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Nog maar net 
begonnen aan 

een nieuw jaar en 
er ligt alweer een 
nieuwe Supremum 
op de mat. Dit keer 
zelfs nog nieuwer 
dan normaal van-
wege een nieuwe 
layout. 

Het plan om naast de nieuwe kaft van vorig 
jaar ook een nieuwe layout te maken be-
stond al een tijdje. Eind vorig jaar werden er 
dan ook echt de eerste ontwerpen gemaakt. 
Het ontwerpen van de layout begon voort-
varend. Er werd gesmeten met blokjes, de 
pasfoto werd over de pagina verschoven en 
er was zelfs even sprake van schuine bal-
ken om de stukjes.

Bij het bespreken van de verschillende mo-
gelijkheden bleek dat overeenstemming be-
reiken over de layout toch moeilijker was 
dan gedacht. Iedereen wilde wel dingen 
veranderen, maar er waren maar weinig 
dingen waar iedereen het over eens was. 
Bij de uiteindelijke stemming over de lay-
out verdwenen de schuine balken al snel 
uit beeld, op de voet gevolgt door de blok-
jes en een aantal extra lijnen. Toen de rook 
was opgetrokken, bleef iets achter (zie deze 
pagina) wat verdacht veel leek op de oude 
layout. Toch zijn we heel tevreden met het 
eindresultaat. Na 6 jaar dezelfde layout te 
hebben gehad, was de Supremum dringend 
toe aan een nieuw (verbeterd ?) uiterlijk.

Als afsluiting wil ik graag Wouter Verheijen 
en Sjoerd Cranen, die dit jaar uit de Supre-
mum zijn gestapt, hartelijk bedanken voor 
hun inzet.

Veel leesplezier!

Namens de redactie,
Peter van de Ven

Jaarboek
Jan van Thiel

Er komt weer een nieuw jaarboek! Het 
zal het verenigingsjaar 2004-2005 en het 
huidige jaar beslaan. Het thema is “Weer 
op schema”. Eenieder die inspiratie heeft 
en dit op papier weet te zetten wordt ver-
zocht dit uiterlijk 1 december 2005 op te 
sturen naar jb0506@gewis.nl of dit bij 
GEWIS in het correcte postvak te depone-
ren. Kopij wordt zeer gewaardeerd!
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Van de voorzitter

Sjef Sanders

Ik had gehoopt het eerste 
stukje ‘van de voorzitter’ 

te beginnen zoals mijn illus-
tere voorganger Thijs Jans-
sen dat deed in zijn eerste 
stukje: “Het nieuwe jaar is al-
weer een tijdje bezig en ook 
bij GEWIS begint het leven 
weer een beetje op gang te 
komen.” Helaas zou ik hier-
mee de waarheid geweld aan 
doen. 

Het studiejaar is allerminst rustig begon-
nen. Laat ik de gebeurtenissen van de af-
gelopen maanden kort beschrijven en daar-
na doorgaan met de toekomstplannen.

Op 1 juli vond de bestuurswisseling plaats. 
Dit gaf ons, het bestuur, de kans om tij-
dens de vakantie de kneepjes van het vak 
te leren. Gelukkig werden we hierin ge-
steund door het 23e bestuur die ik bij deze 
wil bedanken voor haar bijdrage. Op 15 
augustus startte de intro, die ook dit jaar 
weer boordevol met leuke activiteiten en 
gezellige borrels zat, met als hoogtepunt 
natuurlijk de bestuurspresentatie. Voor 
het bestuur is de intro zeer belangrijk, het 
is namelijk de eerste mogelijkheid om de 
nieuwe leden te leren kennen en deze actief 
te maken binnen onze studievere-niging.

De eerstvolgende activiteit die op het pro-
gramma stond was de constitutieborrel. Ik 
denk dat iedereen wel ongeveer weet wat 
er die dag is geschied. Het gevolg van deze 
dag, slechte publiciteit en drie weken geen 
borrel. Ik betreur de gebeurtenissen en de 
gevolgen van die dag ten zeerste.

Gelukkig is onze vereniging zo veerkrachtig 
dat de sancties niet veel gevolgen heb-
ben gehad voor de inschrijvingen van de 
verschillende activiteiten. Zo was het AC 
poolen zeer goed bezocht en ook de eerste-
jaarsborrel, waar we wel toestemming voor 
hadden gekregen, was ook zeer gezellig, 
met veel nieuwe gezichten. Aan het einde 
van de drie weken drooglegging startte het 

eerstejaarsweekend. Een goede 
gelegenheid om te vieren dat 
er weer van het gerstenat ge-
dronken mag worden. Ook dit 
jaar was het eerstejaarsweekend 
weer een groot succes. Dit kwam 
niet alleen door het lekkere weer 
maar ook door de leuke activ-
iteiten.

Ook in de toekomst zullen er 
weer veel dingen te doen zijn bij GEWIS. Zo 
zal de BArCommissie iedere donderdag de 
borrel verzorgen, de Activiteiten Commis-
sie verschillende activiteiten organiseren 
en de EersteJaars Commissie zal trachten 
de feesten en activiteiten van voorgaande 
jaren te overtreffen. 

Ik wil in het bijzonder één activiteit noemen 
die op het programma staat. Dit jaar zal er 
weer een studiereis worden georganiseerd, 
ditmaal met bestemming India. In totaal 
zullen er 21 studenten en twee docenten 
drie weken verschillende plaatsen in India 
bezoeken.

Natuurlijk is GEWIS ook dit jaar weer op 
zoek naar mensen die een steentje bij wil-
len dragen aan de organisatie van de ver-
schillende activiteiten. Dus als je naast je 
studie je breder wilt ontwikkelen en graag 
nieuwe mensen wil leren kennen, ben je 
van harte welkom.

Afsluitend wil ik iedereen nog een prettig 
studiejaar toe wensen.  
Met vriendelijke groet,

Sjef Sanders
Voorzitter GEWIS 2005/2006
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Decanerone

Kees M. van Hee, decaan en hoogleraar AIS

Het is al weer een half jaar 
geleden dat ik aantrad als 

decaan om de plek in te ne-
men van Hans van Duijn die 
rector magnificus werd. Voor 
ons beiden kwam dit als een 
verrassing. Onze faculteit is 
niet heel erg groot en geluk-
kig goed georganiseerd dank-
zij een efficiënt faculteitsbu-
reau. Daarom is het decanaat 
bij onze faculteit, geen fulltime job en 
blijft er in principe voldoende tijd over 
voor onderzoek en onderwijs, want net 
als bij de meeste leden van de weten-
schappelijke staf, is dat ook voor mij 
de voornaamste drijfveer om aan een 
universiteit te werken. 

Het ontdekken van nieuwe principes of het 
uitproberen van een nieuwe techniek zorgt 
regelmatig voor een “kick”. Het overdragen 
van kennis aan jonge en (vaak) enthou-
siaste mensen is de andere helft van het 
werkplezier.  Dit geldt in het bijzonder als 
het kennis betreft waar je zelf, door je on-
derzoek, een sterke band mee hebt.  Deze 
ontboezeming zou de suggestie kunnen 
wekken dat het bestuurlijke werk van een 
decaan minder interessant is en dat is een 
onjuiste conclusie. Je wordt als decaan ge-
confronteerd met uitdagende bestuurlijke 
vragen die betrekking hebben op de interne 
zaken van de faculteit, of op de hele TU/e of 
op het niveau van de wiskunde en informa-
tica in Nederland.  Zo speelt op dit moment 
de discussie over de federatie van de drie 
TU’s. In dat kader zijn de informatici en de 
elektrotechnici op het gebied van informa-
tietechnieken (dus niet de energietechniek) 
van de drie TU’s bezig een gezamenlijk on-
derzoeksinstituut te vormen, NIRICT ge-
naamd. Dit staat voor Nederlands Instituut 
voor Research in ICT. Dit instituut is be-
doeld als een van de pijlers van het drie-TU 
Institute for Science and Technology (IST). 

Deze bundeling moet leiden tot versterking 
van de onderzoeksactiviteiten en meer ef-
ficiënt inzet van ons personeel. De Neder-

landse overheid wil graag dat 
de drie TU’s veel sterker gaan 
samenwerken en zij stimuleert 
dit initiatief dan ook van harte 
en naar verwachting met een 
financiële impuls. Waarom zou 
de overheid dit willen?  “Small 
is beautiful” was de slogan in de 
jaren zeventig, waarom moet nu 
alles groot worden? De samen-
klontering op de middelbare 

scholen na de Mammoetwet en in het MBO 
en HBO laten zien dat “groot” vaak leidt 
tot bureaucratie, inflexibiliteit, demotivatie 
van medewerkers en tot kwaliteitsverlies. 

Veel bestuurders hebben een economische 
achtergrond en zijn geïndoctrineerd met de 
economische theorie die zegt dat er twee 
manieren zijn om efficiency te bereiken: 
schaalvergroting en concurrentiebevorde-
ring. Dat laatste middel heeft de overheid 
de laatste 10 jaren veelvuldig toegepast en 
de gemiddelde hoogleraar is daar nu ca. 
25% van zijn onderzoekstijd bezig met het 
schrijven van onderzoeksvoorstellen, waar-
van maar een klein percentage in compe-
titie wordt gehonoreerd. Bovendien moet 
de ene groep de voorstellen van de andere 
beoordelen zodat er een waar circus van 
rolwisselingen optreedt. Ik vraag mij niet 
meer af of dit efficiënt is, want ik weet dat 
het niet zo is, maar het is niet eenvoudig dit 
systeem te veranderen. Door de schaalver-
groting die onder andere in NIRICT-kader 
wordt voorzien, vermindert de concurren-
tie enigszins omdat de onderzoeksgroepen 
beter samenwerken en eerder gezamenlijke 
voorstellen zullen maken. Maar een veel 
belangrijker voordeel is dat de bundeling 
er toe leidt dat NIRICT een serieuze partij 
wordt in het internationale speelveld voor 
het verwerven van Europese fondsen en 
ook voor de industrie zullen we een aan-
trekkelijkere partner worden. Ook kunnen 
er grootschaliger laboratoriumfaciliteiten 
worden opgezet, waardoor er onderzoek ge-
daan kan worden waar we nu alleen van 
kunnen dromen. Over deze dromen zal ik 
in een volgende Supremum meer vertellen. 
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OC OK!
Rob van Wijk

Als onderwijscommissa-
ris (oc) is een van mijn 

taken het behartigen van de 
(studie)belangen van de stu-
denten van onze faculteit. 
Dit klinkt misschien als een 
nogal zware taak en dat is 
het ook. Het is gelukkig niet 
zo dat ik de enige ben die hier 
mee bezig is; er zijn meer stu-
denten die zo goed mogelijk 
onderwijs nastreven. 

Vaak zijn zij lid van een of meer van de 
commissies die zich inzetten voor de kwa-
liteit van het onderwijs aan onze opleidin-
gen. Je kunt hierbij denken aan de oplei-
dingscommissies en de faculteitsraad, waar 
ook enkele studentleden zitting in hebben, 
maar er is ook de studentenraad die, zoals 
de naam al doet vermoeden, geheel uit stu-
denten bestaat (met de onderwijscommis-
saris als voorzitter).

De studentenraad wil haar werk natuurlijk 
zo goed mogelijk doen en problemen met 
het onderwijs zo snel en zo goed moge-
lijk oplossen. Om dat te kunnen doen (en 
dit klinkt misschien als een open deur), 
moeten we wel op de hoogte gebracht 
worden van eventuele problemen. Omdat 
problemen vaak spelen bij een bepaald jaar 
en een bepaalde studie, is het wel zo prak-
tisch als er tenminste een student van elk 
jaar van elke studie op de bijeenkomsten 
van de studentenraad langskomt. Op het 
moment dat ik dit schrijf zijn er echter nog 
geen eerstejaars aanwezig geweest op de bij-
eenkomsten.

