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van de redactie

Het  e inde  van 
het collegejaar is 
weer in zicht en de 
tentamens staan 
weer voor de deur. 
Hoogtijd dus voor 
een nieuwe Supre-
mum.

In de laatste Supremum van dit collegejaar 
nemen we afscheid van twee vertrouwde ru-
brieken. Zowel de rubriek EWD, waarin we 
twee jaar lang verschillende leuke artikelen 
van E. W. Dijkstra hebben geplaatst, als de 
docentenpuzzel zullen voortaan niet meer 
in de Supremum verschijnen. De laatste do-
centenpuzzel is van Raymond van Walt van 
Praag.  Natuurlijk gaan we ervoor zorgen dat 
er in de Supremum een puzzel blijft. Hoe we 
dit precies gaan invullen is nog niet geheel 
duidelijk.

Hier staat natuurlijk wel tegenover dat er ook 
een nieuwe rubriek wordt geïntroduceerd: een 
eigen bedrijf. Studenten vertellen over hoe het 
is om ook daadwerkelijk je eigen bedrijfje te 
beginnen.

Verder in deze editie natuurlijk de vertrouwde 
column Tegengif van Frans Martens, verslag 
van activiteiten van de AC en een verslag van 
de kroegentocht van enkele leden van GEWIS 
dispuut I.V.V. 

Tot slot wil ik iedereen veel succes wensen met 
de tentamens en wanneer je het antwoord op 
een vraag niet weet, vul dan maar snel 42 in. 

Veel leesplezier en een fijne vakantie toege-
wenst!

Namens de redactie Rob van Esch 

Van de redactie
Rob van Esch
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Van de voorzitter
Eefje van den Dungen
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En toen brak de tijd 
alweer aan voor 
mijn allerlaatste 
‘van de voorzitter’ 
stukje. Dit leek mij 
een mooi moment 
voor een kleine te-
rugblik op het afge-
lopen jaar.

Te beginnen met de intro. Dit jaar was het 
weer een waar spektakel. En de intro betekent 
natuurlijk vooral de komst van de nieuwe 
lichting wiskunde- en informaticastudenten. 
Uit deze groep is onder andere een eerste-
jaarscommissie gevormd, die dit jaar twee 
goede activiteiten heeft neergezet. Mijn dank 
hiervoor. 

Aan het begin van het studiejaar is er een 
studiereiscommissie gevormd. Zij organiseren 

de studiereis die in het voorjaar van 2006 zal 
plaatsvinden. De bestemming is India. Bin-
nenkort vinden de eerste activiteiten van het 
voorprogramma plaats. Ik ben heel benieuwd 
hoe de reis gaat verlopen. Ik wens de commis-
sie veel succes bij de verdere organisatie en 
de deelnemers natuurlijk veel plezier. Voor de 
thuisblijvers: volgende keer beter!

Voor de faculteit was dit jaar ook een hectisch 
jaar. Onze decaan, prof. dr. ir. Van Duijn is tot 
Rector Magnificus benoemd. prof. dr. Van Hee 
heeft zijn taak van decaan overgenomen. 
Ook zijn dit jaar de eerste Bachelor diploma’s 
uitgereikt. Er zijn dit jaar ook weer een groot 
aantal studenten die hun ingenieursdiploma 
hebben ontvangen. In het bijzonder wil ik 
noemen de oud-bestuurders: Huub, Hugo, 
Karin, Monique en Niek. En natuurlijk Heike 
Gramberg, die pas geleden is gepromoveerd. 
Gefeliciteerd!
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van de voorzitter
Een opmerkelijke gebeurtenis dit jaar was het 
verschijnen van de almanak. Erg leuk was 
het om de stukjes binnen te krijgen van al die 
mensen die de afgelopen 4 jaar actief waren 
voor GEWIS. Het is een erg mooi boekwerk 
geworden, waar GEWIS trots op mag zijn. De 
almanakborrel was naar mijn mening ook een 
van de leukste borrels van het afgelopen jaar. 
Het leek bijna of al deze studenten terug wa-
ren op de basisschool: “Wil jij in mijn boekje 
schrijven?”. Prachtig, toch?

Jammer genoeg is niet alles wat je wilt mo-
gelijk. Zo is er een commissie opgericht die 
een uitwisseling wilde gaan organiseren met 
een universiteit elders in Europa.Het blijkt 
erg moeilijk om een goed contact te krijgen 
met andere organisaties voor wiskude- en 
informaticastudenten. Helaas hebben niet 
alle universiteiten een zo gestructureerde 
organisatie als onze TU/e. Als het wel lukt 
om contact te krijgen, geeft de vereniging aan 
niet de mensen en de middelen hebben om iets 
dergelijks voor ons te organiseren. Jammer, 
maar helaas.

Ook is dit jaar de DET-dag vrijwel ten onder 
gegaan. Even voor de mensen die dit niet 
kennen: DET staat voor Delft Eindhoven 

Twente. De verenigingen voor wiskunde en 
informatica aldaar organiseren om beurten een 
activiteit voor elkaar. Vorig jaar heeft GEWIS 
dit gedaan. (o.a. het Hollywood feest in de 
Jansen en Jansen) Dit jaar was Twente aan de 
beurt. In Twente is er een aparte vereniging 
voor Wiskunde en een voor Informatica. 
Abacus, de vereniging voor wiskunde, heeft 
aangegeven dat ze de verschillen in cultuur 
tussen hun vereniging en de Delftse vereniging 
te groot vinden om daar nog een activiteit 
voor te organiseren. Delft is in het verleden 
wat minder actief geweest voor de DET-dag, 
maar heeft aangegeven deze traditie wel te 
willen behouden. Gelukkig is de vereniging 
voor Informatica in Enschede, Inter-Actief, 
wel nog enthousiast ten opzichte van deze dag. 
Dit jaar nog een DET-dag is helaas niet meer 
mogelijk. Hopelijk wil Delft volgend jaar weer 
een mooie dag voor ons organiseren. Binnen-
kort komen we bij elkaar om de toekomst van 
deze dag te bespreken. Ik, nee, mijn opvolger 
houdt je op de hoogte!

Tenslotte wil ik alle actieve leden en oud-
bestuurders danken voor hun inzet en goede 
raad. Maar natuurlijk gaat mijn dank vooral 
uit naar mijn bestuursgenoten. Samen hebben 
we er een geweldig jaar van gemaakt. Ik heb 
er van genoten!

Infima
Tijdens de I.V.V OADV:

Joe Joe: “Mijn dispuutsgenoten mogen van mij op zijn tijd achteroverleunen en van zichzelf 
genieten.”

Berry: “Wij houden wel van een driehoek op zijn tijd.”

Pieter: “Zouden de tafel en de aanzittenden stil willen zijn.”

Bob: “Het in ruste liggende dispuut Banaan.”

Berry: “Nog iemand iets over de tepels?”
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Dit is alweer de laat-
ste OC OK! van mijn 
hand. Over reizende 
wiskundestudenten, 
te laat nagekeken 
tentamens en de 
vraag waar nu pre-
cies al die commotie 
rondom de nieuwe 

financiering van het hoger onderwijs 
vandaan kwam.

Leerrechten, medezeggenschap en finan-
ciering HO
Op 27 april werd er, mede door een veertigtal 
studenten van de TU Eindhoven, in Den Haag 
gedemonstreerd tegen de plannen van staats-
secretaris Rutte. Met succes, want inmiddels 
is er een nieuw plan waarin studenten voor 
‘C+2’ jaar leerrechten krijgen: dit betekent dat 
je als TU-student 7 jaar mag studeren tegen het 
gangbare collegegeld, daarna betaal je maxi-
maal 3000 euro per jaar. Het maximum geldt 
voor een beperkt aantal jaren. Deze leerrechten 
zijn voor veel studenten het bezwaarlijkste 
deel van de plannen.
Daarnaast zal de medezeggenschap niet meer 
wettelijk geregeld worden, maar er zal een 
‘zorgplicht’ gelden. Alleen het doel (aanwe-
zigheid van een medezeggenschapsstelsel) 
ligt dan nog vast en niet de invulling ervan. 
Dit zou kunnen leiden tot een zwakkere stu-
denteninspraak.
Tenslotte wordt de manier waarop univer-
siteiten geld van de overheid krijgen in de 
toekomst anders. Het komt er in grote lijnen 
op neer dat universiteiten minder per diploma, 
en meer per student betaald krijgen.

OC OK!
Jan de Kort

Wiskundestudenten op reis
Zoals eerder gemeld werken de 3 TU’s van-
wege de lage studentaantallen aan een geza-
menlijk masterprogramma voor Technische 
Wiskunde. Een aantal (koppels van) vakken 
uit het keuzepakket zullen centraal gegeven 
worden. Zo’n koppel kan ‘gestrekt’ verroos-
terd worden (uitgesmeerd over een blok) of 
‘intensief’ (geconcentreerd in een kortere 
periode). Volgens de huidige plannen zullen 
wiskundestudenten dan één dag per week 
college volgen in Utrecht in het geval van een 
‘gestrekt’ vak of één keer een hele week in het 
geval dat een vak ‘intensief’ gegeven wordt. 
De reis- en overblijfkosten zullen de eerste 
drie jaar vergoed worden door het regieorgaan 
Wiskunde. Het is nog niet duidelijk voor wiens 
rekening de kosten daarna zullen komen. 

Overschrijding nakijktermijn tentamens
Het gebeurt regelmatig dat de uitslag van een 
tentamen te laat wordt teruggekoppeld. In 
het eerste trimester was dat bij vijf tentamens 
het geval. Enkele leden van de Studentenraad 
hebben daarom een brief aan de examencom-
missie gestuurd om het probleem onder de 
aandacht te brengen. Als reactie hierop zijn 
de verantwoordelijke docenten door de exa-
mencommissie gewezen op de 15 werkdagen 
bedragende nakijktermijn. De Studentenraad 
is nu bezig met een inventarisatie van de ten-
tamens van het tweede trimester.
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Wissel AV
Monique Hendriks

Je hebt de posters misschien al 
zien hangen de afgelopen weken 
(bij het verschijnen van dit blad 
wellicht verwijderd): “Weet waar 
je ja tegen zegt!” De foto’s op 
deze posters gaven mijns inziens 
een duidelijk beeld van waar je ja 
tegen had moeten zeggen.

Ja, je leest het goed: had. Ook voor tegen stem-
men is het inmiddels te laat. De bij de foto’s 
behorende gezichten zijn inmiddels met een 
ruime meerderheid verkozen als gezicht van 
GEWIS voor het komende verenigingsjaar. De 
concurrentie (de lege verzameling, lambda, 
of hoe je het beestje ook wil noemen) had-
den we inmiddels al ver achter ons gelaten, 
maar toch mocht eenieder nog even zijn/haar 
standpunt uit de doeken doen en proberen 
staande te blijven onder het vragenvuur van 
de aanwezige leden. 

Het werd Sjef, de kandidaat voorzitter, onmo-
gelijk gemaakt zijn afkomst en kledingstijl 
in zijn verre verleden te verdoezelen. De 
Helmonder woont inmiddels echter in Tilburg 
en draagt Versace spijkerbroeken. Na Sjef 
mocht de kandidaat secretaris, Frank, zichzelf 
bewijzen door het woord ‘parallellepipedum’ 
te spellen. Hij speldde helaas ‘parallellepipi-
dum’, maar aangezien de kans dat dit woord 
ooit zal moeten worden opgenomen in notulen 
behoorlijk klein is en het toch nog voor ruim 
94% correct gespeld was denk ik dat we ons 
over spellingsfouten in de notulen niet zo’n 
zorgen hoeven te maken. De aanwezige be-
grotingen van Intermate waren een mooie kans 
om de kandidaat penningmeester, Christiaan, 
even op de proef te stellen. Hij merkte echter 
scherp op (met een beetje hulp van een van de 
aanwezige leden) dat er bij deze begroting een 
toelichting mistte. Nu was ik zelf aan de beurt, 

kandidaat vice-voorzit-
ster. Ik moest de digitale 
camera van GEWIS, die 
ik met mijn leven had 
bewaakt, even afgeven 
aan mijn buurman om 
de leden te demonstre-
ren hoe je nonchalant 
met een biertje zwaait. 
Ik moest helaas wel wei-
geren om een adje te trekken, en gezien mijn 
toestand de volgende morgen, eh ik bedoel 
middag, ben ik ook blij dat ik dit gedaan heb. 
Tijd om de camera weer over te nemen, want 
mijn buurman, kandidaat pr-functionaris Rob, 
mocht vertellen wat hij van Che Guevara 
vond en of hij liever een mannelijke of een 
vrouwelijke recruter tegenover zich zou willen 
hebben. Che Guevara kende hij persoonlijk 
niet zo goed, maar op de tweede vraag was 
zijn antwoord duidelijk: als hij aankomend 
verenigingsjaar veel vrouwelijke recruiters 
tegenkomt zullen we weer een jaarboek 
moeten gaan uitbrengen. En last but not least 
natuurlijk nog de kandidaat onderwijs com-
missaris, de andere Rob. Hem werd gevraagd 
wat hij van de plannen van Mark Rutte vond. 
Hij antwoordde hierop dat hij vooral de me-
ning van de meerderheid van de studenten wil 
gaan uitdragen. 

Wij gaan ons een jaar inzetten om door I.V.V 
boven het gepeupel geplaatst te worden, 
we hopen dat we onze leden weer een leuk 
GEWIS-jaar kunnen geven. Weet jij waar 
je ja tegen gezegd hebt? Wij weten van wie 
we ja gekregen hebben. Mag ik 5 bier en 1 
appelsap++?
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Doorgaans gaat het bij de BAC over 
bier en borrels, dit keer zullen wij 
jullie informeren wat je kunt doen 
als je jezelf deze zomervakantie gaat 
vervelen. 

Je kunt natuurlijk in de zomer gaan zwem-
men, puzzelen of iets dergelijks, maar dat is 
natuurlijk niet de bedoeling van een gezellige 
(kansloze) vakantie. Een goede manier om 
verveling tegen te gaan is het nuttigen van 
alcoholische versnaperingen, dit kun je in je 
eentje, maar met meer mensen is zeker aan 
te raden. (als je geen vrienden hebt, koop 
ze!) Een gevolg van dit consumeren is, zoals 
bij velen bekend, het minder worden van de 
motoriek, het vergeten van dingen, het kussen 
van de straatstenen en nog meer gevolgen die 
je vast zelf aan kunt vullen. 

Maar er zijn verschillende gradaties in het 
hele drinkproces en deze gradaties zijn ook 
op verschillende manieren te bereiken. Dit is 
natuurlijk voor iedereen persoonlijk, maar de 
BAC heeft voor jullie haar favoriete dranken 
op een rij gezet om tot een bepaalde staat van 
dronkenschap te geraken. Ook is hier vermeld 
welke drinkstijl hierbij doorgaans van toepas-
sing is en hoe je dus bepaalde dronkenheden 
kunt herkennen bij jezelf of bij anderen. Dit 
hebben wij voor jullie samengevat in een 
overzichtelijk schema wat je hiernaast kunt 
vinden. 

Om een en ander toe te lichten zullen wij 
voor jullie kort een aantal zaken bespreken. 
Allereerst het drinken van Tequila. Dit is een 
moeizaam proces, zeker als er al een aantal 
shotjes genuttigd zijn. Voor een “goed” glas 
Tequila zijn een aantal zaken nodig: 1) Een 
fles tequila, 2) shotglaasjes voor jou en je 
vrienden, 3) zout, 4) citroen en last-but-not-

Drinken en dranken
Berry Zwerts & Richard Bakker

least 5) een  mooie vrouw om een bodyshot te 
drinken. Combineer deze ingredienten tot een 
smakelijk geheel. Drink smakelijk!

Als je niet meteen erg dronken wilt zijn, maar 
er toch iets of wat langer over wilt doen, raden 
wij je aan om te gaan Mexxen. Mexxen is een 
gezellig spel wat met verschillende (hoeveel-
heden) drank gespeeld kan worden, dit hangt 
natuurlijk af van hoelang je dit wilt gaan 
spelen. N.B.: Strohrum is een afrader! Om te 
Mexxen heb je 2 dobbelstenen en een beker of 
glas nodig. Het leukste is het wanneer het glas 
niet doorzichtig is, maar laat dit geen reden 
zijn om het spel niet te spelen. Gooi met het 
glas de dobbelstenen op een tafel, vooral niet 
naast de tafel, want dan moet je een adje drin-
ken. Schuif de dobbelstenen blind door naar je 
linkerbuurman en roep een willekeurig getal 
tussen 31 en Mex (= oneindig). Je buurman 
zal nu het glas optillen en jullie moeten allebei 
een adje drinken. Nu gaat de beurt naar hem. 
Herhaal dit totdat iemand omvalt of totdat het 
buiten alweer licht wordt. Leuker kunnen we 
het niet maken, wel zatter.

Verder willen wij nog graag een mythe uit de 
wereld helpen: Van koffie word je niet nuchter! 
Wel werkt het laxerend, je gaat er van uit je 
bek stinken en je tanden worden geler en zou 
je er in het ideale geval wat wakkerder van 
kunnen worden.

