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De winnaars van de docentenpuzzel in 
Supremum 37.1 zijn Hans Zantema, Rudi 
Pendavingh en Cor Hurkens geworden.
De oplossing kun je op de website vinden.
http://www.gewis.nl/supremum
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Het cyclische ver-
loop van onze le-
vensjaren heeft ons 
weer bij decem-
ber gebracht; een 
warme maand van 
geven en nemen. 
Nederland mag dan 
wel op z’n kop staan, 
maar gelukkig blijft de student in 
deze maand zijn karig spaargeld 
opofferen aan cadeaus voor vrienden 
en familie. Een hartverwarmende 
gedachte in deze hectische tijden.

Uiteraard blijft de redactie ondanks alle hetze 
vertrouwd werk leveren. We presenteren dan 
ook met genoegen aan je deze kersteditie van 
de Supremum. De stortvloed aan monotone 
berichten vanuit de landelijke media zou u 
haast het idee geven dat ook bij GEWIS het 
wereldje even stil stond. Niets is minder waar. 
Zo hebben we naast de vaste rubrieken o.a. 
een stuk over de komende studiereis en een 
verslag van het debat over studierendementen. 
De jaarlijkse kerstpuzzel heeft ook weer een 
eervolle plaats weten te verwerven. 

De kersteditie, voor de thuisblijvers ideaal 
voor tussen de ettelijke maatschappelijke 
debatten door, of voor tijdens de net zo lang-
dradige trekking van de Oudejaarsloterij. En 
voor de sportieve vakantiegangers onder ons 
is het natuurlijk een mooie manier om een 
mislukte dag op de pistes alsnog goed af te 
sluiten. Mocht je de Oudejaarsloterij winnen, 
een ding zal zeker onveranderd blijven: de 
Supremum zal op je deurmat vallen! 

Tenslotte wensen wij je naast veel leesplezier 
ook prettige feestdagen en de beste wensen 
voor het nieuwe jaar!
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Van de voorzitter 
Eefje van den Dungen — voorzitter GEWIS
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De tentamendrukte 
is weer voorbij, de 
kerst staat weer 
voor de deur en de 
Sint is al weer het 
land uit. De tem-
peratuur is al lang 
onder de befaamde 
10 graden grens, 

voor het kunnen hockeyen in een 
rokje, gedoken. De kerstplaten vlie-
gen je om de oren (waaronder het, 
tot ons ieder genoegen, opnieuw tot 
leven geroepen Band Aid). Kortom: 
het is weer winter! En zoals elke win-
ter verblijdt onze geliefde Supremum 
Commissie ons met een Kerst-editie 
van dit blad.

Ondertussen zit de rest van de vereniging 
ook niet stil. Terwijl jullie aan je tentamens 
zaten, heeft het bestuurshok een metamorfose 
ondergaan. Tja, het bestuur moet ook wat te 
doen hebben in deze weken... Gelukkig waren 
er nog wat mensen met tijd over. Bij deze 
bedankt voor hun hulp. 

De BAr Commissie heeft de afgelopen maand 
ook niet stil gezeten. December is, met de 
Sint en kerst, de maand van de speciale 
borrels. Maar ook in November zijn er veel 
thema-borrels geweest. Aangezien de Elfde 
van de Elfde dit jaar op een donderdag viel, 
heeft de BAC gezorgd voor de nodige sfeer 
en natuurlijk: sjoes. Even voor de leken uit 
het noorden: Aangezien 11 het zottengetal is, 

begint het carnavalsseizoen op 11 november. 
De naam ‘sjoes’ vindt haar oorsprong in het 
Limburgse. Sjoes is een kleurrijke melange van 
twee klassieke biersoorten. Het ontleent zijn 
bijzondere smaak aan een harmonie van pils en 
oud bruin. Door deze combinatie ontstaat een 
uniek bier, dat reeds decennia in de Limburgse 
herbergen geliefd is. En uiteraard vloeit deze 
drank rijkelijk met carnaval.

Tegen de tijd dat jullie deze Supremum 
lezen is de week van 6 december al geweest. 
In deze week vind er een vice-voorzitters-
wissel plaats tussen GEWIS en Intermate, 
de studievereniging van TEMA. Dit betekent 
dat Bob een weekje gaat kijken hoe het daar 
nu eigenlijk is. Aangezien de vereniging 
natuurlijk wel een vice-voorzitter nodig 
heeft, komt Wouter, de vvz van Intermate, 
Bob’s taken waarnemen. In deze week zal 
ook de cantus voor beide verenigingen vallen. 
In de volgende Supremum komen Bob’s 
bevindingen uitgebreid aan bod.

En natuurlijk heeft de ACtiefste commissie 
van GEWIS ook wat mooie ACtiviteiten 
georganiseerd. Zo was er het jaarlijks 
terugkerende zaalvoetbaltoernooi. De 
deelnemers hebben hun beste beentje voor 
gezet deze middag. Uiteindelijk triomfeerden 
de Bavianen.

Al met al kan gezegd worden dat we deze 
winter niet zielig in een hoekje hoeven te gaan 
zitten huilen, aangezien er genoeg ontspanning 
voor ons wordt georganiseerd. 
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van de decaan

Van de decaan
Hans van Duijn

Met ingang van 1 september van 
dit jaar heeft  Jos Baeten zijn werk-
zaamheden als decaan neergelegd 
en is er een nieuw faculteitsbestuur 
aangetreden. Dat bestaat nu uit 
ondergetekende als decaan, Kees 
van Hee als vice-decaan en Suzanne 
Udo als directeur bedrijfsvoering. 
Hierin is Suzanne de continue factor. 
De andere twee posities worden 
afwisselend door hoogleraren uit 
de capaciteitsgroepen Wiskunde en 
Informatica bezet. Met veel genoe-
gen wil ik hier Jos bedanken voor 
zijn inzet en zijn verstandige leiding 
gedurende de periode 2002 – 2004. 
Hij geniet nu van een zeer verdiend 
sabbatical op Italiaanse bodem.

Er komt in zo’n faculteitsbestuur heel veel 
op je af. Zowel intern als extern zijn er 
belangrijke ontwikkelingen. Laat ik eerst 
enkele externe noemen. De drie technische 
universiteiten (Delft, Eindhoven en Twente) 
trekken steeds meer gezamenlijk op. Er komt 
een 3TU graduate school waarin (een deel van) 
ons masteronderwijs wordt gecoördineerd en 
aangeboden, en er komt een  3TU institute 
of technology waarin onderzoek wordt 
herverkaveld en op elkaar afgestemd. In het 
kader hiervan is onze universiteit bezig zich 
zelf sterk te maken met een beperkt aantal 
profilerende masteropleidingen en  een beperkt 
aantal profilerende onderzoeksgebieden. Naast 
deze 3TU activiteiten is er een nationaal ICT 
regie-orgaan opgericht waarin een aantal  
zwaartepunten voor de ICT in Nederland  
worden gedefinieerd. Ook hierin wil en 
moet de TU-Eindhoven, en wij als faculteit, 
een belangrijke rol spelen. Tenslotte is de 
wiskunde gemeenschap in Nederland volop 
in beweging. Dit is voornamelijk ingegeven 

door de penibele situatie 
rond de lage studenten 
aantallen. Er wordt 
gedacht aan een serieuze 
c lus te r ing  van  he t 
landelijke onderzoek en  
aan het integreren van de 
masteropleidingen. Voor 
dit laatste is ook een 
landelijk regieorgaan opgericht. Kortom, er is 
veel aan de hand. Deze ontwikkelingen zijn 
niet te stuiten en baren ons soms zorgen. Aan de 
andere kant zien wij ook veel mogelijkheden. 
Onze faculteit heeft voldoende kwaliteit en 
energie in huis om hier sterk uit te komen.. 

Ook binnen de faculteit wordt niet stil gezeten. 
Informatica heeft een nieuwe strategie voor de 
toekomst ontwikkeld. Dit was nodig omdat 
de vorige strategie alweer vijf jaar geleden 
was geformuleerd, omdat de buitenwereld 
sterk in beweging is (zie bovengenoemde 
externe factoren) en ook omdat de recente 
onderzoeksvisitatie hiertoe aanleiding gaf. 
In deze tijd van oppervlakkige ranking (de 
grootste Nederlander, de slechtste politicus) 
pakken de resultaten soms vreemd uit. Zo 
kreeg informatica een onbegrijpelijk lage 
score. Gelukkig is dit  recht gezet met 
behulp van het College van Bestuur. Een 
onafhankelijk deskundige heeft de visitatie 
nog eens dunnetjes overgedaan en heeft uiterst 
positief geconcludeerd ten aanzien van ons 
informatica-onderzoek. We hadden natuurlijk 
niet anders verwacht!

De strategiediscussies waren pittig en 
fundamenteel van aard. Het ging over 
informatica als wetenschap, over de rol 
van informatica binnen onze technische 
universiteit en over de relatie met onze 
hightech Eindhovense omgeving. Er is 
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gekozen voor een duidelijke wetenschappelijke 
profilering en voor een beperkt aantal relevante 
toepassingsgebieden.

Een centrale rol speelt het instituut LaQuSo 
(Laboratory for Quality Software). Dit recente 
initiatief van Kees van Hee en Jan Friso Groote 
is een doorslaand succes en een sterk wapen 
in de externe discussie.

Binnen de capaciteitsgroep wiskunde tekent 
zich ook een duidelijke profilering af. De 
relatie met Eurandom zal worden  versterkt 
door meer personele uitwisseling en door 
een actievere rol van Eurandom op het 
gebied van AIO-begeleiding. In de landelijke 
discussie over wiskundeclusters zal vrijwel 
zeker een initiatief op het gebied van discrete 
wiskunde, algebra en algoritmiek worden 
gehonoreerd. Hierbij zal Eindhoven een 
centrale plaats innemen, met een hoofdrol 
voor Arjeh Cohen. Als laatste initiatief 
wil ik het Centre for Analysis, Scientific 
computing and Applications (CASA) noemen. 
Hierin participeren de analyse en scientific 
computing leerstoelen. Er wordt gewerkt 
aan integratie van onderzoek, onderwijs en 
personele bezetting. Tevens is vanuit CASA 
een initiatief in voorbereiding om de relatie 
met de industrie te professionaliseren en te 
vergroten, en een directere relatie te leggen 
met het masteronderwijs. De verwachting is 
dat dit initiatief door het College van Bestuur 
financieel zal worden ondersteund.

Onderwijs is natuurlijk het fundament van 
onze faculteit. Het is verheugend  te zien 
dat de studenteninstroom bij wiskunde dit 
jaar substantieel is vergroot. We hopen 
natuurlijk dat dit een blijvend verschijnsel is 
en zullen er alles aan doen dit door te zetten. 
Bij informatica is de aard van de instroom 
in de bacheloropleiding sterk gewijzigd. Die 
laat namelijk een grote daling van studenten 
met een VWO achtergrond zien, maar een 

bijna even grote stijging van zogenaamde 
zij-instromers (studenten met een HBO-
opleiding). Het is niet duidelijk of er hier 
sprake is van een trend of een conjunctureel 
verschijnsel.
Met het College van Bestuur zijn we in gesprek 
over de definitie, gevolgen en maatregelen ten 
aanzien van de rendementscijfers. Ook kan ik 
melden dat er binnen de faculteit plannen in 
ontwikkeling zijn over de overgang trimester 
– semester en over de invoering van het major 
– minor stelsel.

Het zal u duizelen van bovengenoemde 
ontwikkelingen, initiatieven en besluiten. 
Deze nieuwe decaan heeft daar soms ook 
last van. Maar dankzij een geweldige staf en 
deskundige, gemotiveerde collega’s  zullen we 
het rechte pad houden en een mooi, spannend 
2005 tegemoet kunnen zien.

Ik wens u prettige feestdagen en een 
voorspoedig nieuw jaar.

Hans van Duijn.
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De afgelopen tijd hebben in de ver-
schillende inspraakorganen weer tal 
van onderwerpen de revue gepas-
seerd. Ik heb de meest interessante 
voor je op een rijtje gezet. Het on-
derwerp studierendement ontbreekt, 
want hier is een apart artikel elders 
in deze Supremum aan gewijd.

Bètabeurs wiskunde
Vanwege de kleine aantallen studenten 
bij onder andere Wiskunde is er vanuit 
de overheid een experiment gestart om 
deze studenten een financieel extraatje te 
geven. De 3 TU’s, waaronder Eindhoven, 
is inmiddels geld toegezegd om mee te 
doen aan dit experiment. Over de precieze 
inrichting wordt nog discussie gevoerd, maar 
het ziet ernaar uit dat de beurs, die bedoeld 
is voor de huidige en volgende generatie 
eerstejaars wiskundestudenten, in fasen zal 
worden uitgekeerd: een deel bij het behalen 
van de Propedeuse en het andere deel bij het 
Bachelordiploma. Het gaat in totaal om een 
bedrag van 1500 euro per student. Ook over de 
manier waarop dit geld uitgekeerd zal worden 
is nog niet besloten.

Invoering major/minor
Binnen enkele jaren gaan zowel Informatica 
als Wiskunde over op een systeem met majors 
en minors: je kiest een vakkenpakket als major 
(Informatica of Wiskunde) en vult dit aan met 
een minor: een verzameling keuzevakken die 
onderling samenhangen.

Tijdens de Onderwijsdag Informatica op 
7 oktober bleek het overgrote deel van de 
aanwezige docenten en staf voorstander te 
zijn van de invoering van een vrije minor. Dit 
betekent dat je je minor zelf kunt invullen 
met vakken van een andere opleiding, mits 

OC OK!
Jan de Kort - onderwijs commissaris GEWIS

oc ok!

er samenhang is in het 
pakket. Hierdoor wordt 
i n s t r o m e n  i n  e e n 
master van een andere 
op le id ing  mogel i jk 
ook eenvoudiger. Dit 
vereist een zeer goede 
samenwerking tussen 
d e  v e r s c h i l l e n d e 
faculteiten.

