en knikte uiteindelijk
met een minimale overtuiging ter goedkeuring.
Maar toen ze Jan rose aanboden, keurde hij
deze niet goed, en goot de rose dan ook vrolijk
in de bloembak. Even later gooide een lichte-
lijk beschonken Jan wat viskoppen naar de
lokale straatkatten en riep “dit is een feest-
maal voor hen!”

Om aan te duiden hoe overvloedig we in Grie-
kenland aten, zei Karin tijdens een etentje met
een Griekse professor over Jan: ‘He’s growing
fat  because of the food’.  Maar niet alleen het
eten vulde onze maagjes, ook de Griekse wij-
nen en de  Mythos waren schuldig aan dit feit.
Zelfs toen een aantal feestgangers het nachtle-
ven van  Athene gingen verkennen, wat een
Odyssey op zich bleek te zijn, werden alle
vooroordelen even opzij geschoven, en wer-
den er overvloedig gratis breezers genuttigd.

Universiteiten
Eén universiteitsbezoek is ons allemaal zeker

bijgebleven: de rondleiding in de bieb van de
Athens University of Economical and Busi-
ness! Een uiterst charmante jongedame legde
hier namelijk hun  super geavanceerde zoek-
systeem uit. En ondanks de reactie van Jan op
deze gadget (“Oh, ik doe dat altijd met
Google...”) weten we nu wel met zekerheid
dat ze ‘Beauty is our business’ van professor
Dijkstra hebben!

Een professor van die universiteit had een in-
teressante visie op computers. Hij gelooft dat
de echte vooruitgang in computers bereikt zal
worden door het gebruik van bio-informatics:
biologische, levende cellen dingen laten bere-
kenen. Eén kubieke centimeter lypsin kan 10
miljard keer meer opslaan dan een normale
geheugenchip. Verder had hij de theorie dat al
het geluid dat ooit geproduceerd is op de aarde
nu nog ergens in de ruimte rondhangt en later
teruggehaald kan worden, waarop Anette zegt:
“Dan stuur ik wel heel veel onzin de ruimte in
zeg...”
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Computers hebben we in ieder geval veel ge-
zien. Overal waar we kwamen werden we di-
rect naar de lokale pc-zaal geleid. Informatica
studenten willen namelijk alleen maar compu-
ters zien, toch? Op het einde kon Niek zelfs
de pc-zalen van veraf en door de muren heen
zien. Op de Technische Universiteit van
Athene waren we met een groep Griekse stu-
denten nog wat gaan drinken. Tijdens deze
gezellige bijeenkomst konden we elkaar uitho-
ren over het studentenleven hier en daar. Dit is
trouwens de plek waar we Jeroen bijna achter-
gelaten  hadden bij een Griekse dame. Een tip
voor mensen die hun stage in het buitenland
willen gaan doen: de man-vrouw verdeling op
deze universiteit is 60-40.

Het enige nadelige punt dat ik van de reis kan
zeggen, is dat het tegelijk met de oorlog tegen
Irak was. Veel studenten daar zijn anti-Ameri-

kaans, en dat lieten ze merken ook. Naast het
staken in de vorm van geen colleges volgen
(want dan zouden ook veel Nederlandse stu-
denten vaak ‘staken’) voerden ze harde actie
met posters en het schreeuwen van leuzen.

GJ
Als laatste wil ik nog enkele woorden wijden
aan onze steun en toeverlaat, onze grote
vriend, ons “stukje stof met wat plastic erin
dat geluid maakt”, onze mascotte: GJ. Deze
dappere vogel begon deze reis zo opgewekt.
Maar tijdens de reis vertoonde hij al enkele
symptomen van oververmoeidheid in de
vorm van schor praten en veel slapen. Enkele
ochtenden wilde hij zelfs liever in bed blijven
liggen dan met ons mee op stap. Een warme
douche heeft hem tijdelijk wat doen opleven,
maar helaas: het einde van de reis betekende
ook het einde van GJ. Moge hij ruste in vrede
aan het Odyssey-bord in de GEWIS ruimte...
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In de ban van  het water

Ibrahim Bokharouss

In het zuiden des
lands, op een mys-
terieus en afgele-
gen plaats, lag een
prachtig uitge-
strekte meer, om-
geven door adem-
benemende en le-
vensechte natuur.

Onder de plaatselijke bevolking
stond deze plaats bekend onder de
naam “Aquabest”, vernoemd naar
de nimf die het dorpje Best tijdens
de waterrevolutie van ondergang
redde. Nog wat verder naar het zui-
den bevond zich een kleine stad die
bekend stond als “De Lichtstad”.

Het hart van de bewoners van deze stad werd
gevormd door de Bergsonners en de GEWIS-
ers. De Bergsonners waren hardwerkende men-
sen die vooral bekend stonden om hun ono-
vertroffen intelligentie. De GEWIS-ers, die in
beginsel ook naar deze eigenschappen streef-
den, stonden verder bekend om het excessieve
feestgehalte dat ze aan hun leven schonken.
Eeuwenlang leefden de twee groepen in een
onbewuste isolement van elkaar, totdat op een
dag afgevaardigden van beide groepen bij el-
kaar kwamen en tot het idee kwamen om geza-
menlijk op zoek te gaan naar het mysterieuze
“Aquabest” om daar vervolgens een avontuur-
lijke dag te beleven...

Na dagenlang slapeloos er naar uit te hebben
gekeken, was het eindelijk zover: op woens-
dag 3 september gingen Bergson en GEWIS
samen waterskiën. De deelnemers werden bij
het ontwaken in de vroege ochtend begroet
door een aangename zonneschijn. Een prettig
teken die de toon voor de dag meteen goed

zette. Aanvankelijk leek er een klassenverschil
te bestaan tussen de Bergsonners en de GE-
WIS-ers. De Bergsonners namen comfortabel
de auto naar de plaats der handeling, terwijl de
GEWIS-ers dezelfde reis zwoegend op hun
studentenfietsen mochten afleggen. Eenmaal
op het water, bleek dit echter niets dan schijn
geweest te zijn. De twee groepen konden het
duidelijk goed met elkaar vinden. Tips werden
hier en daar uitgewisseld, men moedigde el-
kaar aan en er werd om elkaar.s fouten gela-
chen. Even leek het er nog op dat de GEWIS-
ers op het water ook het nakijken zouden heb-
ben toen een van de Bergsonners vastberaden
op één ski een poging ging wagen. Gelukkig
struikelt het beste paard ook wel eens. In dit
geval viel het paard plonzend in het water.

Het passeren van de beruchte eerste bocht was
voor velen ongetwijfeld de grote uitdaging van
de dag. Voor sommigen was het bereiken van
deze bocht alleen al een droom die maar niet
uit wilde komen. Frustrerend belandden zij bij
iedere moedige poging al na luttele meters in
het water, waarna ze teleurgesteld hun skiën
bij elkaar mochten vissen om vervolgens terug
naar de kant te zwemmen, op naar de volgende
poging. Deze mensen hebben op deze dag in
ieder geval een stevig potje gezwommen en
mogen voorlopig de bezoekjes aan de fitness-
school gerust overslaan. Overigens waren de
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mensen die de eerste bocht wel bereikten en
daar pas faalden er nauwelijks beter van af:
hoewel ze tot eigen genoegen duidelijk beter
gepresteerd hadden, wachtte ze een lange en
barre voettocht terug naar de startplaats. De
mensen die het goed bekeken hadden, waren
de zogenaamde rondjesmakers. Onvermoeid en
ongestoord kregen zij het voor elkaar om het
hele traject af te leggen. Een hoogtepunt waar
men terecht trots op mocht zijn.

Een ander hoogtepunt op deze avond was de
ontdekking van verborgen talenten bij een van
de (vrouwelijke) Bergsonners.  Deze persoon
voerde tot haar eigen grote verbazing een

surrealistische manoeuvre uit; een stunt waar
menige stuntvrouw ‘u’ tegen zou zeggen. Het
is dat ze het druk heeft bij Bergson, anders
kon ze zo in Hollywood aan de slag.

Na alle inspanningen op en rondom het water
wachtte er voor de deelnemers nog een appe-
tijtelijk belevenis: het diner.  Het waterskiën
had een uitputtende en vermoeiende werking
op de deelnemers, met als gevolg dat het eten
met open armen werd verwelkomd. Voor de
GEWIS-ers wachtte hierna dezelfde lange reis
terug. Dit keer kon men echter al fietsend te-
rug kijken op een zeer geslaagde avond, een
gedachte die de lange terugreis een stuk aange-
namer maakte.

Watersporten bij Loosdrecht

 Hugo Jonker — GEZWEM

Vrijdag 16 mei begon voor zowel de
commissie als de deelnemers avon-
tuurlijk. Na het nodige gedoe met
de bus - er reed alleen een 9
persoons busje, en dat voor maar

40 man - was uiteindelijk iedereen
aangekomen. Het feest kon begin-

nen, want iedereen was binnen!

In tegenstelling tot voorgaande afleveringen had
de commissie dit keer een eiland, compleet met
woonboot en keuken, gehuurd. Vrijdagavond
werd er nog een beetje gezeild. Later verrasten
de heren van de Hongco de deelnemers én de
commissie met heerlijke gefrituurde snacks.
Het kampvuur werd opgestookt, de sterke ver-
halen kwamen los en er werd actief gezongen.
Vanzelfsprekend waren er weer een aantal
mensen aanwezig die een vuurshow wegga-
ven. Al met al een prima begin dus.

Na het nachtzeilen en een korte nachtrust werd
er actief gezeild, gekano’d, gesurft, gezwom-

men en gevoetbald. Huub gaf nog surflessen,
maar Denis stak er niet echt veel van op. Een
aantal schippers heeft nog de nodige truuks
proberen uit te halen. De gehuurde zeilboten
bleken een pietseltje minder wendbaar dan de
meeste schippers gewend waren, maar er zijn
natuurlijk geen ongelukken gebeurd.

