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colofon

Het boekje wat voor jullie ligt, of je in je handen hebt,
probeert jullie vast een indruk te geven van de ruige
wateren, waar jullie je in bevinden.

De komende week zul je je studieomgeving en je medestudenten
beter leren kennen. Je zult alvast een kijkje nemen in de keuken
van de faculteit Wiskunden & Informatica en diens
studievereniging GEWIS. Een studievereniging is heel wat anders
dan een studentenvereniging. Zo hoef je bijvoorbeeld niet bang
te zijn voor ontgroening, want daar doet GEWIS niet aan. Wel
wordt er vanalles voor en door studenten georganiseerd.

Naast het feit dat dit boekje je informatie zal geven over de
komende week, zal het ook voor een gedeelte toelichting
verschaffen op de verschillende commissies van GEWIS. Ook
heb de faculteitscoördinatoren en de voorzit(s)ter van GEWIS
een stukje geschreven om jullie alvast toe te spreken.

Het thema van komende week is ‘Wondere Water Wereld’. De
hele week zullen jullie meemaken hoe het voelt om vrij als een
vis te leven. Zo zullen jullie na een kennismaking op de maandag,
op dinsdag met een onderzeese stroming meegevoerd worden.
Op woensdag is er de mogelijkheid om eens lekker te sporten en
‘s avonds zullen de Eindhovense kroegen onveilig gemaakt
worden tijdens een kroegentocht. Donderdag is het tijd voor
wat cultuur, er zal een hevige wervelwind waaien bij GEWIS en
ontmoeten jullie bekende zeedieren. Vrijdag volgt de grootse
afsluiting. We wensen jullie een plezierige week toe.

De Introcommissie 2004
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aan de eerstejaars
informaticastudenten

Van harte welkom aan de Technische Universiteit
Eindhoven en fijn dat je op de INTRO bent! Onze
studievereniging GEWIS heeft weer een mooi programma
georganiseerd. Nu nog hopen dat het KNMI ook een beetje
meewerkt… Deze INTRO is de eerste stap op weg naar
een bachelordiploma Technische informatica (of, voor de
dubbel-P-ers, Technische informatica of Toegepaste
wiskunde). Je hebt een prachtig vak gekozen, al is het
geen studie die je cadeau krijgt. Je zult het vaker hebben
gehoord:

‘Alles wat de moeite waard is, kost ook moeite.’ Realiseer je dat
JIJ verantwoordelijk bent voor je studieresultaten, al zullen
WIJ (de docenten) je daarbij natuurlijk alle hulp bieden. Het
tempo ligt hoger dan op het VWO en je zult ervoor moeten
zorgen bij te blijven. Vraag het maar aan je INTRO-begeleiders:
met een eindspurt die je de dag voor het tentamen inzet, red je
het niet!
Gelukkig kunnen je INTRO-begeleiders je ook vertellen dat er,
naast die studie, tijd over blijft voor al die andere zaken die je
studietijd tot zo’n bijzondere en leuke periode van je leven
maken. GEWIS, sporten, muziek, uitgaan, het hoort er allemaal
bij.

In deze week maak je kennis met je medestudenten, de faculteit,
de TU/e en de stad Eindhoven. Op maandag 30 augustus, als de
colleges beginnen, maak je kennis met je docenten en je



GEWIS Intro 2004 5

studiebegeleider. Ik hoop van harte dat de kennismaking zal
bevallen en dat Technische informatica inderdaad JOUW vak
zal blijken te zijn.

Veel succes en tot 30 augustus!

Ir. Ria van Ouwerkerk,
Bachelorcoördinator Technische informatica
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aan de
eerstejaarsstudenten
toegepaste wiskunde

Het eindexamen is achter de rug. Het schoolleven en het
leren is voorbij. Het studentenleven en het studeren gaat
beginnen. Van harte welkom bij de opleiding Toegepaste
wiskunde.

Wanneer je dit leest, is de introweek al begonnen en word je
overspoeld met informatie, o.a. over de opleiding waar je voor
gekozen hebt. Je hebt gekozen voor de wiskundestudie. Of het
beeld en de verwachtingen die je je hebt gevormd juist zijn, zal
moeten blijken. Het zal in ieder geval heel anders zijn dan je
gewend bent.

Je zult merken dat de wiskunde veel uitgebreider is dan je
misschien had gedacht. Enerzijds de theorie en de nadruk op
begrip en inzicht, anderzijds het gebruik van de computer, het
modelleren en de toepassingen.

Toegepaste wiskunde is geen gemakkelijke studie. Maar als je
de capaciteiten hebt, gemotiveerd bent, regelmatig werkt en leert
je tijd efficiënt in te delen, zal het wel lukken. Dan is er
ongetwijfeld ook nog wel tijd voor andere zaken die het
studentenleven kunnen veraangenamen  zoals sporten en
deelnemen aan het verenigingsleven.
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Ik wens je een plezierige intro en hoop dat je je snel thuis zult
voelen binnen de opleiding Toegepaste wiskunde.