Wij willen benadrukken niemand aan te wil-
len zetten tot overmatig drankgebruik, maar 
geniet en drink met maten. Fijne vakantie en 
tot borrels!

knuffels,
de BAC

ac
tiv

ite
it
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De Europese Unie 
is druk bezig zich 
af te vragen waar 
haar grenzen lig-
gen naar aanlei-
ding van het mo-
gelijke lidmaat-
schap van Turkije. 
Ik hoor politici wel 

over de economische en geopolitieke 
aspecten maar niet over de culturele 
aspecten van deze uitbreiding pra-
ten. Een lidmaatschap van Turkije 
zou voor stabiliteit in Europa zorgen 
en de economie geweldige kansen 
bieden. Deze argumenten gelden ook 
voor Rusland. 

Er is altijd een wisselwerking op het gebied 
van ideeën, kunsten en wetenschappen tussen 
Europa, Rusland en Turkije geweest. De Rus-
sische literatuur is in Europa verbreid. Turkije 
kent bijvoorbeeld vanaf 1923 de scheiding tus-
sen kerk en staat, maar deze staat onder druk 
van het oprukkende moslimfundamentalisme. 
De mensenrechten zijn zowel in Rusland als in 
Turkije problematisch en in tegenstelling tot 
Duitsland rusten er in deze landen taboes op 
sommige historische gebeurtenissen. 

Een groot verschil tussen Turkije en Rusland 
is natuurlijk de godsdienst. Het vervangen 
van het beeld van Sint Nicolaas door Mickey 
Mouse in de oude bisschopsstad Myra geeft 
aan dat er op dit gebied problemen te ver-
wachten zijn. De voortvarende burgemeester 
is zich van geen kwaad bewust. Godsdienst 
zou geen rol moeten spelen bij de aansluiting 
vanwege de in Europa ontstane scheiding tus-
sen kerk en staat.  

Florence en Europa
F.J.L. Martens

Deze scheiding kon pas ontstaan na het 
losbreken uit het middeleeuwse keurslijf. 
Dat uitbreken heeft vooral vorm gekregen in 
de stad Florence. Deze stad is eeuwenlang 
een van de belangrijkste steden van Europa 
geweest. Haar bloeitijd startte in de twaalfde 
eeuw en duurde tot de zestiende eeuw. De 
stad is de bakermat van de Renaissance. De 
toenemende belangstelling voor de klassieke 
Oudheid ondergroef langzaam het christelijke 
wereldbeeld en daardoor kwamen mens en 
natuur centraal te staan. 

In de oude stad staan ruim zestig kerken en 
ruim zestig paleizen met veel kunst. De latere 
schilderijen en fresco’s in de kerken zijn heel 
realistisch en een hedendaagse heiden zou, 
afgezien van de plek, vaak geen idee hebben 
dat het religieuze afbeeldingen betreft ware het 
niet dat bijvoorbeeld een man zich wellustig 
wentelt boven een vuurtje (Sint Laurentius), 
zich in een pot kokende olie bevindt (De 
heilige Johannes), zijn hoofd kwijtraakt (een 
andere Johannes, Johannes de Doper) of een 
vrouw die van haar ogen (De heilige Lucia) 
of van haar kiezen (De heilige Apollonia) 
wordt ontdaan. In de kunst ontstonden nieuwe 
technieken en stijlen die zich over heel Europa 
verspreidden. In het Uffizi-museum is de 
ontwikkeling van de beeldende kunst van de 
dertiende tot de achttiende eeuw heel mooi 
te zien. De collectie gaat van heiligen met 
Byzantijnse trekjes tot portretten van zelfver-
zekerde bankiers, kunstenaars, machthebbers 
en prelaten.

Voor de mens op zoek naar Europa is Flo-
rence een aanrader; het strand is maar twee 
dagmarsen ver.
 
F.J.L. Martens
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Na veel problemen dit jaar rondom 
de lezingen was er dan toch eindelijk 
op afgelopen 18 mei een borrelle-
zing. Het betrof een lezing van Raul 
Pesch van Microsoft met als titel 
“Microsoft’s visie op Open source en 
Open standaarden.”

Als voorstander van open source projecten 
verwachtte ik een regelrecht reclamepraatje 
voor Microsoft. Niets bleek echter minder 
waar. Er volgde een goed onderbouwd verhaal 
over de visie van Mi-
crosoft op open source 
en open standaarden.

In het begin van de le-
zing werd uiteengezet 
wat de invloed op bedrijven kan zijn, wanneer 
zij gebruik maken van open source code en 
deze wijzigen. Open source code wordt be-
schikbaar gesteld onder een bepaalde licentie. 
Wanneer deze gewijzigd wordt, kan het zo zijn 
dat je de gewijzigde code weer terug moet 
geven aan de open source gemeenschap. Dit 
heeft bijvoorbeeld tot gevolg gehad dat een 
Duitse fabrikant van routers de firmware code 
vrij moest geven, omdat er (gewijzigde) open 

Microsoft Borrellezing
Rob van Esch

source routingtabellen 
gebruikt werden. 

Vervolgens werd het 
beleid van Microsoft 
ten opzichte van Open 
Source software toege-
licht. Microsoft biedt 
het zogenaamde ‘Sour-
ce and Government Security Program’. Met dit 
programma is het mogelijk de source code van 
bijvoorbeeld Windows te bekijken. Tot nu toe 

hebben slechts 3 personen 
in Nederland de broncode 
ooit bekeken. Echt veel 
behoefte blijkt er dus niet 
te zijn voor deze service. 
Micrsoft streeft vooral 

naar wereldwijde uniformiteit en wil daarom 
versplintering van het platform, zoals dat bij 
Linux het geval is, voorkomen.

Echter voor open standaarden, zoals XML, 
SOAP en .NET, is Microsoft wél een voor-
stander. Tien jaar geleden was dat heel an-
ders. Het beleid hield in dat Microsoft zelf 
de standaard wilde zijn en daarom ook intern 
niet altijd consequent was met hun eigen stan-
daarden. Kortom het werd een chaos en men 

besloot dat hier een grote verbetering 
moest komen. Voor iedere Microsoft 
programma is er tegenwoordig ook 
een Open Source  versie die dezelfde 
functionaliteit biedt, maar het onder-
houd van deze programma’s is veel 
kostbaarder.

O ja, na deze proza volgde er een gratis 
borrel met een goede snackhap. Raul 
besloot zijn gloednieuwe Audi nog 
even te laten staan en gezellig mee te 
borrelen.

Raul Pesch: “Sales was 10 jaar geleden 
de meest ideale baan die je kon hebben: 

je zat de hele dag achter je bureau en 
deed niks.”

activiteit
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Organon is het grootste innovatieve 
farmaceutische bedrijf van Neder-
landse bodem. Al vanaf de oprichting 
in 1923 is Organon sterk weten-
schappelijk georiënteerd. Het bedrijf 
doet op grote schaal onderzoek naar 
innovatieve geneesmiddelen, wat in 
de loop der jaren heeft geresulteerd 
in de ontwikkeling van veel verschil-
lende producten.

Geschiedenis
Het begon allemaal met Zwanenberg’s 
Slachterijen en Fabrieken. Toen de Canadese 
Nobelprijswinnaars Banting & Best erin wa-
ren geslaagd om insuline uit de alvleesklier 
van dieren te extraheren, ontstond bij Saal 
van Zwanenberg, zijn adviseur Jacques van 
Oss en de Amsterdamse hoogleraar in de 
farmacologie Ernst Laqueur het idee om dit 
te doen met de klieren van het slachtafval uit 
Zwanenberg’s fabriek. Zo ontstond in 1923 
Organon, eerst in een ‘hoekje’ van Zwanen-
berg’s slachterijen en Fabrieken, maar vanaf 
1930 in een eigen gebouw in Oss. Het bedrijf 
groeide snel: van vijf medewerkers bij de op-
richting groeide Organon in tien jaar tot maar 
liefst 287 medewerkers.

ad
ve
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tie Organon: een profiel

In eerste instantie fabriceerde Organon uit-
sluitend insuline, maar Ernst Laqueur kwam 
telkens met nieuwe ideeën. In 1929 startte 
Organon een onderzoek naar het hormoon dat 
door de mannelijke kiemklier, meestal teelbal 
of testis genoemd, wordt geproduceerd. Er 
werd een methode ontwikkeld om de werk-
zaamheid van dit hormoon, dat al sinds 1849 
bekend was, aan te tonen. In daaropvolgende 
jaren wist een groep onderzoekers van Orga-
non uit stierentestis een hormoon te winnen 
dat zij de naam testosteron gaven. Dit was een 
belangrijke ontdekking en een spectaculair 
wetenschappelijk succes voor Organon. 

De ontdekking van het oestrogene hormoon 
zette binnen Organon een proces in gang dat 
zou leiden tot een hele reeks geneesmiddelen, 
waaronder uiteindelijk niet in de laatste plaats 
de anticonceptiepil. In het begin van de jaren 
’60 ontwikkelde het bedrijf de anticoncep-
tiepil Lyndiol op basis van de door Organon 
ontdekte stof  lynestrenol.

Door de jaren heen heeft Organon zich ontwik-
keld tot het grootste Nederlandse geneesmid-
delenbedrijf. In 1969 fuseerde Organon, toen 
nog officieel Koninklijke Zwanenberg – Orga-

non (KZO), met AKU, een vezelprodu-
cent, en vormt AKZO. Organon wordt 
een business unit van AKZO, dat na een 
fusie met het Zweedse chemieconcern 
Nobel in 1994 Akzo Nobel heet. 

Vandaag
Sinds 1 januari 2005 is Diosynth 
geïntegreerd met Organon. Diosynth 
is de business unit van Akzo Nobel 
dat wereldwijde leverancier is van 
actieve grondstoffen. Het gedeelde 
hoofdkantoor van Organon bevindt 
zich in Roseland (New Jersey) en in 
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advertentie
het Noordbrabantse Oss. Het bedrijf 
heeft ongeveer 15.000 medewerkers, 
verspreid over meer dan 60 landen. 
Hiervan zijn er zo’n 4.500 werkzaam 
in Nederland. 

Door de jaren heen hebben de mede-
werkers van Organon de farmaceu-
tische industrie zien groeien en een 
belangrijke plaats zien innemen in de 
maatschappij. De gezondheidszorg en 
alles wat daaromheen gebeurt, wordt 
nauwlettend in de gaten gehouden door 
de politiek, media en andere belangheb-
benden. Geneesmiddelen hebben een positief 
effect op de kwaliteit van de volksgezondheid 
en drukken bovendien de kosten in de gezond-
heidszorg. Reden te meer om voortdurend te 
investeren in wetenschappelijk onderzoek 
naar nieuwe medicijnen en naar verbetering 
van bestaande medicijnen. Medicijnen kun-
nen ziekte vertragen, genezen of voorkomen. 
Tegen een meerderheid van de ziektes is echter 
nog geen medicijn gevonden. Het is dus heel 
belangrijk om onderzoek te doen. De recente 
ontwikkelingen in de medische wetenschap 
bieden daarbij ongekende mogelijkheden. 

De ontwikkeling van geneesmiddelen is een 
dure aangelegenheid. Van de tienduizend 
geneesmiddelen waarmee ooit een keer begon-
nen is op een laboratorium, behaalt slechts één 
de eindstreep. Er is wel eens uitgerekend dat 
voor de ontwikkeling van een nieuw medicijn 
zo’n achthonderd miljoen euro wordt uitge-
geven. Het genezen van mensen kost geld. 
En als er toch geld moet worden uitgegeven, 
bieden geneesmiddelen de beste oplossing. In 
immateriële zin, want in geval van genezing, 
vermindering of vertraging van de ziekte, 
kunnen medicijnen de kwaliteit van leven 
enorm verbeteren. Dat zijn dus de baten van 
een geneesmiddel. Maar ook in materiële zin. 
Want aan het eind van de rit is een medicijn 
goedkoper dan bijvoorbeeld een langdurige 

opname in het ziekenhuis of in een inrichting. 
De kosten voor de zorg van zo’n patiënt zijn 
hoog, maar ook het feit dat een ziek persoon 
niet kan deelnemen aan het arbeidsproces, 
brengen kosten met zich mee.

De farmaceutische industrie neemt dus een 
duidelijke plek in in de maatschappij. Het 
is dan ook een heel interessante bedrijfstak. 
Omdat er binnen deze industrie momenteel 
heel veel ontwikkelingen spelen, is het enorm 
dynamisch. Medewerkers worden geacht heel 
creatief en innovatief te zijn. Aan de andere 
kant is de branche -logisch, het gaat tenslotte 
om geneesmiddelen- heel strak gereglemen-
teerd en geregisseerd. Dat vraagt dus ook een 
behoorlijk doorzettingsvermogen en een be-
paalde standvastigheid. Die combinatie biedt 
een leuk spanningsveld waarbinnen je moet 
kunnen en willen werken. 

In Nederland is Organon verreweg de grootste 
farmaceutische onderneming, maar interna-
tionaal gezien is zij relatief klein. Met haar 
producten voor gynaecologie, anesthesie en 
psychiatrie is het ‘kleine’ Organon echter 
een belangrijke speler. Organon wil vooral 
een betrouwbare partner zijn voor medici 
overal ter wereld, en producten en diensten 
leveren waarmee de gezondheid van de mens 
en de kwaliteit van leven kunnen worden 
verbeterd. 
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Op een goede zaterdagavond be-
sloten enkele leden der dispuut “In 
Vino Veritas” dat er teveel etablis-
sementen op het Stratumseind 
aanwezig zijn, waar zij nog nimmer 
een voet binnen hadden gezet. Dit 
vonden zij niet juist en besloten dit 
op te lossen.

Er was al snel een oplossingsmethode vast-
gesteld om het probleem aan te pakken: alle 
desbetreffende horecagelegenheden met een
bezoek vereren, waarna kan worden besloten 
welke hiervan voldoen aan de vastgestelde ei-
sen en eventueel nogmaals aangedaan kunnen 
worden. De bevindingen van deze avond zul-
len hier verder worden besproken. Voor het
optimale leesplezier (begrijpbaarheid) kunt U 
de volgende proza het beste tot U nemen onder 
het genot van een goed glas wijn.

Boston Pub
Iedere potentiële goede stapavond begint 
natuurlijk in de Boston Pub. Daarom werd 
besloten in deze ietwat drukke gelegenheid 
te beginnen met het drinken van het ons aller 
goudgele gerstenat Grolsch. De prijs van een
vaasje bedraagt 1 euro, met dien verstande dat 
de bestelling plaatsvindt voor middernacht. 
Wanneer de klok middernacht heeft geslagen 
is het een goed idee te vertrekken uit de vol 
TV’s gehangen sfeerloze ruimte.

Zaterdagavond herzien
GEWIS Dispuut “In Vino Veritas”

De Jantjes
De volgende drinkgelegenheid die bezocht 
werd betrof De Jantjes. Deze tent ligt op de 
route naar het zuiden. De Jantjes is zeer klein, 
niet zo heel druk, edoch in het bezit van een 
Photoplay-machine. Of dit een positieve 
eigenschap is is voor meerdere interpretaties 
vatbaar. In het geval van de auteurs komt dit 
echter als pluspunt naar voren. De prijs van 
een vaasje Dommelsch is maar liefst 2 euro; de 
notie hierbij is dat de klok al weer rond was, 
waardoor een eventueel zogenaamd ‘happy 
hour’ al weer voorbij kan zijn geweest. Op 
naar de volgende...

D’n Dielis
Een plek op Stratumseind waarvan je waar-
schijnlijk niet eens weet dat er een kroeg zit is 
zo’n beetje tussen De Jantjes en cafetaria De 
Roos. Hier wordt de onwaarschijnlijke prijs 
van 3 euro gerekend voor 4 vaasjes van het 
type Heineken(!). Dit lijkt een leugen, maar 
eenieder kan dit feit zelf ervaren op donder-
dag-, vrijdag- of zaterdagavond. D’n Dielis is 
zeer waarschijnlijk een gezellige man die de 
gehele avond in zijn eigen bar veel bier uitdeelt 
en aan de bar hangt. Verder is deze kroeg zeer 
klein en er zijn (zoals iedereen gewend is) geen 
(hooguit één) vrouwen aanwezig. Dit lijkt dan 
ook een geschikte lokatie voor een GEWIS-
feest. (Hierover later meer...) Al met al dus een 
geschikte kroeg om gezellig met een aantal, 
niet te veel, mensen een biertje te drinken.

Café Puur 
Wanneer men vanuit D’n Dielis verder zuid-
waarts gaat en men stopt voordat de brug 
wordt bereikt, staat men tegenover café Puur. 
Mocht de lezer de uitstraling van rode lampen 
voor de ramen en een gordijn voor de ingang 
interessant vinden, dan is dit “The Place To 
Be”. Binnen is er vooral weinig licht, edoch 
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een groot aantal dames die zich vooral bezig-
houden met het praten met de ook aanwezige 
corpsballen. Verder verdient het interieur van 
deze gelegenheid een aparte vermelding: het 
gehele etablissement is namelijk behangen met 
glitterbehang... snel door dus.

