


GEWIS intro 2005 1

Het boekje wat voor jullie ligt, probeert jullie vast een 
indruk te geven van het mooie sprookje dat studeren heet. 

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

Naast het feit dat dit boekje je informatie zal geven over de komende 
week, zal het ook voor een gedeelte toelichting verschaffen op de ver-
schillende commissies en disputen van GEWIS. Ook hebben de facult-
eitscoördinatoren en de voorzitter van GEWIS een stukje geschreven 
om jullie alvast toe te spreken.

Tijdens deze week zullen jullie worden geintroduceerd in het Wonder-
land van de TU/e. Het thema van deze introweek is dan ook ‘Intro in 
Wonderland’. Op de maandag en dinsdag is het de bedoeling dat je met 
je groepje op verkenning gaat in Wonderland om erachter te komen 
waar de belangrijkste kabouerhuisjes staan.
Op de woensdag is er de gelegenheid om te onstpannen en om je in te 
spannen terwijl ‘s avonds de kelen gesmeerd kunnen worden bij de vele 
kroegen in Eindhoven.
Op donderdag is er tijd om te infi ltreren in het bastion der  culterele elite 
terwijl bij GEWIS je fysieke kwaliteiten tot het  uiterste zullen worden 
getest.
Op vrijdag wordt deze week op een sprankelende wijze afgesloten.

Wij wensen jullie een magische week toe.
De Introcommissie 2005

Colofoon
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Aan de eerstejaarsstudenten van de
Bacheloropleiding Technische Informatica
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Het eindexamen is achter de rug. Het schoolleven en het 
leren is voorbij. Het studentenleven en het studeren gaat 
beginnen. Van harte welkom bij de opleiding Technische 
Wiskunde.

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

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

Technische Wiskunde is geen gemakkelijke studie. Maar als 
je de capaciteiten hebt, gemotiveerd bent, regelmatig werkt 
en leert je tijd effi ciënt in te delen, zal het wel lukken. Dan 
is er ongetwijfeld ook nog wel tijd voor andere zaken die het 
studentenleven kunnen veraangenamen,  zoals sporten en 
deelnemen aan de vele verenigingsactiviteiten.

Aan de eerstejaarsstudenten van de
Bacheloropleiding Technische Wiskunde
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Ik wens je een plezierige intro en hoop dat je je snel thuis zult 
voelen binnen de opleiding Technische Wiskunde.

Veel succes!

dr Jan-Cees van der Meer,
Bachelorcoördinator
Technische Wiskunde

Aan de eerstejaarsstudenten van de
Bacheloropleiding Technische Wiskunde
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Bestuur 2005 - 2006

Beste nuldejaars student,

Eindelijk is het dan zover. Je hebt je eindexamens gehaald. 
De vakantie zit erop en nu ga je beginnen aan een totaal 
nieuwe periode in je leven, het studentenleven. Je zult 
vast wel eens verhalen hebben gehoord van je ouders of 
familieleden die met veel weemoed terugdenken aan hun 
studententijd. Vermoedelijk zal dit komen door de vri-
jheid die ze hebben ervaren in die tijd. Het is zeker waar 
dat je in je studententijd meer vrijheid hebt in je handelen 
dan op de middelbare school. Dit geeft je de mogelijkheid 
om naast je studie leerzame ervaringen op te doen waar 
je voor de rest van je leven profi jt van zult hebben. Een 
manier waarop je dit kan doen is door actief lid te worden 
van studievereniging GEWIS. 

GEWIS staat voor Gemeenschap van Wiskunde en Infor-
matica Studenten en is de studievereniging van de faculteit 
Wiskunde en Informatica aan de TU/e. GEWIS organiseert 
ieder jaar een groot scala aan activiteiten waar jij aan kan 
deelnemen. Deze activiteiten kun je onderverdelen in drie 
type. 