Zeilwedstrijd
Na het avondeten (chili con carne en tomaten-
soep) had de commissie wederom een verras-
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sing in petto: een heuse zeilwedstrijd. Er de-
den 5 teams mee. Al voor de start was het
wedstrijdveld uiteen geslagen. Het team van
Michelle & Rogier was als eerste bij de eerste
boei. Het traject naar de tweede boei bleek
bezeild te zijn - wat betekende dat er geen
kruisrak in de wedstrijd lag. De echte kunsten
van de schippers kwamen hier bovendrijven.
En terwijl (de boot van) Michelle & Rogier
hun voorsprong op Huub & Judith constant
hielden, hadden Ward, André en Eefje de moed
al verloren na hun beroerde start en hebben zij
een extra rondje rond boei één gevaren.

Na het ronden van de tweede boei ging de boot
van Michelle & Rogier links om “de Meent”
heen. Huub & Judith, die tweede lagen, gokten
erop dat rechtsom sneller zou zijn. Ondertus-
sen liep de boot van Ward, André en Eefje
alsnog langzaam in op de boot van Johan en
Denis. Johan en Denis lagen nog voor op de
boot van Thijs (Ebben), maar die was hun al
tot op de spiegel genaderd. Het zag ernaar uit
dat de wedstrijd een spannend einde ging krij-
gen.
En inderdaad, de boot van Huub & Judith was
al achter het eiland vandaan, toen de boot van
Michelle & Rogier aan de andere zijde ver-
scheen. Huub & Judith lagen nog wel achter,
maar ze leken harder te gaan...

Terwijl deze boten naar de finish zeilden, ver-
schenen de andere drie boten achter de boot
van Michelle & Rogier. Ook dit lag niet ver
meer uit elkaar, maar aangezien ze dezelfde
koers voeren was er misschien niet veel te win-
nen...

Ondertussen kwamen de eerste twee boten aan
bij de finishlijn. Op de finishlijn versloeg de
boot van Huub & Judith met 40 cm verschil de
boot van Michelle & Rogier. Even later kwa-
men de overige drie boten aan bij de finish. Ze
zaten elkaar op de huid, met nog 40 meter te
gaan was het plots weer een open wedstrijd

geworden!
Uiteindelijk wist Johan vlak voor Thijs en Ward
zijn boot over de lijn te zeilen. Thijs volgde op
een centimeter of 10, Ward op een centimeter
of 15.

Na alweer een gezellige avond met wederom
hapjes van de heren van de Hongco en een
(voor sommigen korte) nachtrust was de laat-
ste dag aangebroken. Er werd ‘s ochtends nog
wat gezeild, daarna begon de grote schoon-
maak van het eiland. Toen dat achter de rug
was zijn de boten en de deelnemers terug naar
de verhuurder gebracht. Helaas bleek het niet
mogelijk om een fatsoenlijke bus te regelen,
dus moesten er weer 40 man wachten op 9-
persoonsbusjes. Gelukkig had de NS voor de
commissie een goedmaker in petto: op
Hilversum Centraal stond de intercity naar
Eindhoven te wachten. En dat was dan wel
weer fijn.
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In pursuit of simplicity

Thijs Janssen

Een nieuwe rubriek in de Supremum!
In de komende uitgaven zullen wij
elke keer een artikel van prof. dr.
Edsger W. Dijkstra plaatsen. Profes-
sor Dijkstra is een van de meest be-
kende informatici aller tijden. Hij
werd vooral beroemd met zijn
ideeën over gestructureerd pro-
grammeren.

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). Helaas is Dijkstra
vorig jaar overleden aan de gevolgen van kan-
ker.

Gestructureerd werken en denken was niet het
enige dat Dijkstra hoog in het vaandel had. Hij
was ook een groot tegenstander van onnodige
complexiteit en streefde altijd naar een zo groot
mogelijke eenvoud en elegantie in zijn oplos-
singen. Programmeermethoden die zich niet aan
deze eenvoudige regels hielden werden fors be-
kritiseerd door hem. Zo was hij fervent tegen-
stander van het gebruik van het “GOTO” state-
ment in programmeertalen, aangezien deze de
navolgbaarheid van de programmacode niet ten
goede komen. Het artikel “GOTO statement
considered harmful”, wat hij in 1968 schreef,
wordt over het algemeen gezien als het begin
van de beweging naar ontwikkeling van be-
trouwbare software.

Zijn ideeën schreef hij immer met vulpen op in
de zogenaamde EWD’s. De inhoud varieerde

van zijn mening over een bepaald onderwerp
of een reisverslag tot afleidingen en bewijzen
van algoritmes. Op deze manier wist hij de
computerwetenschap uit te breiden met bij-
voorbeeld de termen seperation of concerns,
dining philosophers en semaforen.

In 1972 ontving hij de Turing Award voor zijn
bijdrage aan de informatica. Deze prijs wordt
als equivalent van de Nobelprijs voor de In-
formatica beschouwd.

Enkele van zijn EWD’s zullen in de komende
uitgaven van de Supremum te lezen zijn. Dit
maal is gekozen voor EWD 831: “Why
numbering should start at zero”.

in
 p

u
rs

u
it

 o
f 

si
m

p
li
c
it

y



23



supremum 1, jaargang 36

24



25



supremum 1, jaargang 36

26

Helaas viel de hoe-
veelheid leuke spam
die ik heb gekregen
erg tegen de laatste
tijd, maar niet ge-
treurd. Na enig
zoekwerk heb ik wel
weer wat weten op
te duiken dat het

lezen waard is, wel in het Engels
trouwens. Iedereen die nu
denkt:”He, van die mailtjes heb ik
er ook nog”, nodig ik bij deze van
harte uit om ze op te sturen naar
supremum@gewis.nl.

Three men were standing in line to get into
heaven one day. Apparently it had been a
pretty busy day, though, so Peter had to tell
the first one, “Heaven’s getting pretty close
to full today, and I’ve been asked to admit
only people who have had particularly horrible
deaths.So what’s your story?”

So the first man replies: “Well, for a while I’ve
suspected my wife has been cheating on me,
so today I came home early to try to catch her
red-handed.As I came into my 25th floor apart-
ment, I could tell something was wrong, but
all my searching around didn’t reveal where
this other guy could have been hiding.Finally,
I went out to the balcony, and sure enough,
there was this man hanging off the railing, 25
floors above ground!By now I was really mad,
so I started beating on him and kicking him,
but wouldn’t you know it, he wouldn’t fall
off. So finally I went back into my apartment
and got a hammer and starting hammering on
his fingers.Of course, he couldn’t stand that
for long, so he let go and fell — but even after
25 stories, he fell into the bushes, stunned but

Bij de hemelpoort

Remco Beckers

okay.I couldn’t stand it anymore, so I ran into
the kitchen, grabbed the fridge and threw it
over the edge where it landed on him, killing
him instantly.But all the stress and anger got
to me, and I had a heart attack and died there
on the balcony.”

”That sounds like a pretty bad day to me,”
said Peter, and let the man in.
The second man comes up and Peter explains
to him about heaven being full, and again asks
for his story.

”It’s been a very strange day.You see, I live on
the 26th floor of my apartment building, and
every morning I do my exercises out on my
balcony.Well, this morning I must have slipped
or something, because I fell over the edge.But
I got lucky, and caught the railing of the balcony
on the floor below me.I knew I couldn’t hang
on for very long, when suddenly this man burst
out onto the balcony.I thought for sure I was
saved, when he started beating on me and
kicking me.I held on the best I could until he
ran into the apartment and grabbed a hammer
and started pounding on my hands.Finally I
just let go, but again I got lucky and fell into
the bushes below, stunned but all right.Just
when I was thinking I was going to be okay,
this refrigerator comes falling out of the sky
and crushes me instantly, and now I’m here.”

Once again, Peter had to concede that that
sounded like a pretty horrible death.

The third man came to the front of the line,
and again the whole process was
repeated.Peter explained that heaven was full
and asked for his story.
”Picture this,” says the third man, “I’m hiding
naked inside a refrigerator...”
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Op 2 mei werd door de Activiteiten
Commissie de jaarlijkse ouderdag
georganiseerd. Hieronder een ver-
slag van twee deelnemende ouders.

Omdat wij, als ouder van een stu-
dent, geen idee hadden van wat
onze zoon op de universiteit be-
leeft, leek het ons een goed idee
om hieraan deel te nemen.

Om 10.00 uur waren wij aanwezig in de
ontvangstruimte Voorhof (Auditorium). Hier
maakten wij, onder het genot van een kopje
koffie of thee, kennis met andere ouders die
om dezelfde redenen hier naar toe gekomen
waren.  Bij het inschrijven ontving ieder een
bepaalde kleur programma overzicht. De kleur
van het programma gaf aan in welke groep het
middagprogramma (grafenpracticum) bijge-
woond kon worden.

Na de koffie en thee werden we verzocht naar
AUD 2 te gaan. Hier volgde een kort welkomst-
woordje door een van de GEWIS-medewer-
kers. Daarna vervolgde professor H. van Til-
borg met een ́ college´ over de wiskundige be-
nadering over het beveiligen van internet-
verkeer. Na een korte pauze ging dr. S. Mauw
verder met een ́ college´ over hetzelfde onder-
werp, maar dan bekeken vanuit de informatica-
kant. Onzes inziens een geslaagde combinatie
van deze twee colleges. Dit omdat het een on-
derwerp betrof die iedereen, die wel eens via
internet besteld c.q. bankiert, aanspreekt. Ook
de gedachte achter het beveiligen van internet-
verkeer, de eenvoudigste oplossing is meestal
de beste, keep it simpel (KIS).

Aansluitend een goed verzorgde lunch, waar
naar ons idee ook diverse andere studenten

letterlijk een graantje van meepikten, gingen
we verder met het grafenpracticum. Iedere
groep kreeg van een student uitleg over wat
grafenpracticum inhoudt. Vervolgens werden
er enkele opdrachten hierover verstrekt en be-
handeld. Ook werd toegelicht van wat men er
in de praktijk mee kan doen. Voor de liefheb-
bers en geïnteresseerden interessante stof.