De Kix
Het is geen lesbo-kroeg, ook al denken velen 
van U dat op dit moment. De verwarring is 
waarschijnlijk ontstaan omdat buurcafé De 
Buurvrouw wel aan deze verwachtingen vol-
doet. De Kix heeft als enige, bij I.V.V bekende 
cafés, een zogenaamd rad. Door middel van 
een financiële inleg kan de barkeeper opdracht 
gegeven worden aan het rad te draaien. De 
barkeeper kan helaas niet zo subtiel met een 
rad omgaan als ons aller Hans van der Togt, 
maar het kan er mee door. Een goede zwier 
van de barkeeper levert U óf gratis drank op, óf 
een hoeveelheid ongewenste drank waarvoor 
U dient bij te betalen. Behalve het zojuist be-
sproken “rad” kunt U natuurlijk ook gewoon 
bier bij de barkeeper bestellen. Wanneer U tot 
deze actie overgaat krijgt U voor het bedrag 
van 1,60 euro een glaasje Dommelsch. U moet 
wel enige moeite doen voor een bestelling 
aan de bar, want het is aardig druk in deze 
toko. Wanneer U eenmaal een bestelling kunt 

plaatsen komt U in aanraking met het uiterst 
irritante  barpersoneel, wat een groot minpunt 
oplevert.

Santé
De Santé. Tsja, wat valt daar over te vertel-
len. Iedere serieuze student heeft daar al ooit 
minstens één voet binnengezet. Aangezien 
velen van U deze kroeg kennen kunt U deze 
resultaten goed als ijkpunt gebruiken. De 
samenvatting: Oranjeboom (dat wordt toch al 
minstens 2 jaar niet meer gebrouwen? toch nog 
steeds 1,50 euro per glas), drukke omgeving, 
muziek van minimale kwaliteit). Een pluspunt 
zijn de interessante bardames.

Resultaten
De binnengehaalde data zijn vertaald naar 
waardes tussen -1 en 6. Zoals U kunt zien 
komt D’n Dielis als beste uit de bus en krijgt 
de waardering “goed”. De welbekende Santé 
komt er samen met Café Puur niet zo goed 
vanaf; beide café’s worden als “minder goed” 
gekwalificeerd. De overige etablissementen 
krijgen het predicaat “wel OK”. Mocht U 
gedetailleerdere informatie willen hebben, dan 
kunt U de auteurs hierom verzoeken tijdens 
een borrel.

b&
b
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Het is bekend dat 
je nooit met een 
lege maag bood-
schappen moet 
doen. Nieuw voor 
mij was dat je 
ook nooit op een 
moment dat je fit 
bent moet toe-

stemmen om 24 uur lang wakker te 
blijven. Dat was dan ook de reden 
dat ik 24 uur vrij had gemaakt in 
mijn drukke schema om te genieten 
van het 24 uurs project van GEWIS 
en Japie.

Na het succes van het 24 uurs project van 
vorig jaar samen met Industrial Design, iets 
met Lego geloof ik, was er besloten om dit jaar 
opnieuw zo’n project te organiseren. Als af-
wisseling werd nu besloten het project samen 
te organiseren met Japie, de studievereniging 
voor scheikunde studenten. Het onderwerp 
was deze keer de koolstofdioxide uitstoot en 
het Kyoto verdrag.

Om 2 uur ‘s middags begon het project met 
een inleidend praatje van iemand van Corus. 
Dit was een van de bedrijven die was gevraagd 
om tijdens de 24 uur een praatje te houden over 
wat bij hun bedrijf werd gedaan om de kool-
stofdioxide uitstoot te verminderen. Aange-
zien Corus verantwoordelijk is voor ongeveer 
7% van de totale koolstofdioxide uitstoot in 
Nederland, is dit zeker een belangrijk onder-
werp bij Corus. Het praatje begon met een 
inleiding over de producten die Corus levert 
(staal) en over de werkzaamheden van Corus 
(staal maken). Ook zijn er nog zo’n 900 man 
bij Corus bezig met onderzoek (naar staal!). 
Het tweede gedeelte van het praatje sloot beter 
aan het project. Besproken werd hoe Corus 

met de overheid afspraken heeft gemaakt 
over de uitstoot van koolstofdioxide. Om 
hieraan te voldoen voert Corus voortdurend 
veranderingen door in het productieproces en 
is constant bezig nieuwe manieren te vinden de 
koolstofdioxide uitstoot te verminderen. 

Na dit inleidende praatje volgde de uitleg 
van de case die de deelnemers vervolgens 
in groepjes van 4 moesten zien op te lossen. 
Het was de bedoeling om advies uit te bren-
gen aan het denkbeeldige bedrijf ‘Effective 
energy’. Dit bedrijf wilde graag weten hoe 
het om moest gaan met de beperkingen die 
er zijn opgelegt aan de CO2 uitstoot van hun 
fabrieken naar aanleiding van het Kyoto 
verdrag. In dit verdrag is afgesproken dat 
de CO2 uitstoot moet worden verminderd, 
en om dit te doen heeft elk land dat aan dit 
verdag meedoet een toegestane hoeveelheid 
CO2 uitstoot toegewezen gekregen. Dit land 
verdeeld deze uitstootrechten vervolgens weer 
over bijvoorbeeld de fabrieken in dat land. 
Elke fabriek krijgt dus van de regering een 
het recht om een bepaalde hoeveelheid CO2 
uit te stoten wat, afhankelijk van in welk land 
de fabriek staat en hoeveel het al heeft gedaan 
in de tijd voordat het verdrag in werking ging 
om de uitstoot van CO2 te verminderen, meer 
of minder kan zijn dan de CO2 uitstoot op dit 
moment. Als een bedrijf minder rechten krijgt 
toegewezen dan dat het uitstoot heeft, heeft dat 
bedrijf een probleem. 

Omdat het niet bevorderlijk is voor de bank-
rekening van het bedrijf om meer uit te stoten 
dan dat het rechten heeft, zal het bedrijf moe-
ten zorgen dat het evenveel rechten krijgt als 
dat het uitstoot. Dit kan op twee verschillende 
manieren. De eerste manier is vrij voor de 
hand liggend, namelijk om de CO2 uitstoot te 
verminderen. Dit kan door het productieproces 

24 uurs project
Peter van de Ven
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zo aan te passen dat er minder CO2 vrijkomt, 
of door gewoon minder te gaan produceren. 
De tweede manier voor een bedrijf om ervoor 
te zorgen dat ze niet meer uitstoten dan dat ze 
rechten hebben is door voor meer rechten te 
zorgen. Dit kan worden gedaan door uitstoot-
rechten te kopen van andere bedrijven die meer 
uitstootrechten hebben dan dat ze daadwerke-
lijk uitstoten, waardoor ze rechten overhebben. 
Dit overschot kan onstaan doordat een bedrijf 
al meer rechten heeft toegewezen gekregen 
dan dat ze uitstoot hadden, of doordat ze hun 
CO2 uitstoot heel veel hebben verminderd. Op 
dit moment is de prijs van CO2 trouwens nog 
een koopje. Voor slechts € 17,- ben je een ton 
aan CO2 uitstootrechten rijker. 

Van het bedrijf  ‘Effective energy’ was gegeven 
dat ze 5 fabrieken hadden, waarbij van elke 
fabriek de uitstoot en de rechten waren gege-
ven. Ook werden er een aantal maatregelen 
voorgesteld om de uitstoot van deze fabrieken 
te verminderen, uiteraard tegen een bepaalde 
prijs. De bedoeling was nu om om 12 uur de 
volgende dag een advies klaar te hebben wat 
‘Effective energy’ voor maatregelen moest 
nemen om op een zo gunstige manier zich aan 
de toegewezen uitstoot te houden. Welke maat-
regelen moesten ze nemen? Moeten ze CO2 
rechten kopen of verkopen? En zo ja, wanneer 
kan dit dan het beste worden gedaan?

Na de inleidende praatjes konden de groepjes 
aan de slag met de opdracht. Mijn groepje 
begon voortvarend. Er werd volop op het 
whiteboard gekalkt, op internet gezocht naar 
de laatste koersen voor de uitstootrechten en 
plannen gemaakt om de uitstoot te beperken. 
Dit ging een uur door, totdat het tijd was 
voor het avondeten. Het eten bestond uit de 
(tamelijk ongebruikelijke?) combinatie van 
koude schotel, sate stokjes en iets met vis. Het 
was dan ook duidelijk te zien dat onze euro 
inschrijfgeld goed was besteed.

Na het eten sloten we ons weer op in onze 
kamers om verder te werken aan de opdracht. 
Langzaam begonnen we een beter beeld te 
krijgen van hoe de oplossing van het probleem 
eruit zou moeten zien. De hulp hierbij van de 
aanwezige mensen van Shell was, gezien de 
bijna sms-taal achtige opdracht omschrijving, 
met termen zoals EU-ETS, CMD, JI, IEA, 
VIR, CER, NPV, CAPEX en zelfs CHP, geen 
overbodige luxe. Hoewel de twee medewer-
kers van Shell niet de hele nacht bleven, zij 
waren wél verstandig, waren ze toch nog aan-
wezig voor de lezing van DSM om 20 uur. 

Deze lezing was een aparte ervaring. Hij be-
stond ruwweg uit twee delen: Het eerste half 
uur ging over DSM zelf, terwijl het tweede 
deel over het Kyoto verdrag ging en dan vooral 
over de toekenning van de CO2 rechten. Op 
het eerste deel viel weinig aan te merken. 
Natuurlijk weet je ook dat als je een bedrijf 
uitnodigt om om 8 uur ‘s avonds een praatje 
te houden je het één en ander aan promotie 
kunt verwachten. Het tweede deel, over de 
toewijzing van de uitstootrechten was echter 
interessanter. In het huidige systeem is het zo 
geregeld dat de hoeveelheid uitstootrechten 
die worden toegewezen afhankelijk is van 
hoeveel dat bedrijf in de periode daarvoor 
heeft uitgestoten. Dit betekent dus dat als je 
weinig uitstoot, je vervolgens ook minder 
rechten toegewezen krijgt. De lezer van DSM 
was het (al dan niet terecht) niet geheel met 
deze methode eens. Hij heeft in de commissie 
gezeten die destijds deze regeling heeft vastge-
steld, maar had blijkbaar niet zijn zin gekregen 
en vond het nodig dat aan ons te laten blijken. 
Wat dan ook volgde was een half uur durend 
betoog over waarom deze regeling een slecht 
idee was, iets wat gemakkelijk in 5 minuten 
had kunnen gebeuren.

Na de lezing gingen we verder met de op-
dracht. Dit blok, van 9 tot 12 uur, was de eerste 
keer dat we goed door konden werken zonder 

activiteit
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om de haverklap gestoord te worden voor al-
lerlei activiteiten. Omdat we toen nog niet zo 
moe waren leek het ons een goed idee om deze 
paar uur hard door te werken zodat we de rest 
van de nacht meer tijd over hielden om wél 
moe te zijn. Toen het om 12 uur dan ook tijd 
was voor de volgende activiteit waren we nog 
steeds druk bezig te werken aan onze oplos-
sing van de case. Deze activiteit was een x-box 
toernooi. De (overigens volledig onterechte) 
winnaars kregen een slagroomtaart, terwijl 
de rest van de groepjes het moest doen met 
mindere taarten zoals appel- en perzikvlaai.

Ik moet eerlijk gezegd toegeven dat de produc-
tiviteit van ons groepje na deze onderbreking 
terug was gevallen tot het absolute minimum 
nodig om niet in slaap te vallen. De ideëen die 
we tot dan toe hadden bedacht waren helemaal 
uitgewerkt en het lukte niet om iets nieuws 
te bedenken. Dus besloten we, halverwege 
het project, maar met de eindpresentatie te 
beginnen. Hierdoor hebben we uiteindelijk 
ongeveer 1 uur aan elke sheet besteed, iets wat 
helaas niet terug was te zien in de kwaliteit van 
de presentatie. Ik ben er ook van overtuigd dat 
het tijdstip waarop elke sheet was gemaakt 
terug is te zien in het niveau ervan, wat dus tot 
gevolg had dat de presentatie met elke sheet 
een beetje beroerder werd. 

Om ongeveer 3 uur was er workshop van de 
toneelvereniging Doppio gepland, om ons 
weer helemaal wakker te maken. Omdat ik 
geen manier heb kunnen bedenken om dit te 
beschrijven zonder meteen als een volslagen 
debiel over te komen, zal ik geen beschrijving 
van dit gebeuren geven, maar de mensen die 
er zich geen voorstelling van kunnen maken 
zullen genoegen moeten nemen met de mede-
deling dat het heel erg leuk was. Ook slaagde 
de organisatie in de opzet om de deelnemers 
weer een beetje wakker te krijgen. Inmiddels 
begon het langzaam aan weer een beetje licht 
te worden, en verschenen ook de eerste men-

sen weer op MSN. (Niet bij mij trouwens, mijn 
vrienden zijn wel normaal). De 4 uur die restte 
tot het ontbijt werden gevuld met het afmaken 
van de presentatie.

Vanaf het tijdstip van het ontbijt tot de pre-
sentatie ging iedereen zijn eigen gang. Een 
paar mensen probeerden wat bij te slapen, er 
waren enkele groepjes nog bezig met het af-
maken van hun presentatie en de rest hield zich 
vooral bezig met uit het raam staren en kijken 
hoe het TU-terrein langzaam volstroomde. 
Het tijdstip van de presentaties was iets naar 
voren gezet omdat bijna iedereen wel klaar 
was en het dus geen zin had om nog een paar 
uur te wachten. Nadat alle groepjes hun, door 
gebrek aan concentratie bij de toehoorders 
bijna kritiekloos ontvangen, presentatie had-
den gedaan was het nog tijd voor een laatste 
lezing. Hierin legde de man van Shell, die ook 
de case had bedacht, uit waar de deelnemers 
op hadden moeten letten bij het maken van 
de opdracht. Hierna volgde een kort overleg 
van de jury waarna de winnaars werden 
aangewezen en de overige groepjes allemaal 
tot tweede werden verklaard. Nadat de mp3-
spelers waren uitgereikt aan de winnaars kon 
iedereen moe maar voldaan naar huis na een 
geslaagde activiteit.
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My name is Yitembe Bertrand Russel. 
I’m from Cameroon and I’m a master 
student in mathematics at the Tech-
nical University of Eindhoven.

As any other international student moving for 
the first time abroad for studies, I arrived in 
Eindhoven with many worries in my heart. In 
the first few days, I was feeling alone because 
I didn’t know anybody and sometimes I was 
even afraid to ask something to neighbors 
thinking   they will reject me. But I realized 
by the time that this was not true because here 
in Netherlands people are ready to help you if 
they know that you are a foreign citizen. The 
first shock for me was the use of bikes. Since 
It was difficult for me to communicate with 
neighbors, I spent one month without a bicycle 
until I found a student in the university who 
sold me one.

My first days in the university were not even 
easy because the system of education was 
completely different from the one of my 
home country (Cameroon). The university 
environment here in Eindhoven is very good 
because your lecturers are always available for 
questions at any moment, and I really enjoy 
it. Likewise, I was totally impressed by all the 
technical facilities here at TU.

Concerning the daily life, it took me some 
time to get used to the rhythm and speed of life 
in Netherlands. There are always many new 
things to learn or to take partially in order to 
keep a balance with your background when 
you study abroad. After almost one year here, 
I would say I was impressed by the cultural 
life mostly the carnival and the queen birthday 
celebration. I hope to learn more before the 
end of my studies.   

Buitenlandse student aan het woord
Yitembe Bertrand Russel

buitenland

Infima
Lydia tegen Geert op een zonnige dag als ze in het gras liggen:
“Als jij met mijn mama belt en zegt dat je Geert bent dan hangt ze meteen weer op!”

Tjeerd komt binnen: “Is het bestuur er, want ik heb deo nodig”

Opgevangen gesprek:
Persoon #1: “Dit jaar ga ik nog naar Werchter.”
Persoon #2: “Ja, waar is dat dit jaar?”

Pjotr over Variationele Methoden: “Het is best interessant, wat doen ze daar in gods-
naam?”

Wouter over de telefoon tegen Pieter: “He Wouter, ben je nog aant SEP’en?”

Denis op een terras: “Als ik deze op heb, dan gaan jullie mij naar huis brengen.”

Hugo: “Parlez-vous Anglais?”
Wallonier: “Oui, ... euh, Français.”
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Een t i jdje terug 
was het tijd om een 
avondje de laptops 
en computers even 
aan de kant te zet-
ten en gezellig de 
bordspellen uit de 
kast te halen en het 
laagje stof eraf te 

blazen. Zoals we al jaren doen was 
ook dit keer de spelletjes avond bij 
De Oude St. Joris. Vooraf gingen we 
natuurlijk eten bij chez Med, helaas 
maar met 4 man, maar daar werd het 
niet minder gezelliger om. Het eten 
was, zoals ik de laatste tijd bij Med 
gewend ben, weer goed te eten. 

Na het eten was het dan eindelijk tijd om 
lekker ouderwets spelletjes te spelen waar je 
geen stroomvoorziening voor nodig hebt. Al 
snel kwam Set te voorschijn en Risk kon ook 
niet achterblijven. Het potje Risk was erg leuk, 
totdat Pjotr begon te winnen. Een tip voor 
de volgende persoon die met Pjotr Risk gaat 
spelen: doe het niet! Ondertussen was er aan 
de andere tafel een stok kaarten tevoorschijn 
getoverd en zijn ze daar heel hard gaan toepen. 
Na al die spellen waarbij je niet hoefde na te 
denken was het tijd voor een altijd aanwezige 
vragen ronde, beter bekend als Triviant. Altijd 

wel leuk na een biertje, behalve voor Sven, 
die kreeg de hele tijd vragen over Duitsers en 
Duitsland waar hij helemaal geen antwoord 
op wist. Na een tijdje had ie het eindelijk door 
en ging hij met Duitsland antwoorden, helaas 
voor hem gingen de vragen toen niet meer 
over Duitsland. 