Hier zou de studentenraad graag 
verandering in brengen, zodat 
we wat beter zicht hebben op 
wat er speelt in het eerste jaar en 
wat voor problemen er eventueel 
zijn. Dus als je eerstejaars bent 
en het lijkt je leuk of interessant 
om een beetje bezig te zijn met 
het onderwijs hier op de faculteit 
kom dan eens maandag (in een 
college-week) in de pauze langs 

op onze bijeenkomst in HG 5.95.

Voor diegenen die nog twijfelen of ze eens 
een keer een bijeenkomst willen bijwonen, 
wil ik graag nog even de voordelen van het 
actief zijn binnen de studentenraad ver-
melden. Tijdens het oplossen van proble-
men leer je namelijk al snel hoe alles op de 
faculteit in elkaar zit. Ook tijdens je studie 
is het wel eens makkelijk om te weten met 
wie je moet gaan praten om iets geregeld 
te krijgen. Ook is de studentenraad een 
prima opstapje om later in een andere raad 
of commissie zitting te nemen (bijvoorbeeld 
een opleidingscommissie of de faculteits-
raad), omdat je flink wat ervaring op kunt 
doen.

Hoewel dit stukje voornamelijk op eerste-
jaars is gericht zijn alle andere belang-
stellenden natuurlijk ook altijd van harte 
welkom. Tot maandag!

Voor meer informatie kijk op 
www.studentenraad.org.
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GEWIS bestuur 2005/2006

Sjef Sanders
voorzitter 

Een nieuw collegejaar, een nieuw bestuur. Op de komende pagina’s stelt het 
nieuwe bestuur zich aan je voor...
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Lieve GEWIS leden. In deze 
eerste Supremum van het 

nieuwe jaar is het mijn taak 
om me aan de leden voor te 
stellen, aangezien ik de nieu-
we voorzitter van GEWIS ben. 
Dit doe ik natuurlijk met veel 
plezier. 

Mijn naam is Sjef Sanders, ik ben 
3e jaars wiskunde student en dit 
studiejaar zal ik trachten de belangen te 
behartigen van de vereniging. Ik ben op 23 
juli in het mooie jaar 1980 in Helmond ge-
boren, ik ben dus 25 lentes jong en hiermee 
de oudste voorzitter van GEWIS ooit. In dit 
stukje zal ik niet uitgebreid uitweiden over 
hoe ik de afgelopen 25 jaar van mijn leven 
heb doorgebracht. Mocht je daar toch in 
geïnteresseerd zijn, wat ik me op zich vrij 
goed kan voorstellen, dan stel ik voor dat 
je Supremum 37.2 opzoekt en doorbladert 
naar pagina 24. Ook kun je mij natuurlijk 
altijd persoonlijk aanspreken, dan ben ik 
uiteraard bereid te vertellen hoe het komt 
dat ik in mijn 25e levensjaar pas in het 
derde jaar van een academische opleiding 
zit.

Nu door naar belangrijkere zaken. Ik ver-
moed dat iedereen wel een idee heeft wat 
het voorzitterschap ongeveer inhoudt. 
Toch lijkt het mij zeer zinvol om daar wat 
nader op in te gaan. In het bijzonder zal 
ik ingaan op de verschillende aspecten 

van het voorzitterschap van 
studievereniging GEWIS. Om te 
beginnen is de voorzitter het ge-
zicht van de vereniging. Helaas 
heeft mijn gezicht enige schade 
opgelopen dus ik stel voor dat ik 
doorga naar de volgende taken. 
De voorzitter heeft een coördi-
nerende rol, hij dient het over-
zicht binnen het bestuur en de 
vereniging te behouden. Dit doe 

ik door tijdens de verschillende vergaderin-
gen, die ik bijwoon danwel voorzit, me op 
de hoogte te houden van de ontwikkelingen 
binnen de vereniging en hier op in te sprin-
gen. Gelukkig sta ik niet alleen voor deze 
verantwoordelijke taak. Ik word hierin be-
geleid door mijn bestuursgenoten die zich 
hierna ook zullen voorstellen. 

Om er voor te zorgen dat je na het lezen van 
mijn introductiestukje nog puf hebt om die 
van de andere bestuursleden te lezen lijkt 
het mij zinvol om nu af te sluiten met het 
volgende: Hoe belangrijk het bestuur van 
een vereniging ook is, uiteindelijk draait 
alles om haar leden. Daarom zie ik het als 
mijn belangrijkste taak om er voor te zor-
gen dat aan het einde van dit studiejaar 
alle leden een prettig jaar hebben gehad, 
waarin GEWIS een grote rol heeft gespeeld. 
Iedereen die denkt dáár een steentje aan bij 
te kunnen dragen is natuurlijk van harte 
welkom.
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Christiaan Bootsma
penningmeester

Beste lezer, als secretaris 
van GEWIS mag ik heel 

wat schrijven het komende 
jaar. Notulen van vergaderin-
gen, brieven en mailtjes aan 
andere verenigingen en zo 
ook dit stukje waarin ik me-
zelf aan jullie mag voorstel-
len. 

Zoals een aantal van jullie inmid-
dels al wel gemerkt zullen hebben, ben ik, 
Frank Vlamings, komend jaar de secretaris 
van onze mooie vereniging. In die functie 
ben ik onder andere verantwoordelijk voor 
de ledenadministratie, de electronische en 
de ouderwetse papieren post en zoals al 
gezegd de notulen van verschillende verga-
deringen. Naast deze serieuze taken heb ik 
komend jaar natuurlijk ook het voorrecht 
om als bestuurslid van GEWIS de vereni-
ging te mogen vertegenwoordigen op allerlei 
activiteiten en feestjes waar ik hopelijk ve-
len van jullie zal tegenkomen.

Maar goed, aangezien de taken van de 
secretaris elk jaar hetzelfde zijn weten de 
meesten van jullie dit allemaal al lang en 
vinden jullie het veel leuker om in dit voor-

stelstukje iets over mij persoon-
lijk te lezen. Ik ben op 29 april 
1984 geboren in het ziekenhuis 
in onze provinciehoofdstad ‘s-
Hertogenbosch. Sindsdien woon 
ik in het prachtige Vught en daar 
is ook geen verandering in geko-
men toen ik ging studeren, om-
dat de reistijd goed te doen is en  
mijn ouders ook nog geen heel 
erge hekel aan me hebben woon 

ik nog altijd thuis. Gelukkig gaat de laatste 
trein terug pas om 0:15u en kan ik als het 
echt moet altijd wel ergens blijven slapen. 
Dus feestjes afzeggen, omdat ik liever niet 
op een bankje in het park of op het station 
slaap, hoef ik gelukkig niet.

Verder doe ik natuurlijk nog meer dan al-
leen besturen en feesten. Ik voetbal al zo’n 
beetje mijn hele leven en sinds een paar 
jaar is daar ook nog scouting als hobby bij-
gekomen. Bij GEWIS ben ik naast mijn be-
stuursfunctie nog actief bij de commissies 
GESJOUW en GEBIKKEL die er naar stre-
ven elk jaar respectievelijk een wandel- en 
een bikkelweekend te organiseren. Verder 
ben ik lid van het GEWIS dispuut Half 5.

Frank Vlamings
secretaris 
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Lang, lang geleden (zo’n 21 
jaar), in een plaats hier ver 

vandaan (Nieuwegein)  werd 
er op een stormachtige dins-
dagochtend een klein jonge-
tje geboren. Dit jongetje wist 
toen nog niet wat hem alle-
maal te wachten stond, maar 
dat werd in de loop der jaren 
allemaal wel duidelijk.

Na een jaar verhuisde het jongetje naar Den 
Bosch. Wie wil er nu namelijk niet in het 

mooie Brabantse land wonen? 
In Den Bosch maakte hij ken-
nis met de basisschool, en daar-
naast met scouting. Van die twee 
mogelijkheden bleek de laatste 
nog het best te bevallen. Een 
paar jaar later ging het jonge-
tje, inmiddels al negen jaar oud, 
weer verhuizen, nu naar Vught. 
Weer een paar jaar daarna werd 
de basisschool ingeruild voor de 

middelbare school. Het jongetje had het 
nogal naar z’n zin op de middelbare school, 
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Monique Hendriks
vice-voorzitter 
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zoveel dat hij er wel zeven jaar gezeten 
heeft. Niet dat dat heel veel uitmaakte, na 
die zeven jaar liep hij wel met een diploma 
weer naar buiten.

Tussendoor bleef hij actief bij scouting, op 
z’n veertiende maakte hij daarmee zelfs een 
halve wereldreis: naar Chili. Naast scou-
ting was hij ook altijd met computers aan 
het knutselen, en soms waren er gezellige 
LAN-party’s waarbij hij met de geknutselde 
computer spelletjes speelde tegen andere 
mensen.

Met z’n VWO-diploma kwam hij vervolgens 
in het mooie Eindhoven terecht, en hij be-
dacht zich dat hij wel eens informatica kon 
gaan studeren. Tijdens de introweek kwam 
hij via intropapa’s Niek en Eric in contact 
met GEWIS en al snel zat hij bij de AC. 
Daarna werd het op donderdagmiddag een 
mooie gewoonte om de GEWIS-borrel te be-

zoeken. Van het één kwam het ander, en 
later is hij ook nog actief geworden bij het 
CBC, GEBIKKEL en GESJOUW. 

Maar omdat hij het nog niet druk genoeg 
had, vroeg hij zich af wat hij nog meer zou 
kunnen gaan doen. Daarom is hij in de 
winter van 2004 begonnen met z’n eigen 
bedrijfje. Toen was z’n dag wel redelijk ge-
vuld en begon hij zich af te vragen waarom 
er maar 24 uur in één dag zitten. Op deze 
vraag heeft hij nooit echt een antwoord ge-
kregen.

Een tijdje later kwam de vraag of hij niet 
toevallig bestuur van GEWIS wilde worden. 
Hij hoefde hier niet lang over na te denken 
en zei bijna meteen ja. Het kostte nog wat 
moeite om iedereen bij elkaar te krijgen, 
maar nu is hij penningmeester van GEWIS 
en leeft hij nog lang en gelukkig.

In de tijd dat grote delen 
van ons land wateroverlast 

hebben, heerst er bij GEWIS 
een periode van droogte. Dat 
maakt een deel van mijn taak, 
het werven van leden voor 
commissies, een stuk moei-
lijker. Mensen laten zich nu 
eenmaal makkelijker overtui-
gen als ze wat op hebben en 
bovendien krijg ik na elk bier-
tje ook een vlottere babbel (Dit bereikt 
echter na verloop van tijd wel een 
maximum). Maar daar gaat dit stukje 
niet over, in dit stukje moet ik mij van 
de Supremum-commissie aan jullie 
voorstellen.   

Ik ben Monique, uitvinder van 4 tegen 4 
tafelvoetbal, meester in het vinden van 
slaapplekken op en rondom het univer-
siteitsterrein en verafschuwer van alles 
wat met databases te maken heeft (dit van-
wege een jeugdtrauma, hier praat ik niet 
graag over, maar als je het echt wil weten, 

geef me dan wel eerst een biertje 
voordat je ernaar vraagt).   

Wat kan ik verder nog over 
mezelf vertellen? Ik heb nog 
nooit een koe gemolken, wat op 
zich wel opmerkelijk is aange-
zien er zich onder mijn familie 
wel enkele boeren bevinden. Na 
een jaar lang 5 dagen per week 
lijn 150 van binnen te hebben 

bekeken had ik het wel gezien. Ik heb toen 
de fluitende vogels in de ochtend ingeruild 
voor voorbij razende ambulances en lijn 
150 voor iets wat nog net door kan gaan 
voor een fiets.   