Na dit grafenpracticum ging iedereen weer naar
AUD 2. Hier vertelde ir. Harm van Beek, een
afgestudeerde student uit de pré-laptop pe-
riode, hoe hij destijds zijn studie ervaren had.
Momenteel heeft hij een eigen bedrijf, welke
hij nu parttime runt en is hij nog bezig met een
promovendusstudie op de TU-E. Dit is bij de
TU een uitzondering omdat een dergelijke stu-
die normaal een voltijds studie is.

Hierna volgde een woordje van Thijs Janssen,
voorzitter van GEWIS. Dit jaar was hij, van-
wege zijn voorzitterschap, vrijgesteld van zijn
studieverplichtingen. Echter het komende stu-
diejaar moet hij weer gewoon gaan studeren.

Ter afsluiting gingen we groepsgewijs naar het
GEWIS-honk om deze dag met een drankje en
pannen vol chips af te sluiten. Aan het begin
van deze borrel strikte Niek (onze
grafenpracticum-begeleider) ons om een
woordje te schrijven over deze dag.

Onze indruk over deze dag is zeer positief en
bedanken GEWIS voor de uitstekende organi-
satie.

Verslag van de Ouderdag 2003

Petrie en Hans van Schayk
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De zomervakantie is
inmiddels weer ach-
ter de horizon ver-
dwenen en zowaar
staat er weer een
nieuw collegejaar
voor de deur. In te-
genstelling tot an-
dere individuen op

de aarde, bestaan er voor een stu-
dent niet een, maar meerdere gele-
genheden in het jaar om goede
voornemens te maken. Niet alleen
met nieuwjaar spannen wij ons na-
melijk in om ijzersterke voornemens
te maken, ook de aanvang van tri-
mesters wordt door velen onder ons
gebruikt om dergelijke voornemens
te maken.

Opvallend genoeg hebben deze voornemens
meer betrekking op de studie in kwestie.  Kre-
ten als “Dit trimester ga ik alle colleges vol-
gen!”, “Ik ga meer tijd in mijn studie steken en
minder vaak feesten!” of “Dit jaar ga ik alsnog
mijn P halen!”, vliegen me rond deze periodes
keer op keer om de oren. Op zich niet ver-
keerd allemaal, laten we dat voor op stellen.
Wat ik echter mis zijn identieke vastberaden
voornemens, maar dan meer in de trend van
“Dit jaar ga ik meer sporten!’. Deze observa-
tie was voor mij o.a. de aanleiding om dit stukje
te gaan schrijven.

Dat dit stukje in de Supremum verschijnt, het
verenigingsblad voor wiskunde en informatica
studenten, is niet helemaal per toeval; met alle
respect, maar de gemiddelde wiskunde- of in-
formatica-student staat toch niet echt bekend
als de meest fanatieke sporter. Maar wees ge-
troost, daar kan en zal verandering in gaan ko-

Verstandige studenten sporten regelmatig!

Ibrahim Bokharouss

men. Het belang van regelmatig sporten is bij
ons allen bekend (bewust of onbewust). Maar
gezien de situatie, lijkt het mij niet kwalijk om
het nog eens onder de loep te nemen. Dit keer
echter vanuit het perspectief van een student,
een informaticastudent wel te verstaan.

Om te beginnen bouwt men door regelmatig te
sporten een betere weerstand op tegen ziektes
en infecties, men vermindert de kans op kwa-
len als hart- en vaatziekten, en niet te vergeten
vermindert men hiermee ook nog eens zijn of
haar vet- en cholesterolgehalte. Regelmatig
sporten zal er toe leiden dat men zich zowel
geestelijk als lichamelijk fitter gaat voelen. Vol-
gens sommige fysiologen heeft het nalaten van
voldoende lichaamsbeweging vergelijkbare ef-
fecten op de levensduur als het roken van 10
sigaretten per dag of 10 procent overgewicht.
Overigens, het feit dat de gemiddelde student
maandelijks nogal wat alcohol naar binnen weet
te werken maakt het belang van het regelmatig
sporten alleen maar groter.

Een andere interessante en tegelijkertijd onbe-
twistbare feit is dat sporten, in tegenstelling
tot vele andere vrijetijdsbestedingen, een ware
tijdsinvestering is. Niet alleen leidt het op lan-
gere termijn tot een expansie van de levens-
duur, ook op korte termijn is het een aantoon-
baar lucratief tijdsinvestering. Wie regelmatig
sport zal namelijk merken dat de taken uit het
alledaagse leven efficiënter (lees: in minder tijd)
uitgevoerd kunnen worden. Zo zal ook het stu-
deren makkelijker en soepeler verlopen. Ver-
der zullen verschijnselen van vermoeidheid
minder vaak om de hoek komen kijken, waar-
door we ook nog eens langer door kunnen gaan.
Sporten levert je dus langere dagen op, wat
vooral voor studenten aantrekkelijk zal klin-
ken. Studenten die roepen dat ze geen tijd heb-
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ben voor het sporten bekijken het dus ver-
keerd: sporten levert je juist tijd op!

Je bent nooit te jong of te oud om met sporten
te beginnen. Een slechte conditie? Als je (weer)
gaat bewegen zal je algemeen duurvermogen
snel toenemen. Je zult dus snel de voordelen
van het regelmatig sporten gaan ervaren. Het
is wel aan te raden om een sport te kiezen die
je fijn vindt en die goed bij je leefstijl past. Je
hoeft niet meteen aan technische sporten als
tennis, voetbal of volleybal te denken. Spor-
ten als joggen, fietsen, zwemmen en fitness
zijn uitstekende alternatieven. Let wel op dat
er ook negatieve effecten kunnen ontstaan.
Deze hebben vooral betrekking op de over-
belasting: tijdens het sporten moet je jezelf
niet tot het uiterste dwingen. Zorg ook altijd
voor een goede warming-up. Hierdoor vermijd
je onnodige blessures

Resteert een voor vele onder ons interessante
vraag: alcohol direct na het sporten, is dat wel
een goed idee? Na (intensief) gesport te heb-
ben, is het belangrijk om zo snel mogelijk de
verbruikte energie en het vochtverlies aan te
vullen. Alcohol is hiervoor niet de goede op-
lossing omdat het weinig bruikbare energie
bevat en door zijn dehydraterende werking
eerder het vochtverlies doet vergroten dan aan-
vullen. Houd het daarom op enkele glazen
water, fruitsap of sportdrank. Voor mensen
die hier absoluut geen heil in zien, is er geluk-
kig een troost: alcoholvrij bier.

Tot slot wil ik melden dat we de mogelijkheid
hebben om gebruik te maken van de geweldige
TU/e-sportkaart. Maak hier nuttig gebruik van
en leg daarmee de basis voor een gezond(er)
leven!

Infima

Heb je ook iets leuks gehoord, bijvoorbeeld tijdens college of een
borrel? Meld het via infima@gewis.nl!

Na de borrel bij het opruimen. Roel over zijn tentamen op vrijdagochtend:
"Ik zet mijn wekker niet en als ik dan niet op tijd wakker wordt, ga ik gewoon niet!"

Reniers tijdens college procestheorie: "Waarom is het toch altijd lawaaierig wanneer ik praat
en stil wanneer ik niet praat".

"Blokhuis tegen zijn zoontje van 7: Wat is honderd maal honderd?
Zoontje: Tienduizend
Blokhuis: En hoe kom je op dat antwoord?
Zoontje: Gokken......."

De Graaf: "Vroeger had ik boldriehoeksverglijkingen in mijn agenda staan, tegenwoordig heeft
men daar alleen nog maar blote vrouwen in staan."

Marc de Rooij: "Tafelvoetballers zijn echt van die asociale mensen, die lopen halverwege een
gesprek weg om te gaan tafelvoetballen. Oh, ik moet weg, ik word gebeld."

De Graaf: "Het enige verschil tussen jullie en mij is dat ik beter kan doen alsof ik het snap dan
jullie."
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Ik werd onlangs verrast door een
e-mail van de supremum. Ik dacht
dat kan toch niet voor mij zijn! Het
zal wel verkeerd gestuurd zijn ofzo.
Maar nieuwsgierig als ik was, toch
even het mailtje doorgelezen.

En warempel, het was wel voor mij! Ik werd
gevraagd voor de “In the spotlight”, maar er
worden toch alleen mensen gevraagd voor “In
the spotlight” die interessant waren? Ben ik
daar ook een van???  Blijkbaar wel. Maar ik
ben helaas geen goede schrijver, dus heb ik
iemand erbij gehaald voor “In the spotlight”,
genaamd ThomasD. Van hem wist ik dat hij
wel eens dingetjes schreef, dus daarom belde
ik hem op.

ThomasD: Hee JoeJoe!
JoeJoe:  Hallo ThomasD!
ThomasD: En, alles okay?
JoeJoe: Jawel hoor, maarreh Thomas ik heb
een vraag voor jou. Ik werd door de Supremum
ge-emailed om in de nieuwe rubriek “In the
spotlight” te schrijven. Maar ja je kent me, ik
kan niet zo goed schrijven.
ThomasD: In the spotlight? Ben jij zo inte-
ressant dan?
JoeJoe: Daar verbaasde ik me ook al over.
Maar ze vragen me iets te schrijven waar jij
ook veel van afweet.
ThomasD: Ah! Demos?