Op 5 oktober is tijdens een werkbijeenkomst 
de invoering van minors bij de opleiding 
Wiskunde besproken.  Belangr i jks te 
conclusies zijn dat er voor wiskunde geen 
verdiepingsminor (keuzevakken wiskunde) 
komt, maar wel doorstroomminors naar 
Natuurkunde, Bedrijfskunde en mogelijk ook 
naar Informatica. Een major/minor systeem 
wordt bij Wiskunde ten vroegste in 2006 
ingevoerd.

Nakijktermijn werkstukken
In het OER (onderwijs- en examenregelement) 
was al langer vastgelegd dat tentamens binnen 
15 werkdagen nagekeken moesten zijn. Nu 
moet ook de beoordeling van werkstukken 
(mits op tijd ingeleverd!) binnen 15 werkdagen 
bekend zijn.

Terminologie Software Engineering
Tijdens de Onderwijsdag Informatica is 
er een document gepresenteerd waarin de 
terminologie voor Software Engineering 
vakken is vastgelegd. Docenten dienen zich 
hier aan te houden of aan de studenten uit 
te leggen waarom ze dat niet doen. In het 
verleden hebben verschillen in terminologie 
bij studenten tot verwarring geleid.
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De faculteit is weer een inspraakorgaan rijker: 
de opleiding Business Information Systems 
(BIS) heeft nu haar eigen opleidingscommissie. 
Er bestonden al opleidingscommissies 
voor Informatica en voor Wiskunde. Deze 
commissies geven advies over allerlei 
onderwijszaken en in het bijzonder over het 
OER.

Onderwijsprijs naar 
Hoogerwoord en Ter Elst
De Studentenraad reikt  jaarl i jks  de 
`Onderwijsprijs’ uit aan de docent wiens 
college of instructie het meest gewaardeerd 
wordt. Op donderdag 4 november is tijdens 
de medewerkersborrel de onderwijsprijs 
2003/2004 voor Informatica uitgereikt aan 
dr. ir. Hoogerwoord (10% van de stemmen) 
en voor wiskunde aan dr. Ter Elst (15% van 
de stemmen).

Infima

Eefje tijdens Bergson lunch: “Ik zie daar een Brie liggen, die neem ik wel.”

Gertjan: “Ik stond net in de lift, was ik op vloer 8, vergeet ik uit te stappen...”

Wouter tegen JoeJoe na een lange nacht: “Je ogen zijn nou nog kleiner dan normaal.”

Tjeerd gooit een kussen via een paraplu aan het plafond bijna op het net.
Het net: “Hohoho, merry Christmas!”

Martijn over jeugdherinneringen:
“Wij hadden informatiekunde op een computer met een monochroom kleurenscherm”

Tjeerd tegen Richard (in bestuurshok):
“Richard log ff in, ik wil ook prammen hebben.”

Chris: “Sorry ik verstond je niet. Ik was een boer aan het laten.”

Cas: “Als ik al zou weten wat ‘synergie’ zou beteken, dan zou dat nog geen synergie-tool 
zijn.”

Richard: “Intermate staat in de Spits!”
Geert: “In de Spits van de trein??”
Bob (geërgerd en serieus): “Nee man, in de Spits van de bus.”

Tijdens het debat van AvP, over handmatig geheugenbeheer door de programmeur:
“Die mensen die zelf de macht en controle over het geheugen willen hebben, moeten zeker 
iets compenseren in hun werk, of in hun leven...”

Geert tegen Bob (in bestuurshok): “Bob, houd je sik eens op elkaar.”
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Jaren geleden raakte ik tijdens een 
feestje in gesprek met een win-
keldochter (zij stelde zich voor als 
de dochter van een wat verderop 
staande mevrouw die een winkel 
in lingerie dreef) die de opmerking 
maakte dat zij het zo opvallend vond 
dat zij op bepaalde punten in haar 
leven door een richtingaanwijzer de 
goede kant werd opgestuurd.

Ik proefde aan mijn gesprekspartner dat zij 
een ingrijpen van iets hogers vermoedde. Nu 
is het zo dat ik in gesprekken met vreemden 
zeer geremd ben, maar mijn reactie was zo 
spontaan dat die mij nog weken is bijgebleven. 
Ik zei dat iedere levensweg wordt omgeven 
door wanden met richtingaanwijzers waarvan 
er af en toe een tot je bewustzijn doordringt 
omdat je vermoeide ogen ergens een rustpunt 
moeten vinden en dat je verder alleen maar 
de succesvolle routes onthoudt. Achteraf 
denk ik dat zij tijdens dat feestje haar ogen 
op de verkeerde richtingaanwijzer heeft laten 
rusten. Dit zeg ik natuurlijk alleen maar om 
mijn theorie te onderbouwen.

Ik heb nog vaak aan mijn reactie gedacht. 
Het idee van de vele richtingaanwijzers 
hangt misschien samen met een van de 
evolutietheorieën, die beschrijft dat de 
ontwikkeling van de diersoorten niet 
opwaarts maar van de ene catastrofe naar 
de andere catastrofe meandert. Als ik al 
richtingaanwijzers heb aangetroffen, dan moet 
het in de boekenkast van mijn ouders geweest 
zijn. Als jongen van een jaar of veertien 
grasduinde ik al vaak in de daar voor handen 
zijnde boeken. Mijn vader was huisarts en 
de kast stond vol met boeken met foto’s van 
mensen waar wel iets mee was. Opgezwollen 
borsten en ledematen, puisten en zweren 

in detail, lijders aan 
elephantiasis in volle 
glorie en mongolen, 
zo heetten die toen 
nog, zijn mij tot nu toe 
bijgebleven. Ondanks 
het feit dat de foto’s 
in zwart-wit waren en 
de taal Duits was wist 
ik een ding zeker: ik word geen dokter. 
Zowel romans over ontwortelde levens in de 
grote stad als streekromans zoals “Dorp aan 
de rivier” fascineerden mij mateloos. Mijn 
moeder vroeg zich wel eens hardop af of 
Fransje al aan al dat moois toe was, maar mijn 
vader wuifde de vraag gewoon weg. Natuurlijk 
was ik er niet aan toe, maar dat wegwuiven bij 
de boekenkast was het beste antwoord. 

Een boekenkast vol boeken is een antiquariaat. 
Dat is de aard van het beestje. Zo’n kast straalt 
iets anarchistisch uit. Wat oudere boeken zijn 
al gauw in strijd met de  heersende opvattingen 
en de eigenaar weet soms ook niet wat hij 
in huis haalt. Gezien mijn fascinatie in mijn 
jeugd begrijp ik heel goed dat opiniemakers, 
geestelijke leiders, autoriteiten, gestaalde 
partijkaders en terreurbrigades bij tijd en 
wijle er vanalles aan deden en doen om de 
hen niet welgevallige boeken uit te bannen. 
De zoëven genoemde mensen wijzen het 
volk voortdurend de weg en wegdromende 
individuen marcheren niet zo lekker mee.  

De boekenkast
F.J.L. Martens

tegengif
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informatici. Daarnaast 
z u l l e n  e r  e e n  o f 
meerder excursies 
worden gehouden 
naar  bi jvoorbeeld 
bedrijven in Nederland 
die iets met India of 
het studieonderwerp te 
maken hebben. Verder 
zullen de deelnemers 
allemaal een case study moeten doen. Dit is 
een praktijkgericht onderzoek of een case study 
voor een bedrijf of de universiteit. Hiervoor 
zullen de deelnemers ook studiepunten 
ontvangen. 

Behalve het voorprogramma is er natuurlijk ook 
nog de reis. Deze zal begin 2006 plaatsvinden 
en ongeveer 3 weken duren. Tijdens de reis 
zullen er een aantal verschillende steden door 
heel India worden aangedaan. Hier worden 
een aantal universiteiten en bedrijven bezocht. 
Naast dit studiegedeelte is er natuurlijk ook 
nog tijd om andere dingen te bezoeken. Zo kun 
je bijvoorbeeld denken aan de wereldberoemde 
Taj Mahal of de indrukwekkende  taferelen aan 
de Ganges.

Ben je geïnteresseerd geraakt in de studiereis, 
of wil je hem mee organiseren, aarzel dan 
niet om contact met ons op te nemen. Je 
kunt natuurlijk ook een kijkje op onze 
website nemen: www.gewis.nl/indiago. De 
inschrijving begint in januari, dus wees er 
snel bij. 

Hopelijk zien we jullie in India!

Jaja, het is eindelijk weer zo ver! Na 
anderhalf jaar stilte op het studie-
reisfront gaat er nu weer een nieuwe 
reis worden georganiseerd. En om-
dat de vorige reis naar Griekenland 
is gegaan, is nu gekozen voor een 
bestemming buiten Europa: India.

India is een land van grote tegenstellingen 
waar veel te zien is. Aan de ene kant is er het 
moderne gedeelte van India, met gigantische 
steden zoals Delhi of Bombay (Bombay 
alleen al heeft ongeveer evenveel inwoners 
als Nederland). Dit zijn steden die qua 
ontwikkeling niet onderdoen voor de westerse 
landen. Dit is ook te zien aan de groei van de 
industrie in India en dan vooral de IT-sector. 
Daarom is het een heel interessant land om 
te bezoeken als het gaat om onderzoek en 
onderwijs.

Maar een heel andere, en misschien nog 
wel interessantere kant van India is het 
traditionele, niet-westerse gedeelte. Zo speelt 
religie, en dan met name het Hindoeïsme in 
India een veel grotere rol dan in bijvoorbeeld 
Nederland. Een andere reden waarom het zo’n 
interessant land is, is de diverse geografie. 
Omdat India zo groot is, bevat het ongeveer 
alle denkbare klimaten en landschappen die 
denkbaar zijn. Van het Himalaya gebergte naar 
de Thar woestijn tot het regenwoudachtige 
centrale gedeelte van India, India heeft het 
allemaal (waaronder ook gebieden met een 
fatsoenlijk klimaat). 

Maar goed, een studiereis, wat houdt dat in? 
Het bestaat uit twee delen. Allereerst is er 
het voorprogramma, wat hier in Nederland 
plaatsvindt. Dit voorprogramma bevat lezingen 
over India en een aantal studieonderwerpen 
die interessant zijn voor wiskundigen en 

Studiereis 2006 - Indiágo
Peter van de Ven

activiteit
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en Commissiekeuze diagram
Bob Kubista

GEWIS heeft ver-
schillende commis-
sies, want zonder 
commissies waren 
er geen activiteiten 
en zonder activi-
teiten zouden we 
alleen nog maar 
kunnen studeren. 

Een commissie is een groepje GE-
WIS-leden die samen iets organise-
ren, bijvoorbeeld een activiteit zoals 
het poolen. 

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

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

Voor meer informatie over commissies kun 
je terecht bij de personen die onder de com-
missies genoemd staan of je kunt op GEWIS-
homepage kijken bij commissies. Natuurlijk 
kun je het ook altijd aan mij vragen of mij een 
mailtje sturen op vvz@gewis.nl.

Als je wilt weten welke activiteiten er bin-
nenkort worden georganiseerd kun je het 
beste even in de activiteitenagenda kijken. 
Het volledige overzicht is te vinden op de 
website. Achter in deze Supremum staat ook 
een overzichtje.

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

AC, ACtiviteiten commissie: Organiseert klei-
ne activiteiten zoals poolen en zwemmen.

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

CBC, Computer Beheer Commissie: Beheert 
de computers en servers van GEWIS.

JBC, Jaarboekcommissie: Maakt een jaar-
boek.

EJC, Eerstejaarscommissie: Een commissie 
van eerstejaars die een feest en een activiteit 
organiseren.

GEZEVER, GEWIS Zoekt En Vindt Enkele 
Riedeltjes: Dit is de commissie die het muziek 
tijdens de borrel verzorgt.

Intro: Organiseert de intro en het eerstejaars-
weekend.

Indiágo: Dit is de commissie die de volgende 
studiereis organiseert.

WC, WebCommissie: Dit is de commissie die 
de webpagina van GEWIS beheert.

(Met dank aan Berry Zwerts) 
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AC
(Bob)

BAC
(Remko)

CBC
(Alain)

EJC
(Nynke)

GEZEVER
(Geert)

Supremum
(Wouter)

Intro 2005
(Bob)

Indiágo 2006
(Rob)

WC
(Martijn)

Jaarboek
(Eefje)

Computers of papier?

Internet of beheren?

InternetBeheren

Jaar of kwartaal?

Ben je eerstejaars?

Is je lievelingskleur oranje?

Zin in een feestje?

Hou je van reizen?

Voor of achter de bar?

Muziek of feesten met eerstejaars?

JaComputers

Papier

JaNee

NeeJa

Nee

Nee

Ja

Jaar Kwartaal

Achter
Voor

Muziek
Feesten met
eerstejaars

Binnen of buiten Europa?

Uitwisseling
(Jordi)

BinnenBuiten

ingezonden
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Als een bestuurslid 
van GEWIS je per-
soonlijk vraagt om 
mee te doen aan 
het GEWIS zaal-
voetbaltoernooi, 
dan kun je niet wei-
geren. 

Nu is er sinds mensenheugenis op deze facul-
teit een verzameling medewerkers en studen-
ten die zich onder de naam Old Soccers in min 
of meer georganiseerde vorm met de schoonste 
aller balspelen bezighouden en die altijd wel 
voor een spelletje te strikken zijn. En hoewel 
de tijd kort was en een deelverzameling die dag 
ook in ander verband moest voetballen, lukte 
het een selectie op de been te brengen. Maar 
dat was een 
dozijn an-
dere teams 
ook gelukt, 
z o d a t  d e 
organisatie 
diep in de 
c r e a t i v i -
teitsbuidel 
moest tas-
ten om een 
toe rnoo i -
schema te 
bedenken. 