Veel succes!

dr Jan-Cees van der Meer,
Bachelorcoördinator Toegepaste Wiskunde
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bestuur 2004-2005

Als aankomend wiskunde of informatica student kom je
gegarandeerd in aanraking met GEWIS. GEWIS is de
studievereniging voor wiskunde en informatica studenten
aan de TU in Einhoven.

Deze vereninging kan jou verschillende dingen aanbieden.
Allereerst kunnen we je helpen met het studiegerelateerde dingen.
Zo verkopen wij boeken en houden we een tentamenarchief bij.
Ook worden er lezingen en studiereizen georganiseerd. Daarnaast
worden er veel activiteiten georganiseerd waarbij het niet draait
om de studie, maar om de gezelligheid. Daarbij kun je denken
aan sporttournooien, borrels en reizen.

Een vereniging kan natuurlijk niet bestaan zonder dat er een
aantal mensen zijn die alles een beetje aansturen. Dat doet het
bestuur. Het bestuur bestaat dit jaar uit 6 personen.
Allereerst is er natuurlijk de voorzitter. Zij coordineert het
bestuur en vertegenwoordigd de vereniging. Dit jaar mag ik,
Eefje van den Dungen, deze taak vervullen.
Het zou je verbazen als je zag hoeveel papierwerk dit allemaal
met zich meeneemt. Als voorzitter wil ik me daar natuurlijk niet
druk om hoeven maken. Daarom is er een secretaris die dit
allemaal netjes ordent. Hij zorgt ook voor de ledenadministratie
en als er iets belangrijks wordt gezegd tijdens vergaderingen
notuleert hij dit. Dit jaar is hiervoor Jordi de Vos
verantwoordelijk.
Geert Kemps is dit jaar penningmeester van GEWIS. Dit
betekent dat hij het geld beheert. Hij beslist of we iets kunnen
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betalen of niet. Het is dan ook belangrijk dat je hem een beetje te
vriend houdt.
De meeste activiteiten worden georganiseerd door commissies.
Hierover later meer. De vice-voorzitter, Bob Kubista, is het
aanspreekpunt voor commissies. Ook zorgt hij ervoor dat onze
ruimte er gezellig uitziet. En mocht ik een keer niet aanwezig
zijn, dan vervangt hij de voorzitter.
En zoals alles tegenwoordig, kosten al onze activiteiten geld.
Daarom hebben we ook een PR-functionaris. Dit jaar is deze
functie voor Richard Bakker. Het is zijn taak om contact met
bedrijven te houden op een dusdanige manier, dat zij ons veel
geld willen geven. Dit noemen we ook wel sponsoring.
Naast alle leuke, maar minder 'nuttige' dingen van het
studentenleven, mag de studie natuurlijk niet vergeten worden.
De onderwijs-commissaris van GEWIS is dit jaar Jan de Kort.
Hij woont allerlei vergaderingen bij ervoor te zorgen dat het
onderwijs van goede kwaliteit is. Als er klachten zijn over het
onderwijs kun je bij hem terecht. Ook houdt hij het
tentamenarchief bij.
Deze zes personen zul je tijdens je intro zeker langs zien komen,
in wat voor staat dan ook...

Het allerbelangrijkst van GEWIS zijn echter haar leden. Zij
organiseren vrijwel voor elkaar. Er is altijd ruimte voor initiatief
van hun kant. Er zijn dan ook commissies bestaande uit deze
leden, die van alles organiseren. Een paar daarvan zijn de
Activiteiten Commissie, de BArCommissie en de EersteJaars
Commissie. Over wat de commissies precies doen kun je verder
in dit boekje lezen.
Ook jij kunt commissiewerk gaan doen binnen GEWIS. Zo leer
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je veel mensen kennen en het is natuurlijk heel aardig om iets te
organiseren voor je medestudenten. Daarbij is het natuurlijk
ook heel leerzaam.

Ik wil je een hele leuke intro wensen. Zorg ervoor dat jullie het
leukste groepje zijn. Verder wens ik je veel succes met je studie
en hoop ik je nog vaak terug te zien bij GEWIS.

Eefje van den Dungen
Voorzitter
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de introcommissie

Elk jaar organiseert GEWIS een introductieweek zoals
jullie die nu ook meemaken. Daarvoor wordt elk jaar een
introcommissie opgericht.

Je mag dan het thema en activiteiten voor tijdens de introweek
bedenken, en er zijn nog veel meer leuke dingen te doen.
Bovendien organiseert de introcommissie ook het
eerstejaarsweekend. De voorbereidingen zijn altijd heel gezellig,
er zijn niet alleen vergaderingen, maar ook etentjes waarbij
inspiratie wordt opgedaan voor onder andere het thema. Het is
natuurlijk heel leuk om tijdens de introweek zelf te zien wat je
allemaal wel niet geregeld hebt en hoe de aankomende eerstejaars
daar plezier in hebben. Natuurlijk mag je daar zelf ook van
genieten samen met de rest van de commissie.