JoeJoe: Juist ja, ga je mij erbij helpen? Dan
komen we allebei in de supremum.
ThomasD: Haha! Jij dacht van, die Thomas
kan best wel een stukje aan elkaar breien ze-
ker. Jaja, tactisch. Maar wat gaan we dan ver-
tellen?
JoeJoe: Ik weet het niet precies, maar het lijkt
me leuk om onder andere te vertellen van onze
ervaringen met demos.
ThomasD: Mmm, dat kan wel denk ik. Dus
min of meer over wat we afgelopen jaar alle-
maal gedaan hebben?
JoeJoe: Ja, zoals dat we de eerste drie weken
elke woensdag met onze eigen jaarclub gingen
eten bij demos en daarna lekker gingen
naborrelen.
ThomasD: Ja, dat was nog in de tijd dat we
niemand kenden bij Demos. Dat is nu wel an-
ders...
JoeJoe: Raar dat we in zo’n korte tijd zoveel
mensen hebben leren kennen, niet?
ThomasD: Tja, dat krijg je ervan als twee à
drie keer per week aan de bar hangt...
JoeJoe: hahahahaha, alcoholist!
ThomasD: Ja ja, lach maar. Ik kan me van jou
ook nog enkele bezopen avonturen herinne-
ren. Zoals tijdens die SK-week, toen de bar de
hele week open was.
JoeJoe: Ja, haha, het was me wel een weekje.
Ik was om 1 uur ‘s middags al goed beschon-
ken. Tenminste dat is wat ik me kan herinne-
ren.

In the Spotlight

...met: Joejoe Wong
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Misschien heb je altijd al willen weten wat de kerels of dame van de BAC (BAr

Commissie) nog meer doen dan zuipen. Of wat onze voorzitter doet met z’n vrije

tijd. Of van welke andere sport- of studentenverenigingen andere GEWIS-leden

nog meer lid zijn? Dan is dit de rubriek voor jou! Iedere Supremum zal hier namelijk

een GEWIS-lid uitweiden over zijn leven naast GEWIS. Inderdaad, alleen interes-

sante mensen komen aan het woord, want schrijven over ‘laptoppen’ is absoluut

verboden. Denk je dat jij ook leuk en interessant genoeg bent, laat het de redac-

tie weten en misschien sta jij hier volgende Supremum wel!
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ThomasD: Maar als we dit allemaal gaan ver-
tellen denken de mensen die dit lezen dat
Demos alleen maar een zuipvereniging is. En
die indruk moeten we natuurlijk niet wekken!
JoeJoe: Nee natuurlijk niet, er zijn nog genoeg
activiteiten bij Demos die niks te maken heb-
ben met zuipen.
ThomasD: Zoals het zeilweekend bijvoor-
beeld!
JoeJoe: En het zweefvliegen!
ThomasD: Precies! En het... eh... of het... eh...
JoeJoe: Volgens mij wordt er bij de meeste
dingen toch wel bier gedronken
ThomasD: Waarschijnlijk wel ja. Maar dat
zorgt er natuurlijk voor dat de dingen die we
doen nog veel leuker worden.
JoeJoe: Maarruh genoeg over drinken. Word
jij volgend jaar eigenlijk nog actief bij Demos?
ThomasD: Ja best wel. Ik ga in de Redax, zeg
maar zoiets als de supremum, maar dan voor
Demos, en wat nog cooler is: ik word jaarclub-
pappa!

JoeJoe: Heb je daar wel genoeg tijd voor? Denk
aan je studie, kerel!
ThomasD: Mwoah, dat valt best wel mee.
Volgens mij heb ik mijn P wel gehaald. Dat zal
volgend jaar ook wel goed gaan.
JoeJoe: Ach ja, we zullen wel zien. Maar over
dat stukje voor in de supremum.
ThomasD: Ik weet het ook niet. Is het mis-
schien leuk om te vertellen dat vorig jaar acht
eerstejaars informatici lid van Demos zijn ge-
worden?
JoeJoe: En twee tweedejaars. Nee dat is niet
boeiend denk ik.
ThomasD: Maar wat zetten we er dan in?
JoeJoe: Eh, die dingen waar we het zonet alle-
maal over hebben gehad?
ThomasD: Okee. Doe dat dan maar. Volgens
mij wordt het een heel boeiend stukje.
JoeJoe: Right. Hee maar ThomasD, ik zie je
nog wel eens he?
ThomasD: Zekers. Succes met je verhaaltje!
JoeJoe: Zal wel lukken. Houdoe!
ThomasD: Hojje!

Tja, aangezien ik echt geen goede schrijver ben
heb ik maar mijn telefoongesprek met
ThomasD opgeschreven. Er is natuurlijk veel
meer te vertellen over demos dan waar ik met
ThomasD over gehad heb. Als je toch enigs-
zins geïnteresseerd bent over mij (of demos),
dan kun je nog altijd bij de borrel bij GEWIS
nog wat aan mij vragen. Tot bij de borrel!

Uit de programmacode van een eerstejaars:
;readln
;readln
;readln
;readln {Dit is stom, maar anders werkt het niet...}

Eefje wil bij Richard op schoot gaan zitten
Richard: "nee, ik heb allemaal harde dingen in mijn broek zitten"

Infima
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Maandag
Maandag 18 augustus was het dan eindelijk
zover, de intro zou beginnen. Met zijn allen in
het auditorium luisterden we aandachtig (nu
nog wel) naar wat de rector ons te vertellen
had. Nadat we nog een praatje hadden gehad
voor wiskunde/informatica werden we in
groepjes ingedeeld. Ons groepje, de winter-
wortels, had al snel een plekje in het gras ge-
vonden om elkaar alvast een beetje te leren
kennen. Onze papa en mama (Eefje en Richard)
hadden wat leuke spelletjes voor ons in petto
(sla degene wiens naam wordt geroepen is best
moeilijk!) en het was al snel weer tijd om te
gaan lunchen.

Daarna kreeg ieder groepje een rookworst en
een zak ijsklontjes, die je dan moest proberen
te ruilen voor iets waardevollers. Na anderhalf
uur waren wij wel tevreden met een beeld-
scherm en een heeeeel gaaf fietsje (klein, zilver
en met rode velgen), hiermee zouden we vast
winnen! Maar toen we (na een uur op de bank
zitten bij GEWIS) de andere groepjes zagen
aankomen met bijvoorbeeld een computer die
alleen het beeldscherm mistte en vele film-
posters “dumb & dumber” begonnen we toch
een beetje te twijfelen!

INTRO 2003

Nieke (met mentale ondersteuning van Rian en Marjan)

Nadat we bij demos hadden geBBQd en even
naar huis waren geweest gingen we naar de
bunker. We zijn eigenlijk de hele avond bij
demos geweest, daar was een schuimparty in
de kelder.

Dinsdag
Dinsdag begonnen we de dag weer met een
heeeerlijk ontbijt.  ‘s Middags gingen we naar
de sportmarkt bij het sportcentrum. Hier werd
de introcursor uitgedeeld waarin een klein zil-
ver fietsje met rode velgen als vermist werd
opgegeven... die hadden we al eens eerder ge-
zien! Als snel bleek dat cheops het fietsje te-
rug wilde en bereid was er iets voor te doen! Er
werd onderhandeld binnen onze groep en uit-
eindelijk werd er besloten dat het cheops-be-
stuur een fiets zou poetsen met een cheops
shirt en een GEWIS shirt aan. Nadat ons
groepje een erg verkorte ‘speurtocht’ had ge-
daan arriveerden langzaam de bestuursleden
van cheops. In eerste instantie wilden zij niet,
hun trots liet het niet toe, maar uiteindelijk
bleek het fietsje toch meer waard dan de trots.
Zo werd de fiets (aan één kant?!) dan ook blin-
kend schoon!
‘s Avonds vonden er trainingen plaats. Ik deed
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(natuurlijk) met ISIS (=schaatsvereniging) mee,
maar ik was de enige eerstejaars??? Volgens
mijn hebben de isis-leden niet goed hun best
gedaan op de sportmarkt! Omdat de barbecue
pas om 18.00 u zou beginnen (en de sport-
training ook) zou ik daarna gaan bbqq, maar
toen ik eraan kwam bleek heel mijn groepje al
te zijn verdwenen :-( ! Gelukkig had ik binnen
no-time drie adoptieadresjes gevonden.  Om
kwart voor tien was ons groepje weer com-
pleet om naar het ontzettend interessante ver-
haal van de studentenverenigingen te luiste-
ren. (zelfs Marjan, die nu al diehard corpslid
is, is na enige tijd weggelopen!)

Daarna met zijn allen weer naar de bunker,
wat weer erg gezellig was! We zijn deze keer
niet alleen bij demos geweest, eerst bij de AOR,
maar daar was het onmenselijk druk! Later nog
bij ‘t corps en bij ‘t ESKafé. (is dat echt van
Eindhovense Studenten Kerk???)

Woensdag
Woensdag was er een sporttoernooi georgani-
seerd. Mijn groepje had hartstikke veel zin om
te gaan volleyballen en de eerste wedstrijd
werd dan ook met 25-0 gewonnen :-) ! Tijdens
de wedstrijden was iedereen erg gemotiveerd,
maar ertussenin. In ieder geval hebben bepaalde
mensen flink bijgeslapen! (en andere nog niet
:-( )

‘s Avonds werd er een heerlijke maaltijd geser-

veerd bij papa Richard thuis. (gaaf huis hoor
en heerlijk gegeten!) Helaas kon mama Eefje
niet mee-eten omdat ze achter de bar moest
staan bij GEWIS.

Om half 10 werd er bij GEWIS verzameld voor
het begin van de kroegentocht op
Stratumseind. De kroegentocht begon bij “van
Putten” waar er een tuinslang op de bar werd
gelegd en wie er het langst bleef drinken won
een kan bier. Hier werd natuurlijk helemaal niet
bij vals gespeeld?! (tong op het gaatje druk-
ken) Hierna volgde café Thomas, waar (vol-
gens mij door het groepje met de oranje hesjes)
een fantastische dansvoorstelling werd gege-
ven op het grote podium. Gevolgd door een
limbodans wedstrijd. (met wel 4 deelnemers!)

In de Stunt vonden we helemaal achterin een
hoekje waar we konden staan (en dansen!) zon-
der omver gebeukt te worden! Hier konden
mama Eefje en tante Karin even helemaal uit
hun dak gaan!