Ten eerste zijn er de studiegerelateerde activiteiten. Zo is er 
ieder jaar de mogelijkheid om deel te nemen aan het NKP, 
Nederlands kampioenschap programmeren, en aan een 
landelijke mathematische olympiade. Ook worden er lezingen 
georganiseerd over verschillende onderwerpen. Daarnaast 
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zorgt GEWIS ervoor dat je ieder trimester de juiste boeken 
hebt voor je studie en wort er een tentamen archief bijge-
houden. Misschien iets kleins over het studiereis en het 24h 
project?

Als tweede worden er activiteiten georganiseerd die je oriën-
teren op de arbeidsmarkt. Zo worden er excursies en lezingen 
georganiseerd waardoor je in contact kan komen met interes-
sante bedrijven. Misschien iets over de vacature lijst of iets 
anders van bedrijven promo?

Als laatste de gezelligheid, een studententijd kan niet zonder 
een beetje gezelligheid op zijn tijd. Daarom bied GEWIS de 
mogelijkheid om op donderdag om half vijf onder het genot 
van een verkoelend drankje het contact met je medestudenten 
te onderhouden. Daarnaast worden er nog andere activiteiten 
georganiseerd zoals dartstoernooien, kanotochten, zeilweek-
enden, zaalvoetbal toernooien, pooltoernooien, feesten en nog 
veel meer. Ook wordt er ieder jaar een excursie georganiseerd 
naar een van de bierbrouwerijen die Nederland rijk is. Dit is 
niet waar. Het gebeurt niet elk jaar.

Al die activiteiten komen er natuurlijk niet vanzelf. Om dit 
alles te organiseren zijn er binnen GEWIS verschillende 
commissies. In dit boekje zullen de verschillende commissies 
zich aan je voorstellen. Jij kunt zelf ook lid worden van een 
commissie. Commissiewerk is niet alleen een uitgelezen mo-

Bestuur 2005 - 2006
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gelijkheid om je organisatorische talenten te bevorderen. Het 
schept grote voldoening wanneer je, met een groep mensen, 
een geslaagde activiteit georganiseerd hebt. Misschien leuk 
om erbij te zetten dat je met commissie werk meer mensen 
leert kennen.

Een vereniging kan natuurlijk niet bestaan zonder de 
bezielende leiding van een bestuur. Daarom zal ik nu het 
bestuur 2005/2006 aan je voorstellen. Om te beginnen is er 
de voorzitter. De voorzitter heeft voornamelijk een coördiner-
ende rol en hij is het gezicht van de vereniging. Deze verant-
woordelijke taak zal ik, Sjef Sanders, het komende jaar op me 
nemen. 

Vervolgens is er de secretaris, deze functie zal het komende 
jaar bekleed worden door Frank Vlamings. Hij heeft als taak 
om de post te verwerken, ook houdt hij de ledenadministratie 
bij. Daarnaast heeft hij als taak de poëtische zinnen die de 
voorzitter tijdens de vergaderingen uitspreekt te notuleren. 

Verder is er een penningmeester, dit jaar Christiaan Bootsma. 
Hij heeft als taak om de fi nanciële zaken binnen GEWIS te 
regel. Commissie geld. Boeken verkoop? Misschien iets meer 
want dit is wel erg weinig.

Dan is er de vice-voorzitter, dit jaar wordt deze taak vervuld 
door de enige vrouw in het gezelschap Monique Hendiks. 
Aan haar de taak om mij, de voorzitter, te vervangen mocht 

Bestuur 2005 - 2006
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dat nodig zijn. Ook is zij de contactpersoon met de verschil-
lende commissies van GEWIS en maakt zij schitterende foto’s 
op de vele leuke activiteiten van GEWIS. 

Activiteiten kunnen natuurlijk niet georganiseerd worden als 
er geen geld voorhanden is. Daarom is het aan Rob van Esch, 
onze PR-functionaris, de taak om bedrijven te overtuigen dat 
een investering in onze vereniging een goede is. 

Last but not least is er de Onderwijs Commissaris, dit jaar 
wordt deze taak vervult door Rob van Wijk. Als je vragen of 
problemen hebt, die betrekking hebben op het onderwijs, dan 
kun je bij hem terecht. Hij zal je helpen waar hij kan en zal je 
doorverwijzen waar dat nodig is.