Op dat wrak begeef ik me dagelijks naar 
GEWIS, waar ik dan allerlei belangrijke 
dingen doe. Daarna wil ik het Stratumseind 
nog wel eens met een bezoekje vereren. Ver-
der schop ik op maandagavond wel eens te-
gen een bal (wat laatst resulteerde in wat 
een ‘boxersfractuur’ wordt genoemd, ik 
vraag me af of er nu ook ergens een box-
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Rob van Esch
pr-functionaris 

b
e
s
tu

u
r 

2
0
0
5
/2

0
0
6

er rondloopt met een voetbalknie). En ik 
poog ook regelmatig muziek te produceren, 
waarbij inmiddels al een gitaar en een ac-
cordeon het hebben moeten ontgelden.   

Dan wil ik tot slot toch nog even terugkomen 
op die koeien. Ik wil namelijk nog wel even 
duidelijk stellen dat ik niet de behoefte heb 
om een koe te melken, maar dat ik wel res-
pect heb voor de mensen die dat wel doen. 
Dan is het verder nog zo dat ik natuurlijk 
niet alleen op maandag tegen ballen trap, 
maar het is wel zo dat de betreffende ballen 
altijd voetballen zijn. Over de in de vorige 
alinea vernoemde gitaar en accordeon kan 

ik dan nog zeggen dat zij slechts lichte ver-
wondingen hebben opgelopen en dat bei-
den dus nog in leven zijn.   

Aangezien ik in de vorige alinea de zinsnede 
‘tot slot’ heb gebruikt heeft deze alinea eigen-
lijk helemaal geen bestaansrecht. Maar ik 
wil toch ook nog even dit over mezelf vertel-
len: “Ik vertel vaak nogal veel”. Ik heb jul-
lie expres de details van mijn enerverende 
leven bespaard vanwege deze eigenschap, 
maar mocht je toch willen weten wat ik zoal 
heb uitgevreten in die ruim 21 jaren die ik 
al op deze aardbol rondloop, dan kan je mij 
meestal wel vinden waar het feest ook is. 
Houdoe!

Na een lekker bakkie kof-
fie op de vrijdagochtend 

is het dan nu aan mij de eer 
om mezelf voor te stellen. Ik 
ben Rob van Esch, degene die 
dit jaar de mooiste functie 
van het bestuur gaat vervul-
len, namelijk die van PR-func-
tionaris. Ik zal proberen jullie 
een indruk te geven van hoe 
mijn leven er de afgelopen 21 
jaren uitgezien heeft.

Ik ben geboren in de hoofdstad van onze 
mooie provincie, te weten ‘s-Hertogen-
bosch, in de koude nacht van 24 januari 
1984. Omdat ik me hier niet meer veel van 
kan herinneren en ik geen dingen wil ver-
zinnen, zal ik hier maar niet te veel over 
zeggen.

Sinds mijn vierde woon ik in Schijndel, een 
van de leukste dorpjes hier in de omge-
ving. Daar heb ik ook mijn basisschool-
tijd doorgebracht. Tegen het einde van de 
basisschool kwamen mijn rekentalenten 
naar boven en ik ging dan ook vol goede 
moed naar het voortgezet onderwijs. Ik heb 

zes jaar doorgebracht op Gym-
nasium Bernrode in Heeswijk-
Dinther. Je zult nu wel afvragen, 
waar ligt dat nou weer, nou dat 
is een heeeeeel klein plaatsje 
vlak bij Schijndel. 

Na een voorspoedige en erg leuke 
middelbare schooltijd, waarin 
mijn interesse voor wiskunde 
behoorlijk toegenomen was, 

besloot ik richting Eindhoven te gaan. Na 
veel koffie zit ik nog steeds hier bij GEWIS. 
Sinds afgelopen juli behoor ik tot het be-
stuur, hetgeen tot nu toe erg goed bevalt. 
Ik verzorg onder andere het contact met 
de vele bedrijven die interesse hebben in 
wiskunde en informatica studenten. 

Ik hoop dit jaar nog vele bakkies koffie te 
drinken en als je meer over me te weten 
wilt komen of gewoon een keer zin hebt 
in een bakkie koffie, dan wil ik je bij deze 
uitnodigen om een keer gezellig op vrij-
dagochtend langs te komen en een bakkie 
mee te drinken.
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Rob van Wijk
onderwijs commissaris

En hier is dan alweer het 
laatste voorstelstukje van 

dit jaar. Ik ben Rob van Wijk 
en ik zal dit jaar de functie van 
onderwijscommissaris (ofte-
wel: oc) gaan vervullen. In dit 
stukje zal ik mezelf voorstel-
len, elders in deze Supremum 
staat de OC OK! waar ik elk 
nummer zal schrijven over het 
onderwijs aan onze faculteit.

Alweer 21 jaar geleden werd ik geboren in 
Leuven (dat zich kan beroepen op de oud-
ste universiteit van Europa) wat me tot een 
geboren Brabander maakt. Slechts een 
paar jaar later verhuisde ik naar Best, in 
dat andere Brabant. Na zes jaar op en neer 
gefietst te zijn naar Boxtel was ik klaar met 
mijn middelbare school en was het tijd om 
een universiteit te gaan zoeken. Zoals jul-
lie inmiddels wel zullen vermoeden werd 

dat een heel jonge universiteit, 
namelijk de TU/e, waar ik een 
jaar wiskunde en informatica 
gestudeerd heb. Na dat jaar heb 
ik gekozen voor informatica.
Al vanaf mijn eerste week op 
de TU/e ben ik op bijna elke 
GEWIS-borrel te vinden en ik ga 
vaak mee op allerlei activiteiten. 
Dat is me altijd erg goed beval-
len en daarom wilde ik graag een 

bestuursjaar doen bij GEWIS. Zoals gezegd 
ben ik dit jaar de oc en één van de taken 
die daar bijhoort is het bijhouden van het 
tentamenarchief. Zoals de ouderejaars wel 
zullen weten is dit bij mijn voorgangers al 
vaker een speerpunt geweest, maar is het 
niet altijd even goed gelukt. Ik ben in elk 
geval van plan om aan het eind van mijn 
jaar vast te kunnen stellen welk getal er in-
gevuld moet worden in de bekende spreuk 
`n keer is scheepsrecht’.
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Infima
Rob van Wijk tijdens de Intro: “Even een kansloze vraag tussendoor: waar zit de licht-
knop van het bestuurshok??”

Frank en Rob hebben het over de functionele dan wel niet functionele aspecten van het 
voorbijkomen van mooie vrouwen op beeldschermen.
Sjef: “Maar mooie vrouwen zijn toch nooit functioneel.”

Sjef tijdens een BV: 
“Hierbij open ik onze eerste en tevens 855e bestuursvergadering.”
Bestuursbesluit 856.7.3: Monique Maas wordt geinstalleerd als lid en secretaris van 
GEZANG.

De telefoon gaat in het bestuurshok.
Rob van Wijk: “Waar staat de telefoon vandaag?”

Monique: “Vrouwen.....”

Monique: “Een toetsenbord met allemaal van die, uhm, hoe heten die dingen? Oh ja, 
letters!”

Rob van Esch om 17:50 uur: “He, Denis is over tijd.”

Chris tegen Monique: “Welke studie deed jouw broertje ook al weer?”
Monique: “Thor, euh, hoe heet dat ook al weer? Electro.”
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Bij elke studie gaat er wel 
een introductie aan voor-

af, uiteraard zo ook bij ons. 
De introductie is berucht om 
zijn vermoeiende werking, 
maar bovenal staat hij be-
kend als het feest voor een 
nieuw begin. Ik kan wel zeg-
gen dat ons weekje zeer ge-
slaagd was en veel mensen 
helemaal kapot waren.

Voordat ik echter mijn stuk van start laat 
gaan, een driemaal hoeraatje voor DE in-
tropapa -en mama van dit jaar: mama 
Richard en papa Pjotter. Zij keken enorm 
goed naar ons om,  ook een ode aan de in-
trocommisie, het bestuur, en overigen. Dat 
laatste overigens als formaliteit. 

Maandag
Op een vroege maandagochtend stond een 
slaperige groep, waaronder ik, schuw in het 
Auditorium. Na de officiële inleiding van de 
rector magnificus, die er uiteindelijk niet 
bleek te zijn; vakantie gaat uiteraard voor,  
werden alle 16 leerlingen ingedeeld in twee 
groepjes. Uiteraard zat ik in de kampioens-
groep, de Kale Kaboutertjes, met de leukste 
papa en mama. 

De hele middag was gevuld met verschil-
lende spelletjes. Met name het namenspel, 
het spel met de hamer, was voor sommigen 
net te moeilijk. Het winnen van PATRIES 
was het begin van onze zegereeks.  Een 
vaag beeld rees in mijn grijze massa om-
hoog dat de eerste avond in ‘De Stunt’ werd 
gehouden, toffe tent. Veel mensen en een 
leuke band! In het begin was het allemaal 
eventjes wennen, met al die nieuwe lui om 
je heen. Denk je eindelijk van de reputatie 
‘brugwup’ af te zijn, kom je dit begrip toch 
weer een beetje tegen. Maar het viel ontzet-
tend mee, je wordt meteen geaccepteerd.

Dinsdag
Terwijl ik in de gedachte was dat 10.30 
vroeg was moesten we de volgende ochtend 

De Intro van de Kale Kaboutertjes
Sjors Hienekamp

om 8.30 eten. Dat is toch niet te 
doen?!?! Ik was dan ook te laat. 
Na een stevig standje van papa 
en mama was het tijd om weer 
op pad te gaan. We moesten ons 
gereedmaken voor de instantie-
tocht. Om heel eerlijk te zijn vond 
ik dat nou niet echt het leukste 
van de week. Ik ga er verder ook 
geen papier aan besteden. Waar 
ik ook geen papier aan besteedt 

is de faculteitstocht, informatief maar niet 
leuk.  Na het avondeten was het ongeloof-
lijk interessante verhaaltje van de drie stu-
dentenverenigingen, waar de luidruchtige 
mensen van THOR goed bovenuit kwamen. 
Na de grootse ledenwerving zijn we maar zo 
snel mogelijk weg gegaan om lekker heer-
lijk bier te drinken in de Bunker. Gratis 
bier in ESC was een goede zaak trouwens. 
Vooral het bier wegkapen van het werk-
bouwtuig was een goede bezigheid. Om een 
uur of 3 was iedereen zo’n beetje afgetaaid. 
Het einde van een informatieve dag. 
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Woensdag
Ik weet niet wie er op het goede idee kwam 
om te volleyballen (!?), maar dat ging best 
goed. Totdat iemand met bier aan kwam 
zetten om 11 uur s’ochtends, had ik geen 
aandacht meer voor het sporten. Goed be-
gin al zeg ik het zelf. Na een heerlijk och-
tendje “sporten”, was het tijd voor Scala. 
Wat was dat een drama zeg, FOOTLOOSE! 
Moesten we gaan dansen, na zo’n ochtend. 
Probeer het eens. ‘s Aonds was er zoiets als 
de bunkertocht, leuk want we waren er de 
vorige nacht al geweest. Nu leerden we ook 
het ESKafe kennen, dat was het enige nieu-
wtje. En natuurlijk ‘s nachts weer lekker 
doorfeesten!! 

Donderdag
Iedere ochtend werd het zwaarder om op te 
staan, zo ook donderdag. Donderdag was 
de cultuurtocht, na het ontbijt moesten we 
naar de schouwburg. Leon van der Sanden 
greep elke gelegheid aan om mensen uit te 
maken voor van alles en nog niks. Maar na 
een prachtig muziekstukje van onze gewel-

dige introband was het tijd om naar 
de bioscoop te gaan. ‘s Avonds heb-
ben we heerlijk gegeten bij mama 
thuis (red. dit was woensdag). En 
er zijn natuurlijk altijd mensen die 
meer willen. Maar ach ja wat doe 
je er aan. Donderdag avond was 
als ik het goed heb ook Elize bij de 
Bunker, je weet wel die van het ti-
etenlied. Goede avond.