Monique Hendriks
Penningmeester Introcommissie 2004
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tijd voor gezelligheid!

In dit stukje zullen we jullie even voorstellen aan de
BArCommissie van GEWIS. De BArCommissie, of BAC,
is de commissie die zorgt dat er van tijd tot tijd borrels
georganiseerd worden bij GEWIS. Zoals jullie deze intro
wel zullen merken zijn deze borrels erg gezellig en bieden
ze bovendien de mogelijkheid om met je vrienden te praten
en nieuwe mensen te leren kennen.

Iedere donderdag vanaf half vijf is het tijd voor gezelligheid. De
tap en de koelkasten voorzien je vanaf dat moment van de nodige
vloeibare versnaperingen. Het tosti-ijzer en een kookplaat zorgen
er bovendien voor dat er ook wat te eten te verkrijgen is tijdens
de borrels.

Verder verzorgt de BAC zo af en toe een speciale borrel. Borrels
die we het afgelopen jaar verzorgd hebben zijn onder andere de
kerstborrel, verschillende buitenborrels, een pilsproefwedstrijd,
een bierspellenborrel, en een aantal landenborrels. Deze laatst
genoemde borrels staan in het thema van een bepaald land, de
ruimte wordt dan leuk aangekleed en er zijn verschillende
nationale lekkerheden (vloeibaar en vast) te verkrijgen.

Maar er is meer ...

... De BAC zorgt niet alleen dat je tijdens borrel iets te drinken
of te snoepen kunt krijgen. Er is namelijk ook een zogenoemde
afstreeplijst bij GEWIS. Met behulp van deze afstreeplijst kun
je door de week eten / drinken pakken en dat afstrepen op de
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lijst. Over het algemeen wordt deze lijst op donderdag na de
borrel bijgewerkt en je komt dan op de schandpaal te staan voor
het bedrag dat je afgestreept hebt. Dat bedrag kun je dan weer
betalen bij de BArCommissie, bijvoorbeeld tijdens de borrel.

 We hopen dat je een beetje een indruk hebt gekregen van wat de
BAC allemaal doet en dat we je nog vaak op de borrel tegenkomen.

Martijn Wolfs
de BArCommissie van GEWIS
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de actiefste commissie van
gewis

De ACtiviteiten Commissie organiseert allerlei kleinere
Activiteiten voor de leden van GEWIS. Uitgangspunt bij al
onze ACtiviteiten is de gezelligheid, meedoen is
belangrijker dan winnen.

Dingen die wij zoal doen zijn: poolen, zaalvoetballen, karten,
waterskiën, laserschieten enz enz. Je kunt het zo gek niet
verzinnen of wij hebben het al eens gedaan. Heb jij nog hele
leuke ideeën of wil je ACtiviteiten mee organiseren zonder heel
veel tijd kwijt te zijn. Dan is de AC de Commissie bij uitstek.
Door onze “kleinere” ACtiviteiten zijn wij bijzonder geschikt
voor eerstejaars, om organisatorische ervaring op een leuke en
gezellige manier op te doen.

Is dit iets voor jou? Dan ben je van harte welkom om geheel
vrijblijvend te komen kijken op een van onze vergaderingen. Je
kunt ons bereiken op ac@gewis.nl.

Eric Kaasenbrood
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dispuut banaan

Banaan is het oudste nog actieve dispuut van GEWIS, en
dus ook het beste. We zijn een groep van 12 mensen en
eigenlijk doen we niet zo veel. Maar wat we wel doen is
leuk.

Af en toe organiseren we bijvoorbeeld iets, zoals levend stratego
tijdens het eerstejaarsweekend, of een knotsbaltoernooi. Dat
zijn dan uiteraard heel gezellige evenementen die uitblinken door
de strakke organisatie. Hoewel het moeilijk is bescheiden te
blijven, als je zo'n reputatie hebt, proberen wij toch om gewoon
met onze beide benen op de grond te blijven staan en liefst met
een been in het studenten-leven.

Ook individueel waren we actief in het studentenleven. We
hebben mensen geleverd voor het ESSF bestuur, het AOR
bestuur, de Algemene Introcommissie, Faculteits- en
Studentenraad, Unipartners, Opleidingscommissies en
verschillende commissies binnen GEWIS. We kunnen dus wel
stellen dat ons dispuut een grote invloed heeft op het wel en
wee van de hele universiteit.