Rest mij nog je een zeer leuke intro toe te wensen en veel suc-
ces met je studie. Ik hoop je nog vaak bij GEWIS te mogen 
ontmoeten.

Veel plezier,

Sjef Sanders
Voorzitter GEWIS 2005/2006

Bestuur 2005 - 2006
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Introcommissie 2005

Zoals elk jaar organiseert GEWIS een introductieweek 
voor de studenten die wiskunde en/of informatica gaan 
studeren. Om deze week goed te laten verlopen is er elk 
jaar een introcommissie nodig, die gedurende de week van 
alles organiseert en waar je met je vragen terecht kunt. 
De commissie bedenkt elk jaar een leuk thema om aan de 
intro te geven en daarbij passende leuke activiteiten.

Niet alleen de introductieweek wordt door de introcommissie 
georganiseerd, maar ook het eerstejaarsweekend, ookwel de 
fl up genoemd. Dit weekend is speciaal voor eerstejaars om de 
(oudere) leden van GEWIS te leren kennen en om herinnerin-
gen van de intro weer te herleven.

De voorbereidingen van de intro zijn altijd erg gezellig, naast 
het vergaderen om alles te regelen, worden er ook etentjes 
gehouden om, onder het genot van een biertje, inspiratie op 
te doen voor een leuk thema en nog leukere activiteiten. Ook 
een groupbinding-activiteit is erg leuk om de andere leden 
van de introcommissie te leren kennen. Tijdens de intro zelf 
heb je het ook erg gezellig met de commissie. Je kunt ge-
nieten van alle leuke dingen die jezelf hebt geregeld en hoe 
de aankomende eerstejaars daar plezier in hebben. En na de 
intro...de fl up.

Bob Kubista
Voorzitter Introcommissie 2005
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BAr Commissie

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

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

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

Maar er is meer ...

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

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

Martijn Wolfs
de BArCommissie van GEWIS

BAr Commissie
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De ACtiefste Commissie van GEWIS

De ACtiviteiten Commissie organiseert allerlei kleinere 
Activiteiten voor de leden van GEWIS. Uitgangspunt bij 
al onze ACtiviteiten is de gezelligheid, meedoen is belan-
grijker dan winnen, want je kunt niet alleen maar stud-
eren.

Dingen die wij zoal doen zijn: poolen, zaalvoetballen, karten, 
waterskiën, klimmen, gezelschapspellen avond. Je kunt het zo 
gek niet verzinnen of wij hebben het al eens gedaan. Heb jij 
nog hele leuke ideeën of wil je ACtiviteiten mee organiseren 
zonder heel veel tijd kwijt te zijn, dan is de AC de Commissie 
bij uitstek. Door onze “kleinere” ACtiviteiten zijn wij bij-
zonder geschikt voor eerstejaars, om organisatorische ervar-
ing op een leuke en gezellige manier op te doen. Ook leer je 
tijdens deze ACtiviteiten de leden van GEWIS beter kennen. 

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

Bob Kubista
Vice-President AC
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Dispuut Half 5

Dag jongens en meisjes,

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

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

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

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

Groetjes,
Koen Penders
GEWIS-dispuut Half 5

Dispuut Half 5
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In Vino Veritas

dispuut der S.V. GEWIS

If heaven loved not the wine,
A Wine Star would not be in heaven;
If earth loved not the wine,
The Wine Spring would not be on the earth.
Since heaven and earth love the wine,
Need a tippling mortal be ashamed?
The transparent wine, I hear,
Has the soothing virtue of a sage,
While the turgid is rich, they say,
As the fertile mind of the wise.
Both the sage and the wise were drinkers,
Why seek for peers among gods and goblins?
Three cups open the grand door to bliss;
Take a jugful, the universe is yours.
Such is the rapture of the wine,
That the sober shall never inherit.