Vrijdag
Vrijdagochtend, het katerontbijt. 
Bier met eieren. Wat wil een mens 
nog meer? Na een ochtend met 
z’n allen een beetje lammen op de 
bank bij GEWIS, was er eindelijk 
de Cantus. Dat was echt HET top-
punt van de week. Na een goede 
raad van doorgewinterde papa’s 
en mama’s kwam iedereen op zijn 
slippers en in zijn zwembroekje 
aanzetten. Van het zingen heb 
ik weinig gemerkt. Ik was voor-
namelijk bezig met het ontwijken 
en gooien van bier en dat was echt 
lachen. Helaas komt aan alles een 
einde, hoewel het niet het einde 
van de wereld was, want ik had 

dringend behoefte aan slaap. Natu-
urlijk moest ik me ook op mijn studie gaan 
werpen. Mensen bedankt, ik ben mijn ver-
haal kwijt, ik stort me weer op wiskunde. 
Want daar zijn we hier toch voor?!

Groeten,

Sjors,  eerstejaars wiskunde.
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Mensen, die vinden dat een 
wetenschappelijke the-

orie en hun wereldbeeld met 
elkaar in strijd zijn, bestrijden 
de theorie vaak door de we-
tenschappers aan te vallen. 
Zij vinden dat de wetenschap-
pers zowel blind zijn voor de 
problemen die de theorie op-
roept alsook erop uit zijn om 
een kruistocht uit te voeren 
tegen alles wat niet bij hun theorie 
past. Kortom, je kunt van alles behalve 
wetenschappelijke integriteit van die 
wetenschappers verwachten. Vooral 
de geschiedenis, de geneeskunde, as-
tronomie, natuurkunde en de biologie  
zijn wetenschapsgebieden waar veel 
conflictstof vandaan komt.

Het mooiste voorbeeld vind ik de evolu-
tietheorie. In het boek “Over het ontstaan 
van soorten” uit 1859 ontvouwde Charles 
Darwin de evolutietheorie, die gebaseerd is 
op twee principes: nieuwe soorten ontstaan 
uit oude soorten én er is natuurlijke selec-
tie. De schoonheid van deze theorie is de 
eenvoud. De lezers van het boek zullen de 
mens in het boek gemist hebben maar Dar-
win publiceerde in 1871 een boek waarin 
hij inging op het ontstaan van de mens en 
de rol van selectie bij de voortplanting. De 
evolutietheorie beschrijft het ontstaan der 
soorten inclusief de mensensoort zonder 
een “Schepper”. De theorie kwam niet uit 
de lucht vallen, er werd al tientallen jaren 
over de evolutie gespeculeerd. Vanaf 1800 
was het duidelijk dat men fossielen van 
uitgestorven diersoorten vond en op grond 
van de vergelijkende anatomie werden de 
eerste reconstructies gemaakt. 

De evolutietheorie is in strijd met een let-
terlijke interpretatie van de scheppingsver-
halen in de Bijbel. Uit conservatieve chris-
telijke hoek komt er nogal wat kritiek op 
de evolutietheorie. Men komt met het argu-
ment dat de theorie nogal wat gaten bevat; 
het ontstaan van het leven wordt niet ver-
klaard, het ontwikkelen van de ogen kan 

Wereldbeeld en wetenschap
F.J.L. Martens

niet zonder plan gebeurd zijn 
en allerlei microscopische on-
derdelen hebben alleen nut als 
ze meteen volledig in elkaar zit-
ten. Ik herinner mij een plaatje 
van een motortje opgebouwd uit 
een buisje van knikkers waarin 
een soort schroef van een ander 
type knikkers zat, kortom een 
machientje op atomair niveau. 
Het leven, de ogen en die ma-

chientjes kunnen niet bij toeval ontstaan 
zijn, dus er moet een plan achter zitten is 
het vaak gehoorde verwijt. 

Laat ik beginnen met te zeggen dat de evo-
lutietheorie, gebaseerd op een paar eenvou-
dige principes, alleen maar een beschrijving 
geeft van hoe het leven zich ontwikkeld 
heeft. De ontdekking van het mechanisme 
van de erfelijkheid via genen rond 1910 
gaf de evolutietheorie een nieuwe impuls. 
Misschien dat sommige principes te en-
thousiast worden toegepast, maar ik heb er 
geen enkel probleem mee dat er nogal wat 
gaten in de theorie zitten. Ik denk dat het 
ontstaan van het leven een van de grootste  
problemen is. Er worden kansberekeningen 
op losgelaten om te laten zien dat het niet 
bij toeval ontstaan kan zijn. Sinds ze ook 
de kans berekenen dat een kerncentrale uit 
elkaar barst heb ik in dat soort argumen-
ten weinig vertrouwen. Nee, voorlopig heb 
ik vertrouwen in de evolutietheorie, het is 
dus een onderdeel van mijn wereldbeeld. 

FJL Martens  
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Een kleine tien jaar geleden 
besloot de toenmalige mi-

nister van OC&W dat het goed 
zou zijn als Nederland een Eu-
ropees onderzoeksinstituut in 
de stochastiek zou hebben. De 
achterliggende gedachten wa-
ren: Stochastiek (Statistiek, 
Kansrekening en Stochasti-
sche Besliskunde) speelt een 
steeds belangrijkere rol in de 
maatschappij en in allerlei andere we-
tenschapsgebieden; vergeleken met 
de VS zijn er in Europa te weinig groot-
schalige onderzoeksactiviteiten in de 
Stochastiek; en Nederland is vooraan-
staand in dit vakgebied.

Diverse Nederlandse instellingen kwamen 
met voorstellen voor de opzet van zo’n in-
stituut, dat inmiddels de naam EURANDOM 
(European Unit for Research and Analysis 
of Non-Deterministic Operational Models, 
zoals jullie natuurlijk al hadden geraden) 
had gekregen. Dankzij de inzet van vele 
Eindhovenaren, zoals de hoogleraren Van 
der Laan en Wessels en CvB-voorzitter De 
Wilt, kwam de TU Eindhoven met het beste 
voorstel. Op 30 juni 1997 werd EURAN-
DOM opgericht, met forse startsubsidies 
van OC&W, NWO en de TU/e. Het instituut 
is gehuisvest in het Laplacegebouw.

Gemiddeld werken bij EURANDOM een 
stuk of twintig postdocs, en 5 promovendi.
De postdocs krijgen meestal een aanstel-
ling voor twee jaar. Deze junioronderzoek-
ers worden begeleid door een aantal ”scien-
tific advisors” van de TU/e (zoals Ivo Adan 
en Remco van der Hofstad) en van diverse 
andere universiteiten, die dikwijls een dag 
in de week in EURANDOM doorbrengen. 
Er zijn vooral heel veel contacten tussen 
EURANDOM en de leerstoelen Kansreken-
ing & Statistiek en Stochastische Bes-
liskunde. 

EURANDOM
prof. dr. Onno Boxma

Het onderzoek is in een drietal 
programma’s ondergebracht:
• Queueing and Performance 
Analysis
• Random Spatial Structures
• Statistical Information and 
Modelling
en in twee projecten met een 
flinke industriële component:
• Battery Modelling and Man-
agement

• Reinsurance

De postdocs en promovendi komen overal 
vandaan; zo zitten in het Queueing and 
Performance Analysis programma momen-
teel een Bulgaarse, Griekse en Roemeense, 
een Italiaan, Rus, Singaporees, en zelfs een 
Nederlander. Ook zijn er heel veel bezoek-
ers en worden zo’n tien workshops per jaar 
georganiseerd die dikwijls de allerbeste 
onderzoekers in het vakgebied aantrekken.
Dit alles maakt dat EURANDOM niet alleen 
een ontzettend goed instituut is, maar ook 
een heel leuke en levendige plaats.

Eind augustus is EURANDOM beoordeeld 
in opdracht van NWO, dat momenteel sa-
men met de TU/e de voornaamste spon-
sor is. We wachten nog op het eindrapport 
van de internationale visitatiecommissie, 
maar de mondelinge eindrapportage was 
buitengewoon positief. Men prees de grote 
internationale zichtbaarheid en impact van 
het instituut en het hoge niveau van de pro-
gramma’s. Ook was de commissie onder de 
indruk van het feit dat nagenoeg alle aan-
stellingen van stochastici aan Nederlandse 
universiteiten in de laatste vijf jaar voorma-
lige EURANDOM postdocs betroffen.

Veel van de eer van dit succes komt de hui-
dige directie en de heel actieve staf toe. De 
wetenschappelijk directeur, Frank den Hol-
lander, treedt eind september af. Aan mij, 
als zijn opvolger, de lastige maar ontzettend 
leuke taak te proberen ervoor te zorgen dat 
EURANDOM net zo goed en levendig blijft!
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EJC 2006

EersteJaars Commissie

Ieder jaar zijn er een aantal actieve eerstejaars die voor de GEWIS’ers een ac-
tiviteit en een feest neerzetten. Ook dit jaar zullen jullie ze vaak tegenkomen 

en het is belangrijk deze mensen achteraf te bedanken voor hun inzet. Daarom 
stellen de leden van de EersteJaars Commissie zich aan jullie voor! 

Mijn naam is Merle Demirel en dit jaar ben ik voorzitter van de 
EJC2006. Op één augustus ben ik achttien geworden, sinds twee 
augustus woon ik op kamers in Eindhoven en vanaf drie augustus 
voel ik me al helemaal thuis hier. Door de week houd ik me bezig 
met saxofoon spelen, oververmoeid raken van capoeira, gezellig met 
vrienden stappen, uren met vriendinnen aan de telefoon hangen en 
in de spaarzame uurtjes die overblijven volg ik de studie wiskunde. 
Bij een studie horen niet alleen maar spannende boeken en opwin-
dende colleges, maar bovenal een gezellig studentenleven. Vandaar 
dat wij er als EJC ook dit jaar op uit zijn om een geslaagde activiteit 

en een topfeest te organiseren. Mocht je suggesties hebben, kom dan gerust even langs.

Beste GEWIS-leden, Ik ben Jarno van Roosmalen en ben dit jaar de 
secretaris van de Eerstejaarscommissie. Ik ben nu eerstejaars Tech-
nische Wiskunde en Technische Natuurkunde. Ik woon nog in het 
saaie Veghel. Op het moment heb ik het dus druk met studeren, de 
EJC en scouting. Ik hoop dat het een leuk jaar wordt en dat iedereen 
naar onze activiteit en feest toe komt. Groetjes, Jarno

Hoi, ik ben Yves Houben, de penningmeester van de EJC 2006; dus 
diegene die de hand op de knip houdt!! Ik kom uit Limbricht (Sittard-
Geleen) waar ik op het Trevianum heb gezeten. Ik ben een actief lid 
van de Philharmonie Sittard waar ik (melodisch) slagwerk speel en 
onder andere meewerk aan de invulling van het periodiek en bij het 
PTT (Phil Tap Team.) Nu ben ik dus bezig met de studie Technische 
Wiskunde en het “integreren” bij GEWIS!