Aan talent ontbreekt het in ons dispuut niet. Dit talent is over
een zeer breed gebied verdeeld, naast veel verschillende gebieden
in wiskunde en informatica (de eerste publicaties in de
cryptologie zijn de deur al uit), zijn we ook actief in cultuur en
de politiek. Zo zijn er actieve musici, toneelspelers en zijn
inmiddels de Europese kampioenschappen bereikt in het
stijldansen.
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Hoewel sommige mensen anders doen geloven, zijn we echt niet
giftig en krijg je van ons ook geen enge ziekten. Mocht je daarom
tijdens deze intro een banaan zien (te herkennen aan een semi-
gele t-shirt, gele polo, of schitterende zwarte bloes met daarop
het banaan logo) spreek hem dan eens aan, en vraag waarom
GEWIS nou zo geweldig is, of waarom Banaan zo goed is, of
vraag of je een biertje kan krijgen, of informeer of wij nog een
goede grap weten. Kijk maar. Als je maar lol hebt.

Veel plezier tijdens de Intro!

Dan Roozemond
Dispuut Banaan
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dispuut half5

Dag jongens en meisjes,

Naast allerlei commissies beschikt GEWIS over een tweetal
jonge disputen, waarvan Half 5 er ééntje is. Half 5 is
opgericht door een groepje borrelgangers, dat de intentie
had om de hoeveelheid wiskundig vertier (en bier) bij onze
prachtige studievereniging GEWIS te vergroten. Daarom
organiseert Half 5 af en toe een activiteit die, als het een
beetje meezit, ook nog eens in het teken van wiskundig
vertier (en bier) staat. Hiervan zul je op de hoogte gebracht
worden.

Ja, jongens en meisjes, jullie vragen je vast en zeker af waarom
Half 5 zichzelf zo heeft genoemd. Dat zullen we jullie vertellen:
de naam ‘Half 5’ verwijst naar de tijd waarop de borrel begint.
Iedere donderdag om half vijf is het GEWIS-borrel. Op deze
borrel komen alleen maar gezellige mensen en dus zul je er altijd
wel leden van Half 5 aantreffen. Nu weet je dus waar je de leuke
mensen kunt leren kennen. Maar wees niet getreurd, zelfs als je
erg verlegen bent en hier toch meer wilt doen dan studeren alleen,
dan is de borrel een mooie gelegenheid om jezelf moed in te
drinken en met willekeurige borrelgangers een gesprek te beginnen
over ‘waarom je bij nul moet beginnen te tellen’ of een ander
interessant onderwerp. Je aanwezigheid zal gewaardeerd worden.
Voor je het weet heb je nieuwe vrienden en heb je je ingeschreven
bij talloze activiteiten van GEWIS.

Je ziet het, ga een paar keer naar de borrel en voor je het weet
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ontwikkelt zich daar jouw studentenleventje. En dat dus zonder
een vervelende ontgroening, zonder dat je elke week moet
sporten en zonder andere irritante verplichtingen.

Voor vragen kun je ons altijd aanspreken. Tijdens de Intro kun je
ons vinden bij GEWIS, of misschien zelfs als je Intro-begeleider.
Of  je stuurt een mailtje naar half5@gewis.nl .

We wensen je veel plezier tijdens de introductieweek en hopen
jullie nog vaak te zien de komende jaren.

Groetjes,
Koen Penders

GEWIS-dispuut Half 5
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computer beheer commissie

Omdat alle andere commissies en mensen in dit boekje vaak een
computer nodig hebben, staan er in het bestuurshok bij GEWIS
een viertal machines. Deze worden niet alleen gebruikt voor
nuttige dingen als het lezen van mail en het maken van supremums,
ook is het een gewoonte er allerlei "kijk, hier ben ik! klik op me,
klik op me!" dingen op te installeren die mensen dan maar 1 keer
gebruiken. Om de boel toch een beetje draaiende te houden, is
het aan de CBC om af en toe de machines op te schonen, of,
zoals ze bij het NSC graag doen, te voorzien van een nieuwe
installatie.

Naast de computers in het bestuurshok, beheren we een obscure
machine, genaamd gewis.nl, waarop alle belangrijke spullen van
commissies staan. Ook draait hierop onze prachtige website en
wordt er hier en daar wat ge-irc'ed.

Behalve jezelf helemaal lam klikken en typen, worden er af en
toe nieuwe spullen gekocht. Jammer genoeg hebben we zelf
geen geld, maar wel kunnen we het bestuur vertellen wat er
gekocht moet worden. Meestal geloven ze het zelfs nog, als we
net doen of we er verstand van hebben...

Niet alles wat we doen is voor de commissies en het bestuur.
Afgelopen jaar zijn we begonnen met het opzetten van een
machine die gebruikt wordt voor OGO (ontwerp gericht
onderwijs). OGO-groepjes kunnen hierop op een centrale plaats
al hun spullen opslaan en zaken als een website en mailing-
lijsten gebruiken.
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Heb je enig verstand van computers, wil je ervaring opdoen met
de meest wazige systemen, of heb je originele ideeen (weet je
hoe het beter moet!), stuur een mailtje, of beter, spreek ons aan!

Veel plezier tijdens de intro en succes met je studie!