Na al die bord- en kaartspellen zijn we over-
gestapt van de tafels naar de vloer, we zijn 
gaan Twisteren. Erg grappig om te zien als 
mensen een paar biertjes hebben genuttigd. 
Iedereen weet zich dan in de meest onmoge-
lijke houdingen om elkaar heen te wikkelen, 
een echte menselijke knoop op een matje. 
Toen we uit ge-Twisterd waren, was het tijd 
voor de traditionele Mex ronde. Altijd wel 
een geslaagd spel. Helaas hadden we dit jaar 
geen Wouter bij ons die erna ging oefenen 
voor de BATA. Misschien is hij er volgend 
jaar wel weer bij.

Tafelvoetbaltournooi
Ergens in december kreeg de AC het lumi-
neuze idee om een tafelvoetbaltournooi te 
organiseren. Gelukkig vonden meer mensen 
dit een goed idee, waardoor er bij de start van 
het tournooi, in januari, wel veertig deelne-
mers waren. Deze twintig teams speelden elke 
week tegen elkaar op de borrel.

Het begon met een enorme hoeveelheid 
poulewedstrijden, waarbij de teams elkaar 
het leven flink zuur maakten. Alleen schiet 
het niet zo snel op met elke borrel slechts 
vijf wedstrijden, want pas in april waren alle 
poulewedstrijden klaar.
En dan waren er nog een aantal wedstrijden 
uitgevallen, omdat sommige teams ineens 
kwijt waren.

AC ballen en ander vermaak
Christiaan Bootsma & Bob Kubista
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Uiteindelijk bleven de beste acht teams over, 
die zich nu al tot de top-tafelvoetballers van 
GEWIS mogen rekenen. Na een zinderende 
finale tijdens de BAC-lustrumweek wisten we 
dan eindelijk wie zich de komende tijd de beste 
tafelvoetballers van GEWIS mogen noemen: 
team Oud & Wijs met daarin Cas en Wouter. 
Zij namen ook de enige echte AC Tafelvoetbal 
Wisselbeker in ontvangst.

Zwemmen

activiteit

Het is al een hele tijd geleden, dat de AC is 
gaan zwemmen. Het begon met een fietstocht 
richting Tongelreep. Omdat het een beetje 
regende waren we al nat voordat we het water 
ingingen.

Toen we toch eindelijk in het water waren 
beland, zijn we meteen naar het golvenbad 
gegaan waar we een uur of zo hebben gelegen. 
Dat begon toch wel een beetje te vervelen en 
zijn daarom maar de glijbanen gaan uittesten. 
Uiteraard kwam de turbotol als eerst. Daarna 
zijn we met z’n allen de familieglijbaan af 
gegaan, niet alleen een tegelijk, maar ook met 
de hele glijbaan vol. De twee andere glijbanen 
hebben we natuurlijk ook gehad. Zo hadden 
we het na een tijdje binnen wel effe gezien 
waarna wij naar buiten zijn gegaan om daar 
een beetje kou te lijden. Uiteindelijk kregen 
we het iets te koud, waardoor we weer naar 
binnen zijn gegaan om daar een plek proberen 
te bemachtigen in het bubbelbad. Dat is ook 
redelijk gelukt waardoor we de rest van de 

avond de reputatie van de AC waar hebben 
gemaakt. 

Volleybaltoernooi
Heel erg recent wilde de AC toch wat ACtie-
vers doen, we dachten aan een sporttoernooi, 
maar wat? Na een klein gesprekje met een 
GEWIS-lid was ik eruit: volleybal. Al snel 
was er een inschrijflijst en al snel waren er 
teams ingeschreven. Op de dag zelf waaide 
het erg hard. De ballen hadden een erg grote 
afwijking, maar dat maakte het alleen maar 
leuker om naar te kijken. Uiteindelijk deden 
er 6 teams mee aan het toernooi, waaronder 
een team van Thor. 

Er waren 2 poules van 3 teams, een halve 
finale, een finale en een loser ronde. De poule 
ronden waren af en toe erg spannend door de 
wind die de bal de hele tijd opzij blies. Na de 
poule wedstrijden gestreden waren, werden de 
halve finales gespeeld: AC tegen Smash Bros 
en De vage volleyballers tegen de WC eenden. 
Gelukkig verloor de AC deze wedstrijd zodat 
we geen kans meer hadden om de finale te win-
nen, want dat is natuurlijk niet de bedoeling. 
De andere halve finale werd gewonnen door de 
vage volleyballers. Aan de andere kant van de 
schaal was de laatste wedstrijd de WC eenden 
tegen Half5. Deze werd door Half5 verloren 
waardoor zij hun eer volgend jaar wellicht 
kunnen terug winnen. De finale was andere 
koek. De vage volleyballers waren niet alleen 
vaag, maar ook echte volleyballers waardoor 
ze spetterende aanvallen konden opbouwen. 
Ook probeerden ze een golfaanval en een 
kruisaanval, erg leuk om naar te kijken. Smash 
Bros werd dan ook vol-
ledig ingemaakt. Vage 
volleyballers, gefelici-
teerd met een gewonnen 
toernooi en hopelijk 
komen jullie volgend 
jaar weer langs om de 
titel te verdedigen.
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Tja het leek nog 
allemaal heel ver 
weg, toen Tjeerd 
mij via een email-
tje ergens in fe-
bruari vroeg om 
een stukje  te 
schrijven over 
mijn afstuderen. 

Dus heb ik maar gelijk “ja” gezegd 
en dit is dan het resultaat. 

Bijna twee jaar geleden ben ik begonnen met 
de Master track Embedded Systems, als vari-
ant van de Master CSE. Bijna tegelijkertijd ben 
ik ook al met een aantal docenten gaan praten 
over een buitenlandse stage of zelfs afstudeer-
project. Het plan van een buitenlandse stage 
heb ik redelijk snel verworpen en mij helemaal 
geconcentreerd op een afstudeerproject in het 
buitenland, en wel het liefst in de VS.

Zoals bij de meeste mensen wel bekend is 
er in het Master programma een afstudeer 
component van 40 ECTS, dus ongeveer 7 
maanden. De ‘Ontwerp en Analyse van Sy-
stemen’-groep sprak me erg aan en zo ben ik 
met Prof. Groote aan tafel gaan zitten en heb 
ik een plan gemaakt om een aantal contacten 
te e-mailen. Helaas liep het allemaal niet erg 
voorspoedig en was er eind augustus 2004 
nog steeds geen concreet plan. Maar gelukkig 
was er een Aio (Pieter Cuijpers, inmiddels al 
gepromoveerd) die begeleid werd door mijn 
afstudeerdocent (Michel Reniers). Pieter 
is voor zijn promotie onderzoek een aantal 
maanden in de VS geweest. Via Pieter is er 
dan contact gelegd met een professor op the 
University of Pennsylvania, te Philadelphia 
(UPenn). Vanaf hier ging het gelukkig erg snel 
en binnen 4 maanden was alles geregeld.

Het leek mij erg interessant om af te studeren 
op het gebied van hybride systemen. Hybride 
systemen in de zin zoals ze de OAS groep 
bestudeerd worden, zijn systemen die zowel 
continu als discreet gedrag vertonen. Om 
een goed model van dit soort systemen te 
kunnen maken, moet dus zowel het discrete 
(informatica) gedeelte als het continue (elek-
trotechniek / werktuigbouwkunde) gedeelte 
gemodelleerd worden. Doorgaans wordt er 
geprobeerd om een hybdride taal te maken 
door een informaticaformalisme (automaten, 
petri-netten, procesalgebra) te combineren 
met een continue taal (doorgaans gebaseerd 
op differentiaalvergelijkingen). 

Hier op UPenn hebben ze al een aantal jaren 
geleden zo een taal ontworpen, genaamd Cha-
ron. In deze taal kan een systeem gemodelleerd 
worden als een aantal communicerende com-
ponenten, waarin elk component beschreven 
wordt door een hybride automaat. De precieze 
architectuur van de componenten van een 
Charon model ligt echter al op de voorhand 
vast. In bepaalde applicatiedomeinen is het 
echter wenselijk om een flexibele architectuur 
te hebben. Dus dat er “run-time” nieuwe com-
ponenten toegevoegd of verwijderd worden, 
of dat de communicatie partners van compo-
nenten veranderen. Dit is typisch het geval bij 
modulair opgebouwde systemen waarbij de 
modules zich (fysiek) verplaatsen (Een aantal 
interessante demo video’s van een concreet 
voorbeeld hiervan staan op: http://www2.parc.
com/spl/projects/modrobots/polybot/demon-
strations/g2demos.html#snake en zijn zeker de 
moeite waard om te bekijken). Mijn opdracht 
bestaat nu uit het uitbreiden van Charon met 
de boven beschreven flexibiliteit. Er moet 
dus nieuwe syntax geïntroduceerd worden en 
uiteraard ook een passende semantiek. 

Studeren in het buitenland
Fabian Kratz
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Uiteraard gaat niet al mijn tijd op aan afstude-
ren, maar is er ook nog tijd om Philadelphia en 
de omgeving te verkennen. Philadelphia ligt 
ongeveer tussen New York City en Washing-
ton aan de oostkust van VS. Verder wonen er 
heel wat mensen, ongeveer vijf miljoen en is 
het een van de 5 grootste stedelijke gebieden 
van de VS. Toen ik hoorde dat de mogelijkheid 
bestond om naar Philadelphia te gaan, had ik 
een niet al te hoge pet op van de stad. Bij nader 
inzien is het een erg leuke stad en is er een 
hoop te zien en te doen. Verder ligt New York 
maar op een kleine twee uur rijden en is er een 
goedkope busdienst ($20) die elk uur op en 
neer rijdt. Maar zoals gezegd in Philadelphia 
is er ook genoeg te doen: NBA basketbalwed-
strijden, jazzclubs, musea, een enorm park en 
heel wat restaurantjes en bars die helaas wel 
al allemaal om twee uur sluiten.

Verder zijn er ongeveer vijf universiteiten in 
Philadelphia, waarvan UPenn wel een van de 
grotere is. Het is een van de oudere univer-
siteiten van de VS, gesticht door Benjamin 
Franklin (ja, die ja), in 1740. Er staan dan 
ook heel wat standbeelden van Franklin hier 
op de grote campus die pal naast het centrum 
van Philadelphia ligt. UPenn is van de acht Ivy 
Leage universiteiten, wat goed te zien is in het 
absurd hoge collegegeld en de arrogantie van 
sommige studenten. 

Ik woon in het International House of 
Philadelphia. Een groot studentenhuis, waar 
studenten uit bijna alle landen van de wereld 
wonen en zelfs ook een aantal Amerikanen. 
Het huis staat net naast de campus en ik heb 
vanuit mijn kamer uitzicht op een gedeelte 
van de campus. Er is bijna altijd wel iets te 
doen en je maakt hier erg eenvoudig contact 
en de meeste mensen zijn er wel voor in om 
leuke dingen te gaan doen, zoals sightseeing, 
uitgaan of een filmpje pakken. De “meer Ame-
rikaanse” bewoners hebben uiteraard een auto. 
En voor sommige dingen is een auto echt bijna 
onontbeerlijk, gezien de grote afstanden en het 
soms gebrekkige openbaar vervoer. 

Langzamerhand begin ik ook de “rare” Ameri-
kaanse dingen gewoon te vinden en doe er zelf 
net zo hard aan mee. Uiteraard het steevaste 
“How are you” dat iedereen je toe slingert 
zonder echt geïnteresseerd te zijn in een ant-
woord. Of het feit dat alle spullen hier maatje 
XL hebben, en dat je normaal grote spullen 
nu klein vindt lijken. Het is me al meerdere 
malen overkomen dat ik in een supermarkt 
iets gekocht heb en dat ik thuis aankwam en 
echt dacht van “sjee hoe moet ik dat ooit op 
krijgen”. Verder zijn er nog meer heel rare 
dingen waar je echt aan moet wennen, bijvoor-
beeld: je moet ook betalen voor inkomende 
gesprekken om een GSM, het water in de wc 
dat bijna tot de rand staat, de sandwiches met 

15 plakken vlees en het veelvuldige 
getoeter op straat. 

Helaas moet ik in augustus alweer 
naar huis en is het Amerikaanse avon-
tuur over. Ik weet nu al dat ik een 
hoop dingen ga missen, maar ik ga 
er nog even flink tegenaan de laatste 
twee-en een halve maand. Mocht je 
in meer detail willen weten waar ik 
overal uithang en wat ik doe, dan kun 
je verslagen en foto’s bekijken op mijn 
website: http://www.fabinphilly.tk.

buitenland
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I n  s e p t e m b e r 
1998 werd voor 
het eerst in de 
bovenbouw van 
een beperkt aantal 
HAVO- en VWO-
scholen les gege-
ven in de Infor-
matica. Er bestond 

natuurlijk nog geen eerstegraads 
lerarenopleiding voor dit vak. Veer-
tien universiteiten en hogescholen, 
waaronder de TU/e, hebben toen 
samen een omscholingscursus opge-
zet. In de afgelopen jaren hebben we 
zo’n 340 docenten opgeleid.

Het schoolvak Informatica is begonnen als 
vrij keuzevak. De omvang van het vak wordt 
in 2007 vergroot en dan wordt het, behalve 
een vrij keuzevak, ook profielkeuzevak voor 
Natuur & Techniek.
Nu is de tijd gekomen om een ‘echte’ leraren-
opleiding op te zetten. We werken daarvoor 
samen met de andere twee TU’s, maar ook met 
de universiteiten van Groningen, Nijmegen en 
Utrecht. Samen hebben we een plan opgesteld 
voor een tweejarige masteropleiding, dat er in 
grote trekken uitziet, zoals te zien in onder-
staand schema.
Het vakinhoudelijk deel van 60 ects wordt 
samengesteld uit vakken van reeds bestaande 

informatica-masters, in ons geval de master-
opleiding CSE.

Zoals jullie misschien weten, is tegenwoordig 
de procedure voor het starten van een nieuwe 
opleiding ingewikkeld en langdurig. De drie 
TU’s willen hun gezamenlijke aanvraag om-
streeks 1 juni indienen bij de NVAO (Neder-
lands-Vlaamse Accreditatie Organisatie). De 
opleiding zal dus, als alles goed gaat, kunnen 
starten in het collegejaar 2006/2007.

Hoe nu verder op de korte termijn?
• Als je belangstelling hebt voor de leraren-

opleiding kom gerust eens langs om erover 
te praten. 

• Als je twijfelt, maar wel de bachelor-oplei-
ding TI (bijna) af hebt, kun je de beslissing 
uitstellen door komend studiejaar alvast 
een mooie selectie van CSE-mastervakken 
te doen die zowel voor de MSc Computer 
Science & Engineering als voor de toekom-
stige MSc Computer Science Education 
kunnen tellen.

• Het is mogelijk in overleg enkele vakken 
van het educatieve deel als keuzevak in de 
bachelor op te nemen op vergelijkbare wijze 
als bij de wiskundelerarenopleiding.

• Het zal op den duur mogelijk worden,  ui-
teraard met extra inspanning, een dubbele 
bevoegdheid (informatica en wiskunde) te 
halen, maar dat is toekomstmuziek. 

Een nieuwe masteropleiding: de MSc in 
Computer Science Education

Ria van Ouwerkerk

Vakinhoudelijk deel ects Educatief deel ects
Homologatievakken 0 - 10 Onderwijskunde 8 - 15
Specialisatievakken 20 - 30 Vakdidactiek 12 - 15

Schoolpracticum 20 - 30

Onderzoek 20 - 30 Onderzoek van onderwijs 8 - 10
Totaal 60 Totaal 60
Onderzoek van onderwijs vindt plaats in relatie met het schoolpracticum of het vakinhoudelijk 
onderzoek. De combinatie vormt ‘de meesterproef’ uit het opleidingsontwerp.
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Onder nuttige tijd ver-
sta ik zelf dingen als 
avondjes bij Demos, 
GEWIS-borrels en 
concerten. 24, 25 en 26 
juni ben ik te vinden in 
Dessel, bij onze zui-
derburen, op Graspop 
Metal Meeting. En iets 
met shotglass chess. 

Nu nog iets om dit stukje mee af te sluiten.
Sander: “Geef me een biertje op de borrel.” 
Nee ik drink geen bier meer. “Geef me een 
biertje, dan geef ik hem door aan Sander.”

Nouja, veel meer heb ik niet te melden. Tot 
op de borrel.

Je leest dit waarschijnlijk alleen om-
dat het vetgedrukte gedeelte van het 
stukje is. Als je dit afgelezen hebt sla 
je de bladzijde weer om. Nee, maakt 
niet uit, doe ik zelf ook altijd. 

Lydia ken je ongetwijfeld wel. Ik ben de 
andere vrouwelijke eerstejaars informatica, 
die dankzij wiskunde 1 waarschijnlijk langer 
van haar studententijd kan genieten. Deze 
studententijd besteed ik onder andere op 
woensdagavond bij Demos, waar ik sinds het 
begin van dit studiejaar lid ben.