Donderdag, de dag dat we niet zouden gaan
slapen!
We stonden te wachten op het station op een
bepaald persoon, we zullen geen namen noe-
men, maar deze persoon was in de middag wel
behoorlijk uitgeslapen (In tegenstelling tot an-
deren)! Uiteindelijk zijn we toch maar vertrok-
ken en gingen op weg naar de Effenaar. Daar
werd het ontbijt geserveerd en kregen we een
mooi ochtendconcert om langzaam wakker te
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worden. Vervolgens won een van onze wis-
kunde-meiden per ongeluk de popquiz! Hier-
door werd ze verplicht een jaar lang lid wor-
den van de eindhovense bibliotheek. Daarna
naar de Pathe, om alle leuke voorstukjes van
de nieuwste films te bekijken. En Marjan kreeg
een serenade van de tuna’s waar ze niet zo blij
mee leek maar diep van binnen wilde ze maar
al te graag dat ze werd teruggetrokken op zijn
schoot! Tijdens de lunch waren de meiden zeer
geïnteresseerd in de levensgrote poster van
Orlando Bloom!

‘s Middags kregen we een korte voorstelling
van doppio en footloose (homo’s) met daar-
opvolgend de cabaretier Leon. Hij speelde fan-
tastisch in op het publiek, menigeen werd flink
in de zeik gezet. (gelukkig hadden wij geen
oranje polo’s of rode lampjes :-D) Daarna met
zijn allen naar het stadhuisplein (om snel wat
lauw bier naar binnen te werken want het was
al bijna tijd om te gaan eten). Wij gingen eten
bij centraal. Het eten was heerlijk, alleen het
pianospel konden de meesten niet echt waar-
deren.
Nadat we even naar GEWIS (of naar huis)
waren geweest kwamen we rond half 9 aan bij
de bunker, maar daar was nog niet zoveel te
doen. Toen PocoLoco het podium betrad kwam
het publiek al snel in beweging. Bij de teddy-
beren race stond ik natuurlijk weer verkeerd,
bij de cantus kwam er nog knuffelberenvulling
uit mijn haren.  Midnight Run (in demos) had

zoveel publiek dat, hoewel we maar 2 meter
van de bar afstonden, we geen bier konden
halen, maar dat hadden er wel voor over! Na-
dat we wederom bij eskafé hadden rondge-
hangen zouden we om 7 uur bij GEWIS ver-
zamelen. Al snel werd er besloten om een
film te gaan kijken die goed bij het thema van
de intro aansloot, ICE AGE werd helaas door
velen voor een groot deel gemist. Ook de lunch
werd door sommigen gemist en dat werd min-
der op prijs gesteld!

Hoewel wij dachten een heel stoer
introgroepje te hebben bleek later toch dat
wij heel wat watjes in ons groepje hadden:
meer dan de helft ging niet mee naar de
cantus!!!! Deze zes mensen weten niet wat
ze gemist hebben!!! We hebben allemaal eerst
even voor Marjan geduimd zoals we beloofd
hadden (???) en daarna kwamen al snel de
biergevechten op gang, onder een luid ge-
schreeuw van .TEMA is kut!.. Het meezin-
gen ging wat moeilijker, (ik was mijn boekje
vergeten) maar al snel waren alle andere boek-
jes omgetoverd in een soort van papier-bier-
maché. (Behalve die van Xavier, volgens mij
heeft er iemand veel te weinig bier over zich
heen gekregen!) Na de cantus ben ik (na een
hete douche) in bed gekropen, van het slot-
feest in de bunker heb ik dus niet al teveel
meegekregen.

Ik wil nog even kwijt dat ik een super intro
gehad heb, en dat ik al uitkijk naar de Flup!
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Vrijwel alle vereni-
gingen die door stu-
denten bestuurd
worden (studie-
verenigingen, sport-
verenigingen en
s t u d e n t e n -
verenigingen) wis-
selen eenmaal per

jaar van bestuur. Om deze wisse-
ling te vieren worden de andere ver-
enigingen uit dezelfde stad (nicht-
jes) en van dezelfde studie uit de
rest van Nederland (zusjes) uitge-
nodigd op een receptie. Beter be-
kend als de constitutieborrel.

Aangezien dit fenomeen bij sommigen nog
onbekend is, zal ik het in het kort even uitleg-
gen. Bij een constitutieborrel komen andere
verenigignen dus langs om het nieuwe bestuur
te feliciteren. Hierbij nemen zij meestal een
cadeau mee. Dit cadeau is vaak volkomen nut-
teloos. Voorbeelden: een monitor, printer,
kerstboom, een boek, Heineken-bier houdbaar
tot 2 jaar geleden. Bij dit cadeau houdt de voor-
zitter van de vereniging een bralverhaal over
hoe geweldig dit cadeau wel niet is. Het nieuwe
bestuur zegt dan dat ze heel blij zijn met het
cadeau en vervolgens wordt er een glaasje op
gedronken. Omdat er meestal behoorlijk veel
besturen langskomen, krijgt het nieuwe bestuur
net zoveel glaasjes aangeboden; iets dat de
meesten niet gewend zijn.

De allereerste constitutieborrel waar wij als
nieuw bestuur naar toe mochten was van
Christiaan Huighens, van de wiskunde- en
informaticafaculteit in Delft. Er was ons wel
een en ander verteld over Delft, maar, zo bleek,
toch niet voldoende. We vertrokken namelijk

Geconstitueerd. Proost!

Wouter Verheijen, vice-voorzitter

in ons nette pak, iets dat normaal is in Eind-
hoven. Zo niet in Delft. Daar gaan ze namelijk
tegen je aan duwen, pakken ze je cadeau uit
handen, gaan ze op de grond liggen “brassen”,
scheuren ze hun eigen receptieboek aan flar-
den, wordt sowieso alles gesloopt,  en is het
niet ongebruikelijk dat je pak scheurt. Tja,
Delftse tradities heet dit...  (Overigens hebben
we het er zonder kleerscheuren vanaf gebracht.)

Dinsdag ben ik meegegaan met onze voorzit-
ter naar een vergadering van de Federatie van
Studieverenigingen Eindhoven (FSE). Hier zijn
de voorzitters van alle studieverenigingen van
de TU aanwezig. Men drukte ons op het hart
dat er verantwoord alcohol gebruikt (gebruikt
betekent overigens opgedronken en niet weg-
gesmeten zoals bij de cantus!) dient te wor-
den. De volgende dag kon CHEOPS bij de con-
stitutie van het nieuwe bestuur laten zien of
ze dit in praktijk konden brengen: de voorzit-
ter kon tegen het einde van de borrel afgevoerd
worden...

Zo stond ik pas geleden in de AOR waar al-
weer twee mensen uit Delft tegen mij aan be-
gonnen te praten. Na wat loos gebral met deze
mensen vroegen zij: “Ben jij lid?”. Uit mijn
niet-begrijpende reactie konden ze natuurlijk
al afleiden dat ik “geen lid ben”. Ze konden vol
trots vertellen dat zij wel lid waren. Ach, voor
even zijn ze wel interessant, maar ik ben toch
blij dat ik ze niet al te vaak tegenkom, die
Delftsche Corpsballen.
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Rik Kaasschieter is sinds 1 augus-
tus hoofd van het onderwijsbureau.
Daarvoor was hij universitair docent
in de numerieke wiskunde. In dit
stukje maken jullie kennis met het
onderwijsbureau.

Alle wiskunde- en informaticastudenten krij-
gen te maken met het onderwijsbureau. Al tij-
dens de intro bezochten jullie de onderwijs-
administratie, waar jullie een studiegids en goede
raad ontvingen van Henny van Keulen.

Zoals jullie weten, is de onderwijsadministratie
gevestigd in HG 6.33. De openingstijden voor
studenten zijn van 11 tot 1 uur, en van 2 tot 3
uur. Op vrijdag is de onderwijsadministratie
gesloten. Op de onderwijsadministratie zijn
werkzaam Henny van Keulen en Jolande
Matthijsse. Zij zorgen ervoor dat jullie
tentamencijfers worden ingevoerd en dat lijs-
ten met uitslagen van tentamencijfers worden
aangemaakt voor de examenvergaderingen. Dit
alles gebeurt voor circa 750 studenten. Mo-
menteel moet er door de wijzigingen in studie-
opzet veel werk verricht worden. Zo stappen
er studenten over van de studie oude stijl naar
de nieuwe bacheloropleiding, en moeten de
behaalde tentamenresultaten worden ingepast
in het bachelorprogramma. Henny van Keulen
en Jolande Matthijsse doen hun uiterste best
de administratie nauwgezet uit te voeren. Er
worden zo’n 6000 tentamencijfers per trimes-
ter ingevoerd! Helaas zijn er soms nonchalante
studenten, die denken dat alles vanzelf gaat.
Dat is niet zo, jullie moeten bijvoorbeeld je-
zelf opgeven voor een tentamen, en voor een
examen. Dit kan via internet. Vragen? Stap tij-
dig naar de onderwijsadministratie!

Er is echter meer dan de onderwijsadministratie.

Het Onderwijsbureau

Rik Kaasschieter

Er werken bij het onderwijsbureau negen men-
sen. Allen ondersteunen zij het onderwijs voor
informatica- en wiskundestudenten, maar ook
het service-onderwijs wiskunde aan andere
faculteiten en het onderwijs aan de tweejarige
AIO’s bij Wiskunde voor de Industrie en
OOTI.  Wat we niet doen is het geven van
onderwijs en het inhoudelijk inrichten van
onderwijsprogramma.s. Dat wordt gedaan door
de docenten resp. opleidingsdirecteuren van
onze faculteit. Wat zoal wel?