Alain le Sage
Computer Beheer Commissie GEWIS

<cbc@gewis.nl>
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supremum commissie

Zoals elke zichzelf respecterende vereniging heeft ook
GEWIS een verenigingsblad. Dit blad heeft men ooit
“Supremum” gedoopt en de bijbehorende commissie
natuurlijk Supremum-commissie. (wow, wat creatieve
naamgeving!)

Nou lijkt het best eenvoudig om even zo’n blaadje in elkaar te
draaien, maar dat valt nog tegen. Ten eerste moet je als commissie
ervoor zorgen dat je voldoende stukjes hebt om het blad te
kunnen vullen.  Je kunt een heleboel mensen vragen om stukjes.
Zo staan er altijd stukjes in van de voorzitter en de onderwijs-
commissaris van GEWIS, en van de decaan. Verder altijd
verslagen van activiteiten van andere commissies, en een aantal
columns. Ook een aantal dieper-gaande stukken op het vak- en
onderzoeksgebied van W&I vinden hun plaats.  Regelmatig wordt
door de creatieve geesten van deze commissie een nieuwe rubriek
bedacht, die de W&I-studenten en -medewerkers nog meer
leesplezier bezorgt.  De PR-functionaris van GEWIS tenslotte
moet voor advertenties van bedrijven zorgen, zodat het mooi
gedrukte blaadje ook nog betaalbaar blijft voor GEWIS.

Nadat de stukjes zijn gecontroleerd op (spel)fouten, kunnen de
layouters de deze inpassen in de layout. Het is altijd pas- en
meetwerk om de pagina’s goed gevuld te krijgen met tekst en
foto’s (van alle activiteiten worden foto’s gemaakt door de vice-
voorzitter van GEWIS), maar het is altijd een leuke en creatieve
bezigheid.
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Als alles geplaatst is moet iedereen het blad nog eens kritisch
nalopen op fouten.  Nu zijn we eindelijk zover dat we de
Supremum naar de drukker kunnen brengen. Als het goed is
resulteert dit in blad, met full-colour kaft, waar je best een
beetje trots op kunt zijn.  Hierna gaan alle exemplaren in
enveloppen en gaan ze op de bus. Binnenkort zal ook bij jou de
eerste Supremum op de mat vallen!

Wouter Verheijen,
Voorzitter Supremum-commissie
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odyssey

He introkids!
Even snel vertellen dat GEWIS ook studiereizen
organiseert. In het verleden zijn er verschillende groepjes
studenten zo dapper geweest om zich ‘studiereiscommissie’
te noemen. Zo’n groepje (4-8 man en vrouw groot)
organiseert vervolgens een studiereis naar een ver of niet-
zo-heel-erg-ver land. Zo zijn er studiereizen geweest naar
Japan, China, Zuid-Afrika en Rusland, maar ook naar
Groot-Brittannië en Griekenland.

Tijdens een studiereis bezoek je bedrijven en universiteiten waar
je rondleidingen krijgt, lezingen volgt en meer van dat moois.
Dat klinkt misschien saai, maar dat is het zeker niet. Vergeet
namelijk niet dat in het buitenland het onderwijs vaak net wat
anders in elkaar zit dan hier, en dat buitenlandse studenten er
andere gewoontes op na houden dan Nederlandse studenten.

Natuurlijk doe je ook andere dingen dan het volgen van lezingen
en het bezoeken van bedrijven: een respectabel gedeelte van de
tijd wordt ingeruimd om het land, de mensen en de cultuur te
leren kennen, en daarnaast heb je ook nog genoeg tijd om zelf
dingen te doen.

Oh ja, voordat je op reis gaat is er ook nog een voorprogramma:
hierin leren de deelnemers elkaar beter kennen, oriënteren ze
zich alvast op de reis, en volgen ze alvast wat lezingen om zich
het studieonderwerp van de reis wat eigen te maken.
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De laatste studiereis ging naar Griekenland en was een groot
succes. Na een aangenaam voorprogramma (met veel etentjes en
interessante praatjes over computer vision) gingen we voor twee
heerlijke weken naar Griekenland. Hier zijn we na Athene en
Pahtras naar Kreta vertrokken om daar de reis af te sluiten.
Enkele hoogtepunten waren het bezoek aan het
spiksplinternieuwe vliegveld van Athene, de Akropolis, dagtrips
naar Delphi en Olympia, en, tja, eigenlijk ook heel Kreta.

Lijkt een studiereis je ook wel wat? Praat maar eens met de vice-
voorzitter van GEWIS!

Jake de Oude
Secretaris Odyssey

GEWIS Greece Study Tour 2003
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stichting studiereizen gewis

Als studievereniging organiseert GEWIS ook studiereizen.
In principe proberen we elke twee jaar op reis te gaan.
Voor de organisatie van deze reizen is een speciale stichting
in het leven geroepen, Stichting Studiereizen GEWIS, maar
dit mag je vergeten.