De eerste 
ronde wer-
den korte wedstrijdjes gespeeld op halve 
velden, zodat er acht teams tegelijk konden 
spelen. Bij mij riep dat zoete herinneringen op 
aan vervlogen tijden dat ik nog volleybalde, 
waarbij het heel normaal was als er drie of 
meer wedstrijden tegelijk in een hal gespeeld 
werden. Net als toen had je hier veel drukte, 

lawaai, gezelligheid en altijd het risico dat je 
uit het niets een bal op je harses krijgt. Na deze 
mild chaotische fase belandde iedereen in een 
finaleronde, waarna je alleen door continu te 
winnen of continu te verliezen in het toernooi 
kon blijven. Dat laatste is ongebruikelijk en 
leidde tot curieuze wedstrijden waarin prettig 
veel gescoord werd. Misschien een ideetje 
voor de KNVB? 

Intussen hadden wij de gelegenheidsteams van 
barcommissies en reisgezelschappen van ons 
afgeschud en werden onze routiniers in de fi-
nale geconfronteerd met een team van jeugdige 
overmoed en, toegegeven, souplesse. Hoewel 
de Old Soccers voortdurend aandrongen, lukte 
het niet de touwen te vinden. En  zoals dat dan 
gaat, scoort de tegenstander: in de tweede helft 

werd een 
verded i -
gingsfout-
je van ons 
professio-
neel afge-
straft. 

Over  de 
rest van de 
wedstrijd 
kan ik kort 
zijn, want 
d a t  w a s 
de organi-
satie ook. 

E r  w e r d 
namelijk ruim voor tijd afgefloten, zodat De 
Baviaantjes (met als slogan: “A baboon has 
to do what a baboon has to do”) met de pres-
tigieuze GEWIS-bokaal ging strijken. Maar 
we gunnen het ze van harte en prijzen de AC 
voor dit aparte en vrolijke toernooi. En eh, 
Dominggus, ik krijg je nog wel.

AC Zaalvoetbaltoernooi
Kees Huizing

ac
tiv

ite
it
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Infima

Tijdens OGO 1.1.3, specificeren van een tekstverwerker:
Diana: “Shit, de letters worden achterstevoren neergezet.”
Bart: “Nieuwe aanname: De gebruiker is in staat achterstevoren te typen.”

Mattijn, in de Tipsy: “Als ik al mijn tentamens op de plee mocht maken, dan had ik nu al 
lang mijn P!”

Jan tijdens de rondvraag van de BV: “Wat is een da shizzle?”

Eefje vertelt dat ze met de auto verkeerd was gereden.
Denis: “Ja, maar vrouwen kunnen ook niet kaartlezen.”
Eefje, verontwaardigd: “Maar ik had helemaal geen kaart!”

Harold Weffers van het Stan Ackermans instituut:
“Vroeger begon men met het maken van software altijd met niets, tegenwoordig begin je 
gewoon met een hele hoop bagger, en dat bedoel ik niet negatief.”

Er lopen 2 pabo-meisjes over het TU-terrein, zegt de een tegen de ander:
“Ja, maar groep 7 is toch net iets ouder dan groep 6”

activiteit
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Het leven is e
en sinus

“De afgelopen tijd heeft er zich weer 
flink wat afgespeeld in Nederland.” 
Met een zin van dergelijke strek-
king opent Jack Spijkerman zijn 
programma Kopspijkers altijd. De 
afgelopen weken heeft deze quote 
wel een groter waarheidsgehalte 
gekregen. Nederland is in oproer: 
Het kabinet had drastische bezuini-
gingen in de planning gezet, er moest 
besloten worden of Anne Frank een 
Nederlandse mocht worden, Andre 
Hazes is gestorven, Theo van Gogh 
is vermoord en de GEWIS-ruimte 
is geclassificeerd als de op een na 
slechtste borrelruimte op de TU/e. 

Het zijn stuk voor stuk zaken die tot flink wat 
gespreksstof hebben geleid. Ik zal nu niet over 
alles ook nog eens mijn mening gaan geven, 
want ik denk dat ik niet de enige ben die al 
genoeg meningen heeft gelezen de afgelopen 
tijd. Ik denk wel dat dit het geschikte moment 
is om mijn (helaas nog steeds niet beroemde) 
kijk op het leven te geven. Om maar even met 
een quoteerbare statement te beginnen: “Het 
leven is een sinus”. Er zijn verassend veel 

colum
n

Het GEWIS model - episode 2
Monique Hendriks

aspecten van het leven 
die zijn te vergelijken 
met een sinus-functie, 
maar de reden dat ik 
het hier noem is de 
volgende: Vroeger ging 
het met Nederland heel 
slecht. Toen werd er 
van alles gedaan om 
het steeds beter te maken, 
maar dat heeft inmiddels een maximum bereikt. 
We moeten gaan bezuinigen, onze goedheid 
om immigranten toe te laten heeft helaas ons 
land ook verrijkt met enkele extremisten met 
terroristische amibities, onze gewenning aan 
het verzinnen van regeltjes heeft ertoe geleid 
dat er zelfs over de meest absurde dingen nog 
wordt gediscussieerd op kosten van de staat 
(ik zag vandaag bijvoorbeeld in Kopspijkers 
dat het in Rotterdam in een bepaald gebied 
verplicht is om iedereen te groeten) en Andre 
Hazes komt uiteindelijk toch nog op 1 in de 
super mega ontzettend vet gave top 40. Hazes 
bereikt zijn laatste maximum, wij zijn op weg 
naar een minimum. Het enige waar ik op hoop 
is dat we dat minimum bereiken voordat het 
een dieptepunt wordt. 

Infima
... van Jaap Molenaar

Jaap Molenaar tijdens college Functietheorie: “Als je een pool tegenkomt, loop je er met 
een boog omheen.”

Jaap Molenaar is enthousiast iets aan het uitleggen tijdens functietheorie:
“Maar het gekke is... (student komt binnen) ...dat deze kerel nog een zitplaats nodig heeft.”

Jaap Molenaar schrijft een taylorreeks op het bord: “Ik ga door tot jullie weten welke functie 
dit is.”

Jaap Molenaar: “Als je bij mij mag gokken, is het altijd 0, π of e.”
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Ieder jaar zijn er een aantal actieve eerstejaars die voor de GEWIS'ers een  
activiteit en feest neerzetten. Ook dit jaar zullen jullie ze vaak tegenkomen 
en het is belangrijk deze mensen te bedanken voor hun inzet. Daarom stel-
len de leden van de EersteJaars Commissie zich aan jullie voor!

Hey, als voorzitter van de EJC2005 zal ik mezelf even kort en bondig 
samenvatten. Ik ben Nynke Lantinga, 19 jaar geleden geboren in het 
oersaaie plaatsje Amstelveen, maar ik had al snel besloten dat daar voor 
mij niks te halen viel, dus heb ik zo snel mogelijk Amstelveen ingeruild 
voor Amsterdam. Ik studeer technische wiskunde, wat mij erg goed 
bevalt. In mijn vrije tijd hockey ik graag en ben ik meestal bezig met 
van alles en nog wat. Op de middelbare school zat ik ook in allemaal 
verschillende commissies die altijd erg gezellig en productief waren, dus 
vandaar voor mij de keuze om ook in de EJC te gaan. 
Tot snel allemaal, Kus Nynke

Hoi lieve mensen van GEWIS, ik ben Lydia van Well en ik mag dit jaar 
de taak van penningmeester van het EJC op me nemen. Ik ben 19 jaar oud 
en kom uit Schijndel. Nu wonende te Eindhoven ben ik 1e jaars student 
Technische Informatica. In de zomer ben ik vooral in de bergen te vinden 
voor mijn hobby alpinisme. Ik hou wel van uitdagingen vandaar dat ik in 
het EJC ben gestapt om een superfeest en activiteit te organiseren.
Veel knuffels, Lydia

Gegroet GEWIS'ers. Ik ben Marc Puts, 20 jaar geleden geboren in 
Tilburg, waar ik nog steeds woon. Na één jaar Fiscale Economie gevolgd 
te hebben aan de Universiteit van Tilburg, besloot ik dat dat niet voor 
mij was weggelegd. Hier ben ik nu, eerstejaars technische informatica 
op de TU/e. Als lid van de EJC hoop ik een bijdrage te leveren aan de 
gezelligheid en de vele leuke activiteiten van GEWIS. En wie weet zie 
je mij in de toekomst ook wel in andere commissies!
Gr, Marc

Ej hallo iedereen, ik ben Peter van Elsacker, een 18 jarige EJC-er uit 
Kapelle, een dorpje in Zeeland. Ik woon op kamers in Eindhoven en ben 
(sinds november) eerstejaars student technische wiskunde. Grote hobby 
van mij is tafeltennissen en daarvoor heb ik 8 jaar gevoetbald. Voor de 
rest, tsja, valt weinig te vertellen, mocht je nog een zeer boeiende vraag 
hebben, 't hoeft niet eens over wiskunde te gaan, meestal ben ik er wel 
op de borrel. Natuurlijk gaan wij als EJC een geweldige activiteit en een 
briljant feest organiseren. Tot dan! Groeten, Peter

EJC 2005
EersteJaars Commissie
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Hey, Ik ben Bart van Iersel, 18 jaar oud, geboren en getogen in Venlo en 
aanliggende zompen en slikken. Ik studeer (nog) Technische Informatica, 
maar zelfs als ik overstap blijf ik natuurlijk mijn steentje bijdragen aan het 
roemruchte tijdperk dat de geschiedenisboeken in zal gaan als het era van 
EJC 2005. M’n hobbies zijn verder Fitness en Tae Kwondo.
Bart

Lieve GEWIS’ers. Ik ben Elisa van Hout,18 jaar oud/jong en afkomstig uit 
het ‘wonderschone’ Helmond. Ik ben dit jaar begonnen met de dubbele P 
wiskunde en informatica, wat naar alle waarschijnlijkheid in het volgende 
studiejaar zal overgaan in een studie informatica. Mijn grootste hobby is 
Aikido (voor de niet kenners onder jullie: een Japanse vechtsport), waar 
ik nu bijna vier jaar mee bezig ben. Ik ben lid geworden van de EJC 
2005 omdat het me leuk leek een activiteit en feest te organiseren voor 
(eerstejaars)studenten.
Groetjes, Elisa.

Beste GEWIS-leden, bij deze wil ik me graag voorstellen. Ik ben Remco 
Blewanus, 18 jaar oud en studeer Technische Informatica. Ik ben geboren 
in Eindhoven, maar op dit moment woon ik (nog) in het saaiste stadje 
van Brabant: Veghel. Verder doe ik aan fitness en bezoek ik graag een 
goed metal concert. Ook breng ik een deel van mijn tijd door bij E.S.V. 
Demos. Ik ben lid van de EJC omdat ik bij wil dragen aan het ontzettende 
succes van onze activiteit (en feest natuurlijk)!
Groet, Remco

Hoi allemaal, ik ben Sam Mousa, ik ben 18 jaar en kom uit Nijmegen. 
Ik ben dit jaar begonnen met mijn studie Technische Informatica en tot 
nu toe bevalt dit me wel. Ik hoop nog steeds dat ik mijn P dit jaar haal, 
maar die kans wordt elke dag weer een stukje kleiner :-) Verder ben ik 
erg sportief ingesteld en al sinds mijn 6e lid van een voetbalvereniging. 
Ik ben lid geworden van de EJC omdat ik toch wel iets te doen wil 
hebben als ik een keer besluit om een college te skippen. Verder was ik 
in de middelbare school voorzitter van de organisatie eindexamenstunt. 
Ik vond dit erg leuk om te doen, vandaar dat ik ook op de TU wat bij 
wilde dragen aan de organisatie. Met deze reden heb ik ervoor gekozen 
om bij de EJC te gaan. 
Met vriendelijke groet, Sam Mousa

ingezonden
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W e g e n s  e n o r m 
succes vorig jaar, 
is dit jaar weer een 
borrel Français ge-
organiseerd door 
de BAC. Met de er-
varingen van vorig 
jaar in onze zak, 
gingen we aan de 

slag. Aandachtspunten waren: Meer 
rosé!, meer broodjes brie! Maar ook 
het reduceren van het aantal mensen 
die zich genoodzaakt voelen het Wa-
ter Closet te bezoeken voor minder 
triviale bezigheden. Frankrijk is na-
tuurlijk wel het land van romantiek, 
stijl en trots. En zeg nu zelf: Zelfs als 
je deze bezigheid omschrijft als het 
omarmen van een porceleinen pot, 
voldoet het nog niet aan deze Franse 
waarden. 

Met trots kan ik u vertellen dat deze drie 
doelstellingen dit jaar behaald zijn! Er was 
twee maal zoveel rosé als vorig jaar. Deze 
flessen zijn allen 
verkocht. Het lijkt 
een raadsel waarom 
er zeker zoveel 
rosé als rood of wit 
wordt gedronken. 
Rosé l i jkt  toch 
vooral geschikt 
te zijn voor een 
zomerse namiddag 
op een terrasje. En 
anders voor twee 
mensen die samen 
een wijntje willen 
d r i n k e n  m a a r 
persoon A houdt 
van rood en B van 

wit. Daarbij moet ik nog mededelen dat de rose 
die wij verkochten bij deze gelegenheid, niet 
van een geweldige kwaliteit was. Misschien 
zie ik hier een aandachtspuntje voor volgend 
jaar: meer soorten rosé schenken. Want als de 
vraag er nu eenmaal is, wie zijn wij dan om 
daar niet aan te voldoen? 