Daarnaast ben ik sinds kort op zoek naar een 
trainingspartner voor jiu-jitsu, omdat ik toch 
eindelijk mijn bruine band eens wil gaan halen 
(en mijn conditie weer op peil gebracht moet 
worden). 

Bij GEWIS ben ik niet zo actief, hoewel San-
der me sinds 13 februari 2005, 98.00u DMT 
altijd meesleept naar de borrel. (Waarna ik om 
7 uur altijd weer de grootste moeite heb om die 
kletsmajoor te overtuigen dat de borrel voorbij 
is. “Oi. Ik weet wel dat de borrel voorbij is. Ik 
blijf gewoon nog lekker staan.“) Wel heb ik 
ervoor gezorgd dat de BAC die fles BACardi 
eindelijk eens naar de borrelruimte gehaald 
heeft. Voor iedereen die geen bier drinkt, nu 
dus BaCo. :)

Aan het begin van dit jaar woonde ik nog in 
Welberg, in West-Brabant. Ik huur sinds 5 
januari een kamer in Eindhoven. Dat bespaart 
me weer een uur of 4 reizen per dag, tijd die ik 
dan weer ‘nuttig’ kan besteden. Gelukkig heb 
ik mijn moeder weten te overtuigen niet naar 
de ouderdag te komen, zodat zij haar eigen 
interpretatie van het woord ‘nuttig’ kan behou-
den en ik die dag in mijn bed kan blijven. 

In the Spotlight
...met: Diana Koenraadt

in the spotlight

Infima
Diana: “Mijn schouder is best wel het ge-
wricht van mijn arm, weet je.”

Diana, bij het leren van Wiskunde 1: “Een 
eerstejaars polynoom...”

Sander: “Vodka moet je zo drinken: slok 
vodka, slok bier, slok chips.”

Lydia: 
“Procestheorie was best interessant net.”
Sam: “Waar ging het dan over?”
Lydia: “Ja, dat weet ik eigenlijk niet 
meer.”

Lydia tegen Bob: “Bob, welke film gaan we 
vanmiddag kijken?”
Bob: “Wat wil je kijken dan?”
Lydia: “Die met al die robots erin, hoe heet 
die ook al weer?”
Bob: “Robots?!”
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In de wiskundeliteratuur kwam ik de volgende twee puz-
zels tegen:

Puzzel 1
Het natuurlijke getal ABCDE bestaat uit vijf verschillende cijfers, 
allemaal ongelijk aan 0. 
Verder geldt dat  4 x ABCDE = EDCBA.
Bereken het getal ABCDE.

Puzzel 2
Bereken het kleinste natuurlijke getal waarvoor geldt dat als het meest linkse cijfer wordt over-
gebracht naar uiterst rechts, het nieuwe natuurlijke getal dat op deze manier wordt gevormd, 
anderhalf maal het oorspronkelijke getal is.

(bij de oplossing zal ook de bronvermelding gepubliceerd worden, omdat daar ook de oplos-
sing bij staat. red.)

Docentenpuzzel
Raymond van Walt van Praag

puzzel

Iedere Supremum vraagt de redactie aan een docent om een puzzel te be-
denken, die jullie dan mogen oplossen. Deze keer is Raymond van Walt van 
Praag aan de beurt. Het is de bedoeling dat jullie meer oplossingen proberen 
in te zenden dan normaal, want het is deze editie voor de laatste keer dat de 
puzzel in deze vorm zal verschijnen. Mede door het lage aantal inzendingen 
is de redactie van mening dat de puzzels te moeilijk of te veel werk zijn voor 
de gemiddelde student. Wij willen alle docenten die ons hierbij geholpen 
hebben bij deze bedanken voor de mooie puzzels en hopen in het volgende 
jaargang een nieuw soort puzzel voor jullie te kunnen verzorgen. 

Infima
Maarten Jansen tijdens wiskunde 5: “Doping in sport, een uiterst zeldzaam verschijnsel.”

Bas Luttik gebruikt op zijn collegeslides van het vak Semantiek verschillende kleuren (m.n. 
voor getallen), maar deze zijn niet goed van elkaar te onderscheiden: “Er zijn meer manieren 
om een getal te herkennen, namelijk als je een getal ziet dan herken je dat meestal wel.”

Bas Luttik wil op het einde van college Semantiek het woord geven aan iemand anders:
“Dan wil ik nu nog even het woord geven aan Rob, ik ben je achternaam vergeten.”
Deze zgn Rob: “Ik heet ook Ruud.”

Mark de Berg tijdens college OVA3: “Er is eigenlijk maar 1 verschil, er is nog een ander 
verschil...”
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Wat de hand van god op een bierviltj
e schreef:

Reger
en is

 teru
gzien

Wij zagen laatst 
een konijn met 
een valse gitaar 
en een fotomodel 
een vliegtuig van 
de KLM instappen. 
Tot onze verba-
zing hoorden we 
‘s avonds op het 

journaal dat dat vliegtuig niet toe-
gelaten werd tot Amerika. Het per-
sonage dat GEWIS de laatste tijd 
heeft geterroriseerd blijkt nu in verre 
oorden te vertoeven. Tevens duurt 
het nog slechts enkele weken totdat 
de terroriserende werking van het 
Calculusboek weer voorbij is. Hoog 
tijd dus voor bier.

Later op de avond belandde onze conversatie 
via terroristische konijnen met een stropdas en 
vervelende rode boeken bij het beleid van de 
huidige regering. We besloten in een ludieke 
bui Balkenende te bellen.

Bianca: “Goedenavond met mevrouw 
Balkenende”
Wij: “O, dat spijt ons mevrouw. Mogen we 
uw man eventjes”
J.P.: “Goedenavond met J.P.”
Wij: “Goedenavond, wij zijn studenten 
van het E.S.C, het Eindhovense Studenten 
Corps. Mogen wij onze punt terug?”
J.P.: “Ik heb geen punt”
Wij: “Vandaar dat u een referendum over de 
grondwet voor Europa laat houden?”
J.P.’s telefoon: tuut tuut tuut ...

Het is dus duidelijk dat dit referendum overbo-
dig is en de huidige regering niet weet hoe te 
re(a)geren. Laten we nog even opmerken dat 
de Eurpese Grondwet dezelfde afkorting heeft 

als Europese Gemeenschap. En Gemeenschap 
is een synoniem voor Sex. Volgende biertje.

Terwijl we naar de volgende kroeg liepen, 
hoorden we voorbijgangers de volgende kreet 
roepen: “Boeruh! Boeruh!”. Voor degene die 
niet op deze planeet leven, PSV, je weet wel 
onze plaatselijke voetbalclub, is landskampi-
oen geworden. En dat hebben we geweten! 
Kom je als gemeente Eindhoven na een pro-
bleemwijk uitzending van SBS weer eens op 
de tv, zie je de gemiddelde PSV supporter. Dat 
maakt vast geen goede indruk... Bovendien 
mogen we wel eens leren de naam van onze 
stad goed uit te spreken, de klemtoon ligt op 
de eerste lettergreep: EINDhoven. Inmiddels 
waren we aangekomen bij de volgende kroeg. 
“Lekker, nieuw biertje” naar wij dachten.

Maar dat ging niet want het was 30 graden 
(Celcius? Ja die!) en een van ons had een 
korte broek aan: deurbeleid heet dat. Dus 
toen zijn we naar huis gegaan om onze eigen 
deur te halen. En toen zijn we alsnog bier 
gaan drinken. 

Nu is het zo dat je na een avondje lekker bier 
drinken meestal niet naar college gaat de 
volgende morgen. Hierdoor loop je natuurlijk 
studievertraging op, net als Mark Rutte. Maar 
deze kerel is blijkbaar vergeten hoe het is om 
student te zijn. Dat zal wel door het bier ko-
men. Hij heeft zelf wel van zijn studententijd 
genoten en maar liefst 7 jaar over een 4 jarige 
studie gedaan. En diezelfde Mark Rutte wil 
nu de rechten op studiefinanciering beperken. 
Leerrechten? Laten we het eens hebben over 
het feit dat studenten die te veel tijd in hun 
studie steken geen tijd hebben om praktijk 
ervaring op te doen. Daardoor hebben ze in 
de maatschappij natuurlijk geen enkel nut. 
Nee nee, we hebben het nu even niet meer 

Alice & Bob ... en het GEWIS-model
Rob van Esch & Monique Hendriks
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Wat de hand van god op een bierviltj
e schreef:

Reger
en is

 teru
gzien

alleen over bier, maar ook over organiserende 
kwaliteiten en sociale vaardigheden. Je kan 
bijvoorbeeld met een bestuursjaar of door 
commissiewerk deze kwaliteiten een beetje 
bijspijkeren. Maar met het door Rutte voorge-
stelde systeem is hiervoor geen plaats meer. En 
als hij dan door studenten wordt uitgenodigd 
om er eens over te praten (onder het genot van 
een pilsje) komt hij gewoon niet opdagen, hoe 
stevig sta je dan in je schoenen (volgens ons 
iets te diep in het glaasje gekeken). Om het 
maar eens op de Amerikaanse wijze te zeggen: 
het is weer tijd voor een re-fill. Dat blijken ze 
achter de bar niet te kennen. Nou doe dan nog 
maar een biertje.  

Van al dat bier krijg je honger. Dus op naar de 
Hoek. Tot onze verbazing is die gesloten, om 
5 minuten over 1. Wat is hier aan de hand? De 
gemeente denkt blijkbaar dat dit de ‘wanorde’ 
na het uitgaan zal verminderen. We mogen 
dus nog wel een beetje zatter worden op het 
Stratumseind, maar een beetje nuchter worden 
van de lekkere frikandellen bij de Hoek zit er 
niet meer in. Ja, dat lost het probleem vast 
wel op. Dus we besloten om maar eens lekker 
thuis te gaan frituren. Frituur je per ongeluk je 
studentenhuis. Moet de brandweer weer uit-
rukken. Nee dat veroorzaakt een hoop minder 
overlast gemeente Eindhovuuuuh! Nou als je 
zo je studentenhuis ziet affikken krijg je toch 
wel een beetje dorst. Als de brandweer klaar 
is, vertrekken we nog even terug naar de kroeg 
(slapen zit er toch niet meer in vannacht).

Terwijl we zo in de kroeg zaten, besloten we 
dat dit een buitengewoon verhelderende avond 
was. We bestelden twee bier en wat bierviltjes 
(onbeschreven, niet dat er ineens een 06-num-
mer opstond ofzo). Op die bierviltjes hebben 
wij al onze ideeën ter verbetering van de 
wereld opgeschreven. De volgende morgen 
(de beruchte ‘vrijdag’ morgen) bekeken we 
deze ideeën nog eens en knikten instemmend. 
Zo zou het moeten gebeuren. Maar zo gebeurt 

het niet. Terwijl we koffie dronken zagen we 
een analogie met de regering: op dit moment 
gebeurt er ook niet zoveel zoals het zou moe-
ten. Laten we dit eens eventjes analyseren, dit 
keer zonder bier.

Men zegt wel dat regeren vooruitzien is. De 
regering zou in plaats daarvan eens terug 
moeten kijken naar de oude Grieken (die 
waren immers wijs). Besluitvorming kwam 
daar op een vrij ludieke wijze tot stand. Eerst 
zoop men zich lazarus en vervolgens ging 
men vergaderen. Later bekeek men in nuch-
tere toestand nog eens de besluiten die die 
avond genomen werden en werd er bekeken 
of men het er nog steeds mee eens was. Juist 
de huidige studentenwereld weet hoe het wél 
moet. Bij GEWIS onstaan de beste ideeën 
immers ook meestal op donderdag en worden 
ze op vrijdagochtend geëvalueerd onder het 
genot van een bak koffie en een broodje filet 
americain. Eriskoffie.

Nu denkt u natuurlijk, jullie hebben die avond 
zo diep nagedacht, maar hebben jullie dan 
niet nagedacht over dé vraag? Wij willen 
jullie inderdaad ons op een bierviltje gekrab-
belde antwoord op de volgende vraag niet 
onthouden.“Is er een hogere macht die alles 
hier op aarde een beetje bij elkaar houdt?” 
”Jazeker, Bier!”. Dat bewijst dit artikel 
maar weer eens. Wij raden de besluiteloze 
ministers van kabinet Balkenende II dan ook 
aan om een keer op donderdagavond te gaan 
stappen en de volgende morgen de met de 
hand van god beschreven bierviltjes uit 
hun broekzakken te halen en die eens goed te 
bestuderen. 
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Beste boek:
Doe maar ‘Pillars of the Earth’ van Ken 
Follett. Het verhaal draait om een familie in 
Engeland die in de kerkenbouw zit, in de tijd 
dat in Frankrijk de omslag van Romaanse naar 
Gotische stijl plaatsvindt.
Beste film:
The Lord of the Rings. Ik vind het geweldig 
dat iemand een complete wereld kan verzin-
nen die ook zo consistent is. De verfilming, 
hoewel anders dan het boek, is gewoon heel 
goed gedaan.
Favoriete muziek:
Pink Floyd. Maar ook Queen, Jewel en een 
hele reeks anderen.
Favoriet eten/drinken:
Kaasfondue en port.
Auto of OV:
Privé de auto, voor het werk OV. Dat is eigen-
lijk gewoon toevallig, maar ik vind reizen met 
de trein wel heerlijk.

Bellen of SMS’en:
Bellen. Ik SMS niet. Ik ben overigens ook 
niet zo’n beller.
Lezen of TV kijken:
Beide. Ik mag graag sport kijken ter onstpan-
ning, En ook CSI kijk ik wel. Daar hoef je 
lekker niet bij na te denken.
Saus erop of ernaast:
Erop. Jus ofzo. Alles gaat doorelkaar. In de 
friettent heb ik eigenlijk geen voorkeur.
Bang voor de dood?
Ja. Het geeft een bepaalde mate van onze-
kerheid. Het zou veel te snel zijn. Ik heb 2 
jonge kinderen, die ik graag zou willen zien 
opgroeien.
Waar ben je aan verslaafd?
Pindakaas. Ik houd ervan om uit de pot te 
snoepen. Maar dan wel AH pindakaas, geen 
Calvé. Oh, en insuline kun je er ook wel bij 
zetten, ik ben namelijk suikerpatiënt.
Wat zijn je goede voornemens?

Volledige naam:
Remco William 
van der Hofstad
Roepnaam:
Remco
Leeftijd:
34 jaar

Interview
...met: Remco van der Hofstad
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Meer leuke dingen doen met de kinderen.
Wat vind je romantisch?
Uit eten met mijn vrouw. We gaan regelma-
tig met het hele gezin uit eten, maar uit eten 
zonder de kinderen is voorlopig nog een niet-
triviale aangelegenheid vanwege opvang en 
dergelijken.
Wie vind jij sexy?
Sandra Bullock.
Wat zijn je hobbies?
Volleybal, hoewel ik dat niet vaak genoeg doe. 
Muziek luisteren (een instrument bespelen 
is op de één of andere manier gewoon nooit 
gebeurd) en de sauna bezoeken. Die aan het 
Kastelenplein is erg goed.
Wat wil je zeker nog een keer doen in je 
leven?
Geen flauw idee. De continenten zien denk 
ik. Vier van de zes heb ik gehad. Ik mis nog 
Australië en Afrika.
Hoe zie je jezelf over 20 jaar?
Dan zijn de kinderen het huis uit. Kan ik meer 
dingen doen met mijn vrouw. Ik denk dat ik 
nog wel actief ben in deze business. Ik ben 
dan wel wat vrijer om in andere landen te 
gaan werken.
Wat vind je heel vervelend?
Iets zoeken en niet vinden. Dat overkomt me  
vaak. Ik schijn niet goed te kunnen zoeken. 
Dat is ook wat mijn vrouw me vertelt.
Wat vind je het leukst aan de TU/e?
Ik heb het erg naar mijn zin bij EURANDOM, 
wat voor mijn vakgebied belangrijk is. Verder 
hangt er altijd een erg positieve sfeer op de 
faculteit.
Als je iets in Nederland zou mogen veran-
deren, wat zou dat zijn?
Ik zou het gedoogbeleid afschaffen. Je moet 
een keuze maken vind ik. Niet iets gaan ver-
bieden, en vervolgens geen actie ondernemen 
als de regels overtreden worden. Duidelijk-
heid is belangrijk. Dat merk ik ook met mijn 
kinderen.
Ben je gelovig?
Nee. Ik ben ook niet gelovig opgevoed. Mijn 

vader is op zijn 16e uit de kerk gestapt. Maar 
als je vraagt of er meer tussen hemel en aarde 
is? Misschien...
Wat waren je favoriete vakken op de mid-
delbare school?
Geschiedenis, maar dat heb ik laten vallen 
omdat het dubbel gepland was met een ander 
vak. Frans, maar dat heb ik laten vallen omdat 
het dubbel gepland was met natuurkunde. Na-
tuurkunde, ik denk dat ik dat het leukst vond, 
hoewel ik een hekel had (en nog steeds heb) 
aan proeven doen.
Hoe denken studenten over je?
Ik weet het niet. Ik hoop dat ik kan uitleggen 
en dat ik enthousiasmerend ben.
Hoe wil je overkomen op collega’s?
Daar houd ik me niet zo mee bezig. Ik hoop 
erop dat het goed gaat. Tot nu toe heb ik nooit 
problemen gehad.
Hoe ziet het ideale college eruit?
Het is belangrijk dat een college enthousiasme 
uitstraalt. Als de docent het al niet leuk vindt, 
hoe moet de student het dan leuk gaan vinden? 
Interactie is ook heel belangrijk. Studenten 
aanzetten tot een actieve houding. En dat is 
af en toe nog best moeilijk.
Hoe vaak zit je op internet?
Ik heb zelf een website die ik bijhoud. Ik boek 
vliegreizen online, ik bekijk de buitenlandse 
teletekst om op de hoogte te blijven. Ik zoek 
veel, maar ik zit geen uren te browsen.
Wat is je schermnaam op MSN?
Ik heb geen MSN.
Wat is je favoriete website?
Google!
Windows of Linux?
Windows. Ik heb bij Microsoft gewerkt, bij 
de Theory Group van Microsoft Research. 
Dat zijn een stel hele goede wiskundigen bij 
elkaar. Heel inspirerend, maar ik ben blij dat 
ik er niet werk, het is erg intensief en je hebt 
heel weinig afwisseling.
Apple of PC?
PC. Ik heb nog nooit met een Apple ge-
werkt.

interview
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In dit stukje een 
overzicht van de 
avonturen beleefd 
door de Batavieren 
van GEWIS op 22 en 
23 april.