—A Vindication, by Li Po
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Computer Beheer Commissie

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

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

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

Niet alles wat we doen is voor de commissies en het bestuur.
Afgelopen jaar zijn we begonnen met het opzetten van een
machine die gebruikt wordt voor OGO (ontwerp gericht
onderwijs). OGO-groepjes kunnen hierop op een centrale 
plaats al hun spullen opslaan en zaken als een website en  
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mailinglijsten gebruiken. 

Heb je enig verstand van computers, wil je ervaring opdoen 
met de meest wazige systemen, of heb je originele ideeen 
(weet je hoe het beter moet!), stuur een mailtje, of beter, 
spreek ons aan!

Veel plezier tijdens de intro en succes met je studie!

Alain le Sage
Computer Beheer Commissie GEWIS
<cbc@gewis.nl>

Computer Beheer Commissie
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Supremum

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

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

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

Wouter Verheijen,
Voorzitter Supremum-commissie

Supremum
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Indiago

Hallo introkids!

Naast alle activiteiten van GEWIS waarover jullie al 
hebben of nog gaan lezen, organiseert GEWIS ook stud-
iereizen. Dit houdt in dat een groepje van ongeveer 20 tot 
30 GEWISsers afreist naar een ver en exotisch land zoals 
Japan, China, Zuid-Afrika en Rusland, of naar iets mind-
er ver en exotische bestemmingen zoals Groot-Brittannië 
en Griekenland.

De volgende studiereis in Februari 2006 gaat naar India. Na-
ast de voor de hand liggende redenen om voor India te kiezen 
zoals de cultuur en de prachtige landschappen zijn er ook nog 
andere redenen om juist naar India te gaan. Zo is India gewel-
dig in opkomst op het gebied van informatica. Ook staan er 
de Indian Institutes of Technology, een aantal van de beste 
technische universiteiten ter wereld. 

Voordat de studiereis begint volgen de deelnemers een uitge-
breid voorprogramma waarin ze elkaar en het studieonder-
werp, Information Security  beter kunnen leren kennen. Dit 
onderwerp, dat draait om het beveiligen van alle denkbare 
soorten informatie is gekozen omdat er zowel wiskunde als 
informatica aan te pas komt. Dit onderwerp zal ook centraal 
staan op de reis zelf. Zo worden in India allerlei lezingen 
worden gehouden over Information Security en worden er 
excursies georganiseerd naar bedrijven die met dit onderw-
erp te maken hebben. Dit klinkt misschien saai, maar dat is 



GEWIS intro 2005 23

het zeker niet. Vergeet niet dat in het buitenland en zeker in 
India het onderwijs er vaak net iets anders uitziet dan hier en 
de studenten en docenten er ook heel andere gewoonten op na 
houden.

Peter van de Ven

Indiago
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Stichting studiereis

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

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

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

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

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

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

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

Eric Kaasenbrood
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Eerste jaars commissie

De Eerste Jaars Commissie, ofwel EJC, is een commissie 
die alleen uit eerste jaars leden bestaat. Het idee is dat je 
een feest en een activiteit organiseert voor de leden van 
GEWIS.

Omdat het EJC alleen eerste jaars leden betreft die in de com-
missie zitten en het in eerste instantie bedoeld is voor eerste 
jaars studenten, is het erg leuk, omdat je zo snel de eerstejaars 
studenten leert kennen.

Afgelopen jaar hebben wij een feest in de Jansen & Jansen 
georganiseerd met als thema “The Sixties”. Het café was 
aangekleed met veel gekleurde slingers en ballonnen. Ook de 
leden van de Eerste Jaars Commissie waren in stijl gekleed. 
Het was gezellig druk en iedereen heeft het ook ontzettend 
naar hun zin gehad.
De Activiteit van dit jaar was een sumoworsteltoernooi. Naast 
dit toernooi werden er nog meer spelletje gespeeld zoals blik-
gooien, negerzoenhappen en voetjes van de vloer. Iedereen 
was heel enthousiast over het Sumoworstelen en na een paar 
wedstrijdjes was er al snel geen sprake meer van een wedstri-
jdschema. Iedereen heeft het ontzettend naar zijn zin gehad 
die middag. En na een pizza en een aantal biertjes bij GEWIS 
ging iedereen weer vrolijk naar huis.