Ook waren we vorig jaar geschokt door 
de gulzigheid van onze gasten. Zo’n 100 
broodjes (van toch niet misselijke grootte) 
waren binnen anderhalf uur verkocht. Dit jaar 
zouden er daarom zeker 2 keer zoveel broodjes 
moeten zijn. De BAr Commissie heeft de 
hele middag besteed aan het maken van de 
broodjes. Gelukkig hadden we er dit jaar wel 
aan gedacht om de filet tijdig te ontdooien. 
Vorig jaar heeft dit zo’n 20 manuren gekost... 
Ook hebben we dit jaar kruidenkaas aan 
ons assortiment toegevoegd. Een bepaald 
ingenieus persoon heeft een deel van zijn leven 
besteed aan het uitvinden van de ‘spuitzak’ 
voor kruidenkaas. Het klinkt dubieus, maar 
het komt neer op een langwerpige plastic zak 
met een tutje dat je eraf kan knippen. Zo kan 

Les objectifs du BAC
Eefje van den Dungen
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je de kruidenkaas op je brood spuiten, in plaats 
van smeren. Briljant!

Zoals ik al vermelde hebben vorig jaar 
meerdere personen de neiging om de inverse 
van een bepaalde peristaltische beweging uit 
te proberen niet kunnen onderdrukken. Dit 
is dit jaar niet het geval geweest. Gelukkig 
is iedereen bewust, of minder bewust, 
veilig thuis gekomen. Wel heb ik gehoord 
dat bepaalde personen de volgende morgen 
wakker zijn geworden met niet voor de hand 
liggende kledingstukken nog aan en de overige 
kledingstukken te hooi en te gras door de 
kamer slingerend. 

De drie doelstellingen zijn dus behaald. Hoe 
zit het met de drie Franse waarden, genoemd 
in de inleiding? In deze kan de BAC alleen 
het goede voorbeeld geven. De rest is aan 
jullie. Romantiek is altijd een lastige zaak bij 
GEWIS. Het aantal vrouwen is nu eenmaal 

miniem. Misschien is het een optie om komend 
jaar ook posters op te hangen bij de PABO? 
Volgens de gewone burgerij hebben wiskunde 
en informatica studenten per definitie geen 
stijl. Met een paar uitzonderingen daargelaten 
hebben ze misschien wel een beetje gelijk. 
Laat ik het daar maar bij laten...

Dan is er nog het puntje trots. Gelukkig zijn 
er altijd wel een klein aantal mensen wiens 
ego de hele ruimte vult. Dit heft het tekort 
aan zelfvertrouwen van anderen dan weer een 
beetje op. Laat ik echter niet beginnen over 
de psychische gesteldheid van GEWIS-leden. 
Het enige wat ik duidelijk wil maken met deze 
onzinnige lap tekst, is dat de Franse borrel 
heel gezellig is geweest. Een succes kunnen 
we het zelfs wel noemen. En zeker weer voor 
herhaling vatbaar. Daar mogen we best een 
beetje trots op zijn. 
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De afgelopen tijd 
is er in de Oplei-
dings Commissie 
Informatica (OCI) 
discussie gevoerd 
over maatregelen 
die het studieren-
dement bij de op-
leiding Technische 

Informatica zouden moeten vergro-
ten. (Zie ook OC OK! jaargang 37, 
nummer 1.) Dat rendement is nu 
veel te laag. 

Er zijn maatregelen voorgesteld die zulke 
verstrekkende gevolgen hebben voor het 
onderwijs aan de faculteit, dat de Studenten-
raad het noodzakelijk vond haar achterban 
te raadplegen door middel van een debat dat 
plaatsvond op dinsdag 26 oktober in de Seidel-
zaal. Doel hiervan was om inzicht te krijgen 
in de heersende opvattingen en om eventueel 
alternatieve of aanvullende maatregelen te 
bedenken die het gewenste rendement (70% 
in de Bachelor) bewerkstelligen. De noodzaak 
van een hoger rendement is tijdens de discus-
sie als gegeven beschouwd.

De opkomst was verassend hoog: 26 studenten 
en 2 medewerkers. Reden te meer om te denken 
dat studenten niet onverschillig tegenover dit 
soort problematiek staan. Niet alle studenten 
studeerden overigens Informatica: er waren 
bijvoorbeeld ook enkele wiskundestudenten 
en leden van de PF aanwezig.

Na afloop van het debat is er door de 
Studentenraad een lijst met aanbevelingen 
opgesteld die we onder andere met de 
opleidingsdirecteur van Informatica zullen 
gaan bespreken. 

Debat studierendement
Jan de Kort

Ten eerste stellen we voor: maak de 
voorlichting eerlijker en leg nadruk op het 
belang van meeloopdagen. Opvallend vaak 
werd betere voorlichting genoemd als middel 
om het rendement te verbeteren. Het idee 
is dat de kwaliteit van de instroom op die 
manier positief beïnvloed wordt waardoor er 
minder studenten hun opleiding staken. De 
voorlichting zou verbeterd kunnen worden 
door de opleiding realistischer voor te 
stellen. Concreet betekent dit: stel Technische 
Informatica niet voor als een studie waar je 
spelletjes leert programmeren, maar als een 
opleiding met veel wiskunde. Ook zou men 
er naar moeten streven dat meer scholieren 
deelnemen aan een meeloopdag. Tenslotte 
is ook genoemd dat een ‘intake gesprek’ 
scholieren met verkeerde verwachtingen in 
een vroeg stadium kan adviseren een andere 
keuze te maken.

Een zes is voldoende om een vak te halen. 
Moeite doen om er meer uit te slepen is not 
done, waarom zou je? Door het aanbieden 
van een honours programma zou deze 
‘zesjescultuur’ kunnen worden bestreden: 
het wordt dan veel aantrekkelijker om hogere 
cijfers te halen. Bovendien maakt de faculteit 
hiermee ook een duidelijk statement: namelijk 
dat ze het belangrijk vindt dat studenten 
proberen zo goed mogelijk te worden in het 
vak en dat de faculteit niet alleen streeft naar 
het uitdelen van zo veel mogelijk diploma’s.

Het voorstel van het faculteitsbestuur, namelijk 
het invoeren van de mogelijkheid om te 
blijven zitten in een semester bij onvoldoende 
resultaat (het zgn. ‘jaarklassensysteem’) raden 
we sterk af. Jaarklassen zullen een nekslag zijn 
voor extracurriculaire (neven)activiteiten. Als 
er geen studenten meer te vinden zijn voor het 
organiseren van een studiereis, een symposium 
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ed. dan zal het studeren aan de faculteit W&I 
in aantrekkelijkheid achteruit gaan. Bovendien 
wordt studenten op die manier de mogelijkheid 
ontzegd zich beter voor te bereiden op hun 
arbeidsleven: bedrijven zien ervaring op 
het gebied van organisatie als een welkome 
aanvulling op het diploma.

Ook adviseren we het invoeren van 
deeltentamens in propedeuse mits er een 
slottentamen is over gehele leerstof, om het 
niveau te waarborgen. Als men deeltentamens 
alleen in de propedeuse toepast gaat het 
nauwelijks ten koste van extracurriculaire 

activiteiten, want deze vereisen vaak een 
P-diploma. In de meest ‘milde’ vorm kunnen 
de deeltentamens de vorm hebben van een 
‘proeftentamen’ dat studenten helpt een 
realistisch beeld te vormen van hun voortgang 
bij een bepaald vak.

Ten slotte stellen we intensievere begeleiding 
voor, in kleine groepen. Door intensievere 
begeleiding, te denken valt bijvoorbeeld aan 
een systeem waarbij een ouderejaars student 
als tutor optreedt, kunnen studenten die dat 
nodig hebben tijdig aangespoord worden om 
een tandje bij te zetten.

onderw
ijs

Infima
... van docenten

Peter Veltkamp: “... als n tenminste kleine 1 is ...”

Voordat Raymond van Walt van Praag en Jan de Graaf tafelvoetbalden met Thijs en Ton.
Jan de Graaf: “Ik wil eerst nog een paar wijntjes drinken voordat ik ga spelen.”
RvWvP: “Ach, dat heb ik helemaal niet nodig!”

Erik de Vink bij Information Security:
“Apparently there are some libraries doing some naughty things.”

Sjouke Mauw over een lampje bij de bord handels:
“I’m not sure if it is a feature or just some erroneous error.”

Henk van Tilborg vertelt over niet logische gevallen van de driehoeksongelijkheid, zoals dat 
bellen naar Amerika goedkoper is dan bellen naar België: 
“It doesn’t make sence, but that’s economics.”

Georg Prokert staat heel mooi het bord uit te vegen.
Student: “Volgens mij is het bord in dit lokaal nog nooit zo schoon geweest.”
Georg Prokert: “Het mag dan wel zo zijn dat ik niet zo mooi kan schrijven, maar het bord 
schoonmaken daar ben ik heel erg goed in.”

Jan Friso Groote midden in een zin: “No. That’s the wrong sentence.”

Jan Friso Groote over commutativiteit: “This is of course... eh... nogal wiedus.”

Rob Nederpelt tijdens proving with computer assistence:
“There are some nice disasters in the handouts.”
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Geachte GEWIS-
ers. In dit stukje 
zullen jullie kennis 
maken met de ver-
schillende kanten 
van mijn persoon-
tje. Ik zal in het 
kort verklaren hoe 
ik de afgelopen 24 

jaar mijn leven heb doorgebracht.

Mijn leven begon dus zo’n 24 jaar geleden in 
het mooie Helmond (en iedereen die er anders 
over denkt kan van mij een klap krijgen). Daar 
heb ik ook de lagere school doorlopen. In die 
periode werden bij mij de eerste symptomen 
zichtbaar van een verhoogd inzicht in alles wat 
met getallen te maken heeft. Da’s bij mij nou 
eenmaal genetisch bepaald.

“Schrijven kon ik voor geen meter, 
rekenen des te beter”

Helaas ontwikkelde zich in die tijd ook een 
afkeer voor alles wat met taal te maken heeft.
Hierdoor was mijn volgende stap op het 
levenspad niet het VWO maar de MAVO. 
Aan de tijd op de MAVO heb ik enkele zwarte 
pagina’s in mijn leven over gehouden. Ik droeg 
in die tijd geregeld twee Australians over 
elkaar en Nike Air Max aan mijn voeten. Aan 
die tijd wil ik ook liever niet meer herinnerd 
worden. Na de MAVO kwam de HAVO, de 
Australian ging uit, Hilfiger ging aan.

Na in één jaar de HAVO te hebben voltooid, 
ging ik Bedrijfswiskude studeren in Tilburg. 
Dit resulteerde in een grote omslag in mijn 
leven. Ik ging namelijk op kamers wonen. Een 
strak geregeld leventje, kamer opgeruimd en 
zo, werd verruild voor een vrij leven met veel 
feesten en bier. Mijn studie kwam meer dan 

eens op de tweede plaats, dit leidde wonderlijk 
genoeg niet tot ernstige studievertraging (zegt 
misschien iets over mijn intelligentie?)

Enfin, vier jaar later toch op mijn niveau 
aangekomen. Op de uni voel ik mij als een 
vis in het water, of als Pythagoras in een 
rechthoekige driehoek. Eenmaal op mijn 
plek werd het tijd om me in buitenschoolse 
activiteiten te storten. GEWIS is het gelukkige 
doel geworden van al mijn aandacht, energie 
en goede bedoelingen. Vanzelfsprekend werd 
ik voorzitter van de EJC, kon ik dat zooitje 
ongeregeld direct naar mijn hand zetten. Ik 
had gedacht dat mijn ‘hoge’ leeftijd en vier 
jaar ervaring in het studentenleven, mij een 
natuurlijke autoriteit zou verschaffen. En 
dat bleek ook het geval. Toen werd ik ook 
gevraagd voor de introcommissie en wie weet 
is dit nog maar het begin van mijn glansrijke 
carrière in buiten-schoolse activiteiten.

Een andere buitenschoolse activiteit heeft 
betrekking op mijn atletische vermogen. Met 
grote trots mag ik mij een rijzende ster aan het 
hockey firmament noemen. Met het GEWIS 
“nog inne dan” team zijn we vooral in de derde 
helft niet te verslaan.

“Hokkie, je weet wel, met een stokkie”

Alle Gekheid op ‘n ander stokkie
Ik schreef dit stuk na ‘n slokkie
Een TU student
Is zeer intelligent
Het is voor hem/haar evident
Dat ik niet serieus bent
Gegroet, het ga je goed

Hoogachtend,
Sjef Sanders

In the Spotlight
...met: Sjef Sanders
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Een verslag een van de laatste AC-
tiviteiten in deze Supremum kan 
natuurlijk niet ontbreken. Hier volgt 
dan ook het relaas van het darttour-
nooi, waar vele GEWIS’ers streden 
om de titel ‘Beste GEWIS darter van 
het jaar 2004/2005’.

Maar voordat er gedart kan worden, moet er 
gegeten worden, en wederom had de chefkok 
van They zichzelf weer overtroffen met een 
geweldige twee-gangen maaltijd. Door al 
die populariteit van het eten werd er bijna 
letterlijk om gevochten. Gelukkig gaf dit niet 
al te veel zooi en hebben we dit uiteindelijk 
zelf opgeruimd.

Maar goed, het darten, waar het om gaat. De 
dartmuziek (jaja) werd opgezet, en de eerste 
pijltjes werden gegooid. Wederom was er, 
wonder boven wonder, weer een goed speel-
schema, waardoor er redelijk serieus gespeeld 

AC Darttoernooi
Dirk Verhagen

werd. We speelden Tac-
tix (zo is het in ieder ge-
val bij mij bekend) zodat 
de mindere dartgoden 
onder ons wat meer van 
geluk afhankelijk waren. 
Dit hielp ook behoorlijk, 
want sommige uitslagen 
waren toch zeker wel 
tegen de verwachtingen in, hè Christiaan :). 