Hey beste GEWIS-leden, ik ben Bas Luksenburg, student informat-
ica en 18 jaar geleden geboren in het (alom bekende) plaatsje Et-
ten-Leur waar ik nog steeds woon. Daar in de buurt ga ik graag met 
een stel vrienden schaatsen, snowboarden, windsurfen, vliegeren, 
enzovoorts… De tijd die ik nog over heb naast mijn hobbies, ga ik 
nu vullen met de EJC. Ik heb al veel zin om dit jaar het feest en de 
activiteit te organiseren, waar ik jullie natuurlijk allemaal ga zien! 
Groeten Bas
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Hoi iedereen! Ik ben Dennis Haverkamp, 18 jaar en ik woon in Et-
ten-Leur (dat ligt ergens achter Breda). Ik ben net begonnen aan het 
eerste jaar Technische Informatica en dat bevalt goed. Mijn sport 
is hardlopen en sinds kort ben ik begonnen met roeien bij Thêta. 
Ik ben bij de EJC 2006 gegaan omdat ik het leuk vind om allerlei 
dingen te organiseren en daar op de middelbare school ook redelijk 
wat ervaring mee opgedaan heb. We gaan er met de hele commissie 
een leuk en gezellig jaar van maken en ik verwacht jullie natuurlijk 
allemaal op ons feest!

Hoi hoi, ik ben Joost Bastings en ik ben sinds kort, als gevolg van 
een half uur durende “intimidatie” van Monique tijdens de eerste-
jaarsborrel, ook lid geworden van de eerstejaars commissie. Ik ben 
19 jaar, kom uit Aalst (ga vanuit Eindhoven naar het zuiden en 
stop bij de eerste molen) en studeer Technische Informatica. Een 
wed-strijdje hockey vind ik zeker wel leuk en het is daarom ook 
niet verwonderlijk dat ik op maandagavond bij de hockeysletjes te 
vinden ben. Ik hoop dat we met de EJC er een gezellig jaar van kun-
nen maken! Groet, Joost

Hej, ik ben Eugène Houben, geboren en getogen in het mooie Zuid-
Limburgse (jaja…) Sittard. Dit jaar ben ik begonnen als eerstejaars 
aan Technische Wiskunde, wat me tot nu toe goed bevalt! Buiten ‘af 
en toe’ eens achter de computer zitten vind ik het ook leuk om in het 
weekend te gaan zweefvliegen. Dit doe ik nu al 4 jaar, maar het blijft 
een mooie sport.. Ik ben lid geworden van de EJC omdat het me leuk 
lijkt om wat voor jullie te organiseren, dus hoop ik jullie allemaal te 
begroeten op ons feest of de activiteit! Groetjes, Eugene.

Beste GEWIS’ers! Mijn naam is Thei Savelkoul. Negentien jaar ge-
leden kwam ik ter wereld in een Limburgs dorpje dat even mooi als 
klein is en daar woon ik nog steeds. Mijn studie, Technische Infor-
matica, bevalt me tot dusver zeer goed, maar al tijdens de introweek 
werd mij duidelijk gemaakt dat student zijn meer is dan studeren 
alleen. En daar ben ik blij om! Als lid van de EJC zal ik dan ook mijn 
uiterste best doen om het komende jaar voor jullie een gave activiteit 
en een nog gaver feest te organiseren.

Infima
Jacqueline Renes, toen ze tijdens de Flup op de zondagochtend wakker werd na een 
nacht te hebben geslapen in een tent: “Ik lag vannacht te cremeren van de kou!”

Freek staart naar een beeldscherm: “Wat is dat? Oh de muis.”

Mail van de BAC:
“Lieve Jan van Thiel, Mocht je een eerstejaars zijn, dan van harte welkom bij de BAC 
afstreeplijst.”
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...met: Michael Franssen
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Volledige naam:
Michael Gerardus Johannes Franssen

Roepnaam:
Michael

Leeftijd:
34 jaar

Beste boek:
Ik vind dat het op een bepaald niveau niet 
zoveel meer uitmaakt. Ik lees trouwens niet 
zoveel als dat ik zou willen.
Beste film:
Ook nu weer geldt dat er op een bepaald 
niveau niet zoveel verschil meer is. Je kunt 
trouwens ook bijvoorbeeld komedies niet 
vergelijken met actiefilms.
Favoriete muziek:
Ik luister veel naar Alan Parsons. Verder 
ook veel naar Supertramp en Queen. 
Oude of nieuwe muziek:
Ik denk dat je hier weinig historisch be-
sef toont. Supertramp en Queen zijn al 
voor mijn jeugd. De tijd waaruit de muziek 
komt maakt me niet zoveel uit. Ik luister 
niet zoveel naar muziek die nu in de top 40 
staat. Coldplay en Robbie Williams vind ik 
nog wel aardig.
Favoriete radiostation:
In de auto luister ik vooral naar cd’s.

Favoriete eten:
Mexicaans vind ik heel erg lekker. Alleen 
geen vlees aangezien ik vegtariër ben.
Wat doe je in je vrije tijd:
Mijn hobbies zijn hetzelfde als mijn werk, 
alleen dan niet voor mijn werk. Ik heb ei-
genlijk weinig vrije tijd. Naast mijn werk 
hier geef ik ook nog les in Breda.
Ik heb begrepen dat tot een tijdje ge-
leden je website volstond met Disney 
figuren? Ben je een erg groot fan?
Ik heb een hele tijd alle Disneyfilms ver-
zameld, maar daar ben ik inmiddels mee 
gestopt. Disney heeft eigenlijk twee heel 
goede perioden gekend. De begintijd was 
heel erg goed, en ze hebben een tijd geleden 
een opleving gehad, met bijvoorbeeld 
Beauty and the Beast en Aladdin.
Wat is je favoriete Disney film:
Ook nu weer geldt dat het vanaf een 
bepaald niveau niet meer uitmaakt. 
Aladdin en Beauty and the Beast zijn al-
lebei heel erg goed, maar niet te vergelijken 
omdat het twee heel verschillende films 
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zijn. Bij Beauty and the Beast gaat het om 
het liefdesverhaal, terwijl Aladdin echt om 
de actie gaat. Uit de begintijd is Pinokkio 
heel erg goed, vanwege het vakmanschap 
wat erin zit. Op dit moment is Pixar beter 
dan Disney. Als Disney nu een film maakt 
dan zie je daar duidelijk een vast recept in: 
een held, een paar sidekicks enzovoort. De 
nieuwe Disneyfilms zijn gewoon meer van 
hetzelfde, terwijl de Pixarfilms wel origineel 
zijn. Pixar is eigenlijk vergelijkbaar met 
Disney toen ze pas waren opgericht.
Waar ben je aan verslaafd:
‘s Ochtends heb ik koffie nodig om op gang 
te komen. Het is alleen niet zo dat ik er 
heel veel behoefte aan heb, het is alleen een 
fysieke verslaving.
Ben je bang voor de dood:
Op dit moment niet echt. Het is allemaal 
erg veraf. Misschien in de toekomst nog 
wel.
Ben je gelovig opgevoed:
Mijn moeder heeft geloof ik wel eens een 
poging gedaan om me naar de kerk te krij-
gen. Maar mijn vader ging zelf ook niet.
Bestaan buitenaardse wezens:
Ik denk wel dat er ergens buitenaardse 
wezens bestaan. Als je kijkt naar de grootte 
van het heelal is het erg onwaarschijnlijk 
dat dit niet zo is. De kans dat we ze zien is 
denk ik klein. We zouden ze ook niet wil-
len ontmoeten, de kans dat ze vriendelijk 
zijn is ook klein. Ze gaan waarschijnlijk op 
dezelfde manier met ons om als wij met die-
ren omgaan. 
Wat vind je van de nieuwe NASA 
missie naar de maan om op mars te 
komen?
Spannend. De missie is wetenschappelijk 
heel interessant. Het is beter om hier geld 
aan uit te geven dan aan wapens. 
Wat vind je het leukst aan de TU?
Het feit dat je meteen serieus wordt genom-
en. Er is minder verschil in rangen en 
standen. Als je met een goed idee komt 
wordt er naar je geluisterd, of je nu pro-
movendus of hoogleraar bent. En als je met 
een slecht idee komt wordt dat afgescho-
ten, ook bij een hoogleraar.

Ik zag dat je bent begonnen aan de 
MAVO en daarna via het MBO en HBO 
aan naar universiteit bent gekomen, 
waarom deze omweg?
Ik heb nog wel de brugklas HAVO/VWO 
gedaan. Ik had vooral moeite met de talen. 
Het is wel grappig dat ik nu soms college 
geef in het Engels. Mijn Engels is vooral 
beter geworden vanwege veel lezen.
Hoe was jou eigen studietijd?
Vooral kort. Ik heb de 4-jarige opleiding 
gedaan, en was in 4 en een kwart jaar 
klaar. Ik ben niet echt actief geweest in het 
studentenleven, vooral vanwege zeer vaste 
verkering. Ik drink ook geen bier. Wat mis-
schien ook meespeelde is dat ik de tijd 
wilde inhalen die ik nodig had om op de 
universiteit te komen.
Wat waren je favoriete vakken?
Ik vond het meeste wel leuk. Alleen dingen 
uit mijn hoofd leren niet. 
Wat vind je belangrijker? Onderwijs 
of onderzoek?
Op een universiteit zijn onderzoek en 
onderwijs allebei belangrijk. Ik denk dat 
onderwijs onze primaire taak is. Als we 
geen onderwijs zouden geven zouden we 
ook geen subsidie krijgen uit Den Haag. 
Ik houd me zelf meer bezig met onderwijs, 
maar zou niet in de situatie willen komen 
dat ik geen onderzoek meer zou kunnen 
doen. Verwacht van mij alleen geen nieuwe 
relativiteitstheorie.
Hoe denken studenten over je?
Dat is moeilijk. Ik hoop over het algemeen 
wel fijn. Ik ben misschien iets laagdrem-
peliger en beter benaderbaar dan sommige 
andere mensen. Maar als je het zeker wilt 
weten moet je het aan de studenten vra-
gen.
Hoe vind je dat de relatie tussen me-
dewerkers en studenten zou moeten 
zijn?
Iemand, ik weet niet meer wie, ik ben niet 
zo goed in het onthouden van namen, heeft 
ooit gezegd dat de relatie zo zou moeten zijn 
dat de student en docent samen onderzoek 
zouden moeten doen, met de docent als be-
geleider. Helaas is onze opleiding door de 
massa redelijk schools, waardoor dit niet 
mogelijk is. Studenten zouden meer zelf 
moeten studeren, en docenten moeten dat 
stimuleren.
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Hoe ziet het ideale college eruit?
Ideaal zou zijn om eerst klassikaal uit te 
leggen. Aansluitend oefeningen maken 
en interactie tussen de docent en de stu-
denten. Het is nu vaak zo dat er college 
is op maandag, en dat donderdag pas de 
instructie is. Deze wordt ook vaak gegeven 
door iemand anders, die niet precies weet 
wat er tijdens het college is gebeurd. Een 
college moet wel van twee kanten komen. 
Het is belangrijk dat studenten vragen stel-
len en feedback geven, bijvoorbeeld als het 
college te snel of te langzaam gaat.
Je bent nu een tijdje coördinator 
voor de eerstejaars, hoe bevalt het 
tot nu toe?
Het bevalt goed. Omdat ik een coördina-
tor ben zie ik de studenten wel niet zo heel 
vaak, het is vooral brandjes blussen en 
probleemgevallen opvangen. Ik ben pas een 
paar weken bezig en weet dus niet alles. Ik 
ga daarom nog vaak langs mijn voorgang-

ster, Ria van Ouwerkerk, om vragen te stel-
len.
Hoe vaak zit je op internet?
Als je e-mail niet meetelt, heel weinig. Al-
leen surfen zonder reden doe ik zeer zelden, 
ik gebruik internet eigenlijk alleen voor 
doelgericht zoeken.
Windows of Linux?
Het besturingssyteem maakt mij niet 
zoveel uit. Het gaat toch vooral om de pro-
gramma’s. Vroeger was Linux misschien 
beter, maar met Windows XP is dat verschil 
minder. Misschien is Windows wel zoveel 
verbeterd vanwege Linux als concurrent. 
Microsoft als bedrijf doet wel vervelende 
dingen, maar dat is voor mij geen reden om 
Windows niet te gebruiken. Voor de licentie 
is toch al betaald, dus Microsoft merkt er 
niets van als ik het niet zou doen.
Apple of PC?
Allebei. Ik heb thuis ook een Mac staan, 
maar gebruik vooral mijn laptop. 
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Infima
Na een presentatie over de visualisatie van o.a. XML bestanden Google zoekresultaten:
Huub van de Wetering: “Ik heb een hele verzameling van de toneelstukken van Shake-
speare in XML--”
Kees Huizing: “Shakespeare schreef XML?”