Vanzelfsprekend gelden er zeer strenge se-
lectiecriteria voor toelating tot het GEWIS-
team.(Batadrieën kunnen we niet gebruiken 
om nog maar te zwijgen van Batatweeën.) 
Daardoor was het dan ook niet gelukt om een 
complete ploeg te verzamelen.

De onoverwinnelijke nachtploeg vertrok op 
tijd richting Nijmegen, waar het startschot 
gegeven zou worden. Al snel leerden we de 
plaatselijke bevolking kennen. 

Even na middernacht klonk dan eindelijk het 
startschot en de snelvoetige Monique beet 
het spits af. Na 400 meter over de atletiek-
baan had ze zich al opgewerkt tot de zevende 
plaats. Dat was dus een 
uitstekend begin! Bij 
het eerste wisselpunt 
nam Dennis het over. 
De daaropvolgende 
etappe werd helaas niet 
gelopen, vanwege het 
beperkte aantal atleten. 
Dit leverde een uur 
straftijd op. Jammer, 
de eerste plaats werd 
nu moeilijk te behalen, 
maar met de doorge-
winterde Denis op de 
volgende etappe moest 
een tweede plaats toch 
binnen ons bereik lig-

gen! Ondertussen werden de atleten in het 
busje wakker gehouden door de rauwe stem 
van onze mascotte, een onrepresentatief man-
netje met een grove bek en een zeer beperkt 
vocabulaire, voornamelijk toegespitst op het 
beledigen van vrouwen. Dit verklaart wel-
licht het geringe aantal dames in onze ploeg, 
die daar natuurlijk niet van gediend zijn. Een 
aantal damesetappes moesten dus ook door he-
ren gelopen worden, waardoor ook de tweede 
plaats in gevaar dreigde te komen. Gelukkig 
liep Sam een voortreffelijke 8e etappe met een 
gemiddelde snelheid van 13,7 km/u. In ons 
nietsontziende streven naar een podiumplaats 
werd van geen enkel middel afgezien. Niels 
besloot de laatste etappe van de ochtend in zijn 
spijkerbroek te lopen om zo de tegenstanders 
te intimideren.

Herstart te Dinxperlo. Razendsnel vertrok 
de sluwe Eric, voortgestuwd door het voor-
uitzicht van eeuwige roem, dwars door het 
adembenemende Gelderse landschap dat 

De Batavierenrace
Jan de Kort
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werd aangelicht door de eerste goudkleurige 
zonnestralen van zaterdag 23 april. Minstens 
zo veel eer komt toe aan de dappere atleten 
van dispuut Half 5, die ieder twee etappes 
voor hun rekening namen. Ondertussen reed 
de koppelingsplatenverslindende schrijver 
van dit stukje telkens veilig naar het volgende 
wisselpunt, niet wetend totaal geen gebruik te 
maken van de eerste en tweede versnelling van 
het busje. De laatste etappe van de ochtend 
werd gelopen door Dominique, aangemoedigd 
door Eric.

Ondertussen nam de nachtploeg, in voorberei-
ding op het vat-a-bieren-feest, hun favoriete 
drank tot zich. Als gevolg leken de woorden 
die zij de felverlichte Enschedese hemel in 
slingerden al snel op die van hun mascotte. 
Richard vernam dat het barpersoneel in de 
sportkantine niet in staat was om een fust te 
vervangen. Eenmaal de tap overgenomen ont-
dekte Richard bovendien dat het in Enschede 
de gewoonte is om flessen koolzuurgas los 
rond te laten slingeren. “Prutskoningen” aldus 
de pr-functionaris. 

In Barchum werd de reflecterende hes over-
gedragen aan de middagploeg. Wouter die 
geblesseerd was zorgde voor de mentale 
ondersteuning en het afraggen van het busje. 
Er stonden nog enkele lange etappes op het 
programma, waaronder een van 11,4 km die 
gelopen werd door Rik. Jan van Thiel bracht 
de hes naar Enschede waar Tosca en Alain de 
slot-etappe voor hun rekening namen. Om-
streeks vijf uur na de middag passeerde Alain 
de streep waarmee de 33e Batavierenrace voor 
GEWIS ten einde was.

Tevreden over het resultaat (272e) begaf ie-
dereen zich naar de eettent om een Batavieren-
maaltijd tot zich te nemen. Aansluitend begon 
het veelbesproken grootste studentenfeest van 
Nederland. (Hier kan ik niets over schrijven, 
want ik lag te slapen.) De misthoorn was ech-
ter onverbiddelijk en verjoeg alle Batavieren 
op zondagochtend vroeg van de campus. Op de 
terugweg bleken de beide ruitenwisserbladen 
van het busje ontvreemd te zijn. Gelukkig was 
het prachtig weer en konden we toch veilig 
terug naar Eindhoven.

activiteit

Infima
Dan loop je door de Ardennen en dan zegt Heike: “Dan loop je zo, en dan krijg je opeens 
jeuk aan de persoon naast je.”

Nieke nadat ze een zin heel snel gezegd heeft: “Ja ik praat even snel, want anders was ik 
het weer vergeten.”

Martijn tijdens het volleybaltournooi: “He dat mag niet! Dit is ons tournooi!”

Thijs tegen Peter, net na half vijf: “Peter, verwen mij eens met een flesje bier”

Jan tijdens een workshop van doppio als crimineel: “He, doe effe sociaal!”

Sjef tijdens Kandi-overleg: “Weet je wat het is met alcohol? Dan vergeet je wel eens dingen. 
Maar wat ik dus wilde zeggen...”
Rob: “O ja wat ik nog wilde vragen, en ik heb geen alcohol op.” (het blijft stil) “O shit 
vergeten...”
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Je bent afgestu-
deerd… en dan? 
Als het goed is zul-
len velen van jullie 
deze vraag op een 
gegeven moment 
mogen stellen. Voor 
mij was dit afge-
lopen september 

het geval. In dit stukje wil ik graag 
mijn ervaringen sindsdien met jullie 
delen, van sollicitatieperiode tot het 
vinden van mijn eerste “echte” baan 
bij Ober! Horeca Uitzendbureau.

Solliciteren
Al tijdens mijn afstuderen was ik druk bezig 
met mijn oriëntatie op de destijds vrij krappe 
arbeidsmarkt. Ik was nog betrekkelijk oner-
varen op het gebied van solliciteren en dat 
resulteerde dan ook in de nodige afwijzingen, 
waarvan sommige alleen al op papier. Na mijn 
afstuderen in september had ik nog geen baan 
gevonden en dus tijd in overvloed om me te 
richten op het vinden van een geschikte baan. 
Helaas had ik op dat moment nul inkomen, 
en geen OV meer. Dit betekende dat ik, met 
mijn studentikoze leefpatroon in combinatie 
met genoeg tijd voor alle feestjes, binnen een 
maand compleet blut was. Een vervelende 
gewaarwording die resulteerde in de beslissing 
om dan maar tijdens het solliciteren een tijde-
lijk part-time baantje te zoeken. Oil & Vinegar 
werd de gelukkige werkgever in kwestie en 
tot eind december was ik onder de pannen als 
medewerker in deze culinaire cadeaushop. 
Heel veel geleerd uiteraard, maar toch was dit 
niet mijn definitieve keus op de banenmarkt. 
Tijdens de drukte rond Sinterklaas en Kerst, 
bleef er voor solliciteren nauwelijks tijd meer 
over en derhalve besloot ik in januari mijn 
contract niet te verlengen en mij weer volle-

dig te storten op de start van mijn carrière als 
Ingenieur. Via een voorselectie door Ebbinge 
& Company kwam ik in de tweede sollicita-
tieronde terecht bij KPMG in Eindhoven. Zij 
vonden mij wel geschikt, maar niet voor de 
vacante functie aldaar en ze stuurden me door 
naar het hoofdkantoor in Amstelveen, waar 
zich een meer technische afdeling bevond. 
Hier kwam ik ook door twee gesprekkenron-
des heen en een functie als Junior Consultant 
Information Risk Management kwam binnen 
handbereik. 

Echter ondertussen, was ik via-via gecon-
tacteerd door de directeur van Ober! Horeca 
Uitzendbureau, die met mij wilde praten over 
hoe het studentenleven in Eindhoven in elkaar 
stak en waarom ze hier minder succesvol wa-
ren bij de werving van studenten dan in andere 
steden. We maakten een afspraak in de kroeg 
en al gauw bleek dat het aardig klikte tussen 
ons. Het gesprek ging van studenten al snel 
over op de automatiseringsplannen van zijn 
bedrijf en ik vertelde dat ik daar eventueel 
wel een adviserende rol in zou willen spelen. 
Enige tijd daarna kwam er een vacature op 
zijn IT-afdeling en ik werd gebeld of ik wilde 
komen solliciteren. Ik heb hier positief op 
gereageerd en binnen 3 dagen was ik aange-
nomen als Hoofd Automatisering bij Ober! 
Horeca Uitzendbureau.
Mijn afweging om niet bij KPMG verder 
te gaan was voornamelijk gebaseerd op de 
volgende facetten:

• Bij KPMG zou ik moeten verhuizen en da-
gelijks (in eigen tijd) hele afstanden moeten 
afleggen om bij de klant (ergens in Nederland) 
een opdracht te vervullen. Ober! is 5 minuten 
fietsen.
• Bij zo’n klant zou ik dan middels een project 
van gemiddeld drie maanden een adviserend 

Mijn eerste baan
Huub van den Broek
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rapport afleveren. Dit is afwisselend werk, 
maar levert geen hechte band op met het be-
drijf waar je werkzaam bent. Bij Ober! werken 
we met een man of 5 op het hoofdkantoor en 
zijn dus een zeer hecht team met hetzelfde 
doel voor ogen.
• Als junior consultant had ik het gevoel aan 
het handje gehouden te worden zonder veel 
eigen verantwoordelijkheden. Als hoofd 
automatisering had ik hier gek genoeg een 
ander gevoel bij.
• Solliciteren in een kroeg is tof! Het is be-
langrijk om een goed contact te hebben met 
je directe leidinggevende. Dit helpt om met 
plezier naar je werk te gaan en ik had het 
gevoel dat dit bij Ober! wel snor zat.

Het bedrijf Ober!
Zeven jaar geleden is Ober! in Den Haag 
begonnen als een studenten horeca uitzendbu-
reau. Met het verslechteren van de economie 
enkele jaren geleden heeft vooral de Horeca 
een flinke klap gehad. Om dit op te vangen 
is onze core-business gaan verschuiven naar 
het leveren van allerhande personeelsdiensten 
in de vorm van onder andere Ober!Payroll. 
Inmiddels is de organisatie uitgegroeid tot een 
totaalleverancier op het gebied van personeels-
diensten voor de gehele horeca branche met 
vestigingen van Leeuwarden tot Maastricht. 

Werkzaamheden
Als hoofd automatisering ben ik binnen Ober! 
verantwoordelijk voor alle werkzaamheden 
op IT gebied, van systeembeheer tot advies 
in het te voeren beleid. Uiteraard hoef ik dit 
niet allemaal alleen te doen en derhalve zijn er 
externen (systeembeheerder, programmeurs, 
adviseur) die ik tot mijn beschikking heb. 
Vanwege het hoge uurtarief dient hier uiter-
aard wel spaarzaam mee omgesprongen te 
worden. Verder heb ik een eigen stagiair van 
de Fontys, die ondertussen onder mijn bege-
leiding voor 6 maanden werkt aan een project 
om Ober!Payroll compleet te automatiseren. 

Een klein jaar geleden liep ik zelf nog stage 
en het is erg leuk en leerzaam om nu eens aan 
de begeleidende kant te staan.

Zelf houd ik me vooral bezig met “het digi-
tale uitzendbureau”. Een project om het hele 
uitzendtraject digitaal te laten verlopen. Van 
inschrijving via internet met digitale handte-
kening tot het aanbieden van de loonstroken 
in pdf formaat. In de nabije toekomst is het 
de bedoeling dat in de gehele bedrijfsvoering, 
inclusief inschrijving, beschikbaarheid, plan-
ning, facturering en verloning, papier een 
overbodige luxe zal zijn. Al met al een zeer 
leuke afwisselende baan vol eigen verant-
woordelijkheden en wat misschien nog het be-
langrijkste is: een gemotiveerd team vol leuke 
collega’s en een zeer geschikte directeur!

PS
Mochten mensen interesse hebben in een 
stage- of afstudeerplaats, laat het me gerust 
weten…

w
erkervaringen

Infima
Rob: “Wissel deze 10 euro ff in voor 6 keer 
2 euro.”

Joe Joe tijdens mexxen: “Johan gaat het 
nog je klinkt...”
Remko: “...als een dobbelsteen.”

Remko tijdens mexxen: 
“Je hebt twee regels: 
- niet naast Joe Joe zitten
- niet naast Remko zitten
- niet op de grond gooien”

Rob: “Denk je dat ze bij They ook bitterbal-
len hebben?”

Johan tijdens mexxen: “Ik probeer me te 
herinneren hoe het ook al weer werkt.”
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In navol-
g ing van 
het grote 
succes van 
vorig jaar, 
w e r d  e r 
ook dit jaar 
weer een 
G E Z W E M 

zeilweekend georganiseerd. Er wa-
ren wat minder inschrijvingen dan 
vorig jaar, maar dat mocht de pret 
niet drukken. Met iets meer dan 20 
man vertrokken we vrijdag 20 mei 
naar het mooie plaatsje Veere, in 
Zeeland.

Daar lag het accommodatie-
schip, de “ms. Tanja”, op ons 
te wachten: een ruime eet- en 
recreatiezaal, een keuken en 
twee flinke slaapzalen. Na 
aankomst ging er snel een hoop 
bier in de natuurlijke koeling, 
het koude, maar vooral zoute 
water van het Veerse Meer. Het 
laagje zout water op de flessen-
hals deed de eerste slokken zout 
smaken! Meteen werden ook de 
overige deelnemers van de trein 
gehaald, met een tussenstop bij 
de snackbar. De eerste avond 
werd doorgebracht met kaarten, 
voetballen en vissen. Helaas 
had Joe Joe weinig geluk, er 
werd niets gevangen. De avond 
(het was ochtend ondertussen) 
werd spetterend afgesloten 
door maestro Sjef met een pia-
noconcert waar zelfs Mozart u 
tegen zegt! 

Daarna was het weer vroeg dag, want vanaf 9 
uur hadden we de beschikking over 4 valken. 
De echte die-hards namen een frisse duik in 
het koude water om wakker te worden. Na een 
keurig voorbeeldrondje voor de eigenaar, die 
het volste vertrouwen in ons uitsprak (“kiele-
kiele”), mochten we van wal steken. Met het 
zonnetje aan de hemel, een paar flesjes bier aan 
boord en een dosis goed humeur kozen wij het 
ruime sop. Het Veerse Meer, een langgerekt 
meer met veel eilanden en ondieptes, was een 
uitdagende vaarplek. De wind was ’s ochtends 
prima, maar er vielen enkele spettertjes. Na 
de lunch was er minder wind, waardoor er 
soms meer gedobberd en gepeddeld werd 
dan ons lief was. De zon was wel meer te 

GEZWEM Zeilweekend 2005 
Over zeilen, zeeland en zout bier

Thijs Timmerman en Mattijn Schutte
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zien, er werd zelfs 
gezwommen achter 
de boot! Bob vond het 
daarbij nodig de hele 
boot nat te gooien met 
een bommetje. Nog 
bedankt he, broek-
hoester!!

Toen de meeste boten 
de haven weer bin-
nenliepen, kwamen 
er al heerlijke geuren 
uit de kombuis. Het 
avondeten, rijst met 
ajam pangang, met 
veel zorg en liefde 
bereid door onze 
gelegenheidskoks, 
vulde onze honge-
rige magen uitste-
kend. Daarna kwam 
de avondplanning 
ter sprake. Er was 
uit betrouwbare bron 
vernomen dat in de buurt een prima feestcafé 
te vinden was, “De Hooizolder” in Westka-
pelle. De helft van de groep ging de uitdaging 
aan en heeft zich daar prima geamuseerd. 
Vooral Wouter genoot van de aandacht van de 
plaatselijke dames. Ondertussen vermaakten 
de achterblijvers zich in het moederschip met 
muziek, bier en kaarten. De nacht, ook na 
terugkomst van de feestgangers, ging nog tot 
in de kleine uurtjes door. 