Wil Linders heeft zich de afgelopen maanden
intensief bezig gehouden met de aanmeldingen
van buitenlandse studenten voor onze nieuwe
masteropleidingen. Honderden
geïnteresseerden hebben zich via internet aan-
gemeld. Wil Linders heeft zodoende honder-
den CV.s en opleidingsdocumenten verzameld
en doorgesluisd naar de toelatingscommissies.
Allen die werden toegelaten hebben bericht
ontvangen en moesten vervolgens door de bu-
reaucratische molen opdat ze hier daadwerke-
lijk konden gaan studeren. Helaas is de Immi-
gratie- en Naturalisatie Dienst (IND) veel te
langzaam, waardoor niet alle buitenlandse
masterstudenten op 1 september konden be-
ginnen. Nog even geduld dus, maar dan hopen
we circa 40 buitenlandse masterstudenten te
hebben, uit vele landen van de wereld!

Het onderwijsbureau verzorgt de opleidings-
secretariaten van wiskunde resp. informatica.
Om ervoor te zorgen dat een opleiding van
uitstekend niveau is, draait er een flinke pa-
piermolen van beleidsdocumenten. Allerlei ge-
gevens zijn nodig om de kwaliteit van de op-
leidingen te meten en verbeteren. Caroline
Welten en Marianne Herûer verzamelen deze
gegevens en distribueren ze naar de opleidings-
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directeuren en .commissies.

Studieadvies en -begeleiding valt deels onder
het onderwijsbureau. Roel Bloo is studie-
adviseur voor de tweede- en derdejaars
informaticastudenten. De studieadvisering van
de andere studenten valt momenteel niet on-
der het onderwijsbureau. Wellicht wat verwar-
rend voor de organisatie, maar jullie weten vast
wel wie jullie studieadviseur is. Roel Bloo is
ook stagecoördinator voor informatica. Als je
in je vierde jaar stage wil gaan lopen, kan je bij
hem informatie krijgen over mogelijke stages
en de te volgen procedures.

Marjolein Ruijs is verantwoordelijk voor de
roosters, zowel voor colleges en instructies,
als voor tentamens. Zij zorgt ervoor dat jullie
weten wie welk vak wanneer geeft.
Jacob Perrenet is onze onderwijskundige. Hij

denkt na over onderwijsvernieuwing, zodat de
opleidingen eigentijds blijven. Nieuwe
onderwijsvormen, zoals modelleren voor wis-
kunde en OGO voor informatica hebben met
zijn steun vorm gekregen.

Verder zorgt het onderwijsbureau voor
opleidingsgidsen, vakkeninfo op het web,
examenreglementen, aanmaak van diktaten,
enz., enz. We zijn daarbij afhankelijk van vele
anderen. Als je een opleiding ziet als een ma-
chine, dan ontwerpen we die niet, maken we
niet de onderdelen, maar zetten we de machine
wel in elkaar en zorgen we ervoor dat die blijft
draaien. Ons ideaal is een soepel draaiende
machine zonder veel haperingen.

Infima

Heb je ook iets leuks gehoord, bijvoorbeeld tijdens college of een
borrel? Meld het via infima@gewis.nl!

Feijen tijdens het Ontwerp van Programma's en Bewijzen:
"Alles wat goed is, is goed,  en alles wat niet goed is, is een discussiepunt."

Aerts over OGO:
"Ogo groeit steeds, het begint bijna op een echt vak te lijken."

Ter Elst: over het tentamen Fundamentele Analyse 3:
"Als je bij die opgave alleen 'triviaal' had opgeschreven, zou ik dat ook goed rekenen."

Mattheij:
"Je kunt hier willekeurige getallen invullen, zolang het maar nullen zijn!"

Eric over zijn bestuur:
 "Ik heb ze niet gekozen hoor!!"

Denis wordt gevraagd of hij een vrouw van 35 jaar te oud vind:
“Nee hoor, ik ben net een MB spel: 6 tot 66 jaar.”
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Prosit Senior, Prosit Corona!

Martijn Wijffelaars - ACtiviteiten Commissie

Op een mooie woensdagavond
trokken een stuk of 40 GEWIS’ers
naar They en Ontij om zich daar uit
volle borst muzikaal te gaan mani-
festeren op de eerste cantus van
de AC van 2003.

Nadat sommigen een maaltijd genoten hadden
bij They en anderen later aanschoven aan de
lange tafels, was het wAChten op het begin
van de cantus. Iedereen kreeg alvast een LEEG
bierglas voor zich neergezet. Terwijl voor de
normale tafels een tafel stond met daarop 3
reeds gevulde bierglazen.
Toen iedereen voorzien was van een glas, kwam
het praesidium binnen. Drie man sterk met als
voorzitter de senior. Deze legde ons snel nog
even de regels zodat de cantus vrolijk en zon-
der problemen zou verlopen. Zo leerden wij
dat de senior ofwel praesus de voorzitter van
de cantus was en dat wij blijkbaar commones
waren ofwel de corona. Verder waren er nog
regels om de cantus vlotjes te laten verlopen.
Het drinken van bier tijdens het zingen van
liederen was niet toegestaan. En het gebruik
maken van het toilet mocht alleen in de daar-
voor bestemde pauzes of nadat men het had
gevraagd aan de senior door het spreken van
de woorden: ‘Petu tempus’. Als de senior het
dan met ‘habes’ beantwoordde mocht je naar
de WC. De praesus maakte nog duidelijk dat
dit niet alle regels waren, want hij mocht zelf
nog andere regels verzinnen. Op het niet ge-
hoorzamen van de senior zouden bierstraffen
staan.

Daarna begon de cantus met het zingen van
het GEWIS-lied en het Wilhelmus. Tijdens de
cantus, liepen AC-leden rond met gieters vol
met gerstenat om iedereen van bier te voorzien
zodat de keeltjes niet uitgedroogd zouden ra-
ken. Het kon echter niet zo zijn dat we de

cantus straffeloos door zouden komen en al
gauw werden de eerste bierstraffen uitgedeeld
aan ongehoorzame commones. Hieronder wa-
ren de ‘dubbele ad fundum’, het in een keer
leegdrinken van twee bierglazen in een hand en
de ‘windmolen’, het leeggieten van een glas
bier in de mond van de persoon naast je, ter-
wijl je met een paar man in een kring staat.
Tevens was er de ‘bezemsteel’ waarbij je een
bezemsteel door je mouwen hebt en moet pro-
beren twee glazen in je mond leeg te gieten.
Bijna geen van de uitgedeelde straffen werden
uitgevoerd zonder dat er veel bier over de kle-
ren gemorst werd.

De cantus vorderde en waar in het begin wat
minder enthousiast werd mee gezongen, werd
er nou al uit volle borst met groot enthou-
siasme mee gelald met alle hoogstaande liedjes
uit de liederenbundel. Om al dit vocht te ver-
werken werd er vaak om ‘tempus gepetu’d’.
De senior vond zelf blijkbaar dat hij nog niet
genoeg van het goudgele vocht op had en stelde
zichzelf bij hoge uitzondering kandidaat om
ook een bierstraf te ontvangen. Hier werd met-
een gebruik van gemaakt en de senior werd
gevraagd een kikker uit te voeren: vier biergla-
zen staan in een rechthoek, alle glazen moeten
door ad fundum leeggedronken worden en je
moet je van glas naar glas bewegen als een kik-
ker. De senior voerde de straf correct uit en de
cantus ging weer verder.

Daarna vond ook nog het GEWIS-songfestival
plaats om een nieuw GEWIS lied te kiezen.
Een aantal inzendingen van creatieve
GEWIS’ers werden ten gehore gebrACht.
Opvallend aan deze GEWIS-liederen was dat
het woord bier bij hoge frequentie voorkwam.
Na het zingen van de GEWIS-liederen kwam
een einde aan deze cantus. Prosit Senior, Pro-
sit Corona!
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Hieronder noem ik een aantal rede-
nen die met name eerstejaars aan-
dragen om GEWIS-activiteiten te
mijden. Vanzelfsprekend met te-
genargumenten! Plus beknopt
commissieoverzicht. Waarschuwing:
dit verhaal is erg serieus; GEWIS
draait behalve over serieuze dingen,
ook vooral om gezelligheid!

De borrel
(de borrel is iedere donderdag om 16:30 uur in
de GEWIS-ruimte, HG 8.79)

“Ik ken niemand op de borrel.”
    - haal anderen over om ook te gaan kijken,

op de borrel of gewoon tijdens de pauze bij
GEWIS;

    - meld je aan voor een commissie, bijvoor-
beeld

      - de EJC (eerstejaarscommissie; commis-
sie met enkel eerstejaars, plus een begelei-
der)

      - de AC (activiteitencommissie)
      - de BAC (barcommissie)
of doe mee met een ACtiviteit, zodat je nieuwe
mensen leert kennen.

De commissies
(een commissie is een groep leden die een
(vooraf)bepaald doel uitvoeren. Hiertoe ver-
gaderen zij meestal één keer per week.)

“Ik ken geen andere active leden.”
 - Omdat je om de taken van de commissie uit
te voeren toch wat tijd per week kwijt bent,
zul je in en buiten deze tijd heel snel andere
actieve leden leren kennen.

“Het kost teveel tijd.”
 - De meeste commissie vergaderen een keer

Waarom ik niet naar ... ga.

Wouter Verheijen, vice-voorzitter GEWIS

per week, of per 2 weken.
Dit gebeurt vaak in de
middagpauze. Hoeveel
verdere taken die je in een
commissie gaat doen
hangt van jezelf af.  Ho-
pelijk is het duidelijk dat
dit alles nauwelijks extra
tijd hoeft te kosten.

“Iets organiseren vind ik niet leuk.”
 - Niet alle commissies organiseren dingen! Je
hebt bijvoorbeeld nog:
   - de Supremumcommissie. Zij zorgen voor
de inhoud van dit blaadje, net als de layout en
verzending;
   - de Jaarboekcommissie. Deze commissie
moet nog opgericht worden. Er moet een mooi
boekwerk gemaakt worden met vele stukjes
over een bepaald thema van o.a. onze leden,
commissies, medewerkers en besturen van an-
dere verenigingen. Verder een jaaroverzicht en
smoelenboek. Het jaarboek is de afgelopen drie
jaar niet uitgebracht, dus het wordt er weer
hoog tijd voor!