Lijkt het je iets om ook zoiets te organiseren spreek dan ie-
mand aan bij GEWIS die kunnen je er vast meer over vertel-
len.
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Bikkelweekend

Het bikkel weekend van GEWIS is een weekend, tradi-
tioneel in hartje winter, waarbij we ergens gaan bikkelen. 
Dat wil zeggen dat we ergens gaan kamperen en erg leuke 
activiteiten organiseren. 

Een keer per jaar gaan we in hartje winter erop uit om ergens 
in Nederland of omstreken een weekendje in een tent slapen 
en overdag allerlei “bikkel” activiteiten doen. Om naar de 
locatie te gaan, kun je denken aan een fi etstocht, indien de lo-
catie dichtbij genoeg is. Na aankomst wordt er vaak een drop-
ping gehouden om mensen wakker te houden en geen kou te 
laten lijden door ze te laten lopen. Na een lekker avondje sla-
pen in een tent begint de pret pas. Er worden overdag activ-
iteiten georganiseerd in de richting van paintballen, abzeilen, 
tokkelen, grotten wandelen. ‘s Avonds wordt er gezellig rond 
een kampvuur gekletst en wat gedronken voor dat men naar 
bed gaat voor nog een dag vol pret en de terugreis.

Bob Kubista
Voorzitter GEBIKKEL
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Wandelweekend

GeSJOUW (GEWIS Stuurt Je Op Un Wandeltocht) is een 
commissie die er naar streeft elk jaar een wandelweekend 
te organiseren voor de leden van GEWIS. 

Zo’n weekend houdt gewoonlijk in dat we zaterdag ’s och-
tends vroeg verzamelen op station Eindhoven alwaar de in-
gekochte proviand verdeeld wordt onder de deelnemers. Ver-
volgens reizen we met de trein naar ons startpunt. Vanaf daar 
hebben we dan een stuk ochtend en de hele middag om zo’n 
20 kilometer te wandelen naar ons overnachtingspunt. Dat is 
meestal een blokhut of iets dergelijks. Na een heerlijk avond-
maal bereid en genuttigd te hebben maken we er een gezellige 
avond van onder het genot van de vele zelfverzorgde natjes en 
de door ons verzorgde droogjes. 

De volgende dag staan we dan niet al te vroeg op, om na een 
stevig ontbijt nog een kilometer of 15 te lopen naar een station 
alwaar we de trein huiswaarts nemen. 

Het is al meermalen gebleken dat zelfs de meest onervaren 
wandelaar veel plezier beleefd aan zo’n weekend, dus ook al 
is wandelen niet je favoriete hobby, aarzel niet om eens mee 
te gaan! Het zijn altijd gezellige, ontspannende weekendjes in 
een prachtige omgeving. Zo zijn we de laatste jaren bijvoor-
beeld in de Belgische Ardennen geweest en op de Veluwe.
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Wij, Christiaan Bootsma en Frank Vlamings, hopen velen 
van jullie komend jaar een fantastisch weekend te bezorgen. 
Waar we wanneer heen gaan is (ook voor ons) nog een ver-
rassing, maar zodra er meer bekend is wordt je uiteraard op 
de hoogte gesteld.

  Frank Vlamings
  (Penningmeester GeSJOUW )

Wandelweekend
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Buitenlandsweekend commissie

Bijna elk jaar organiseren een aantal GEWIS’ers een 
weekendje naar een stad in het buitenland, waarbij we 
in een hotel slapen en overdag allerlei leuke en gezellige 
dingen gaan doen.

De laatste reis naar een buitenlands stad ging naar Parijs. Om 
te beginnen kies je als eerst een stad om heen te gaan. Als 
het bier daar goedkoop is, ben je al goed bezig, maar als het 
daar al gezellig is ondanks wat duurder bier, is het ook goed. 
Als er daar ook nog iets te zien is, is het al helemaal mooi 
meegenomen.