Zondagochtend kwam er rond een uur of 
negen weer leven in de brouwerij. De pan 
ging op het vuur en de eieren met spek waren 
niet aan te slepen. Een goede bodem voor de 
laatste zeildag. Er stond een stuk meer wind, 
dus na het leggen van een rif was het veilig 
genoeg om uit te varen. Niet iedereen bleef 

droog, en het water was behoorlijk koud. Ook 
de vermoeidheid begon iedereen parten te 
spelen. De ondiepte werd, al dan niet bewust, 
wel eens opgezocht, wat hilarische loswerk-
praktijken met zich meebracht. ’s Middags 
werd het wat kalmer en warmer. Er werden 
nog wat kwallen gevangen, maar die gingen 
snel weer terug het meer in. 

Helaas werd het snel tijd om naar huis te 
gaan. In een rap tempo werd ons moederschip 
schoongemaakt. De inspecterende eigenaar: 
“Hebben jullie hier wel geslapen!!??”. Zo was 
het weekend weer te snel ten einde. Iedereen 
was toe aan flink wat slaap. We kijken terug 
op een geslaagd zeilweekend, met goed weer 
en veel gezelligheid. Volgend jaar weer! 

activiteit



supremum 4, jaargang 37

40

Op 11 mei 2005 
organiseerde de 
Stichting Nationaal 
Informatica Con-
gres (SNIC) een 
symposium met als 
onderwerp digitaal 
entertainment. Een 
aantal studenten 

wiskunde en informatica bezocht het 
symposium in Leiden.

We vertrokken ‘s ochtends rond 9 uur met 
een speciaal voor ons verzorgde bus naar de 
Pieterskerk in Leiden alwaar we ontvangen 
werden met een informatiepakket en een 
lunchpakket. Er was tot 12:30 uur tijd om wat 
rond te lopen over de informatiemarkt, koffie 
of thee te drinken en onze lunch te verorberen. 
Daarna volgde de opening van het symposium 
en de inleidende lezing, die werd gegeven 
door Glorianna Davenport. Deze lezing ging 
over `Narrative’, maar helaas was het geluid 
niet heel erg goed afgesteld waardoor het 
moeilijk te volgen was. Bovendien vond ik 
het onderwerp niet bijster boeiend, waardoor 
deze eerste lezing toch al snel veranderde in 
een lange, saaie zit.

Na deze inleidende lezing werd er op verschil-
lende locaties verder gegaan met de parallelle 
lezingen. Alle deelnemers aan het symposium 
hadden bij het inschrijven voor het symposium 
kunnen kiezen welke lezingen ze wilden gaan 
volgen op de dag. De lezingen waren inge-
deeld in drie tracks, `Business and Society’, 
`Technology and Fundamentals’ en `Media 
and Interaction’. Ik had me bij alle parallelle 
sessies ingeschreven voor de T&F-track. 

De eerste lezing van het middagprogramma 
werd gegeven door een medewerker van 

Microsoft die verantwoordelijk is voor de in-
troductie van Windows Media Center Edition 
in Nederland. Helaas bleef het bij dit verhaal 
meer bij een productconfrontatie (wat ook 
boeiend was) dan bij de echte technologie van 
Media Center Edition (zoals aangegeven was 
in het programma).

De tweede T&F-lezing werd gegeven door 
professor Mark Overmars van de Universiteit 
Utrecht. Hij houdt zich op academisch niveau 
bezig met technologiën die gebruikt worden in 
de games-industrie. Zijn lezing vond ik veruit 
het meest boeien. Hij liet o.a. zien welke tak-
ken van wetenschap allemaal betrokken zijn 
bij het ontwikkelen van computerspellen, 
vertelde in het algemeen iets over de weten-
schap van computerspellen en liet zien waar 
het vaak fout gaat bij het ontwikkelen van 
computerspellen. Bovendien vertelde iets 
over zijn verwachtingen voor de toekomst van 
computerspellen en de rol die computerspellen 
in kunnen nemen als studiemateriaal. Al met al 
een leuke, duidelijke en interessante lezing.

De derde T&F-lezing die ik volgde werd 
gegeven door dr. Stefan Grünvogel en ging 
over esthetiek. Helaas was de lezing vroeger 
begonnen dan de bedoeling was volgens het 
programma en konden we alleen nog staan-
plaatsen bemachtigen. Hierdoor en door het 
feit dat het onderwerp me niet zo heel veel 
interesseerde was het moeilijk om me erg lang 
te concentreren.

Na de middag-sessies was er tijd voor het 
avondeten. In de Pieterskerk was een koud 
buffet ingericht. De rijen voor het eten waren 
best wel lang, maar uiteindelijk hadden we 
toch lekker te eten. Na het eten volgde nog 
één lezing van professor Stephen Emmot van 
Microsoft Research. Hij besloot het officiële 

Digitainment 2005, 11 mei 2005
Martijn Wolfs
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deel van de dag op een humoristische manier 
met zijn lezing `Ten things to disagree with 
before breakfast’. Gelukkig stond het geluid 
nu een stuk beter afgesteld, had de spreker 
een leuk praatje en was het niet een `Oh wat 
is Microsoft toch geweldig’ lezing (waar ik in 
eerste instantie een beetje bang voor was.)

Het officiële deel van de dag werd gevolgd 
door een (hele goeie) borrel (er waren aan het 
einde van de borrel nog steeds bitterballen en 

schalen met hapjes over) en uiteindelijk zijn 
we weer met de bus terug gegaan naar Eind-
hoven. Daar aangekomen kon ik terugkijken 
op een hele leuke dag. Hopelijk organiseert 
SNIC volgend jaar weer een symposium, dan 
ben ik namelijk weer van de partij.

Meer informatie over de sprekers en over de 
lezingen is te vinden op de website van digi-
tainment 2005, http://digitainment.snic.nl.

activiteit

Infima
Marc Voorhoeve tijdens instructie tegen Lydia met EJC polo aan: 
“Zit je ook in het bestuur van GEWIS?”

De server van het chatprogramma voor computernetwerken van Monique: 
“SjaakSjaakServer is running”

Remko tijdens een vergadering in de open lucht van de intro05: 
“Roel, praat eens wat harder, je woorden waaien weg!”

Tijn: “I’m sorry, your time is almost up.”
Anneke: “Already?”
Tijn: “Yes, it’s a bit unfair, people were asking questions.”

Heike komt met haar proefschrift “Flow Front Instabilities in an Injection Moulding Process” 
bij GEWIS. Merijn bladert wat en vraagt: “Is het in LaTex?”
Heike: “Ja...”
Merijn: “Oh, dan snap ik het wel.”

Dominggus: “Waar vind ik een goedkope fiets?”
Bob: “Bij een junk ben je voor 10 euro klaar.”
Dominggus: “Waar vind ik de eerste beste junk?”
Lydia: “Ga naar Sam, die vind er wel eens een fiets.”

Sjouke Mauw is terecht verontwaardigd als er voor de zoveelste keer mensen een kwartier 
te laat de collegezaal binnenkomen. Hij wist het bord uit en schrijft op:
“TODAY’S TOPICS:
----------------
How to (not) behave
 - Jokes are OK
 - Too late is NOT OK
   Unless by train”
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`Hoe heet je leer-
stoel eigenlijk?’ 
`Variationele Me-
thoden.’ `Huh?’ 
Zo verloopt nog 
wel eens mijn in-
troductie als pas 
benoemde hoog-
leraar.  De naam 

`Variationele Methoden’ mag de top-
tien van meest catchy slogans dan 
wel net gemist hebben, het is een 
prachtig vakgebied waar elegante en 
soms zeer abstracte theorie samen 
komt met real-world applications. 
In dit stukje geef ik hier een voor-
beeld van. 

Onlangs heeft Bob Planqué, promovendus 
in onze groep, zijn proefschrift met succes 
verdedigd.
Een groot deel van zijn promotie was gewijd 
aan vragen over `touwtjes’. Preciezer ge-
zegd, het studieobject is een lange elastische 
staaf (denk aan een electriciteitsdraad of een 
elastiekje) waaraan gebogen en getrokken 
wordt. 

Wetenschappers zijn al eeuwen geintrigeerd 
door touwtjes. De kinematica, de beschrijving 
van de mogelijke toestanden, is eenvoudig en 
bestaat uit twee delen: met een kromme in de 
ruimte beschrijf je de positie van de hartlijn 
van de staaf, en met een richtingsvector ge-
definieerd in elk punt op de kromme leg je 
vast hoever de staaf ter plaatse rond zijn eigen 
hartlijn gedraaid is. 

Elastische lichamen, staven en andere, heb-
ben bovendien een lange traditie van analyse 
met behulp van variationele methoden. Het 
uitgangspunt heeft veel weg van een axi-

Hebben wij contact?
Mark A. Peletier, hoogleraar Variationele Methoden

oma: ‘een elastisch lichaam in evenwicht 
minimaliseert zijn energie’. Er zijn goede 
redenen te geven waarom (en onder welke 
omstandigheden) dit axioma juiste resultaten 
geeft, maar het uitleggen daarvan vergt teveel 
centimeters tekst. De variationele aanpak is 
vaak equivalent met de klassieke aanpak, 
waarin je een differentiaalvergelijking afleidt 
door een krachtenbalans op te schrijven, maar 
niet altijd - en van die uitzonderingsgevallen 
zijn de touwtjes een voorbeeld.

Er is beeldschoon wiskundig werk gedaan 
aan touwtjes, beginnend bij Euler (1707-83; 
het simpelste staafmodel, de `Euler elastica’, 
is naar hem vernoemd), maar het meest span-
nende werk is recenter. Real-life touwtjes heb-
ben de neiging contact met zichzelf te maken 
(zie foto).  Daar kun je rekening mee houden 
door de energie te minimaliseren over alleen 
die configuraties waarvoor de staaf niet zich-
zelf doorsnijdt.  Dit levert in de praktijk een 
niet-lokale eis: als de staaf zichzelf niet mag 
doorsnijden, dan moet voor elk paar posities 
x1 en x2 op de hartlijn gelden dat zij meer dan 
twee keer de straal van de staaf uiteen moeten 
liggen. Als ze precies twee stralen uiteen lig-
gen, dan maken de twee stukken staaf daar 
contact; en in dat contactpunt oefenen de twee 
stukken een contactkracht op elkaar uit, die zo 
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groot is als nodig om te voorkomen dat de twee 
stukken door elkaar heen zullen bewegen.

Juist deze eis dat de staaf 
zichzelf niet mag doorsnij-
den is zowel essentieel voor 
het probleem als wiskundig 
lastig. Veel van wat echte 
touwtjes doen is niet te 
beschrijven zonder con-
tact mee te nemen---in een 
wereld waarin een touwtje 
door zichzelf heen kan is 
een knoop geen knoop en 
valt je bolletje wol meteen 
uit elkaar. Maar contact zit 
ook in de weg bij de analyse 
die wij willen doen. Veel 
van de standaardoperaties 
aan staafconfiguraties die je zou willen gebrui-
ken---het lijkt veel op knip-en-plakwerk, en zo 
noemen we het ook---zijn niet toelaatbaar als 
contact verboden is.

In het werk met Bob hebben we het ons iets 
makkelijker gemaakt. We hebben gekeken 
naar staven, touwtjes, die om een grotere, 
vaste cylinder heen gewonden zijn (maar daar 
vrijelijk overheen kunnen schuiven). Dat lijkt 
een zeldzame situatie, maar er zijn aardig wat 
praktische voorbeelden, zoals bijvoorbeeld 
de boorschacht in een olieboorput (die knikt 
onder zijn eigen gewicht en valt daardoor 
tegen de zijkant van het boorgat) en DNA, 
dat door supercoiling in een dubbele streng 
rondom een imaginaire lijn (een cylinder 
van straal nul) gewikkeld raakt. De aanname 
dat de hartlijn van de staaf op het oppervlak 
van de cylinder ligt reduceert het probleem 
- de hartlijn beweegt nu in twee (gekromde) 
dimensies in plaats van in drie en dit verschil 
in dimensionaliteit maakt het karakteriseren 
van contact makkelijker. Daardoor konden 
we een bijna-expliciete beschrijving geven 
van de configuratie van zo’n gewonden koord 
(zie foto). 

Het blijkt dat in de winding de staaf over de 
gehele lengte tegen zichzelf aan ligt, maar 

dat slechts op enkele vaste 
punten een contactkracht 
is (de grote stippen). Op 
die punten oefenen de twee 
buurstrengen krachten op 
elkaar uit, en over de gehele 
rest van de wikkel liggen de 
strengen langs elkaar zonder 
enige interactie - de contact-
kracht is daar nul. De twee 
series contactpunten zorgen 
samen voor krachtenkoppels 
op het snoer, waardoor het 
snoer langs een volle wik-
kel een klein beetje heen en 
weer wijkt. 

Dit resultaat was mooi - vooral omdat het an-
ders was dan we zelf verwachtten. Een aantal 
jaren terug toonden anderen numeriek aan 
- een echt bewijs is nog niet geleverd - dat in 
kabels van verstrengelde staven het contact-
gebied niet samenhangend is. Dat verwachtten 
we hier ook, maar dat blijkt niet zo te zijn. 

Het variationele karakter van dit probleem 
- het minimaliseren van de energie over een 
goed gekozen klasse van configuraties - was 
in dit geval zowel de natuurlijke manier om 
het praktische probleem te modelleren als de 
sleutel tot de wiskundige analyse ervan. Veel 
van de problemen die we bestuderen zijn van 
dit type. Meer weten? Kom eens praten ...

Links:
Mijn home page:
http://www.win.tue.nl/~mpeletier
Het proefschrift van Bob Planqué: 
http://www.cs.bris.ac.uk/home/planque/The-
sis/

onderzoek
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Na lang wachten op de EJC-activiteit 
was het dinsdag 12 april dan einde-
lijk zover. We gingen sumoworste-
len!!!!!! Maar daarnaast waren er ook 
spelletjes uit grootmoeders tijd. En 
de goudgele vloeistof kon natuurlijk 
ook niet ontbreken op deze sportieve 
dag.

Voor aanvang van de activiteit werden de 
pakken getest en ingeworsteld door fanatieke 
EJC-ers die graag een stapje voor wilden heb-
ben op de andere teams. Trucjes werden uit-
geprobeerd en voorbedachte tactieken bleken 
niet zo goed uit te pakken als verwacht.

Bij aanvang van de activiteit renden de deelne-
mers al snel naar de verschillende spellen. Na 
een korte uitleg ging iedereen van start. Al snel 
bleek dat de goedgeteste ski’s niet opgewassen 
waren tegen overenthousiaste GEWIS’ers. 
Ski’s kapot, sumoworstelen te leuk, het bier te 
lekker en EJC’ers die graag hun trucjes wilden 
tonen tijdens het sumoworstelen. Zoals je wel 
snapt stelde het wedstrijdschema al snel niks 
meer voor. Maar toch wisten de deelnemers 
alle spelletjes te spelen en voor vele onderde-
len bonuspunten te behalen.

I.V.V dacht snel te zijn op het vlie-
gend tapijt, maar niets bleek minder 
waar. Het “Bier en Tietuh”-team was 
als de Concorde toen die nog vloog, 
want zij vlogen binnen 30 sec over de 
eindstreep. I.V.V bleek wel goed op 
andere punten, zoals het negerzoen-
happen. Ze hadden wel wat problemen 
met de bijbehorende touwtjes en de 
bekende blinddoek, maar de negerzoe-
nen werden al snel verorberd. Ook het 
“Bestuur+kandis” – team deed het voor 
hun doen niet slecht. Richard liet maar 

weer eens zien dat de mens wel degelijk van 
de aap afstamt door een Bob op zijn rug mee 
te slepen. Hierdoor behaalden zij wel meer 
punten bij verscheidende onderdelen zoals 
voetjes van de vloer. Het “Bier en Tietuh”-
team hadden bij dit spel een alternatieve route 
bedacht, namelijk een omweg via de tap en dan 
door naar de finish.

Na een sportieve en vooral gezellige middag 
moest er natuurlijk goed gegeten worden. 
Hierbij kwam onze bekende Ali B. met zijn 
pizzadag goed van pas. Iedereen verhuisde 
naar vloer 8 om daar onder het genot van een 
biertje zijn pizza te verorberen. Ondertussen 
werd er tussen de EJC-leden gediscussieerd en 
na enig tellen en stemmen konden we overgaan 
naar de prijsuitreiking.. Uiteindelijk heeft het 
“bestuur+kandis” – team gewonnen met het 
“Bier en Tietuh”-team op een goede tweede 
plek. Voor de winnaars was er een bijzonder 
zoet en bubbelend drankje en zo werd het ook 
nog een gezellige avond.

We wensen het EJC2006 veel succes met het 
organiseren van hun feest en activiteit.