Sven over films opnemen in de bioscoop met een camera:
<deBeuk>: “Ik zeg altijd dat ik van BIG ben en met m’n cameraploeg het publiek ga 
observeren.”

Jack van Wijk meldt iets over DNA en visualisatie.
Huub van de Wetering: “Nou, je moet het zo zien. DNA is een sequentie letters en dat 
schreef Shakespeare ook...”

Blokhuis tijdens wiskunde 3 om te kijken wanneer het pauze is: 
“Hoe werkt het met die klok?”
Ook tijdens wiskunde 3 om 10:18u Blokhuis: 
“Volgens de planning is het 10 uur, maar dat is het helemaal niet zo.”

Bert Zwart tijdens het college Stochastic Processes na het per ongeluk vervangen van 
een f door een phi: “f and phi for Greek people are all the same. I’m not Greek myself, 
but I know some Greek people.”

Tijdens Bachelorproject van Rob:
Richard: “Dat bestuur van jou ligt lam op de bank.”
De Graaf: “Dat verbaasd me niks.”

Geert zit in Nieke’s portomonee pasjes te bekijken: “He student, voltijds! Nou...”





22

Het nieuwe jaar is 
van start gegaan 

en zo ook de ACtivi-
teiten. Buiten was 
de zon nog steeds 
te zien en er was 
dus reden genoeg 
om de eerste Activi-
teit buiten te doen. 
Later was het weer 
tijd voor het bekende 
pooltoernooi en op de Flup kon de AC 
ook niet achterblijven.

Buitenvoetbaltoernooi
Met een strakblauwe lucht, groen gras, 
geen wind en veel warmte was het een 
mooie dag om te voetballen. De waterpisto-
len en flessen water werden meegenomen 
om voor wat verkoeling te zorgen tussen de 
wedstrijden door. 

Iedereen was ondanks de hitte van de zon 
heel fanatiek en deed dan ook zijn uiterste 
best om te winnen.  Vanaf de kant werden 
de teams aangemoedigd door GEWIS’ers 
die kwamen kijken. Tussen de wedstrij-
den door werd al snel de verkoeling van de 
schaduw en de waterpistolen opgezocht. 
Er was zelfs een vrouwenteam op komen 
dagen. Iedereen gebruikte andere aanvals-
technieken om te winnen. De vrouwen hun 

charmes en er was zelfs 
een team dat dacht 
met een bierflesje in 
hun hand het voetbal-
len te kunnen winnen. 
Maar dat zat er niet in, 
want team Kansloos 
Wiskunde won alles 
en sleepte daarmee de 
prijs binnen. 

Poolen
Ook het welbekende pooltoernooi is er weer 
geweest. Vele teams hadden zich ingeschre-
ven waarbij, tot onze vreugde, ook redelijk 
veel 1e jaars. Eerst werd er met zijn allen 
pizza gegeten bij GEWIS om daarna rich-
ting de LaserQuest te gaan. Hier aangeko-
men en na een praatje van president Lydia 
kon er begonnen worden met het toernooi.

Na de eerste paar wedstrijden werd al snel 
duidelijk wie er in geoefend was en wie niet. 
De pooltafels waren druk bezet en iedereen 
deed zijn best om de bal in de goede pocket 
te krijgen. Dankzij de welbekende regels 
van de AC stond uiteindelijk Half 5 tegen 
Freek en Esther, een 1e jaars team, in de 
finale. De andere teams waren vrij om te-
gen elkaar te spelen op de andere tafels. 
Uiteindelijk wist het 1e jaars team toch nog 
Half 5 te verslaan en hebben ze het toer-

nooi gewonnen.

FlupACtiviteit
Bij het eerstejaarsweekend van 
dit jaar mocht ook de AC weer 
een paar uurtjes benutten. Na 
een middag discussiëren over 
verschillende spelletjes (die van 
een lijst af kwam die over 25 
pagina`s verdeeld was) kwamen 
we toch tot een conclusie van 
zo’n zestal spelletjes. Van te-
voren kon je je met je team in-
schrijven en de bedoeling was 
om zoveel mogelijk punten te 
scoren door zo vaak mogelijk te 
winnen. Vele spelletjes waren 

De ACtiefste commissie
Lydia van Well & Bob Kubista
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opgezet waar teams zich mee konden ver-
maken. Zo was er de knakworst estafette. 
Daarbij streden 2 teams tegen elkaar om 
zo snel mogelijk 30 knakworsten te eten. 
De BAC liet zich niet kennen en werkte ze 
snel weg. Ook bij het touwtrekken was wel 
duidelijk welk team sterk was. 

Bij het stoeldansen bestond het bestuur na 
een tijdje nog maar uit 1 persoon tegen 4 
van Half 5. Maar ze laten zich niet zo snel 
uit het veld slaan en toch wist het bestuur 
dat nog te winnen. Maar met tikkertje was 
Half 5 toch wel wat slimmer. Per koppel 
aan elkaar vast getaped gingen 
ze achter een boom staan in de 
hoop zo niet ontdekt te worden. 
Bij botsauto’s was het de bedoe-
ling dat je elkaar al hinkelend uit 
het veld duwde of omduwde. Hier 
was iedereen zeer enthousiast en 
binnen de kortste keren was er 
een winnaar bekend. Hoewel het 
afschieten van de torpedo`s vaak 
resulteerde in het tegen de boom 
lopen werd de ander dan toch 
vaak neergeschoten.

Over het water op latten
Misschien herinneren jullie je 

van vorig jaar het waterskiën? Koud 
en nat. Gelukkig was het dit jaar 5 
graden warmer en was er geen regen. 
In ieder geval een goed begin van een 
alsnog natte ACtiviteit. Na de instruc-
tievideo, die de meesten al een keer 
hadden gezien, kregen we de wetsuits 
mee en gingen we omkleden, tenmin-
ste als je bij mij in de auto zat. De fiet-
sers lieten nog even op zich wachten. 
Toen we omgekleed waren, kwamen 
de fietsers aan, die zich snel omkle-
den en zich bij ons voegden.

Al snel ging de ene na de andere het 
water op om lekker veel rondjes te 
maken. Pieter, Eric en Martijn waren 
als eersten met volledige rondjes be-
zig, waarna de meeste, waarvan som-
migen met opstartproblemen, volg-
den. Het ging op een gegeven moment 
zo goed, dat Thijs, Peter en ik trucjes 
gingen proberen: op een ski staan, 
lekker hoog springen en met één hand 

waterskiën en zelfs met één hand door 
de bocht proberen te komen. Dat laatste 
was niet zo’n succes. Ik ging er flink on-
deruit waardoor een aantal achter me ook 
los moesten laten. Gelukkig was dat in de 
laatste bocht en hoefden we helemaal niet 
ver te zwemmen.

Iedereen ging lekker over de baan heen, be-
halve Joe Joe en Marlous, die hadden geen 
heel rondje afgemaakt. Volgende keer beter. 
Er is nog genoeg tijd om te oefenen voordat 
we weer met GEWIS gaan waterskiën.
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Redactie
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a Helaas is de docentenpuzzel na een paar jaar trouwe dienst komen te verval-
len. Maar geen getreur; de redactie heeft voor vervanging gezorgd.

Puzzel 1: Vier woorden
De redactie heeft willekeurig vier woorden bedacht, namelijk:
• frisbee
• operating system
• kangoeroe
• koeienmelkerij

De bedoeling is dat er een samenhangend verhaal van een A5-je wordt geschreven dat 
deze woorden bevat. Dit is ook in de laatste editie gedaan door dhr. F.J.L. Martens, maar 
dan met de woorden: Sint Nicolaas, Rusland, Florence en Johannes de Doper. Kijk voor 
dit prachtig stuk proza op de Supremum website in het archief. De beste inzending zal 
worden geplaatst in de volgende editie. Dus laat je fantasie de vrije loop en kom met een 
origineel en vooral leuk verhaal!

Puzzel 2: Movie Mistakes
Het bestuur heeft dit jaar weer een geweldige film gemaakt, “Bassie & Adriaan: het geheim 
van de  Ti-Tuh-Toverdrank”. Ondanks alle zorg en aandacht zijn er toch een aantal fouten 
ingeslopen. Dan hebben we het niet over het (slechte) acteerwerk, maar over continui-
teitsfouten. 

Hierbij kun je denken aan het in de ene scène wel dragen van een horloge en in de ander 
niet. Voor meer voorbeelden van continuiteitsfouten in bekende films kun je terecht op: 
www.moviemistakes.com. De ontzettend spannende film kun je vinden op www.gewis.
nl/supremum.

De Supremum redactie en het bestuur dagen jullie uit om zoveel mogelijk van deze fouten 
te ontdekken. Degene die de meeste fouten kan ontdekken zal een toepasselijke prijs in 
ontvangst mogen nemen. Je kan je omschrijvingen van de fouten in de film opsturen naar 
supremum@gewis.nl.

Bonus: Raad de Soundtrack
Als bonus bij de 2e puzzel dagen we je ook nog uit om zoveel mogelijk van de muziek ge-
bruikt in het bestuursfilmpje te raden. Hiervoor moet je de uitvoerende artiest en de titel 
van het nummer benoemen.

Maak nu een van bovenstaande puzzels en stuur hem in naar supremum@gewis.nl 
en maak kans op mooie prijzen!!

De winnaar van de docentenpuzzel uit Supremum 37.4 is geworden:
Reinier van Mourik

Hij kan zijn prijs op komen halen bij GEWIS.



Quantitative Finance Master 
at the Vrije Universiteit Amsterdam

The modern financial industry requires people with the unique ability to
merge quantitative methodology with economic insight. The Quantitative
Finance masterprogramme at the VU stands out by its combination of three
top research groups in different disciplines, Finance, Econometrics, and
Mathematics. Together with the programme's friendly atmosphere and
strong ties to the financial industry, this endows our students with the
skills needed to build a successful career in a sector where professionalism,
dynamism, and complexity prevail.

Academic and practical
The course is taught by a strong academic staff, and also features a high
degree of interaction with the practical world. The VU's location in
Amsterdam's "Southern Axis" – the center of the Dutch business services
industry – is a major stimulus for this.

More information?
Meet our Faculty during an information session on the programme's details,
to be held December 14 at 8 pm. To obtain an information brochure or for
any other questions, contact us via voorlichting@feweb.vu.nl or  
+31 20 598 6009. Please visit our website at www.feweb.vu.nl/master

vrije Universiteit amsterdam
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Een paar weken geleden 
stond ik in de GEWIS-

ruimte gezellig wat te drinken 
met wat studenten. Gedu-
rende ons gesprek werd mij 
verzocht of ik niet een keer 
een stukje wilde schrijven in 
dit onvolprezen blad. Aange-
zien ik al een paar biertjes op 
had zei ik meteen dat ik dat 
wel leuk vond. Een seconde 
daarna had ik eigenlijk al weer spijt 
want, “waar moest ik in hemelsnaam 
over schrijven”? Iedereen kent mij dus 
dat zou maar een kort stukje worden. 
Nee, ik heb een ander verhaal.

Vorige week had ik ergens een feestje en 
raakte ik in gesprek met iemand die mij 
vroeg “wat voor werk doe je eigenlijk”? Ik 
vertelde hem dat ik op de TU/e werkte bij 
de Faculteit Wiskunde en Informatica en 
dat ik daar o.a. voor de post zorgde, ver-
huizingen regelde etc. etc.