De twee uiteindelijke winnaars werden nog 
verrast met de chocoladeletters ‘AC’ nadat 
Richard en Bob zeer groots ondanks een 
gelijke stand zich terugtrokken. Zelf vond ik 
het behoorlijk gezellig, en ook na het darten 
bleven we nog wat napraten. Ik heb twee 
keer gepoogd op tijd te vertrekken, maar dat 
mislukte uiteindelijk hopeloos omdat er nog 
lang na’gepraat’ werd. 

activiteit
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A. Buitenbeentje
1. Nicholas Cage, Emilio Estevez, Ashton 
Kutcher, Freddy Moore
2. Het Sprekende Testament, De Kaartendans, 
De Kleurenkladder, Het Vliegende Bed
3. Mark, Hank, Eric, Bobby
4. Erato, Thaleia, Arachne, Kleio
5. Lipa, Aurar, Stotin, Riel
6. Columbus, Bismark, Olympia, Helena,  
7. Wilhelm Friedemann, Johann Cristoph 
Friedrich, Carl Philipp Emanel, Johan 
Gottfried Bernard
8. WAG, WAX, WAN, WAL
9. Vanille Vla, Melk, Rode wijn, Mayonaise
10. More Songs About Buildings and Food, 
Heroes, Us, How To Dismantle An Atomic 
Bomb
11. Thanksgiving, Halloween, Dag van de 
arbeid, Bevrijdingsdag
12. Adalardo, Akela, Arthur, Edalene
13. Amanda, Dawn, Kennedy, Vi
14. Galaxy quest, Hero’s quest, Space quest, 
King’s quest 
15. Larry 2, Larry 3, Larry 4, Larry 5

B. Succes
1. 9 zetels, 9 zetels, 5 zetels, 2 zetels, ...
2. Uytdehaage, Parra, Romme, Sjepel, ...
3. Margriet, Den Bosch, Heerenveen, PSV, 
... 
4. 233, 333, 500, 750, ...
5. Camu Camu, Rozenbottel, Jujube, Baobab, 
...
6. Bouake, Bouna, Oddienne, Fertessedougou, 
...
7. m, mu, n, p, ...  
8. paars, geel, groen, oranje, ...
9. 1, 355, 213, 1, ...
10. Grove den, Japanse lariks, Douglas, 
Fijnspar, ...
11. Mackenzie, Sint Lawrence, Yukon, 
Columbia, ...

Kerstpuzzel 2004
Mark de Haas, Wouter van der Horst en Sander Vollebregt
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Sinterklaas is nog niet verdwenen 
of de kerstman staat weer voor de 
deur, gevolgd door een hele lange 
vakantie. Voor de mensen die zich 
na een paar dagen alweer vervelen 
hebben wij de oplossing.

Ook dit jaar hebben wij weer ons best gedaan 
op de inmiddels klassieke kerstpuzzel. De 
opzet is al jaren hetzelfde: Er zijn 12 verschil-
lende categoriën, waarbij in elke categorie 
alle vragen op dezelfde manier beantwoord 
moeten worden. Verder zijn de namen van 
de categoriën meestal erg belangrijk om te 
begrijpen wat je nu precies moet doen.

De puntentelling
De puntentelling blijft ook hetzelfde: voor 
iedere vraag is 1 punt te verdienen. Dit punt 
wordt verdeeld onder de inzendingen die de 
bepaalde vraag juist hebben beantwoord. Dus 
als bij vraag A6 3 mensen een goed antwoord 
vinden krijgen die 3 mensen (of groepen, hoe 
meer zielen....) 1/3 punt erbij. In totaal zijn er 
180 vragen, dus we zijn benieuwd hoe veel 
van de 180 punten onderling verdeeld gaan 
worden.

De prijzen
Dit jaar zijn er wederom 10 prijzen te verdelen. 
Vorig jaar waren er slechts 7 inzendingen, 
dus laat je niet tegenhouden als je geen kans 
denkt te maken. Je kunt je oplossing insturen 
tot 13 februari op het volgende e-mailadres: 
kerstpuzzeloplossing@banaan.org. Veel ple-
zier met het maken van de puzzel en een fijne 
vakantie toegewenst!
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12. Adam Sandler, John Travolta, Tom Green, 
Roberto Benigni, ...
13. Mauritius, Phocus I, Heraclius I, 
Constantijn III, ...
14. 22, 24, 25, 26, ...
15. @, (, |, ), ...

C. Speelheuvel
1. Sssssttttt!!!!
2. De schotse wederhelft in het grieks
3. Maar je krijgt Croky!
4. Een ruiker uit Florida
5. De bes, onze god!
6. Absorberend Kledingstuk
7. Saaie Clinton
8. Washington heeft geen dubbelganger
9. Zeer brandbare drank!
10. Heb vertrouwen in het hogere!
11. Jerry’s maatje op vakantie
12. Troje in het kort
13. Wit begint en wint!
14. Met die handarbeider wil ik wel een 
beschuitje eten
15. Zijn orde kent Harry wel

D. En ze leefden nog lang en gelukkig...
1. Gods plan met de mensheid ging op 1 
A4’tje.
2. Es war das erste und einzige Mal dass ich 
an ihrem Grab stand.
3. I lingered round them, under that benign 
sky: watched the moths fluttering 
among the heath and harebells; listened to 
the soft wind breathing through the grass; and 
wondered how anyone could ever imagine 
unquiet slumbers for the sleepers in the quiet 
earth
4. He loved Big Brother
5. And Carlson said: ‘Now what the hell ya 
suppose is eatin’ them two guys’
6. I’m a poor lonesome cowboy a long long 
way from home.
7. I’ll close the porthole! No. Just come 
back.
8. “Your farm?” I said. “I’ve always thought 

of it as our farm.”
9. I dwell the longer upon this subject from the 
desire I have to make the society of an English 
Yahoo by any means no insupportable, and 
therefore I here entreat those who have any 
tincture of this absurd vice, that they w i l l 
not presume to appear in my sight.
10. As you from crimes would pardoned be, 
Let your indulgence set me free.
11. Ze tastte naar zijn linkerhand, Maria’s 
hand. “Ach vader,” zei ze, “het is niet het einde 
van de wereld. Dat is het nooit.”
12. Slechts zeer weinig schipbreukelingen 
kunnen er prat op gaan zo lang op zee te 
hebben overleefd als dhr. Patel, laat staan in 
het gezelschap van een volwassen Bengaalse 
tijger.
13. Where we’re standing right now, in the 
ruins in the dark, what we build could be 
anything.
14. ... de lente die op het punt staat te beginnen 
...
15. Ten slotte begon ik langzaam, diep 
bedroefd, aan de laatste necrologie.
  
E. Yes... that... is... nice, nice, nice man!
1. Vinden har skiftet retning, det er for sent.
2. Você pode fazer e determinar suas próprias 
réguas. Você está livre escolher.
3. Pagaidi mani, viena pati es neesmu nekas
4. Now, not in an instant, not in a sec, not fast, 
not soon, but now.
5. Est-ce que vous ne étiez pas le gosse qui 
s’est juste élevé sur un manège?
6. Chomh méid sin ama is chomh méid sin 
fuinnimh
7. Ik wit wa ge het gezeet, ik snap ut olling, 
da ge bedankt zet da witte.
8. Pero el jefe dijo: “si, no tengo ningún 
plátano”
9. Elefanti dentellare e limonata
10. ût lukt mich nèèt om de pijn te loâten 
stoppen
11. Kom snel naar me toe, beweeg zachtjes.
12. Mr jones ja mina

kerstpuzzel
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13. Und warte für den Schlag
14. 

15. 

F. Rode lantaarn 
1. Igor Flores 
2. Daniel - Der Zauberer
3. Oberon
4. Lothar de Maiziere
5. Zymurgie
6. Marcel Matanin
7. Abe Lentstra
8. All good things
9. Veldhoen
10. Ob-La-Di, Ob-La-Da 
11. Hawaii
12. James Fenimore Cooper
13. Evert Mooijer 
14. Aardige jongens
15. Eric Moussambani

G. Vrijdag
1. Batman Begins
2. Aluminium
3. Utah
4. Anurio de deus Rodriques Tonas
5. Catherine Hardwicke
6. Almere
7. Kassa!
8. Glen Verbauwhede
9. Escape from New York
10. A Long December
11. Hayden McFarland
12. Tommy Robredo
13. 6227020800
14. Tretton
15. Duivelsdozijn

H. Woordensoep
1. bkdnsvrbd
2. llstrtrn
3. chtrgrndrs
4. vrstndhdng
5. jrnlstn

6. kntnvrw
7. rtrml
8. lnnwd
9. ltrvlt
10. mdfrm
11. kndrcrnt
12. stdhsbd
13. pnngsdtm
14. blltnbrd
15. pvnghzn

I. That’s the question!
1. H.. h... .. ..a. .h..n..z ....n.......? .a..-.a.x-..a..
2. .e.. ..e. ..ee..e. .a...e.., ....ai.e e. Ei...ei.? 
...aa...e.
3. .... .s .. .oo.st....... ...oo... st.. t.. ......? .otos.
4. ... .aak ... .a... A...t.... d. T... d. ..a...? ... k...
5. ... s...... .r.. ...r .. ..r......r? .r.... Sch..rz......r
6. ...k. Ru. .or.. .....ou.. ... ..... k..p.r oo..? ... 
......
7. W.. s.aa. .. b..... a.s “....a.... .. S...”? .a..s 
B..w.
8. ... .. de .......e ke.k .e. .e.e.d? de .... ..e.e..
ke.k
9. ... .s .. ..s. .......... s.... u.. .. .....u.? Sus.. .. 
..s..
10. ..e ..h.ee. .e. .oe.e..ee..e..he.. ... ....? .ho... 
.o.e..oo.
11. Wi. i. .. p.p...i.... .i..w...... ... ... m.m...? 
P.i.ip F...i..
12. W.. .r.uw.. ... .. h.... .. 53 k..r? K...ru.... 
..h.....
13. W.. w.. .. ...... v...w.l.jk. ........? ...g. Kl..p.
14. .a. .. d. ....d..ad .a. U.a.da? .a..a.a
15. ... ..... d. ..b.l..ij. ... wi..u.d. b.... b....d? 
.i.ld ..d.l

J. Play that funky music....
1. F F C F A# C F
2. D#E  F#G  D#E F#G CB EG BA#  
AGEDE
3. E  F# G  D   D  F# G  D
4. A A C D A A G G#
5. E E B b  E G# F# G# E B E c# b G# a b
6. A A# C f  G A A#  C d e a#  d e f g a
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7. A AA A AA A AA A AA D F#  A AA A AA 
A AA A AAA B C# D
8. gg#gegg#gegg#gegg#ge
9. E G E E A E D E b E E c b G E b e E D 
B G E
10. E F# G A B G A# F# A G  E F# G A B  
E D#
11. e a e b e ga e c e d e bc
12. G A B C     A B C# D
13. E E F# E G E A G#
14. G# G# G# E A G# E A G#
15. F#F# FF EE FF F#F# FF EE FF

K. Rebus

1 2

3 4

5

6

7 8

9

10 11 12

13 14
15

kerstpuzzel
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L. Vlekken

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

15

12

13

14

11
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Van een 10x10 zwart-wit patroon is voor elke rij en elke kolom gegeven 
hoelang de slierten van opeenvolgende zwarte velden zijn.
Gevraagd is het patroon terug te vinden. Sorry, geen kerstboom of iets 
anders herkenbaars.

Een klein voorbeeldje, met 3x3 patroon:

               heeft als oplossing

De redenering gaat als volgt: vanwege de 2 op de onderste rij is het veld middenonder zwart. 
Nu ligt de middelste kolom vast. Nu ligt de bovenste rij vast. En alles volgt.

Groeten,
Andries Brouwer

Een Japanse puzzel
Andries Brouwer

docentenpuzzel

Maak de puzzel nu en stuur hem op naar supremum@gewis.nl!
Op onze website kun je een bestandje downloaden, dat het insturen 
vereenvoudigt. Zie www.supremum.nl/supremum
Onder de winnaars verloten we een waardebon van 10 euro.
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Afgelopen maanden is de redactie 
hard bezig geweest met het bijwer-
ken en updaten van onze website. 
Inmiddels is het resultaat daarvan 
te zien op www.gewis.nl/supremum. 
Wat is er allemaal veranderd?

Insturen van artikelen
Om het insturen van artikelen te vereenvou-
digen hebben we een online editor gemaakt 
waarmee je je artikel in kunt sturen. Met 
deze editor kun je het artikel opmaken in het 
speciale Supremumformaat. Dus geen lastige 
codes meer zelf typen! 

Supremumarchief
Na de diskcrash van de GEWIS-server is het 
archief grotendeels verloren gegaan. Inmid-
dels zijn de meeste oude supremums weer 
ingescand en ook weer online te vinden en 
te lezen. Ook hebben we de layout van het 
archief een opfrissing gegeven.

Puzzels
Ook de winnaars, oplossingen en naschriften 
van de verschenen kerst- en docentenpuzzels 
zijn vanaf jaargang 36 terug te vinden.

Actuele nieuwspagina
Op de openingspagina vind je nu informatie 
over de Supremum waar aan gewerkt wordt. 
Ook zijn er aanvullingen op de huidige supre-
mum te vinden.

Supremumwebsite
Rob van Esch en Tjeerd Maas
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w
erkervaringen

Tussen het surprises maken, bege-
leiden van profielwerkstukken en 
het voorbereiden van de praktische 
opdrachten door moet ik nog even 
een Supremumstukje schrijven over 
mijn eerste echte baan. Na prei po-
ten, babysitten, asperges steken en 
achter de kassa bij de Edah eindelijk 
een baan die een beetje fatsoenlijk 
betaalt, want leraren klagen dan 
wel veel, maar zo slecht betaalt het 
onderwijs ook weer niet.

Vroeger wilde ik altijd minister wor-
den, maar in de loop van de jaren 
ben ik toch wat minder ambitieus 
geworden. Ik had op de middelbare 
school aan bijna alle vakken een hekel 
behalve wiskunde dus ben ik dat maar gaan 
studeren. In het derde jaar van mijn studie 
ben ik begonnen met het volgen van vak-
ken aan de TULO (Technische Universitaire 
Lerarenopleiding). Na een afstudeerproject 
waarop de wet van Murphy van toepassing 
was wist ik zeker dat ik liever het onderwijs 
dan het onderzoek in wilde. 