Nu je een stad hebt uitgekozen, ga je een hotel zoeken die 
goedkoop is en die studenten accepteerd. Soms kost dit wat 
meer moeite, maar vaak vind je wel wat. Vervoer is niet zo 
heel moeilijk, omdat GEWIS haar eigen chauffeur heeft, 
namelijk: Harry Schot.

Zo, bijna alles geregeld, nu nog deelnemers en misschien een 
programma als daar wat leuks te doen is. Anders, veel plezier 
om zelf vanalles te ontdekken.
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24H Co2 much

Niet zo’n zin om optijd naar bed te gaan? Of trek je wel 
eens een hele nacht door? Het 24 uurs commissie is een 
commissie die een project organiseert die 24 uur duurt. 

Al 2 jaar wordt er in samen werking met een andere 
studievereniging, eerst LUCID van Industrial Design en vorig 
jaar JAPIE van Scheikunde, een project georganiseerd  die 
een hele dag duurt.

Dit gaat niet allemaal van zelf. Voor zo’n onderneming heb je 
geld nodig. Hiervoor benader je via de prf allerlei bedrijven 
voor sponsering en een case, het eigenlijke project. 

Er moet natuurlijk niet alleen gewerkt worden, maar er moet 
ook gegeten worden en er is ook tijd voor enige ontspanning. 
Zo was er afgelopen jaar bijvoorbeeld een XboX toernooitje 
en een workshop van Doppio, de toneelvereniging van 
Eindhoven.

Lijkt het je leuk om dit te organiseren? Vraag het aan de vice-
voorzitter.
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GEZEVER

GEZEVER is de commissie die binnen GEWIS het muz-
iek tijdens de borrels regelt. GEZEVER betekent: GEWIS 
Zoekt En Vindt Enkele Riedeltjes en is de muzikaalste 
commissie van Eindhoven.

GEWIS beschikt over een mp3 systeem waarmee je op het 
GEWIS domein mp3’s kunt afspelen. Deze wordt beheert 
door GEZEVER. Zij hebben niet zo heel lang een nieuw sys-
teem ingevoerd waarmee je online kunt kijken wat GEWIS 
voor muziek heeft. Al dit muziek is op een ingenieuse manier 
ingedeeld zodat je snel naar je muziek kunt zoeken die je wilt 
en deze kan je dan ook bij GEWIS afspelen.

Net voor een borrel begint de muziek bij GEWIS te spelen. 
Als dit gebeurt weet je dat iemand van GEZEVER bezig is 
met het maken van een playlist voor de borrel. Bij speciale 
borrels wordt er ook muziek verzorgt die overeenkomt met 
het thema van de borrel. 

Wil je meer weten
gezever@gewis.nl
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Tentamen archief

Naast allerlei gezellige activiteiten houdt GEWIS zich ook 
bezig met studie-gerelateerde zaken. Een voorbeeld hier-
van is het tentamenarchief, waarin je een verzameling van 
oude tentamens kunt vinden voor (bijna) alle vakken. 

Omdat vakken vaak jaren achter elkaar door dezelfde docent 
worden gegeven kunnen tentamens van voorgaande jaren je 
een goed beeld geven van het soort vragen dat je kunt verwa-
chten. Bovendien zijn oude tentamens sowieso goede bronnen 
van oefenmateriaal.

Het GEWIS tentamenarchief is te vinden op www.gewis.nl/
tentamen of, als je al op de GEWIS-pagina zit, via het menu 
Studie, GEWIS Tentamen Archief. Dus neem eens een keer 
een kijkje in het GEWIS tentamenarchief, dan weet je wat je 
te wachten staat.

Succes met je tentamens,

Rob van Wijk
Onderwijs Commissaris GEWIS 2005/2006
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Studentenraad van de faculteit Wiskunden 
en Informatica

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

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

Met deze en andere problemen die je misschien tegenkomt 
tijdens je studie (ook als jij de enige bent die het probleem 
heeft!) kun je terecht bij de Studentenraad. Wij proberen het 
voor je op te lossen of wijzen je de weg naar mensen die iets 
voor je kunnen betekenen. Je kunt ons op de volgende manie-
ren bereiken:
- stuur een e-mail naar sr@win.tue.nl
- post je klacht op ons online forum: www.studentenraad.org
- kom naar onze wekelijkse open vergadering op maandag 
vanaf 12:40 tot 13:15 uur in HG 5.95.