“Wat doen ze daar dan eigenlijk”? vroeg die 
persoon.

Toen wist ik in een keer waar ik over moest 
gaan schrijven, want dat weet ik eigenlijk 
ook niet precies. Natuurlijk zie ik als ik 
voor mijn werk in de collegezalen kom of in 
een kantoor van een medewerker een hoop 
ingewikkelde formules en getallen staan, 
maar wat  dat precies inhoud?

Daar wringt volgens mij dan ook de schoen,   
want, en dat is niet alleen mijn mening 
maar ook die  van vele andere, wiskunde 
en informatica is niet tastbaar, niet her-
kenbaar in de maatschappij. Natuurlijk, bij 
informatica zullen velen denken aan com-
puters maar bij wiskunde? Alleen aan ge-
tallen en formules!

Bij Bouwkunde denk je al snel aan gebou-
wen of bruggen die worden ontworpen en 
bij de faculteit Bio-Medische Technologie, 
daar valt het woord medisch al snel op, 
maar wiskunde?

W&I, een vreemde wereld?
Jan Willem Schellekens

Graag zou ik, en velen met mij, 
willen weten wat je nou precies 
met wiskunde kan doen? Hoe 
wordt het in de praktijk gebruikt 
, kan ik het zien, waarvoor heb 
ik het nodig?

Misschien is dit wel het pro-
bleem dat veel studenten heb-
ben met de keus om wiskunde te 

gaan studeren , ze vragen zich misschien af 
“wat kan ik er mee in de toekomst”, behalve 
dan leraar wiskunde worden.

Wellicht is dit stof voor onze pr-assistentes, 
Hannie en Desiree? Die kunnen vast wel 
een goede reden bedenken om studenten te 
overtuigen om vooral wiskunde en/of  in-
formatica op de TU/e te komen studeren.

P.S. dat feestje werd nog heel gezellig maar 
daarover een volgende keer misschien.

Gr,

JW.
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Infima
Sven op intro woensdag: “He morgen is 
er borrel.”

Bob: “5 minuten is 500 seconden.. 
Toch?”

Peter tijdens een ACvergadering: “ESKafe 
eindigt dat niet op een streepje met een 
e erop?”

Wouter zit achter een pc: “Godver! Druk 
je op F3 komt er ineens zo’n hond te voor-
schijn!”

Tjeerd tijdens de constitutieborrel: “Het is 
mij een grote eer en een waar genoegen u 
te mogen aankondigen: Wai!”
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Als reactie op het hier links  
geplaatste stuk, volgen 

hier de eerste paar alinea’s 
van de inaugurele rede van 
Jack van Lint (“Een blik in de 
getaltheorie”). Jack van Lint 
(1932-2004) was professor 
aan de Faculteit Wiskunde 
en Informatica van 1959 tot 
1997.

Zeer gewaardeerde toehoorders, 

Een onopgelost wiskundig probleem wordt 
door iedere wiskundige met enthousiasme 
en vaak met ongerechtvaardigd optimisme 
aangepakt.

Ongrijpbaarheid en moeilijkheid zullen hem 
eerder stimuleren dan afschrikken. Vraagt 
men hem echter, te spreken over wát hij 
doet en waaróm hij dat doet, dan slaat de 
schrik hem om het hart. Hij weet dat de 
aard van zijn vak en de vaak vijandige hou-
ding van de buitenwereld het gevaar niet 
denkbeeldig maken, dat zijn goedbedoel-
de poging, iets van de door hem beleefde 
vreugde duidelijk te maken, de toehoorder 
alleen overtuigt dat de wiskunde dor of de 
spreker niet goed wijs is.

Voor deze lastige opgave geplaatst, heb ik 
gewoontegetrouw eerst beschikbare lite-
ratuur op dit gebied bestudeerd. Dit was 
gelukkig niet moeilijk, daar tientallen in 
de laatste jaren gehouden inaugurele re-
des van wiskundigen beschikbaar waren. 
Vele daarvan werden uitgesproken bij een 
ambtsaanvaarding aan een technische ho-
geschool. Het bleek dat de aan technische 
hogescholen verbonden wiskundigen zich 
vaak geroepen voelden hun aanwezigheid 
te rechtvaardigen door te wijzen op de di-
verse toepassingen die de wiskunde tegen-
woordig vindt in alle mogelijk takken van 
wetenschap, ook die waar men het lange 
tijd zonder de wiskunde meende te kunnen 
stellen. Veel van de vooruitgang die de laat-
ste jaren is gemaakt dankt men aan het be-
schikbaar zijn van een wiskundige theorie. 

De toelichting van enkele aspec-
ten daarvan toont de nuttigheid 
van de spreker en zijn vak.

Het zal mij bijzonder lastig val-
len de moeilijkheid op deze 
manier aan te pakken, daar ik 
volkomen overtuigd ben van de 
juistheid van de inmiddels be-
roemd geworden woorden, door 
De Bruijn in zijn inaugrele rede 

tot de studenten gesproken: “Wij drijven 
deze zaak voor ons plezier.” In het verle-
den heb ik zelf wel eens verkondigd dat 
één van de mooiste eigenschappen die een 
wiskundige theorie dan hebben is, dat ze 
nergens in de praktijk kan worden toege-
past. De wiskunde is een mooi gebouw dat 
nog steeds groter en hoger, of beter gezegd 
dieper wordt, en daaraan te mogen mee-
bouwen schenkt veel bevrediging. Het is 
jammer dat dit gebouw zo weinig vensters 
heeft waardoor men naar binnen kan kij-
ken, vooral voor diegenen die slechts wil-
len zien wat met de inhoud kan worden ge-
daan. Het probleem werd nog groter bij het 
doorlezen van de inaugurele redes van en-
kele voorgangers op deze plaats. Peremans 
zegt immers “dat alle wiskunde toepasbaar 
is en vroeger of later ook werkelijk toege-
past wordt”, terwijl Alblas er op wijst dat 
de rechtvaardiging van de beoefening der 
wiskunde niet gevonden kan worden “in de 
onjuiste opvatting dat alle wiskunde een-
maal toegepaste wiskunde zal zijn.”

Voor een uitgebreide lijst van alle publi-
caties van Jack van Lint, zie www.win.
tue.nl/~jlint/

De “Inaugurele Rede”
Jack van Lint
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... en het knippen en plakken ontrafelt

Rob van Esch

Afgelopen jaar stond in Su-
premum 37.3 een puzzel 

van Aart Blokhuis. In deze 
puzzel werd onder andere ge-
vraagd een driehoek te ver-
knippen in een aantal stuk-
ken waarmee een vierkant 
gemaakt kan worden. Helaas 
kon ik deze puzzel toen niet 
oplossen. Tijdens mijn Ba-
chelorproject stuitte ik op 
een bewijs (zie S. Wagon, The Banach-
Tarski paradox, Stelling 3.2) van de 
stelling waarop de puzzel gebaseerd 
is. En dat wil ik jullie natuurlijk niet 
onthouden! 

Voordat ik in ga op de details van de stel-
ling en het bewijs, geef ik eerst even een 
definitie.

Twee veelhoeken A en B heten congru-
ent als A in een eindig aantal stukken 
te knippen is die vervolgens zo geplaatst 
kunnen worden dat zij B vormen.

Het is duidelijk dat wanneer A en B congru-
ent zijn, dat dan A en B dezelfde oppervlak-
te hebben. Verder is het eenvoudig in te 

zien dat als A, B en C veelhoeken 
zijn, A en B congruent zijn en B 
en C congruent zijn, dat dan ook 
A en C congruent zijn.

De volgende stelling vormt de 
clou tot de puzzel.

Stelling:
Twee veelhoeken A en B zijn con-
gruent dan en slechts dan als zij 

dezelfde oppervlakte hebben.

Voor het bewijs van deze stelling moeten 
we twee dingen bewijzen. Namelijk: Als A 
en B congruent zijn dan hebben zij dezelfde 
oppervlakte (=>) en we moeten bewijzen dat 
wanneer A en B dezelfde oppervlakte heb-
ben dat zij dan congruent zijn (<=).

Bewijs:
‘=>’: Triviaal.

‘<=’: Dit bewijs bestaat uit 3 stappen.

Stap 1
Een driehoek is congruent met een recht-
hoek van dezelfde oppervlakte. Dit is een-
voudig in te zien, zie hiervoor Figuur 1.
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Figuur  2Figuur  1
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Stap 2 
Een rechthoek is congruent een met vier-
kant van dezelfde oppervlakte. Beschouw 
Figuur 2. De oppervlakte van het vierkant 
AEFG met zijde          is gelijk aan de opper-
vlakte van de rechthoek ABCD met lengte a 
en breedte b. De lengte van lijnstuk FH is 
b. Dit is eenvoudig in te zien door de gelijk-
vormigheid van driehoek ABG en driehoek 
EBH te beschouwen. Blijkbaar zijn driehoe-
ken BCI en HFG hetzelfde. Op dezelfde ma-
nier kan aangetoond worden dat driehoek 
EBH en DIG hetzelfde zijn. De oplettende 
lezer zal opgemerkt hebben dat voor deze 
constructie nodig is dat de lengte van een 
rechthoek ten hoogste 4 maal de breedte is. 
Een rechthoek die hieraan niet voldoet is 
door middel van halvering en stapeling (zie 
Figuur 3) congruent met een rechthoek die 
wel voldoet aan deze voorwaarde. En dus 
is een rechthoek congruent met een vier-
kant.
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Figuur  3

Stap 3
Twee vierkanten zijn congruent met een 
vierkant waarvan de oppervlakte de som is 
van de oppervlakten van de twee vierkan-
ten. Dit volgt uit een bewijs van de stelling 
van Pythagoras, zie Figuur 4.

Maar nu zijn we klaar, want elke veelhoek 
is te verdelen in een eindig aantal driehoe-
ken. Met stap 1 tot en met 3 kan nu de veel-
hoek omgevormd worden tot een vierkant 
met dezelfde oppervlakte. Maar dit kan met 
elke veelhoek met dezelfde oppervlakte. En 
dus zijn alle veelhoeken met dezelfde op-
pervlakte congruent. 

Het leuke aan dit bewijs is dat het je met-
een een methode geeft hoe je de puzzel van 
Aart Blokhuis op kunt lossen. Ik wens jul-
lie dan ook veel puzzelplezier!

Figuur  4

√
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Infima
Lourens: “Wat is duckhunt???”

Rob: “Pjotr, ik kan je handschrift niet lezen.”
Pjotr: “Nee, ik ook niet.”

Lydia haalt een kapotte pen uit haar etui: “Eej, m’n pen is gecrasht.”

Op een feest bij Gerard.
Lydia: “Oeh mn telefoon!” (pakt telefoon)
Robert: “Hey, 06, daar begint mijn nummer ook mee geloof ik.”

Lydia tegen en over Bob: “We zijn net kwik en kwek zonder kwak”.
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Dag lieve mensen. Hier dan mijn ge-
weldige debuut in de Supremum. 

De mensen bij GEWIS dachten name-
lijk dat jullie het wel fijn zouden vinden 
als jullie wat meer over mij te weten 
zouden komen. We zullen dus maar bij 
het begin beginnen.