Het vinden van een baan in het onderwijs 
was niet zo heel moeilijk, ik hoefde niet eens 
een sollicitatiebrief te schrijven. Tijdens mijn 
afstuderen liet ik mijn gegevens achter op 
de digitale vacaturebank van het OMO (niet 
dat wasmiddel). Ergens in mei 2003 werd ik 
opgebeld door het Varendonck-College te 
Asten (het vroegere CAS), na een gezellig 
sollicitatiegesprek werd ik diezelfde dag nog 
gebeld dat ik was aangenomen. 

Het eerste jaar had ik een baan van 0,6 FTE 
daarbij moest ik de lerarenopleiding nog af-
ronden, sinds dit schooljaar werk ik fulltime. 
Wat ik als wiskundedocent en mentor de 

hele dag doe daar hoef 
ik weinig woorden 
aan vuil te maken. 
Maar dat proefwerken 
maken,  naki jken, 
lessen voorbereiden, 
strafwerk uitdelen, 
ouders bellen en nut-
teloze vergaderingen 
bijwonen zoveel tijd kost, dat had ik van te-
voren ook niet gedacht. Het gezegde “leraren 
worden geboren - krijgen vakantie - en gaan 
dood” is helaas toch niet helemaal waar. Dat 

is meteen ook het vervelende van 
een echte baan: er gaat zoveel vrije 
tijd inzitten. Je kunt nooit meer eens 
een keer ‘s ochtends als de wekker 
gaat denken: “laat dat eerste uur 

maar zitten, ik draai me nog een keer om.” 
Als docent kun je nooit eens een keer een 
vrije dag nemen. 

Het bevalt me tot nu dus best goed als juffrouw 
Willy, maar of ik dit beroep altijd wil blijven 
uitoefenen? Misschien zoek ik het binnen het 
onderwijs hogerop als directielid of ga ik op 
het HBO lesgeven, ga ik toch nog wel ooit het 
onderzoek of het bedrijfsleven, maar op de 
korte termijn zie ik me eerder moeder worden 
dan carriere maken.

Willy’s eerste echte baan
Willy Mackus

“leraar, elke 
dag anders”
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Wat is je beste boek?
Dat is een moeilijke vraag – alsof je vraagt wat 
je liefste kind is... Als ik er een moet noemen 
zou ik zeggen “Het ernstig spel” van Hjalmar 
Söderberg. Dat boek is begin vorige eeuw 
geschreven, maar behandelt onderwerpen die 
nog steeds relevant zijn.
Beste film?
Ik heb niet zo veel met films, maar over het 
algemeen kan ik films met Katherine Hepburn 
en films van Woody Allan wel waarderen.
Favoriete muziek?
Oudere jazz en Portugese muziek (bijvoorbeeld 
Fado).
Favoriete eten en drank?
Italiaans eten met een goede rioja (wijn, 
red.).
De Mac of de Burger King?
Als het móet de Burger King.
Auto of OV?
Beide. Lange afstanden doe ik in de trein, ik 
vind dat wel iets hebben. Maar ik pak ook vaak 
de auto. Moet je maar niet gaan wonen waar 
ik woon. Ik woon in Lieshout. 

SMS’en of  bellen?
Bellen. Dat vind ik prettiger. Ik kán het 
(SMSen, red.) wel hoor! 
Lezen of TV kijken?
Lezen, maar ik heb niets tegen de TV. Op 
het moment kijk ik bijvoorbeeld wel naar de 
Vergrijzing van Freek de Jonge. Zo’n scene 
waarbij een aantal bejaarden op koffers 
moeten passen, maar waar de labels niet 
kloppen – het is erg verdrietig, maar ik heb 
wel erg gelachen. 
Honger hebben of koud hebben?
Als het gaat over een béétje honger hebben of 
een béétje kou lijden, dan kies ik voor honger. 
Maar anders is de vraag onbeantwoordbaar.
Bang voor de dood?
Neuh. Maar waar ik helemaal niet blij mee zou 
zijn is als ik helemaal afhankelijk zou worden 
van iets of iemand.
Bestaan buitenaardse wezens?
Nee. Het is ook niet zo’n interessante vraag 
meer. We weten inmiddels dat áls ze zouden 
bestaan, ze toch veel te ver weg zouden zijn 
om er iets mee te beginnen.
Waar ben je aan verslaafd?
Lezen, koffie (“natuurlijk”). Maar alleen 
echte koffie.
Een van je goede voornemens van voor 
dit jaar?
Ik heb één keer een echt goed voornemen 
gehad, dat was om mijn agenda alleen met 
potlood te beschrijven. Dat heeft mijn leven 
aanzienlijk vergemakkelijkt.
Wat vind je romantisch?
Ik kan eigenlijk twee dingen bedenken. Ten 
eerste een lange treinreis (Ik ben in Canada 
ooit met de Silver&Blue line meegeweest, 
en de combinatie van het mooie landschap en 
ongedwongen praten met onbekenden is erg 
prettig). En ten tweede hou ik van onverwachte 
telefoontjes, heel vroeg of juist heel laat op de 
avond. Maar niet als ze me wakker bellen.

Volledige naam:
Maria Pieternella van Ouwerkerk-Dijkers

Roepnaam:
Ria

Leeftijd:
63 jaar

Interview
...met: Ria van Ouwerkerk
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Wie vind jij sexy?
Richard Feynman. Hij was een bekende 
fysicus. Heel charismatisch. Hij had ook wel 
zijn vreemde kanten – hij schijnt een deel 
van zijn werk ’s middags in een topless-bar 
geschreven te hebben.
Grootste hobby’s?
Lezen. Ik lees een paar boeken per week. En 
tuinieren.
Wat wil je absoluut nog een keer doen in 
je leven?
Een keer een half jaar (nou ja, zoiets dan) 
in Indonesië wonen. Ik heb mijn schooltijd 
daar meegemaakt, maar er zijn nog zo veel 
dingen die ik er niet gezien heb. Het lijkt me 
ook leuk om daar les te kunnen geven en om 
de taal echt te leren spreken. Ik was daar een 
keer op vakantie met mijn dochter. Een man 
vroeg mij hoe oud ze was, en ik antwoordde 
“25”. Hij begon te lachen en zei “net als de 
sultan!”. Bleek dat hij had gevraagd hoeveel 
dochters ik had!
Hoe zie jij jezelf over 20 jaar?
Een beetje (eigen-)wijzer. Naarmate je ouder 
wordt, wordt het makkelijker om je standpunt 
te laten blijken. Ik houd wel van eigenwijsheid. 
Het geeft niet als het een keertje botst.
Doe je aan sport?
Ik ga alleen één keer per jaar skiën in Italië.
Waar heb je echt een hekel aan?
Aan “blabla”. Van die lege antwoorden van 
politici en zo.
Wat vind je het leukste aan de TU/e?
De studenten denk ik. Ik heb als coördinator 
veel te maken met eerstejaars studenten en 
HTS-ers. Je ziet ze gewoon groeien in zo’n 
eerste jaar.
Een beetje de “informatica-mama”?
Nee! Zo zie ik mezelf zeker niet.
Als je iets in Nederland zou veranderen, 
wat zou dat dan zijn?
Het mooiste zou natuurlijk zijn als alle 
mensen ineens redelijk werden. Nou ja, ik 
zou het ook wel goed vinden als het VMBO 
weer gewoon “ambachtsschool” ging heten. 

Mensen kunnen na hun middelbare school 
twee kanten op: verder studeren of werken. 
En die werkkant is wat mij betreft een beetje 
ondergewaardeerd.
Ben je gelovig?
Nee.
Hoe denken studenten over je?
Tjah. Af en toe moet ik wel eens vervelende 
dingen zeggen. Dat krijg je als coördinator.
Hoe lastig was je zelf als student?
Heel braaf. Ik heb nog wel gedemonstreerd 
tegen de beperking van de studieduur. Maar 
ik zat toen in Delft, dus Den Haag was nogal 
in de buurt.
Wat waren je favoriete vakken op de mid-
delbare school?
Alle talen en alle exacte vakken. Hoewel ik de 
talen niet echt bijhoud. Ik loop intussen geloof 
ik 3 spellingen achter.
Hoe wil je overkomen op collega’s en 
vrienden?
Betrokken.
En op studenten?
Hetzelfde.
Hoe ziet het ideale college eruit?
In het ideale college doen twee partijen mee. 
En er moet een goede lijn in zitten.
Welke roddels bestaan er over je?
Dat weet je toch niet? Ik weet het in ieder 
geval niet.
Hoe vaak zit jij op internet?
Vooral om dingen op te zoeken. Niet echt 
veel dus.
Je schermnaam op MSN?
Heb ik niet.
Je favoriete internetsite?
De site van National Geographic Channel 
(“Prachtige screensavers”).
Linux of Windows?
Beide.
Apple of PC?
PC. Toen mijn dochter ging studeren zei ze: 
“Vroeger had je honden- en kattenmensen. Nu 
heb je Apple- en PC-mensen”. Ik vind een PC 
gewoon makkelijker.

interview
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En daar stonden 
we dan om negen 
uur ‘s ochtens bij 
GEWIS. Amper 
een minuut bin-
nen en we kregen 
meteen een con-
tract onder ons 
neus geduwd door 

Richard. Hier stond onder andere in 
dat Océ gebruik mag maken van alle 
ideeën die wij tijdens de excursie 
verzinnen; blijkbaar had Océ een 
hogere dunk van ons dan wijzelf. Ook 
moest alle informatie die we tijdens 
de excursie ontvangen geheim wor-
den gehouden, wat het schrijven van 
dit stukje nogal bemoeilijkt. Op het 
risico van levenslange gevangenis-
straf af volgt hier toch een poging.

Het onderwerp van de excursie was art-o-
mation. Het idee hiervan is om met behulp 
van de computer vanuit een foto volledig 
automatisch een “kunstwerk” te maken. Dit 
kwam er uiteindelijk op neer om een foto 
zoveel mogelijk en zo willekeurig mogelijk 
te veranderen terwijl de foto toch herkenbaar 
bleef. Omdat dit een beetje moeilijk is om zelf 
in een middag te doen, is het proces opgedeeld 
in een aantal delen. 

Allereerst is er het onderdeel Applicatie. Dit 
was duidelijk het belangrijkste onderdeel 
van het proces. Hier werd namelijk bepaald 
hoe het kunstwerk eruit kwam te zien. De 
andere drie onderdelen waren niet specifiek 
voor het art-o-mation, maar meer algemene 
problemen waar Océ, en printers in het 
algemeen mee te maken krijgen. Zo was het 
tweede onderdeel Rasterisatie. In dit onderdeel 
wordt de beschrijving van het kunstwerk dat 

bij de eerste stap is gemaakt omgezet in pixels, 
aangezien dit nu eenmaal makkelijker print. 
Natuurlijk wordt dit normaal gesproken door 
printers gedaan, maar de mensen van Océ 
waren zo vriendelijk geweest om de printers 
die voor de excursie werden gebruikt te 
verlossen van alle overbodige functies, zodat 
ze echt alleen konden printen. 

Het derde onderdeel was Beeldbewerking. Dit 
was er vooral op gericht om het kunstwerk om 
te zetten in iets printbaars. Het probleem is 
namelijk dat de printer maar 4 verschillende 
kleuren kan printen, en geen onderscheid kan 
maken tussen de 256 grijstinten per kleur die 
er na onderdeel 2 nog waren. Hier moest het 
kunstwerk dus van 1024 mogelijke pixels 
naar een plaatje met 4 verschillende pixels 
worden veranderd, zonder dat dit de kwaliteit 
van het plaatje al te veel aantaste. Nadat ook 
dit gedaan was volgde als laatste onderdeel 
de Printer. Hoewel dit onderdeel op het eerste 
gezicht misschien overbodig lijkt, aangezien 
het kunstwerk na de Beeldbewerking printbaar 
is, is dit toch een belangrijke stap. Zonder alle 
“overbodige” software hebben de printers 
namelijk de neiging om veel fouten te maken 
tijdens het printen. Om dit te verhelpen moeten 
ze goed worden afgesteld. 

Zo rond 10.30 uur kwam de GEWIS delegatie 
aan bij het Océ terrein in Venlo. Behalve een 
groep mensen van GEWIS bleken er ook een 
aantal mensen van technische informatica uit 
Delft en Enschede te zijn, zodat het totaal 
aantal deelnemers op 20 man kwam. De eerste 
indruk van Océ was meteen goed aangezien 
we werden ontvangen met limburgse vlaai en 
koffie. Na een aantal koppen koffie (en helaas 
maar 1 stuk vlaai) naar binnen te hebben 
gewerkt was het tijd voor een praatje over Océ. 
Dit praatje, gedaan door de ‘vice- president 

Case-Excursie Océ
Peter van de Ven
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R&D Controllers & Software’ (die titel kwam 
voor hemzelf ook als een verrassing), was 
helaas niet de meest inspirerende toespraak 
sinds die van Kennedy in West-Berlijn, 
maar omdat het aan het begin van de dag 
werd gedaan, wisten de meeste mensen de 
aandacht er toch nog bij te houden. Gelukkig 
kwam hierna het gedeelte waarvoor we waren 
gekomen: de case-opdracht. 

Meteen bij het binnenlopen van de ruimte waar 
de opdracht werd gehouden viel op hoeveel 
moeite Océ had gedaan om dit te organiseren. 
Zo stonden er 2 ‘uitgeklede’ printers, lag 
er een, ietwat langzaam, netwerk tussen 
de printers en de beschikbaren computers 
en was er ongeveer 10 man begeleiding 
aanwezig. De groep van 20 man werd in twee 
teams opgedeeld. In elk team kreeg iedereen 
dan weer een van de vier bovengenoemde 
onderdelen toegewezen, zodat er in groepjes 
van 2 of drie aan een van de onderdelen werd 
gewerkt. Aan het einde van de middag zou een 
jury besluiten welk team het beste kunstwerk 
had gemaakt.