In het verleden is GEWIS o.a. op studiereis geweest naar
Griekenland, China, Zuid-Afrika, Canada en Rusland. Voor een
meer volledig overzicht kun je kijken in de GEWIS ruimte, waar
van elke reis een aandenken hangt.
Voorafgaand aan de studiereis voert iedere deelnemer een
casestudie uit. Dit levert geld op, waardoor de reis een stuk
goedkoper is dan een normale vakantie.

Tijdens een studiereis ga je ongeveer twee weken op reis naar
een vreemd land. Daar ga je dan op bezoek bij een aantal bedrijven
en instellingen die iets te maken hebben met het onderwerp van
de studiereis. Hier krijg je dan een lezing of een excursie, en met
een beetje geluk ook een lunch.

Natuurlijk is er ook tijd voor cultuur en ontspanning tijdens een
studiereis. Over het algemeen wordt er gezamenlijk gegeten, en
de avonden zijn meestal vrij gepland zodat je ook de lokale
alcoholica kunt uittesten. Ook is er natuurlijk altijd ruimte om
een museum te bezoeken, wat jou, als intellectueel, natuurlijk
uitermate aanspreekt. Verder is het over het algemeen erg gezellig
om met je studiegenoten op reis te gaan.

Thijs Janssen
Voorzitter Stichting Studiereizen GEWIS
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det-dag commissie

Lang lang geleden stonden er in ons kikkerlandje 3
Technische Universiteiten, veel mensen denken dat dat
nu nog steeds zo is maar wij weten wel beter.

Toch is er door de jaren heen een band ontstaan tussen de drie
Universiteiten en in het bijzonder tussen de Wiskunde en
Informatica opleidingen (of het Toegepast, Technisch of wat
dan ook is kan ik al lang niet meer volgen en het verschil is me
evenmin duidelijk). De bijbehorende studieverenigingen
organiseren al jaren de DET dag (Delft Eindhoven Twente dag).
De organisatie van de dag wisselt elk jaar en afgelopen jaar had
GEWIS de eer iets voor haar gelijkgezinden van het ‘buitenland’
te organiseren.

Wij hadden in de ochtend een lezing gevolgd door een bezoek
aan het van Abbe museum. In de middag was er een zevenkamp
die afgesloten werd met een borrel en een overheerlijke BBQ.
Als klapper op de vuurpijl hadden we s‘avonds nog een groot
feest neergezet, welke geheel in de hollywood stijl was. De dag
erna kon iedereen met een voldaan gevoel huiswaarts keren. De
volgende keer dat wij de DET dag organiseren zal in 2007 zijn!!!

Eric Kaasenbrood
Penningmeester DET-dag Commissie
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de batavierenrace
commissie

De BATA444 race commissie is een jaarlijks terugkerende
commissie, welke ieder jaar uit nieuwe personen kan
bestaan. De commissie regelt alles rondom de afvaardiging
van een GEWIS team voor de BATA444 race. Van
inschrijving tot eten en van eten tot een busje. Maar wat is
de BATA444 race eigenlijk?

De BATA is een estafetteloop van Nijmegen naar Enschede.
Deze afstand mag je samen met 24 andere lopers afleggen,
iedereen loopt dan een stuk variërende van 3 km tot 12 km, zo
kunnen het gezelligheidsdier en de sportfanaat ook meedoen.
Want, na de estafetteloop is het tijd om een biertje te drinken. Er
zijn ongeveer 10000 studenten die dan op precies hetzelfde idee
komen en het is er dan een groot feest, op verschillende plekken
met verschillende muziekstijlen en verschillende bandjes. Ook
zal dan de prijsuitreiking zijn en zal de uitslag bekend worden.
Ons streven is om in de middenmoot te blijven. Tijden worden
echter ook individueel bijgehouden dus de sportman/sportvrouw
kan ook zien hoe hij/zij presteert ten opzichte van medelopers.

Dus houd je van gezelligheid en neem je niet de auto naar de
brievenbus, dan is de BATA zeker iets voor jou. Je kan met het
GEWIS team deelnemen maar nog leuker is om zelf de
afvaardiging van GEWIS te regelen.

Eric Kaasenbrood
Voorzitter Batavierenrace Commissie
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het tentamenarchief

Naast heel veel gezellige dingen doet GEWIS nog meer voor
haar leden, een van deze dingen is het verzamelen van oude
tentamens, zodat je voor het echte tentamen eens kunt oefenen.
Aangezien het veel docenten ontbreekt aan originaliteit zijn deze
oude tentamens vaak het perfecte hulpmiddel bij het halen van
je tentamens. Dus neem eens een kijkje in ons tentamen archief:
www.gewis.nl/tentamen dan heb je al vast een idee wat je te
wachten staat.
Groetjes en succes met je tentamens,

Jan de Kort
Onderwijscommissaris
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wervingsdagen

Heb jij je toekomstige carrière al gepland?? Iedereen hoort
verhalen in de media over de economische recessie die
resulteert in een krappe arbeidsmarkt. Voor jou als student
is het dus belangrijk om in de loop van je studie je te
verdiepen in de arbeidsmarkt. De Wervingsdagen zijn de
gelegenheid om als student in aanraking te komen met
bedrijven en jezelf voor te bereiden op de start van je
carrière.