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

Naast het behandelen van klachten van studenten zijn de 
meeste leden van de Studentenraad ook actief in allerlei com-
missies waarin onder andere de mening van studenten over 
onderwijszaken gehoord wordt. 

Bovendien reikt de Studentenraad jaarlijks de zgn. 
`Onderwijsprijs’ uit aan de docent waarvan jullie vinden dat 
hij/zij het best les geeft.

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

Studentenraad van de faculteit Wiskunden 
en Informatica
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Wervingsdagen

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

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

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

Kortom dé mogelijkheid voor jou om bedrijven te leren ken-
nen en bedrijven kennis te laten maken met jou!
Wil je meer weten, ga naar: www.wervingsdagen.nl
of mail naar: info@wervingsdagen.nl

Daniëlle Smolders
Voorzitter Commissie Wervingsdagen 2005

Wervingsdagen
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Programma

Maandag 15 augustus
10:30 - Te laat in Wonderland
12:00 - Tafeltje dekje
12:30 - Sesam open u
13:00 - Groepsindeling
13:15 - Leer de lelijke eendjes kennen
14:30 - “Roodkapje en de Zeven Dwergen op zoek naar de
            Gelaarsde Kat”-spel
17:00 - Drinken uit de toverketel
18:00 - Op bezoek bij Holle Bolle Gijs
19:30 - P-praatje van Belle en het Beest
20:30 - Koningen van GEWIS
23:00 - Hexenbal 

Dinsdag 16 augustus
08:30 - Knibbel knabbel knuisje
09:00 - Kastelen kijken
12:00 - Tafeltje dekje & Lopen op zeven-mijls laarzen
14:00 - Trektocht door Wonderland
16:30 - Drinken uit de toverketel
17:00 - De 3 Biggetjes aan het spit
18:30 - Zwaardvecht trainingen
22:00 - Voordracht 3 Beren
23:00 - Gemaskerd bal 
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Woensdag 17 augustus
08:30 - Knibbel knabbel knuisje
09:00 - Riddertournooi
11:30 - Tafeltje dekje
12:30 - Op bezoek bij de minstrelen
16:00 - Dwalen door het spookhuis
17:00 - Drinken uit de toverketel
18:30 - Eten met Hans & Grietje
21:30 - Zwemmen in de toverketel
23:00 - Prins(ess)enbal

Donderdag 18 augustus
09:30 - Knibbel knabbel knuisje
10:00 - Op bezoek bij Grimm
16:30 - Drinken uit de toverketel
17:00 - Eten in de herberg
18:30 - Hamertje tikje, ezeltje prikje, knuppel uit de zak
20:00 - 1001 nacht 

Vrijdag 19 augustus
07:00 - Gelaarsde kater ontbijt
09:00 - Spiegeltje spiegeltje aan de wand
12:00 - Schatgraven
14:00 - Zwemmen met de zeemeermin
18:00 - En ze leefden nog lang en gelukkig 

Programma
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Aanvullende informatie

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

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

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

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

Overige nuttige informatie
Voor overige informatie kun je altijd terecht bij de commissie,
altijd te vinden naast GEWIS. Natuurlijk zijn deze te herken-
nen aan hun shirts of blousen. Je kunt ze ook bellen. 
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Telefoon nummers

GEWIS..........................................................................040 247 28 15
Centrale Post................................................................040 247 40 73
Alarmnummer.............................................................040 247 22 22

Introcommissie
Bob Kubista..................................................................06 12 865 835
Sven Bego.....................................................................06 46 445 710
Roel Coset.....................................................................06 18 194 569
Lydia van Well.............................................................06 18 069 416
Michael van Duijkeren...............................................06 13 755 058
Gerard de Ruig............................................................06 26 972 340
Remko Bijsmans.........................................................06 13 745 744



42 GEWIS intro 2005

Platte grond