Nu  konden  de 
groepjes eindelijk 
beginnen met de 
case. Dit bestond 
er vooral uit een, 
g o d z i j d a n k  a l 
gedeeltelijk voor-
gemaakt, program-
ma samen met een 
begeleider verder 
af te maken. Na 
een klein uurtje 
aan de opdracht 
te hebben gewerkt 
was het alweer tijd 
voor de lunch. Dit 
was een redelijk 
geweldige lunch 

(en niet alleen maar naar Sodexo-normen) 
met als opvallenste gerecht goulash (is dit 
normaal in Limburg?).

Na de lunch werd er weer hard doorgewerkt aan 
de opdrachten. Mede dankzij de begeleiders 
bleek er aan het de middag voor allebei de 
teams een werkend programma te onstaan. 
Opvallend was dat, ondanks het feit dat 
het programma al voor een groot deel 
voorgemaakt was, allebei de teams met een 
compleet verschillend resultaat kwamen. 
Helaas zorgde een dwaling van de jury 
ervoor dat het verkeerde team won, maar dat 
kon de pret niet drukken. De middag werd 
afgesloten met een borrel, waarbij nog wat 
R&D medewerkers van Océ de kunstwerken 
kwamen bewonderen. 

Behalve wat inzicht in de werking van printers 
en enkele bedrijfsgeheimen van Océ hebben 
we natuurlijk ook meer bewondering gekregen 
voor kunst. Kortom: het was een geslaagde 
dag. Dit allemaal dankzij een groot aantal 
medewerkers van Océ en natuurlijk Richard 
die het voor GEWIS heeft georganiseerd.

activiteit

 Het winnende ontwerp: Twee Grolschflesjes.
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Hello, I am Victor, an Erasmus stu-
dent, and I was following one tri-
mester of the Master on Computer 
Science Engineering in TU/e. I study 
in Universitat Politecnica de Catalun-
ya (UPC) in Barcelona (Spain), and I 
decided to go to Eindhoven basically 
because the lectures in the Master 
course were in English. Actually, the 
idea of coming to Netherlands was 
also attractive, because I had al-
ways heard about Dutch hospitality, 
and Dutch kindness, and I wanted 
to go to a country in the middle of 
Europe.

Last trimester I took four subjects of the CSE 
master program, and I could realize that TU/e 
way of teaching is quite different than the 
way that I was used in Barcelona. In Spain, 
normally, I had lots of lessons every day, and 
few huge assignments to deliver at the end 
of the semester. However, here I had not so 

Buitenlandse student aan het woord
Victor Garcia Font

much lessons per week, 
but on the other hand, I 
should do lots of weekly 
assignments. Also, I 
could realize another 
important difference 
in TU/e, here several 
subjects have mandatory 
presentations in their 
programs, in Spain it is possible to finish the 
degree without doing any presentation.    

At the beginning of my days in Holland I 
missed the crowded and noisy streets of 
Barcelona, where you can find a shop or a 
pub everywhere. But after some month in 
Eindhoven I begin loving silence streets, and 
peaceful cities, where you can go by bike 
everywhere, and I like going to the heart of 
Eindhoven to have a drink in Stratumsein, 
and… So, if somebody asks me if I would 
choose Eindhoven again, for sure, I will say 
YES.

buitenland

Infima

Pieter, die een Windows pc nodig heeft, tegen Jan:
“Ik zie hier iemand die fullscreen in putty zit te werken... Dan pak jij de xterm.”
Jan: “Oh kan dat ook daarop?”

Rob en Tjeerd in het bestuurshok:
Rob: “Mijn dag kan niet meer kapot, ik heb zojuist een 9 voor mechanica gehaald!”
Tjeerd: “Schrale hond!”
Rob: “Ja, maar dat was helemaal niet de bedoeling.”

Igor Radovanovic schreewt tijdens computer networks tegen een slapende student:
“YOU’RE ASLEEP!!! I’m going to ask you more questions.”
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Professor Dijkstra is een van de meest bekende informatici 
aller tijden. Hij werd vooral beroemd met zijn ideeën over 
gestructureerd programmeren en streefde altijd naar een zo 
groot mogelijke eenvoud en elegantie in zijn oplossingen. 
Hij was van 1962 tot 1984 hoogleraar aan onze faculteit.

Hij was een fervent tegenstander van het “GOTO”statement 
in programmeertalen. In 1972 ontving hij de Turing Award 
voor zijn bijdrage aan de informatica.

In 2002 stierf hij in zijn woning te Nuenen.

Edsger W. Dijkstra
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Na allerlei ge-
ruchten over een 
of andere drink-
weddenschap in 
‘t Pandje, besloot 
ik om dat met 
mijn huisgenoten 
maar eens te gaan 
testen. Voor de 

mensen die het niet hebben meege-
kregen: de weddenschap was dat als 
je elke minuut een uur lang borrel-
glaasjes bier zou drinken, zonder te 
brokkelen, dat je dan 50 euro kreeg. 
Dus op een donderdagavond (het 
bier was toevallig 75 euricent) ver-
trokken we naar deze kleine kroeg 
in de Dommelstraat.

Als je bij ‘t Pandje binnenkomt dan vallen 
als eerste de geweldige letters op die extra fel 
opkleuren door het blacklight. Na dit verwerkt 
te hebben ga je maar aan de bar zitten. Daar 
eenmaal plaatsgenomen kijk je de kroeg goed 
rond en er vallen je dan nog twee dingen 
meteen op. Namelijk:
1) een tafelvoetbal (dezelfde als bij 
GEWIS!!)
2) een houtsblok aan een fust (??)

Maar daar waren we niet voor gekomen, dus 
we vragen de vriendelijke barman hoe het 
nou precies zit met die weddenschap. En 
al snel kwamen we erachter dat het verhaal 
(jammer genoeg) niet waar is. De barman 
vertelt ons namelijk dat iemand dit een keer in 
‘t Pandje gewed heeft met de mensen die daar 
aanwezig waren, maar dus niet met ‘t Pandje 
zelf!! Ze vinden het trouwens niet erg als je 
de weddenschap met de klanten aan gaat, ze 
schenken met plezier die borrelglaasjes vol. 
Dus voor de echte ‘die hards’ onder jullie is 

Spijkeren bij 't Pandje
Richard Bakker

er nog hoop.

Nu waren we dus in deze kroeg zonder een 
missie, toen herinnerde ik me de twee dingen 
die ons eerder waren opgevallen. Maar omdat 
ik met Jordi al elke dag sta te tafelvoetballen 
bij GEWIS, besloten we om het houtblok maar 
eens op te gaan zoeken. 

Je kunt in ‘t Pandje namelijk spijkers bestellen 
(a 30 cent de stuk) en daar krijg je dan een 
hamer bij. Het idee is dan heel simpel: je 
gaat met je maten aan het houtblok staan en 
je begint met slaan, op zich heel simpel. Nu 
is er echter een soort ongeschreven regel in 
‘t Pandje; degene die zijn spijker als eerste 
erin heeft, betaalt de spijkers en degene die 
zijn spijker als laatste erin heeft, betaalt het 
rondje.

Dus het is niet alleen dom slaan, je moet er 
zelfs ook nog een beetje bij nadenken en een 

b&
b
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taktiek hebben. Naarmate de avond vordert 
(peil stijgt niveau daalt) zou je denken dat dit 
spijkeren toch minder gaat, maar mijn ervaring 
leert dat dit juist niet het geval is. Blijkbaar 
boeit het je dan niet of je raak of mis slaat, en 
dat is eigenlijk de beste instelling.

De tijd vliegt ook tijdens dit spijkeren, 
want je bent constant bezig met bier zuipen, 
ouwehoeren en slaan op spijkers. En voor je 
het weet heb je al weer een leuke avond achter 

de rug, die voor je gevoel te vroeg eindigt. 
Maar daarvoor hebben we dan nog altijd de 
Algemene Ontmoetings Ruimte. Daar hebben 
we de avond ‘rustig’ voortgezet, om daarna 
een wel verdiend uiltje te knappen.

Dus ik raad een bezoek aan ‘t Pandje zeer 
aan, niet alleen vanwege het spijkeren, maar 
ook vanwege de leuke sfeer die er hangt. En 
ze hebben natuurlijk (op donderdag extra 
goedkoop) bier, dat werkt ook wel mee. 

b&
b

Infima
... uit het bestuurshok

Wouter (vice van Intermate): “Is Bob druk bezig of is dat een domme vraag?”

Richard tijdens een BV: “Maandag de 8e, dat is op een .... maandag, oh ja.”

Eefje vanuit GEWIS tegen Richard in het bestuurshok: “He Richard, mijn w-en vallen 
weg.”
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Alle goede ideeën 
hebben een ding 
gemeen: ze wor-
den op de meest 
onzinnige plaat-
sen en tijdstippen 
bedacht. Zo ook 
het idee voor deze 
rubriek. Wanneer 

en hoe het idee tot stand is gekomen 
ben ik alweer vergeten. Ik vermoed 
dat het op een vrijdagochtend was 
terwijl we bij GEWIS koffie dronken. 
In ieder geval het resultaat is dat ik 
nu dus een toegezegd stukje moet 
schrijven.

Het is me de laatste tijd opgevallen dat in de 
Wiskunde en Informatica vaak stijlfiguren 
gebruikt worden. In het bijzonder die van 
Alice en Bob. Alice en Bob komen voor in de 
Information Security en omdat onze faculteit 
inmiddels een Master in deze richting heeft, 
is het belangrijk dat iedereen weet waar ik 
het over heb. 

Alice en Bob zijn twee personen die graag 
zo met elkaar willen communiceren, dat ze 
zeker weten dat de boodschappen die ze sturen 
aankomen bij de juiste persoon en ook alleen 
door die persoon gelezen kunnen worden. 
Daarbij kennen Alice en Bob elkaar dus niet. 
Op een bepaald moment is er bij mij de vraag 
opgekomen waar nou eigenlijk de namen 
Alice en Bob vandaan komen. Waarom ik me 
dit soort dingen afvraag? Tja, dat is moeilijk 
te zeggen. Ik ben zeker niet de enige die zich 
dit afvraagt; een Google op ‘Alice en Bob’ 
levert meteen een aantal leuke resultaten op, 
waaronder een stuk over de karakters van 
Alice en Bob. De geïnteresseerde lezer verwijs 
ik naar de supremumwebsite waar een aantal 

Wonderland of vice-voorzitter?
Rob van Esch
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links te vinden is. Ik heb de afgelopen tijd ook 
zelf een aantal verklaringen bedacht voor de 
afkomst van de namen.

1) Degene die het model bedacht heeft was fan 
van Alice in Wonderland en van Spongebob 
Squarepants. Aangezien de laatste jonger 
is dan het model, lijkt deze optie niet echt 
realistisch.
2) Degene die het model bedacht heeft heette 
Bob en zijn vrouw heette Alice. Als echte 
wiskundige wil hij natuurlijk graag met zijn 
vrouw, die hij niet kent, communiceren... Dit 
is een vrij logische verklaring, maar zou wel 
afgezaagd zijn. Van een wiskundige mag je 
toch wel iets meer creativiteit verwachten.
3) De A en de B zijn de eerste twee letters van 
het alfabet en in eerste instantie werden de 
personen die communiceerden aangeduid met 
persoon A en persoon B. Omdat wiskunde toch 
een aansprekend vak moet zijn, zeker in een 
tijd met een duidelijk tekort aan bètastudenten 
(al beweert het CPB iets anders), is er op een 
zeker moment iemand met het briljante idee 
gekomen om persoon A en persoon B een 
naam te geven. Het ligt dus voor de hand 
deze namen te laten beginnen met een A en 
een B. Alice en Bob zijn dan de eerste keuze, 
nietwaar?

Of één van deze verklaringen voldoet zou ik 
niet weten. De vraag zal altijd blijven wie er 
nu op het idee gekomen is deze twee personen 
Alice en Bob te noemen. Mocht iemand hier 
een goed idee over hebben, dan kun je daar 
altijd met mij over filosoferen onder het genot 
van een goed glas bier. Maar zolang er geen 
goede verklaring voor de namen is, blijft 
het de vraag of Alice nu in wonderland is en 
of Bob niet gewoon de vice-voorzitter van 
GEWIS is...
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Begin november heeft de ACtiviteiten 
commissie van GEWIS een filmavond 
georganiseerd. Hierbij hebben we 
de aanwezigen de vrijheid gegeven 
om zelf films mee te nemen. Dit was 
een groot succes, want er waren een 
heleboel films. Helaas hebben we er 
maar 4 gekeken.

Toen Richard en ik wat shoarma hadden ge-
haald nadat we van de constitutieborrel van de 
Wervingsdagen terugkwamen, zagen we dat 
de eerste film Alien vs Predator was. Een ar-
cheologisch expeditie vindt een Aztec tempel 
onder de antarctische cirkel, waar een aantal 
Aliens zich verschansen. Een groep van vijf 
Predators, je kent ze vast wel van die foute film 
van Arnold, zijn ook naar de tempel gekomen 
omdat het al lange tijd hun trainingsgebied is. 
Zij zijn er gekomen om de strijd aan te gaan 
met de aliens. Vanaf dit moment is het Aliens 
vs Predator, met de expeditie in het midden.

Na de shoarma en de film, was het tijd om wat 
flauwe films te gaan kijken: Shaun of the Dead. 
Shaun is een ondergemiddelde man van boven 
de 30 met geen echt doel in het leven. Dit komt 
voornamelijk door een tekort aan ambitie. Hij 
sleurt zijn lijdende vriendin mee, doordat hij 
meer aandacht heeft voor zijn loser vrienden en 
huisgenoten. Na een niet zo’n lange tijd begint 
hij door te krijgen hoeveel hij om zijn vriendin 
geeft als, zonder waarschuwing, de doden 
over de aarde beginnen te lopen. Vanaf hier 

is het dus een 
race tegen de 
tijd om zijn 
vriendin, van 
wie hij houdt, 
en zijn lieve 
moeder  t e 
redden. Hier 

was achteraf niet zo heel 
veel aan, wat bleek uit 
het feit dat sommigen 
aan de bar bij ESKafe 
een overheerlijk dip-
sausje hadden gemaakt 
met een stuk of 20 in-
grediënten waaronder 
veel tabasco.