De Wervingsdagen bestaan uit drie onderdelen:
In januari vinden de Trainingsdagen plaats waar voor studenten
de mogelijkheid is om workshops en lezingen bij te wonen op
het gebied van: self-assesment, solliciteren,
arbeidsmarktoriëntatie enz.

In februari zal de bedrijvendag plaatsvinden waarbij ongeveer
60 bedrijven zich in het Auditorium zullen presenteren. Hét
moment om in contact te komen met bedrijven die je interesse
hebben gewekt.
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In april zullen als afsluiting de gesprekkendagen plaatsvinden
waar bedrijven en studenten de gelegenheid hebben om een
persoonlijk gesprek aan te gaan naar aanleiding van contacten
die gelegd zijn op de bedrijvendag.

Kortom dé mogelijkheid voor jou om bedrijven te leren kennen
en bedrijven kennis te laten maken met jou!

Wil je meer weten, ga naar: www.wervingsdagen.nl
of mail naar: info@wervingsdagen.nl

Daniëlle Smolders
Voorzitter Commissie Wervingsdagen 2005
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de studentenraad faculteit
wiskunde en informatica

De Studentenraad van de faculteit Wiskunde en Informatica
kun je vergelijken met de leerlingenraad van de middelbare school.
In deze tekst willen we vertellen wat we zoal doen.

Je kunt je vast herinneren dat er op de middelbare school wel
eens proefwerken te laat werden nagekeken of dat er te veel
repetities in een week werden gepland. Op de universiteit komen
dit soort problemen soms ook voor. Een greep uit ons
assortiment:
- studeerwijzers ontbreken of zijn onvolledig;
- docenten zijn te laat met het nakijken van tentamens;
- er bestaat onduidelijkheid over de manier van beoordeling

van een vak;
- college en instructie lopen uit de pas.

Met deze en andere problemen die je misschien tegenkomt
tijdens je studie (ook als jij de enige bent die het probleem
heeft!) kun je terecht bij de Studentenraad. Wij proberen het
voor je op te lossen of wijzen je de weg naar mensen die iets
voor je kunnen betekenen. Je kunt ons op de volgende manieren
bereiken:
- stuur een e-mail naar sr@win.tue.nl
- post je klacht op ons online forum: http://www.win.tue.nl/sr
- kom naar onze wekelijkse open vergadering op maandag

vanaf 1245 tot 1315 uur in HG 6.29

De Studentenraad is altijd op zoek naar nieuwe leden! Omdat
jij ervaringsdeskundige bent op het gebied van het eerstejaars
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onderwijs ben je elke maandag meer dan welkom. En het kost je
minder dan een half uur per week!

Naast het behandelen van klachten van studenten zijn de meeste
leden van de Studentenraad ook actief in allerlei commissies
waarin onder andere de mening van studenten over
onderwijszaken gehoord wordt. Bovendien reikt de
Studentenraad jaarlijks de zgn. ‘Onderwijsprijs’ uit aan de
docent waarvan jullie vinden dat hij/zij het best les geeft.

Aarzel geen moment als je een vraag of een klacht hebt, maar
benader snel de Studentenraad!

De Studentenraad van de faculteit Wiskunde en Informatica
kun je vergelijken met de leerlingenraad van de middelbare school.
In deze tekst willen we vertellen wat we zoal doen.

Je kunt je vast herinneren dat er op de middelbare school wel
eens proefwerken te laat werden nagekeken of dat er te veel
repetities in een week werden gepland. Op de universiteit komen
dit soort problemen soms ook voor. Een greep uit ons
assortiment:
- studeerwijzers ontbreken of zijn onvolledig;
- docenten zijn te laat met het nakijken van tentamens;
- er bestaat onduidelijkheid over de manier van beoordeling
van een vak;
- college en instructie lopen uit de pas.

Met deze en andere problemen die je misschien tegenkomt
tijdens je studie (ook als jij de enige bent die het probleem
heeft!) kun je terecht bij de Studentenraad. Wij proberen het
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voor je op te lossen of wijzen je de weg naar mensen die iets
voor je kunnen betekenen. Je kunt ons op de volgende manieren
bereiken:
- stuur een e-mail naar sr@win.tue.nl
- post je klacht op ons online forum: http://www.win.tue.nl/sr
- kom naar onze wekelijkse open vergadering op maandag
vanaf 1245 tot 1315 uur in HG 6.29

De Studentenraad is altijd op zoek naar nieuwe leden! Omdat
jij ervaringsdeskundige bent op het gebied van het eerstejaars
onderwijs ben je elke maandag meer dan welkom. En het kost je
minder dan een half uur per week!