Groetjes Lydia en Nynke en de rest van de 
leden van EJC2005

EJC activiteit
Lydia van Well en Nynke Lantinga
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Vorig jaar had de AC een borreltocht 
georganiseerd zonder andere ver-
enigingen tijdig te informeren, dus 
hebben we eigenlijk een borrelinval-
tocht georganiseerd. Dit jaar hadden 
andere verenigingen het idee om 
het samen met iedereen op de hele 
campus te doen.

Het idee was geboren voor de borreltocht met 
alle verenigingen samen. Na een flink stuk 
overleg hadden we een mooie datum voor de 
borreltocht. Nu nog de routes. Dit was al vrij 
snel klaar doordat er een mooi diagram gete-
kend werd waardoor voor iedere vereniging 
3 mooie routes te tekenen waren. Bij GEWIS 
waren de routes: 
1. Progatoras-Industria-Japie 
2. Japie-Thor-Simon Stevin
3. Simon Stevin-Intermate-van der Waals. 
Alle 3 wel leuke routes. Ik ben zelf met de 1e 
route mee gelopen. We begonnen bij GEWIS 
door een lekker glaasje Grolsch te drinken. Al 
snel gingen we naar Protagoras om ons daar bij 
onze route-genoten van andere verenigingen  
te voegen. Zoals het CVB dat wil, integratie 
tussen de verschillende studieverenigingen. 

Het begon al erg goed, want al snel was het 
bier gehaald en waren we van de borrel aan 
het genieten. Nadat we ons bier op hadden zijn 
we met de groep naar de volgende vereniging 
gegaan. Onderweg kwamen we allerlei andere 
groepen tegen van andere verenigingen waar 
ik dan ook heel effe een woordje wisselde om 
daarna snel door te gaan naar de volgende bor-
rel, Industria. Toen wij daar met de groep bin-
nen kwamen, was het niet erg druk, zeg maar. 
De bar was vol en er waren wat mensen aan 
het poolen. Maar nadat wij er waren, was het 
meteen een stuk drukker en gezelliger (het kan 
ook niet anders). Omdat het daar niet zo druk 

Borreltocht
Bob Kubista

was, waren we daar ook 
vrij snel weg om door te 
gaan naar Japie, onze 24 
uurs partner dit jaar. 

Daar was het wel druk. 
Het hele Fort stond vol, 
toen wij aankwamen 
was het snel een stuk 
erger. Daar hadden we meteen al ons bier 
besteld dat we nog over hadden op de bor-
relkaarten, we hadden dorst van het lopen 
van Industria naar Japie. Toch wel een eindje. 
Ondertussen was het bij GEWIS ouwe lullen 
borrel en daarom ook erg druk. De BAC-leden 
die er nog waren hadden hun handen vol aan 
de ouwe lullen en de bezoekers van andere 
verenigingen. 

Achteraf is de organisatie nog een keer bij 
elkaar gekomen om elkaar te vertellen dat 
iedereen het wel erg leuk vond om bij al-
lerlei borrels langs te gaan. Dus volgend jaar 
hopelijk weer een borreltocht. Ook werd er  
toen een suggestie ten tafel gebracht om een 
borrelspeedrun te houden, maar dat is weer 
een andere activiteit.

activiteit

Infima
Lydia: “Bent u zwanger?”
Frank: “Af en toe.”

Rob gaat weg.
Richard: “Haije! O jee nou word ik een 
limbolander....”
Nynke: “Dat zeggen jullie thuis toch ook 
altijd?”

Annet: “Je bent meestal dronken als je van 
de TU komt.”
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Mijn naam is Paco 
van der Linden. In 
2000 ben ik be-
gonnen  met  de 
opleiding Techni-
sche Informatica. 
Een vriend van mij 
van de middelbare 
school (Chrys Gry-

kien) begon in datzelfde jaar aan zijn 
studie BMT.

In dat eerste jaar nam Ronald, een oud klas-
genoot van ons, contact met ons op. Wij had-
den vroeger de reputatie dat wij toch redelijk 
bedreven waren met computers en ik had in 
het verleden wel eens een website gemaakt 
voor kennissen. Hij had daarom de vraag aan 
ons of wij een website 
konden maken voor een 
bedrijfje dat hij aan het 
opzetten was. De site 
die we toen gebouwd 
hadden is nooit online geweest aangezien dat 
bedrijfje nooit echt van de grond is gekomen. 
Het bouwen van de site beviel ons echter zo 
goed dat wij hebben besloten om zelf een 
bedrijfje op te zetten.

In eerste instantie waren we met vier man. 
Chrys, ik, Ronald en nog een vierde, Arno. 
Ronald is er echter vrij snel mee gestopt. Hij 
had het te druk met zijn politieke ambities (hij 
is op het moment voorzitter van het CDJA). 
Arno heeft het erg druk met zijn eigen admini-
stratiekantoor (hij doet al onze administratie). 
Effectief runnen Chrys en ik dus de hele zaak 
al vanaf het begin.

Gewapend met twee generatie 2000 laptops 
en de netwerkfaciliteiten van de TU/e hebben 
wij een aantal sites kunnen lanceren in de 

eerste paar jaar. Maar daar groei je toch snel 
voorbij. Niet lang nadat we begonnen waren 
hebben we de nodige hardware gekocht voor 
het bedrijf en inmiddels zijn we zo ver dat 
we er zelfs 2 paar extra handen bijgenomen 
hebben (twee studenten van de TU/e, één van 
elektro en één van ID). Met onze ervaring die 
we in deze jaren hebben opgebouwd kunnen 
wij onze klanten een zeer ruim spectrum aan 
webgerelateerde oplossingen aanbieden. In 
principe zijn wij overal voor in. Wij hebben 
geen standaard oplossing klaar liggen (hier 
hebben we overigens wel ooit aan gedacht). 
In samenwerking met de klant werken wij naar 
de optimale oplossing.

Er is echter een ding waar wij altijd veel aan-
dacht voor hebben. Hoe technisch gecompli-

ceerd het product ook 
wordt, het moet er 
altijd flitsend uitzien. 
We besteden veel tijd 
aan het ontwerp en de 

uitstraling van onze sites. Het is en blijft een 
soort visitekaartje van de klant. Een voorbeeld 
dat wij zelf zo nu en dan gebruiken is een 
concept wat wij ooit hebben gebouwd voor 
de (beruchte) meesteroplichter Heer Olivier. 
Hij wilde een nieuwe reputatie, hij zou een 
zakenman zijn geworden. Helaas bleek niets 
minder waar, maar het concept hebben we in 
ieder geval nog (kijk op http://www.4-site.
nl/klanten/heerolivier). 

Iets recenter hebben wij een site afgeleverd 
voor een projectstoffeerder (http://www.wien-
tapijt.nl). Er zit achter de schermen behoorlijk 
wat programmeerwerk om aan de ene kant de 
presentatie relatief elegant te krijgen en aan 
de andere kant de site toch goed onderhoud-
baar te houden (hopelijk is dit níet duidelijk 
zichtbaar). 

Leuk citaat uit Lord of the Rings, Return of 
the King: Arwen tegen Elrond: “You have 
the gift of 4-site, what did you see?”

Een eigen bedrijf: 4-site
Paco van der Linden
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Het aantal uren wat wij besteden aan 4-site 
is zeer wisselend. Soms doen we bijna een 
week helemaal niks (sinds we twee paar extra 
handen hebben), andere weken besteden we 
toch zeker 40 uur. Het is heel erg afhankelijk 
van de mogelijkheden die onze studies ons 
bieden (deze nemen wij toch nog zeer serieus 
en opvallend genoeg lopen we beide toch nog 
aardig op schema).

Een van de leukste dingen om te doen in relatie 
tot 4-site vind ik het bezoeken van de klant. 
Het is heel gaaf, als je een klant hebt die een 
unieke, spetterende site wil, om dan samen met 
die klant de uitdagingen op te zoeken (soms 
hebben ze zelf verbazingwekkend creatieve 
ideeën). Maar het allerleukste is natuurlijk het 
moment dat je het concept komt presenteren. 
Het is altijd spannend hoe ze zullen reageren, 
maar als je gedurende de presentatie de klanten 
enthousiast kan krijgen voor je concept dan 
kan je week niet meer stuk.

Helaas zijn er ook minder leuke kanten. Zo 
zijn er altijd de zogenaamde dingen die “nou 
eenmaal moeten gebeuren”. Het zijn vaak 
kleine vervelende dingen die je het liefst een 
weekje uitstelt. Als je met meerdere mensen 
werkt dan moet je er heel erg goed op passen 
dat iedereen doet wat hij moet doen en in het 
bijzonder dat er goed gecommuniceerd wordt. 
Vaak gaat dit automatisch goed, maar soms 
moet je iemand op zijn verantwoordelijkheden 
wijzen. Dit is nooit leuk, maar je leert er wel 
heel veel van.

Tips voor toekomstige starters
Als je van plan bent om ooit een bedrijfje op 
te richten of als je deze ervaring leuk lijkt, 
doe het dan vooral nu, nu je nog student bent. 
Dit brengt veel voordelen met zich mee. De 
belangrijkste reden is dat je dan niet van je 
bedrijfje hoeft te leven. In eerste instantie doe 
je vooral je studie met een beetje bedrijf. Maar 

als het goed gaat lopen, wordt dat vanzelf: 
bedrijf met een beetje studie. (Als je kijkt 
naar de gemiddelde studievoortgang van onze 
medestudenten, zou je denken dat er een hoop 
succesvolle bedrijfjes zijn.)
Probeer zoveel mogelijk eventuele investe-
ringen uit te stellen tot je ook daadwerkelijk 
iets omgezet hebt. Het is heel geruststellend 
(minder stress) als je weet dat je op elk mo-
ment kan stoppen zonder dat je in de schulden 
zit. Het is niet nodig om te benadrukken dat 
je student bent richting klanten, dat komt 
zeer hobbyistisch over. Ook al ben je student, 
dat wil niet zeggen dat je geen professionele 
producten af kan leveren. Eerste impressies en 
uiterlijkheden (zoals kleding) zijn belangrijk, 
helaas is dit zo. In sommige kringen word je 
al niet serieus genomen als je met de fiets naar 
een afspraak komt.

Je hoeft jezelf uiteraard niet te overschatten, 
maar als je daadwerkelijk wilt groeien, ga 
dan niet teveel voor de kleine (makkelijke) 
opdrachtjes. Neem gerust een uitdaging aan. 

Zorg dat je te allen tijde goed voorbereid bent 
en precies weet waar je het over hebt. Zorg 
bijvoorbeeld dat je van tevoren al weet wat je 
gaat antwoorden op de vraag: “En wat gaat dat 
dan kosten?” Want je weet dat dit gaat komen. 

w
erkervaringen

Infima
Bart: “Een eenmansbedrijf kan heel veel 
werknemers hebben.”

Peter van Elsacker tijdens zijn voorstel 
speach bij de AC vergadering: “Mijn naam. 
Uhm. Wat is mijn naam?”

Bob tegen Nynke: “Dat vind ik een seksis-
tische opmerking.”
Sven op 10 meter afstand schrikt wakker: 
“He wat, seksistische opmerking?”
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The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy
Tjeerd Maas

Jullie hebben vast 
wel eens gehoord 
van “The Hitchhiker’s 
Guide to the Galaxy”. 
Dit machtige stukje 
proza geschreven 
door Douglas Adams 
beschrijft de magi-
sche wereld die het 

heelal heet en is dit jaar eindelijk 
eens verfilmd gebruikmakend van 
de modernste technieken.

Voor degenen die nog nooit van “The Hitch-
hikers Guide to the Galaxy” hebben gehoord, 
kan ik alleen maar zeggen: “Schaam je diep!” 
De hype rond dit boek is namelijk minstens 
zo groot als voor “Lord of the Rings” en er 
waren genoeg mensen op de aardbol die zaten 
te wachten op een prachtig mooie nieuwe 
versie van dit fenomeen. Maar de vraag blijft 
is deze film wel zo prachtig en ingenieus als 
iedere fan hoopt dat ie zal zijn?

1981: een ambitieuze regisseur neemt de taak 
op zich om “The Hitchhikers Guide to the Ga-
laxy” the verfilmen. Het resultaat is een traag, 
saai, doelloos 
verhaal  dat 
niet de lijnen 
van het boek 
v o l g t .  D e 
tweehoofdige  
buitenaardse 
Zaphod Bee-
blebrox heeft 
bijvoorbeeld 
een  rubbe r 
hoofd wat tel-
kens heen en 
weer zwaait 
als de goede 

acteur zich beweegt. Ook worden zijn mo-
tieven niet duidelijk en wat zijn eigenlijke 
rol in het verhaal nou is. Omdat dit bij elk 
personage wel het geval is faalt de mini-serie 
dramatisch. Veel andere bekende dingen heeft 
regisseur Alan Bell dan ook niet meer van de 
grond gekregen.

Maar waar gaat het nou eigenlijk over... De 
schrijver van de echte “Hitchhikers Guide 
to the Galaxy”, Ford Prefect, is al een tijdje 
op aarde om deze wereld beter te bestuderen 
voor opname in een soort ANWB-gids voor 
het heelal. Momenteel staat er: “Earth: mostly 
harmless”. Dit is natuurlijk niet echt compleet. 
Helaas loopt dit plan in de soep. Een vloot 
Vogons besluit de aarde te vernietigen om er 
een snelweg aan te leggen. Ford steekt zijn 
duim de lucht in en ontvlucht de aarde samen 
met zijn goede vriend Arthur Dent. Arthur 
moet bekomen van het feit dat zijn planeet 
vernietigd is en beseft dat ooit terugkeren 
geen optie is.

Dan ontmoet het tweetal door een puur 
toevallige gebeurtenis de president van het 
heelal, Zaphod Beeblebrox. Deze curieuze 
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Jaar: 2005
Genre: Comedy/Science fiction
Cast: Martin Freeman, Mos Def, Alan Rickman, John Malkovich, Sam Rockwell e.a. 
Regie: Garth Jennings

buitenaardese man heeft zijn hersenen, naar 
hij beweert, laten splitsen en zijn alterego is 
niet verlegen om zijn kop op te steken. Deze 
keer geen rubberhoofd maar een heel speciale 
manier om een man twee hoofden te geven. 
Zaphod vertelt over zijn plannen om het ant-
woord te vinden op die ene vraag, de vraag die 
het antwoord geeft op de belangrijkste vraag 
over het heelal, het leven en alles, de vraag 
waarop het ant-
woord al bekend 
is, namelijk 42. 
Naast Zaphod 
bevinden zich 
ook nog op toe-
vallige wijze een 
ex-vriendin van 
Arthur en een 
manisch depres-
sieve robot op 
het ruimteschip.  
Aangezien Zap-
hod dat ruim-
tesch ip  hee f t 
gestolen en de bureaucratische Vogons de 
achtervolging hebben ingezet, zit er voor het 
viertal niets anders op dan zich uit de voeten 
te maken en op zoek te gaan naar de oplossing 
voor alle problemen: de vraag die hoort bij het 
antwoord 42.

Het mooie van de 2005 versie van deze film 
is dat er veel dieper ingegaan wordt op de 
personages. Er wordt rekening gehouden met 
de beweegredenen. Daarnaast zijn er de nodige 
brilliante schurken die hun opwachting maken. 
Zo is er een rol voor John Malkovich die hij 
zoals altijd weer op een meer dan geweldige 
manier vertolkt. Zijn Humma Kavula zorgt 
voor de nodige opschudding als plots blijkt 

dat de geschifte geestelijk leider alleen een 
bovenlichaam heeft dat zich voortbeweegt op 
mechanische pootjes (zie de foto hiernaast) 
en dat hij geen ogen maar 2 zwarte gaten in 
zijn voorhoofd heeft. Daarnaast zijn er de 
bureaucratische Vogons (vieze vuile vatsige 
blubberwezens) die eerst een formulier moeten 
invullen om ook maar iets te mogen doen. 
Een snelle achtervolging zit er dan ook niet 

in, omdat de 
benodigde 
p a p i e r e n 
nog niet op 
orde zijn.

Een ander 
pluspunt zijn 
de special 
effects. Hier 
is duidelijk 
veel tijd in 
g e s t o k e n . 
Alles ziet er 
erg strak en 

mooi uit. Van de prachtige planeten tot aan de 
vreemde wezens die zich erin bevinden.

Zijn er dan nog minpunten zul je je afvragen. 
Ja! De snelheid in het verhaal is ook deze keer 
de grote afwezige, ook de humor is op veel 
punten te flauw om ook maar een glimlach 
op te wekken. Wie ben ik om een objectieve 
mening te geven over wat de humor opwekt. 
Een ding is zeker: Het boek trok bij mij beter 
bekijks dan de film. Het enige mooie wat “The 
Hitchhikers Guide to the Galaxy” meegeeft 
is DON’T PANIC: er zijn nog genoeg andere 
films die dan wel niet zo mooi ogen, maar wel 
een stuk leuker zijn.

film
recensie
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Adverteerders
Supremum

Quinity ................................. Achterkant kaft
Corus ....................................Binnenkant kaft
Organon ..................................................... 12

Agenda
Supremum

• Zomervakantie
• Maandag 15 augustus t/m 
   Vrijdag 19 augustus
   Intro 2005
• Maandag 29 augustus
   Constitutie bestuur 2005/2006

Natuurlijk is er elke donderdag van 16.30 uur 
tot tenminste19.00 een super gezellige borrel 
bij GEWIS (HG 8.79).
Voor meer informatie over GEWIS activiteiten 
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!
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