“Ik ben te lam”
Er zijn ook nog 2 commissies die wel erg be-
langrijk zijn, maar die zelden vergaderen en,
zolang er geen nieuwe dingen opgestart wor-
den, niet bijzonder druk hebben. Dit zijn de
CBC (Computer Beheer Commissie, oftewel
BOFH spelen) en Web-commissie.

De activiteiten (de meeste activiteiten worden
georganiseerd door de AC, maar er zijn ook
grotere activiteiten die door een aparte com-
missie georganiseerd worden, zoals het
wandelweekend, het zeilweekend, de
Hongco (Hongarije-uitwisseling) en de stu-
diereis)
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“Ik heb in mijn eigen dorp/stad genoeg vrien-
den/activiteiten.”
   - Je zult (als de studie bevalt...) minstens 5
jaar een dagen per week overdag op de TU
zitten. Gelukkig is deze      instructies (behalve
opletten), en hierbuiten (behalve laptoppen)
een beetje aangenamer te maken. Alle leden
van GEWIS studeren of studeerden namelijk
wiskunde of informatica aan de TU. Het is
daarom absoluut de moeite waard kennis te
maken met jaargenoten en oudere leden, zowel
voor de gezelligheid als voor de studie.

“Ik vind jullie (onze?) activiteiten en/of bor-
rels niks aan.”

   - Stuur een mailtje naar ac@gewis.nl en/of
bac@gewis.nl om tips voor verbeteringen aan
te geven, of, beter, ga bij de AC en/of BAC.

Handige web-
pagina’s

* gewis.nl/fotos — foto’s van activiteiten, o.a.
de Intro 2003

* gewis.nl/intro — andere foto’s van de Intro
2003 en het Eerstejaarsweekend

* gewis.nl/agenda — overzicht met alle acti-
viteiten van GEWIS

* gewis.nl/studie/boeken — overzicht en
prijzen van boeken

* gewis.nl/mailman/listinfo/gewis-lijst —
mailinglist met mededelingen van het GE-
WIS bestuur

* gewis.nl/mailman/listinfo/babbel —
mailinglist met minder nuttige informatie en
discussies

* gewis.nl/mailman/listinfo/eerstejaars-l
— mailinglist met nuttige info voor eerste-
jaars

* gewis.nl/mailman/listinfo/feest-l —
mailinglist met plaats en lokaties voor fees-
ten, borrels e.d.

Infima

...tijdens de Odyssey

Thijs: "Oh! Vieze schuimpjes! Lekker!"

Karin ziet tijdens de landing een bus
rondtaxiëen:
"Zouden onze koffers daar al in zitten?"

Anette na het zoveelste onafgemaakte ge-
bouw, met een bord met Griekse
letters erbij:
"Wat zou er nou op dat bord staan? Wie het
afmaakt mag het hebben?"

Maartje over de kip met rode saus:
"Zo smaakt thuis de saus als die mislukt is."
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Review - The Italian Job

Tim van Dijk

Een film F is een tupel (P, A), waar-
bij P een geordende lijst van fra-
mes en A  een verzameling audio-
kanalen. Zo ook The Italian Job, en
wel geregisseerd door  F. Gary Gray
en met als voornaamste castleden
Mark Wahlberg, Charlize Theron,
Edward Norton, Donald Sutherland,
Jason Statham en Seth Green.

Officieel is de film een remake van de gelijkna-
mige klassieker uit 1969 met  Michael Caine in
de hoofdrol. In die versie handelde het zich om
een goed  geplande goudroof in Turijn, waarbij
de boeven onder leiding van Charlie Croker
(Michael Caine) een verkeersopstopping ver-
oorzaken om in de verwarring met drie  com-
pacte Mini Coopers ervandoor te gaan met
het goud.

Ook in deze film spelen een goudroof en een
verkeersopstopping een prominente  rol, maar
aangezien de vork voor de rest ditmaal behoor-
lijk anders in de steel  zit, mag op z’n zachtst
gezegd van een nogal “losse” remake gespro-
ken worden. Zo  speelt het origineel zich hele-
maal in Italië af, maar verhuist het verhaal  dit-
maal al meteen na de opening naar The States.

Maar dat hoeft natuurlijk geen minpunt te zijn;
wie zit er tenslotte te wachten  op een simpele
herhalingsoefening? Gelukkig heeft The Italian
Job meer te bieden  dan dat. Zo zijn er leuke
typetjes, spectaculaire achtervolgingen, boze
Oekraïners en heel veel goudstaven.

De film opent met een ingenieus uitgevoerde
goudroof in Venetië, gepleegd door  een groep
talentvolle misdadigers. Zij worden geleid door,
jawel, Charlie  Croker, ditmaal gespeeld door
Mark Wahlberg (Boogie Nights, Three Kings,

Planet  of the Apes, ex onderbroekenmodel).
Hij is zogezegd de “man with the plan” en  een
koele kikker. Hij wordt bijgestaan door sym-
pathieke veteraan-kluizenkraker  John Bridger,
gespeeld door eveneens veteraan Donald
Sutherland (The Dirty  Dozen, M*A*S*H, te
veel om op te noemen), die van plan is na deze
klus met  pensioen te gaan (kun je al raden wat
er met hem gebeurt?). Daarnaast is er
explosievenexpert “Left Ear”, die zijn naam te
danken heeft aan een wat uit de  hand gelopen
experiment uit zijn jeugd dat hem half doof
maakte. Hij wordt  gespeeld door Mos Def
(Monster’s Ball, Showtime). Dan is er nog de
Britse  “Handsome Rob” (Jason Statham, be-
kend van Snatch en Lock, Stock and Two Smo-
king  Barrels); een uitstekend coureur en zoals
zijn naam al doet vermoeden erg vlot  met de
vrouwtjes. Tot slot hebben we natuurlijk nog
de onmisbare meester-hacker  slash comic relief
in de vorm van Lyle, gespeeld door Seth Green
(de Austin  Powers films, Rat Race). Deze
laatste verdient vanuit ons Wiskunde- en  In-
formatica- perspectief natuurlijk wat extra aan-
dacht.

Zoals je mag verwachten  van een hippe
Hollywoodfilm zoals deze, is de wizkid ge-
heel volgens de norm  begiftigd met een wel-
haast bovennatuurlijk computertalent. Zo kan
hij  bijvoorbeeld met slechts een Dell laptop
geheel interactief en in real-time door  gebou-
wen heen kijken! Aangezien sommige van onze
teergeliefde docenten al moeite  hebben om
een soortgelijke, zoniet identieke laptop suc-
cesvol op een beamer aan  te sluiten, ga ik toch
vraagtekens zetten bij hun competentie. Leuk
bedachte  grap is verder dat Lyle beweert de
echte maker te zijn van Napster (voor de
nieuwe eerstejaars die hier misschien te jong
voor zijn; Napster was vroeger een  berucht
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file-sharing programma waarmee grote hoeveel-
heden muziek op illegale  wijze kon worden
verspreid. Het werd uiteindelijk aan banden
gelegd. Misschien  heb je grote mensen hier
wel eens over horen praten). Hij claimt dat het
programma van hem gestolen werd door zijn
toenmalige kamergenoot Shawn Fanning  (in
het echt de maker van Napster, die in een flash-
back zichzelf speelt),  terwijl hij aan het dut-
ten was (“napping” in het Engels). Hij ziet
zichzelf als  de echte “Napster” en wenst dan
ook als zodaning te worden aangesproken.

De roof lijkt in eerste instantie geslaagd, maar
eenmaal in veiligheid blijkt  het nog niet ge-
noemde teamlid Steve, gespeeld door Edward
Norton (Fight Club,  Primal Fear, American
History X) een verrader te zijn. Hij vermoordt
de  kluizenkraker en gaat er met de buit van-
door, terug naar Amerika.

De rest van het team pikt dit natuurlijk niet en
zint erop hem een poets terug  te bakken. Ze
willen het goud terugjatten, maar daarvoor heb-
ben ze een nieuwe  kluizenkraker nodig. Ge-
lukkig had John een dochter, Stella, die het
kraakkunstje  ook meester is en bovendien
bedeelt is met een charmant voorkomen. De
ideale  partner dus. Het probleem is alleen dat
zij een brave burger is die haar brood  op vol-
ledig legitieme wijze verdient met het testen
van kluizen. Charlie weet  haar echter met ge-
mak het kwade pad op te krijgen omdat ze de
kans op wraak op  haar vaders moordenaar
niet aan zich voorbij kan laten gaan. Op dat
moment kan  de film echt beginnen.

Wat volgt is een vermakelijke misdaadcomedy
zonder al te veel pretenties, maar  met verkeer-
sopstoppingen en achtervolgingen in Mini
Coopers. De acteurs hebben  zichtbaar lol en
dat komt de film ten goede. Lichte uitzonde-
ring is Norton, die  af en toe een wat ver-
moeide indruk maakt. Niet zo vreemd, aange-
zien hij zuiver  vanwege contractuele verplich-

tingen meewerkte aan deze film.

Conclusie: wie zich niet uit het veld laat slaan
door wat onlogica hier en daar,  wacht een
bijzonder vermakelijke film.

Cast: Mark Wahlberg, Charlize Theron,
Edward Norton, et al.
Regie: F. Gary Gray
Site: http://www.italianjobmovie.com
Trailer: http://www.apple.com/trailers/
paramount/the_italian_job/

Infima

... tijdens de Odyssey

Jake over de vele vrouwen die rondlopen op
de faculteit Wis- en Natuurkunde
van de Technische Universiteit: "'t is hier
echt een vrouwenstudie heh."

Maartje over het feit dat het vrij programma
is:
"Iedereen mag doen wat hij wil en met wie
hij wil."

Random Griek bij een computerzaal: "Jullie
zijn net een basketbalteam."