Om over te gaan naar komedie zijn we, na 
Shaun of the Dead, naar Boattrip gaan kijken. 
Deze film gaat over 2 hetero mannen die een 
dieptepunt in hun leven bereikt hebben. Een 
van de twee hoofdpersonen heeft tijdens een 
ballonvaart over zijn verloofde gebrokkeld. 
Om aan al dit te ontsnappen, boeken Nick 
en Jerry een cruise. Helaas voor hen heeft de 
reisagent hen ingeboekt op een cruise voor 
homoseksuele mannen, waar hij de liefde van 
zijn leven vindt (wel een vrouw die er toevallig 
ook aan boord is). In het kort: een super foute 
en slechte film.

De laatste film, die we rond 2 uur aan hadden 
gezet, was Dodgeball. Dit was gelukkig de 
minst slechte film van de hele avond. Peter 
LaFleur is de eigenaar van een slecht lopend 
fitnesscentrum Average Joe’s. Tegenover deze 
gym wordt een gloed nieuwe gym gebouwd 
door zijn concurent White Goodman. White 
wil de gym van Peter overnemen, maar helaas 
bevecht Peter dit. Hij moet namelijk geld 
opbrengen om de bank te kunnen betalen. 
Je kan vast raden waarmee Peter dit geld wil 
opbrengen, ja, met een wedstrijd trefbal.

Afgezien van al die lekker foute films was 
het toch een hele geslaagde avond met de 
juiste hoeveelheid pilsjes en is dus zeker 
herhaalbaar, mits er betere films komen en 
nuchterdere bestuursleden :)

AC filmnacht
Bob Kubista

activiteit
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Vrolijk kerstfeest 
beste filmkijkers!! 
Dit keer hebben we 
weer een bioscoop-
film in de review. Om 
in het sfeertje van de 
kerst te blijven heb-
ben we lang gezocht, 
maar toch een keuze 

kunnen maken tussen verschillende 
kerstfilms. Ons oog is dit keer geval-
len op Bad Santa. 

De titel van deze film heeft je waarschijnlijk 
wel doen vermoeden waar het verhaal over 
gaat. Als je daar dan ook nog aan toevoegt 
dat Billy Bob Thornton (Willie) de hoofdrol 
van Santa speelt en dat er een neger-lilliputter 
(Marcus) zijn kerstelf speelt, dan is het beeld 
denk ik wel compleet. 

Het verhaal begint als je Willie in zijn kerstpak 
aan de bar sterke drank ziet kappen om het 
daarna in een steegje uit te brokkelen. De 
volgende dag mag hij weer voor kerstman 
spelen in een winkelcentrum, 
en diezelfde avond rooft hij 
met zijn hulpje de kluis leeg.. 
Subtiel detail bij deze overval 
is dat Willie het voor elkaar 
krijgt om tijdens het afzetten 
van het alarm (wat zo’n 30 
seconden duurt) een stuk of 8 
blikjes bier weg krijgt. Na de 
overval gaat ieder zijn eigen 
weg.

Een jaar later wordt Willie 
opgebeld door Marcus met 
de vraag of ze dit jaar weer 
hetzelfde trucje gaan flikken. 
En omdat Willie al het geld 
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Richard Bakker

opgezopen heeft, doet hij uiteraard mee. Dus 
Willie mag weer voor kerstman gaan spelen en 
kleine kinderen afzeiken met zijn zatte kop. Op 
een dag komt er een klein dikkertje op hem af 
en dit kereltje trekt aan de baard van Willie en 
merkt op dat deze niet echt is. Willie antwoordt 
op een ‘echte kerstman-achtige manier’: “It 
was real, but Santa got sick and the hair fell 
off. He loved a woman that wasn’t clean.” 

Die avond gaat hij naar een bar en ontmoet 
daar Sue (Lauren Graham, de oudste van de 
Gillmore Girls), die het altijd al met Santa wou 
doen. Na veel ge-’Oh Santa’ valt er een wazige 
gast Willie aan en het kleine dikkertje schiet 
zijn Santa te hulp. Willie brengt het kleintje 
naar huis en al snel blijkt dat het kereltje alleen 
met zijn oma thuis is. Dus Willie breekt de 
aanwezige kluis open en trekt bij de twee in. 
Het jongetje vindt alles best, want Santa woont 
nu in zijn huis!!

Willie komt elke dag zat aan als Santa en 
daarbij wordt hij ook nog een keer betrapt 
met Sue in een pashokje, en echt niet om 
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samen kleren te passen. Dus hij wekt al snel 
argwaan bij het hoofd beveiliging van het 
winkelcentrum en deze gaat op onderzoek 
uit. 

Een paar dagen later ontmoeten ze het hoofd 
van de beveiliging 
in de kroeg en hij 
verteld de twee 
dat hij het plan 
door heeft. En dat 
hij de helft van 
alles wil hebben; 
zelfs verwoede 
p o g i n g e n  v a n 
Marcus kunnen 
d a a r  g e e n 
verandering in 
brengen. Willie 
bes lu i t  nu  dat 
h e t  a l l e m a a l 
geen zin heeft 
en hij probeert 
z e l f m o o r d  t e 
plegen in  z i jn 
auto .  Maar  het 
dikkertje komt eraan en dan ziet Willie dat 
deze is geslagen door de jongens uit de buurt. 
En in zijn kerstman-pak slaat hij in op de 
jongens, dus andere kinderen staan met open 
ogen en mond toe te kijken waar hun kerstman 
allemaal mee bezig.  

Willie besluit om hem te leren vechten, maar 
om het eerlijk te houden mag het jongetje 
oefenen tegen Marcus. Het jongetje schopt de 
kleine Marcus in zijn edele delen, Marcus slaat 
hem op dezelfde plek terug en uiteindelijk 
krijgt Willie ook een ram in zijn ‘willie’. Dus 

binnen no time liggen ze met zijn drieen op 
de grond te creperen van de pijn. Die avond 
blijkt dat het kleine lieve neger-lilliputtertje 
eigenlijk helemaal niet zo lief is, want hij ruimt 
op een niet zo charmante manier het hoofd 
beveiliging uit de weg. Het hoofd eindigt 

nameli jk als 
een ouderwetse 
‘roadkill’. 

Ondertussen 
begint Willie 
het dikkertje 
steeds aardiger 
te vinden en hij 
voelt zich zelfs 
t hu i s  i n  de 
wijk waar hij 
nu logeert. De 
volgende dag 
zal de overval 
plaatsvinden; 
zal Willie het 
k e r s t g e v o e l 
krijgen? wat 

heeft Marcus 
nog in petto? zorgt de kleine dikkert nog 
voor problemen?

Deze vragen zal ik niet beantwoorden, zodat 
jullie de film zelf nog kunnen zien zonder 
alles al te weten. Ik vind Bad Santa een 
leuke kerstfilm, met een sterke rol van Billy 
Bob Thornton. Door hem zie je de kerstman 
ook een keer van een andere kant. De film 
is een soort Home Alone 1, met volwassen 
grappen en lompe opmerkingen. Oftewel geen 
denderend hoog niveau maar een vermakelijke 
film om thuis te kijken tijdens de feestdagen.      

Jaar: 2003
Genre: Kerstfilm
Cast: Billy Bob Thornton, Tony Cox, Lauren Graham  e.a. 
Regie: Terry Zwigoff
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Aan het begin van 
het college jaar had 
het bestuur het idee 
om eerstejaars el-
kaar beter te leren 
kennen en om ou-
derejaars beter te 
leren kennen. Wat 
is een betere ma-

nier om dit te doen dan een tag?! 

Een tag, voor degenen die het nog niet weten, 
is een wedstrijd waarbij je een target krijgt 
aangewezen en je deze op een vooraf gedefi-
nieerde manier moet afschieten.

Als je zelf afgeschoten wordt, ben je dood en 
lig je dus uit de wedstrijd. Schiet je iemand 
af, krijg je een nieuwe target die je dan weer 
moet afschieten. Hieruit was het idee van 
HITMAN geboren.

Al vrij snel was het idee uitgewerkt en hingen 
er bij GEWIS een aantal veel te grote posters. 
Heel wat mensen waren erg enthousiast over 
HITMAN. Maandag 27 september om 1 uur 
‘s middags begon het. Bijna niemand had 
een waterpistool, maar dat maakte niks uit, 
want de deelnemers gingen al snel de stad in 
om een waterpistool te bemachtigen. Helaas 
voor hun waren de waterpistolen van klein 
formaat moeilijk te vinden in Eindhoven. 
Daarom kwam Alain aanlopen met een mega 
grote waterpistool (lekker onopvallend tijdens 
het uitgaan).

De eerste week kwam alles maar langzaam 
op gang. De aanwijzingen bleken toch niet 
allemaal even makkelijk. Na 10 dagen waren 
er maar weinig kills. Door een fijn regeltje 
werden er een stuk of 20 personen vogelvrij 
verklaard (dit betekent dat iedereen erop mag 

schieten). Opeens ging het wel relatief hard, 
want binnen 2 dagen waren er minstens 2 keer 
zo veel kills als ervoor. Ondertussen naderen 
we het einde van HITMAN en zijn er niet 
veel meer mensen dood als na de vogelvrije 
verklaring van die ene keer.

Wel wordt er een winnaar zichtbaar, namelijk 
degene met de meeste kills (in de tussenstand 
is dat Flip). De vage omschrijvingen waar 
we mee begonnen, zijn afgeschaft en je krijgt 
tegenwoordig gewoon de naam. Kijken wie er 
heel snel nog veel kills weet te maken. 

HITMAN
Bob Kubista
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Ik zit dit jaar namens GEWIS in de 
commissie Wervingsdagen. Aange-
zien veel GEWIS’ers waarschijnlijk 
niet weten wat de Wervingsdagen 
precies inhouden (en iedereen die 
dit natuurlijk graag wil weten) zal 
ik dat jullie hier vertellen!!

De commissie Wervingsdagen is een commissie 
die 23 jaar geleden is opgericht door 8 
studieverenigingen samen. De commissie 
heeft tot doel het contact tussen studenten en 
het bedrijfsleven te bevorderen. Als commissie 
Wervingsdagen 2005 gaan wij dat doen door 
middel van 3 activiteiten; De trainingsdagen, 
de bedrijvendag en de gesprekkendagen.

De trainingsdagen 
(31 januari t/m 4 februari 2005)
De trainingsdagen zijn gericht op je 
persoonlijke ontwikkeling. Verschillende 
bedrijven en instanties komen lezingen 
en workshops geven over bijvoorbeeld 
solliciteren en cv of het starten van een eigen 
onderneming.

De bedrijvendag 
(24 februari 2005)
Op de bedrijvendag zullen er 
ongeveer 60 bedrijven zich 
in het auditorium presenteren 
aan studenten. Alle bedrijven 
zullen een stand hebben, en in 
de blauwe zaal worden diverse 
lezingen gegeven. Deze dag 
wordt geopend door dhr G. 
Kleisterlee en afgesloten door 
een bekende cabaratier. Na de 
bedrijvendag zal er een (door 
Heineken gesponsorde) borrel 
zijn!

De gesprekkendagen 
(18 tm 22 april 2005)
Tijdens de gesprek-
kendagen kun je een 
vrijblijvend gesprek 
voeren met een recruiter 
van een bedrijf. Zo kun 
je bijvoorbeeld een 
contact wat je op de 
bedrijvendag hebt opgedaan, verder uitdiepen. 
Deze gesprekkendagen zullen gehouden 
worden in het Evoluon.

Ik hoop dat het nu voor iedereen een beetje 
duidelijk is wat de wervingsdagen zijn, en dat 
we velen van jullie mogen verwelkomen op 
een van onze activiteiten! Als je nog vragen 
hebt, kun je altijd een mailtje sturen naar 
info@wervingsdagen.nl of kijken op www.
wervingsdagen.nl

Groetjes 

Michelle

Kleurrijke toekomst
Michelle Baeten

w
ervingsdagen
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Agenda
Supremum

• Donderdag 30 december
ESKafee borrel

• Donderdag 13 januari
Nieuwjaarsborrel

• Maandag 24 t/m Zondag 30 januari
Bikkelweek

• Donderdag 3 februari
Carnavalsborrel

• Donderdag 24 februari
Duitse borrel

Natuurlijk is er elke donderdag van 16.30 uur 
tot tenminste 19.00 uur een super gezellige 
borrel bij GEWIS (HG 8.79).
Voor meer informatie over GEWIS activi-
teiten 
zie http://www.gewis.nl/agenda 
of http://www.gewis.nl/ac 
en voor meer informatie over de borrels zie 
http://www.barcommissie.nl

Volgende keer
Supremum

Wat zeg je? Je wilt ook een stukje schrijven? Dat 
kan. Stuur het dan op naar supremum@gewis.
nl of geef het artikel aan één van de redac-
tieleden.
Dus: Heb je iets leuks meegemaakt, een 
goeie mop gehoord, wil je iets kwijt over een 
vak, wil je iets vertellen over activiteiten bij 
GEWIS, weet je een moeilijke puzzel, heb je 
een grappige of wijze uitspraak gehoord of wil 
je misschien wel een van je essay’s geplaatst 
zien? Je kunt het zo gek niet bedenken... Laat 
je creativiteit de vrije loop.

De redactie vraagt iedereen zoveel mogelijk 
infima te verzamelen en op te sturen naar 
infima@gewis.nl. Dus doet een docent een 
vreemde uitspraak, hebben je medestudenten 
een mond vol woorden, maar weten ze die niet 
in de goeie volgorde te uiten, stuur deze dan 
vandaag nog op!

Voor aanvullingen op deze Supremum en ons 
archief, zie http://www.gewis.nl/supremum !