Naast het behandelen van klachten van studenten zijn de meeste
leden van de Studentenraad ook actief in allerlei commissies
waarin onder andere de mening van studenten over
onderwijszaken gehoord wordt. Bovendien reikt de
Studentenraad jaarlijks de zgn. ‘Onderwijsprijs’ uit aan de
docent waarvan jullie vinden dat hij/zij het best les geeft.

Aarzel geen moment als je een vraag of een klacht hebt, maar
benader snel de Studentenraad!

Jan de Kort
Onderwijscommissaris
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aanvullende informatie

Drinken bij GEWIS buiten de borrels
Als er geen borrel is, kun je toch drinken pakken uit een van de
koelkasten. Je moet dan op de afstreeplijst een streepje zetten
(bij het juiste product) bij de naam van jouw introgroepje. Aan
het eind van de week worden de kosten per introgroepje
afgerekend. Als je meer uitleg wilt over de afstreeplijst, kun je
dat aan je begeleiders vragen.

Drinken bij GEWIS tijdens de borrels
Tijdens de borrels kun je betalen met geld of met een borrelkaart
(met 5% korting). Deze kaarten kun je tijdens de borrels kopen.
Er zijn kaarten van 5 en van 10 euro beschikbaar.

Roken tijdens in en om GEWIS
In en om GEWIS is er een rookverbod. Alleen tijdens de borrels
mag er gerookt worden. Als je toch wilt roken zul je dit buiten
moeten doen.

Spelletjes tijdens de intro
Er is ook de mogelijkheid om spelletjes te spelen tijdens de
intro. Zo is er de mogelijkheid om te tafelvoetballen voor 10
cent per keer. Ook zijn er gezelschapsspelletjes beschikbaar en
kun je darten.

Overige nuttige informatie
Voor overige informatie kun je altijd terecht bij de commissie,
altijd te vinden naast GEWIS. Natuurlijk zijn deze te herkennen
aan hun shirts of blousen. Je kunt ze ook bellen.
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maandag 16 augustus
12.00 Sushi Happen
12.30 Welkomstwoord door Neptunes
13.00 Indeling in scholen
14.30 Van plankton tot walvis
17.00 Einde Alcoholverbod Maandag / Bubbelen bij GEWIS
18.00 Garnalen pellen
19.30 P-coordinatoren op de zeebodem
20.30 Duiken met de watergoden van GEWIS

dinsdag 17 augustus
08.30 Ontbijt
09.00 Instantieduiken
12.00 Sushi Happen
          Sportvissen
14.00 Het rif verkennen
17.00 Einde Alcoholverbod Dinsdag / Bubbelen bij GEWIS
17.30 Zeebanket
18.00 Zwemles
22.00 Vissen zijn vrienden, geen eten
23.00 Feesten in de onderwatergrotten

programma
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woensdag 18 augustus
08.30 Ontbijt
09.00 Watersport
12.30 Sushi Happen
13.45 Van waterballet tot beachparty
16.30 Bubbelen bij GEWIS
18.30 Goede bodem leggen
21.30 Diepzeeduiken in de Eindhovens kroegen
24.00 Feesten in de onderwatergrotten

donderdag 19 augustus
09.30 Ontbijt
10.00 Cultuurtocht door Eindhoven
15.30 Afsluiting cultuurtocht
17.00 Kaviaar eten
18.00 Zeepaardje rijden
20.00 Discozwemmen met de celebs

vrijdag 20 augustus
07.00 Katerontbijt
10.00 Finding Nemo
12.30 Sushi Happen
13.30 Verzuipen
18.00 Survival of the fittest

zaterdag 21 augustus
Terug de anemoon in

programma
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telefoonnummers

GEWIS ................................................................. 040 247 2815
Centrale Post ....................................................... 040 247 4073
Alarmnummer ...................................................... 040 247 2222

Introcommissie
Tjeerd ................................................................. 06 13 23 46 48
Monique ............................................................ 06 16 69 88 61
Bob .................................................................... 06 12 86 58 35
Christiaan .......................................................... 06 20 29 86 16
Yew Ghong ........................................................ 06 14 42 47 74
Sjef ..................................................................... 06 21 86 59 87



 

 
 

Waarom moeilijk doen als ‘t makkelijk kan? 

 
Spare Rib Express Eindhoven verzorgt  

Spare Rib, Kip, Saté en Zalm menu’s 
in een groot deel van Eindhoven. Ze worden dagelijks 

tussen 17.00 en 21.00 uur zonder extra kosten aan 

huis bezorgd! 

Kijk en/of bestel via www.spareribexpress.nl,  

of bel 040-2908495. 

 
Zoek jij leuke bijverdienste in de avonduren? 

Wij zoeken koeriers en keukenmedewerkers. Stuur je gegevens 

naar eindhoven@spareribexpress.nl en je hoort van ons. 

 

Spare Rib Express - Your Favourite Meatpoint 