De Graaf: "In mijn volgende leven wil ik
vegetarier worden."
Monique: "Dan is het toch jammer als je
reïncarneert als een vleesetend dier."
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Tilburg revisited

Berry Zwerts

In navolging van
de vorige editie
van B&B zijn we dit
keer naar de prach-
tige stad Tilburg
afgereisd voor een
deskundig onder-
zoek naar de locale
kroegen en de

plaatselijke bevolking. Natuurlijk
keken wij onze ogen uit, want een
stad waar geen technische univer-
siteit is gevestigd zorgt natuurlijk
voor een hoger percentage dames
dan wij gewend zijn.

Het eerste wat ons opviel was dat er in Til-
burg een stuk meer mensen roken dan in Eind-
hoven, wat er natuurlijk voor zorgt dat je kle-
ren de volgende dag nog erger naar sigaretten-
lucht ruiken dan ze normaal al doen. Op de
avond zelf heb je daar natuurlijk nog geen last
van, dus kun je, als je er niet allergisch voor
bent, gewoon beginnen met een leuke stap-
avond.

Na alvast de nodige biertjes te hebben genut-
tigd bij een uitermate gezellige barbecue zijn
we afgereisd naar het pittoreske Tilburg. Ei-
genlijk is het een erg lelijke stad, maar omdat
we hierover maar beter geen vergelijkingen
kunnen trekken met Eindhoven laten we dit
dus maar achterwege. De donderdag avond
welke wij hadden uitgekozen om Tilburg te
bezoeken bleek een erg mooie te zijn, want de
Tilburgers hebben een festival-achtige bezig-
heid bedacht die ze “Hap en Stap festival”
hebben genoemd. Dit komt er op neer dat je
voor veel geld te dure hapjes kunt kopen. Hier-
voor moest je natuurlijk wel muntjes kopen en
daarom leek dit ons niet zo’n hele goede optie.

Na wat rond gewandeld te hebben en nog even
voor de McDonalds op het terras van de Miller
Time te hebben gezeten (“Ik wil nog zo’n vieze
hamburger!”), zijn we naar café Brandpunt
gegaan.

Zoals de naam van het café al doet vermoeden,
was het bier dat ze daar schonken “Brand”,
waar natuurlijk niets op aan te merken is. Een
beetje jammer bij dit café was dat er geen gar-
derobe aanwezig is, wat resulteerde in het on-
gelukkig wegleggen van onze jassen. Het zou
zomaar kunnen zijn dat door deze, ietwat on-
handige actie, er een aantal (lees: meer dan 10)
GEWIS-stickers op de vloer van dit etablisse-
ment zijn beland. Verder was het in deze kroeg
vooral erg warm en druk. Rond lopen was zo
goed als niet mogelijk en het halen van bier
werd hierdoor natuurlijk ook bemoeilijkt. De
gemiddelde leeftijd in deze kroeg lag ook een
stuk lager dan de gemiddelde leeftijd van de
laatstejaars scholieren aan het VWO. Na een
aantal overheerlijke brandbiertjes (welke trou-
wens &euro; 1,80 kosten) te hebben genuttigd
hebben we besloten om maar eens verder te
gaan verkennen.

Na wat onnodig gediscussieer zijn we maar
eens even naar de Tilburgse variant van de Drie
Gezusters gaan kijken. Deze bleek toch heel
wat anders te zijn dan de Nijmeegse versie. In
Tilburg was het zo goed als leeg in deze kroeg
en werd de gemiddelde gast gekenmerkt door
óf een kaal hoofd, óf een tatoeage, of natuur-
lijk allebei. De muziek was wat ook wel type-
rend voor deze kroeg, vooral veel R&B en Rap.
Na één biertje naar binnen te hebben gegoten
zijn we snel doorgegaan naar een kroeg waar-
van het concept ons iets meer aansprak.

Het laatste café wat we hebben bezocht is de
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Villa Fiësta. Deze kroeg was een slap aftreksel
van een skihut, waarbij het personeel er alles
aan doet om het er maar zoveel mogelijk op te
laten lijken. De DJ was, zoals in elke skihut,
de ergste van het stel. Hij deed zijn uiterste
best om er voor te zorgen dat geen enkel num-
mer meer dan anderhalve minuut opstond en
verhulde dat hij niet kon mixen door tussen
alle nummers door slap te ouwehoeren of een
gastoeter te gebruiken. Zo’n gastoeter is sa-
men met een grote bel een perfecte mix als je
alle barmensen een exemplaar hiervan geeft.
Erg irritant dus als je bier wilt bestellen. Het
bier wat ze in deze kroeg schenken is Heine-
ken, wat natuurlijk niet meer uitmaakt als je al
de nodige biertjes op hebt. De prijs in deze
kroeg was al wat schappelijker dan in de vo-
rige café’s. Je betaald hier ‘slechts’ &euro; 1,80
voor een vaasje/Amsterdammertje.  Het pu-
bliek in dit etablissement was ongeveer van
onze leeftijd en voor het grootste gedeelte al
redelijk beschonken. De aanblik van de klan-
ten werd afgewisseld door jonge dames met
niet al te veel kleren aan die slinks probeerden
kleine flesjes drank te slijten aan nietsvermoe-
dende gasten. Hiervoor zijn wij natuurlijk niet
gezwicht, want het geld ging er allemaal al snel
genoeg door heen met de prijzen in Tilburg.
Het was op de avond welke wij hadden uitge-
zocht niet bijzonder druk in deze kroeg, wat
eigenlijk wel fijn was, het was gewoon gezellig
druk. Verder wil ik nog een dingetje meegeven
over deze kroeg. De toiletruimtes zijn erg mooi.
Ik bedoel niet dat de toiletten erg mooi zijn,
maar de toiletten waren in een soort kluis ge-
bouwd. Of deze kluis was nagebouwd, of dat
er vroeger echt door het naastgelegen bank-
filiaal gebruik van werd gemaakt durk ik niet te
zeggen, maar het ziet er zeker leuk uit.

Dan zal ik nu proberen, natuurlijk geheel on-
partijdig, de punten aan de beschreven kroe-
gen uit te delen. Het terras van de Miller Time
is erg groot en gezellig, maar dit laat ik verder
buiten beschouwing. De McDonalds tel ik ook

maar niet mee, aangezien ze daar geen alcohol-
houdende dranken verkopen. Op de laagste
trede van het podium is geeindigd de Drie Ge-
zusters. Ik wil hiervoor niet meer geven dan
een 5-. Een trede hoger komt Brandpunt met
een 6,5, maar de kroeg die er, ondanks het hoge
skihut gehalte, met kop en schouders boven-
uit steekt is toch echt de Villa Fiësta waarvoor
ik het aandurf om een 8+ te geven!

Voor meer informatie zie:
http://www.miller-time.nl/
http://www.cafebrandpunt.nl/
http://www.driegezusters-tilburg.nl/
http://www.villafiesta.nl/
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in·spi·ra·tie (de ~ (v.),
~s) gevoel hoe men
een klus, m.n. het
maken van een kunst-
werk, kan aanpakken

Aldus meneer Van Dale. De
Supremum, het blad dat nu

voor je ligt, heeft alles te maken met inspiratie.
Natuurlijk is er inspiratie nodig voor het schrij-
ven van stukjes. Maar er is nog veel meer in-
spiratie voor dit kunstwerk nodig...

Ten eerste is er inspiratie nodig om de inhoud
van de Supremum te vormen. Er moeten aller-
hande stukjes bij elkaar gezocht worden. Na-
tuurlijk zijn de afgelopen GEWIS-activiteiten
een grote inspiratiebron voor stukjes. Zo zag
je ook deze Supremum stukjes over de Intro,
het zeilweekend en het zaalvoetballen. Ook de
studiereis, die afgelopen jaar naar Griekenland
ging, heeft voor de nodige bladvulling gezorgd.
Naast GEWIS-activiteiten heeft ook de facul-
teit belangrijke info voor studenten, waar ze
middels de Supremum extra aandacht op wil
vestigen. Zo was er deze Supremum weer een
stukje van de Decaan, een stukje over het
onderwijsbureau, alle masteropleidingen van
onze faculteit en iets over studeren in het bui-
tenland. Heb je deze stukjes gemist, dan moet
je nog maar eens terug lezen! Iedere Supremum
zijn we ook weer op zoek naar mensen met
inspiratie voor inhoudelijke stukjes over wis-
kunde en informatica. Zo zullen we komende
Supremums, net als deze Supremum, artike-
len van prof. dr. Edsger W. Dijkstra plaatsen.
Verder kent de Supremum een aantal vaste ru-
brieken, zoals “B&B”, “In the spotlight” en
“eWatch”.

Buiten inspiratie om de inhoud te vormen, is

er ook veel inspiratie en creativiteit nodig om
een mooie layout te maken. Ook dat doen we
helemaal zelf. Ieder lid in de Supremum heeft
zo’n beetje zijn eigen taak. Zo zijn er leden die
voor de inhoud zorgen, leden die voor de layout
zorgen, een lid dat voor de verzending zorgt,
een lid dat voor de financiën zorgt en ga zo
maar door. Zo zie je maar dat je veel kunt leren
van zo’n Supremum maken! Helaas hebben de
huidige leden niet meer zoveel inspiratie en
wordt het tijd voor nieuwe leden. Heb je toe-
vallig na het lezen van dit stukje en van deze
Supremum inspiratie gekregen voor stukjes,
stuur deze dan naar supremum@gewis.nl.
Misschien vind je alleen een stukje schrijven
niet genoeg en zou je graag willen helpen bij
het maken van de Supremum, ook dat kan na-
tuurlijk! Daarbij maakt het niet uit of je nou
eerstejaars of vijfdejaars bent en of je nou wis-
kunde of informatica studeert, je bent van harte
welkom! Ook hiervoor kun je ons een mailtje
sturen.

Zo, het wervende stukje van de redactie is ook
weer af. Gelukkig dat het woord inspiratie
bestaat. Waar had ik anders de inspiratie voor
dit stukje vandaan moeten halen? Moge dit
blad met veel plezier door jullie gelezen wor-
den, en een inspirerende werking hebben!

Van de redactie

Judith Kennes