Geschiedenis
In het geweldige pitoreske Hellimond kwam 
iets meer dan 18 jaar geleden een heel klein 
Niekje ter wereld. Hij had vier erg vrolijke 
jaren waarna zijn schoolcarrière begint met 
een paar jaartjes basisschool en zes jaar-
tjes vwo, waar hij ook John al leerde ken-
nen. Hier mocht hij genieten van interes-
sante vakken als scheikunde en Frans. Er 
ontstond al vroeg een zwak voor computers 
en het bouwen van een aantal websites dus 
na die zes jaar leek het de logische stap 
om informatica te gaan studeren. Samen 
met John bezocht hij zo’n beetje elke ori-
entatie-, voorlichtings- en meeloopdag om 
maar weg te zijn van het inmiddels toch wel 
saai geworden Dr.-Knippenbergcollege in 
Helmond. Uiteindelijk viel de keuze op de 
TU/e. Na het behalen van zijn atheneum-
diploma stond het studentenleven van Niek 
Maas dus op het punt te gaan beginnen in 
Eindhoven. Er zouden heel wat feestjes, 
biertjes, maar ook zware weken gaan ko-
men. Het begon met een geweldige, maar 
toch wel uitputtende introweek. Hier be-
kende hij ook maar meteen zijn grote liefde 
voor biertjes zodat jullie daar niet later on-
verwacht achter zouden komen. 

Verdere interesses
Dat was een erg korte versie van mijn span-
nend leven, maar ik zal nog even vertellen 
wat mij nog meer bezig houdt. Jullie we-
ten al één van die dingen, en dat is toch 
wel genieten van een lekker biertje. Maar 

In the Spotlight
...met: Niek Maas

dat is natuurlijk niet iets wat ik elke dag 
aan het doen ben. Ik speel ook fanatiek gi-
taar en ben nu samen met Stan bezig een 
bandje op te richten (dus als je nog inte-
resse hebt!). Ook bezoek ik graag festivals 
en ga ik regelmatig naar concerten. Verder 
verdien ik mijn centjes in het weekend bij 
Eurovision in Helmond, een multimedia-  
en fotospeciaalzaak, om af en toe eens mijn 
schandpaalschuld af te betalen.

Nou, ik hoop dat ik me genoeg voorgesteld 
hebt, maar als je nog meer wilt weten mag 
je me natuurlijk aanspreken op de borrel, 
want daar ben ik elke week wel te vinden.

Kusjes,

Niek Maas
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Tikkie te
rug

Een tikkie terug namens 
Cees B., “studentenvereni-

ging” GEWIS, mensen die wél 
piano kunnen spelen, alle abu-
sievelijke ja-stemmers voor 
de Europese grondwet en 
vele andere gedupeerden van 
de informatiemaatschappij. 

Kennis is macht. Niets is minder 
waar in de wereld van de journa-
listiek. Zouden alle nieuwsuitzendingen, 
documentaires en waargebeurde verhalen 
daadwerkelijk de waarheid uit de doeken 
doen, dan zouden de kijkcijfers drastisch 
dalen. In onze honger naar spannende ver-
haaltjes zijn wij onze kindertijd nooit ont-
groeid. Alleen naarmate wij ouder worden 
geloven we steeds minder van wat onze ou-
ders ons vertellen. De media worden onze 
verteller. 

De media lichtten ons gelukkig in over het 
achtergehouden bewijs, dat Cees B. zou 
vrijpleiten, in de zaak van de moord op 
Nienke Kleiss. Maar ze vergat daarbij eerst 
even de ouders van Nienke te informeren, 
omdat het nieuws wel eens het een en an-
der zou kunnen oprakelen bij hen. 

“Studentenvereniging” GEWIS haalde in 
het gehele zuiden des lands de kranten en 
bereikte ook nog enkele webpagina’s met 
het nieuws van hun “uit de hand gelopen” 
borrel. Velen namen niet eens de moeite 
om www.gewis.nl te bezoeken om er zo met 
één oogopslag achter te komen dat GEWIS 
een studievereniging is. Dat het om een 
constitutieborrel ging en wat dat dan eigen-
lijk inhoudt, is naar mijn weten helemaal 
nergens vermeld. 

En dan hebben we nog onze briljante “pi-
ano man”. En daarmee bedoel ik niet de 
afsluiter van onze wekelijkse borrel, maar 
die verwarde man die geen woord sprak 
maar wel prachtig piano speelde. Je zou 
hem wellicht een briljante componist kun-
nen noemen, maar in mijn belevingswereld 
is het blijven herhalen van één toon niet 

Het GEWIS model - episode 4
Monique Hendriks

echt prachtig pianospel. 

Tot slot nog de abusievelijke 
ja-stemmers voor de Europese 
grondwet. Of eigenlijk alle ja-
stemmers. En dan dus ook alle 
nee-stemmers. En alle stem-
gerechtigden die niet zijn gaan 
stemmen omdat ze zich niet 
voldoende geïnformeerd vonden. 
Tja, dat laatste geldt eigenlijk 

ook voor degenen die wel gestemd hebben. 
I rest my case. 

Dagelijks word ik door de media overspoeld 
met informatie. Ik ben er van overtuigd dat 
dit mij niet gelukkiger maakt en dat het mij 
in de meeste gevallen zelfs ongeluk kiger 
stemt. Maar wat mij kwaad maakt is dat 
degenen die mij met deze informatie opza-
delen, deze niet eerst verifi ëren en dat ze 
de zaken waarover ze schrijven of vertel-
len meestal slechts van één kant belich-
ten: de sensationele kant. Gelukkig weet 
ik als kritisch opgevoede student wel dat 
ik niet zomaar alles moet geloven wat mij 
wordt verteld. Maar een kritische geest is 
iets waar niet iedereen mee gezegend is. Wij 
geven toch ook geld aan de armen, voedsel 
aan de hongerigen en medicijnen aan de 
zieken. Waarom zouden we dan geen kri-
tiek geven aan de kritieklozen. 
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Infi ma
Er ontstaat een discussie over of je de ta-
felvoetbaltafel op slot kan doen terwijl de 
sleutels er nog binnenin zitten.
Sjef: “Hoezo, hoe gaat de tafelvoetbaltafel 
dan op slot?”
Monique: “Met van die hangsloten.”
Sjef: “O, maar die heb ik zo open, ik kom 
uit Helmond.”

Remco komt het bestuurshok binnen: 
“Monique, waar hebben jullie vorige keer 
chinees gehaald?”
Richard: “Bij de Chinees!”
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Op een regenachtige don-
derdag in september or-

ganiseerde GEWIS-dispuut 
“In Vino Veritas” een stads-
wandeling door Eindhoven. 
Alle pittoreske, ondergewaar-
deerde en onbekende plaat-
sen werden bezocht; ook de 
welbekende publiekstrekkers 
werden niet vergeten.

Omdat de bewuste donderdag geen borrel 
werd georganiseerd om redenen die elders 
in dit blad te vinden zijn was de verwach-
ting dat de activiteit druk bezocht zou 
worden. Het slechte weer had al een indi-
catie moeten zijn van wat ging komen: een 
zeer magere opkomst van 15 personen.

De wandeling ving aan bij het Stations-
plein, waar onder andere een beeld van de 
oprichter van Philips, het stationsgebouw 
en een beeld ter ere van 750 jaar stad 
waren te bewonderen. Door de regen werd 
noodgedwongen een stop gemaakt bij het 
dichstbijzijnde horeca-etablissement.

Het vervolg ging richting Dommelstraat, 
(nieuwe) Effenaar, Dommelpad, ESK en 
klooster Mariënhage. Wederom werden 
vele wetenswaardigheden verteld door dhr. 
Beckers, één van de gidsen van de dag. 

I.V.V Stadswandeling
Jan van Thiel

Zijn kenmerkende paraplu had 
naast het tegenhouden van het 
hemelvocht het bijkomende 
voordeel dat de deelnemers hem 
van verre herkenden en zo niet 
van het rechte pad raakten maar 
de juiste weg konden volgen.

Een tweede stop werd gehouden 
bij de Little One, het kleinste en 
tevens in het op-één-na oudste 

gebouw van Eindhoven gevestigde café. De 
uitbater was zeer content met de medede-
ling dat zijn kroeg een vermelding had in 
de zorgvuldig samengestelde wandelroute 
en droeg dan ook zorg voor een prettige 
sfeer en snelle bediening. Het vervolg van 
de wandeling begon met het opsplitsen 
van de groep. Een gedeelte vond de regen 
te hard en nam plaats op een terras op de 
Markt; de andere helft vervolgde de route 
en leerde het één en ander over de Markt, 
het Stratumseind, het Begijnenhof en het 
Stadhuisplein. Wist U bijvoorbeeld dat er 
een plattegrond van Eindhoven, door Gerrit 
Rietveld in mozaïek vereeuwigd, te vinden 
is naast het stadhuis?

Na dit gedeelte van de toer hield het zo-
gezegd op met zachtjes regenen en werd 
besloten het geheel te gaan nabespreken 
op een eerder genoemd terras op de Markt; 

sommigen vonden dat dit te ver 
was en zochten hun heil (weder-
om) in de Little One. De rest van 
de dag had geenszins meer te 
doen met de wandeling dus zal 
achterwege gelaten worden.

Als slot kan worden gemeld dat 
de volledige wandeling waarsch-
ijnlijk zal worden herhaald op 
een datum waarop het weer 
wat beter meespeelt. Let op de 
aankondiging! Verder is het 
voor de achterblijvers mis schien 
interessant te melden dat de 
beschrijving van de wandeling 
is te verkrijgen via www.gewis.
nl/~ivv.
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TO Borrel OR NOT TO Borrel

Henk

Er wordt vaak gezegd dat 
een goed begin het halve 

werk is, het begin van mijn 
BAC- lidmaatschap en pen-
ningmeesterschap was in ie-
der geval NIET goed. Na één 
week lid van de Barcommis-
sie te zijn, was het al zover 
dat we 2 weken drooggelegd 
werden. Voor zover ik weet is 
deze drooglegging een uni-
cum binnen GEWIS en de universiteit.

De schuldige aan deze drooglegging is na-
tuurlijk het tapbier, de tapbiertjes waren 
in veel te grote getalen naar de constitutie 
gekomen en daar moest op worden ingegre-
pen.

Ik begrijp best dat het tapbier gestraft moet 
worden, maar ik, een eenzaam flesje, heb 
er het meest onder geleden. Ik was gewend 
om zo af en toe een praatje te maken met 
mijn maten (de andere flesjes). Ze stonden 
onder me (letterlijk en figuurlijk) en we ou-
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uit de koelkast genomen wer-
den, dan luisterde ik altijd naar 
de laatste hartekreten. De pijn 
van dit afscheid werd gecom-
penseerd door het vooruitzicht 
dat er hierna nieuwe vrienden in 
de koelkast zouden verschijnen.

Tijdens de drooglegging had ik 
niemand om mee te praten. Alle 

volle flesjes waren uit de ruimte verwijderd, 
en stonden boven lauw te worden. Er wa-
ren nog wel wat lege flesjes, maar die heb-
ben niet zoveel inhoud; ik denk dat ik met 
een blondje nog een beter gesprek kan voe-
ren dan met een lege!

Gelukkig werd mijn leed enigszins verzacht 
door de aanblik van de pijn van anderen. 
Het was vertederend om te zien dat andere 
leden van de BAC in het begin niet hele-
maal wisten wat ze moesten doen met hun 
verloren uurtjes, maar dat ze toch mijn ge-
zelligheid opzochten. Er werd in deze peri-
ode zelfs een heus podium voor mij gecon-
strueerd. Ik sta nu, boven op de koelkast, 
en zal de komende tijd toezicht houden op 
de tapbiertjes. Ik heb er dan ook het volste 
vertrouwen in dat zoiets nooit meer gaat 
gebeuren.

Om terug te komen op de eerste zin van dit 
verhaal, kan ik alleen maar concluderen 
dat goed werk tijd nodig heeft. Gelukkig is 
de tijd van gezellig een biertje drinken weer 
aangebroken…

Proost!

Henk
Penningmeester BArCommissie
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Hello everyone, my name 
is Mudit Saksena, and I 

am currently involved in the 
second year of my Master De-
gree in CSE – ES, TU/e. The 
Master program which I am 
following is challenging and 
exciting, after all it is the era 
of computers and embedded 
systems. I come from New 
Delhi – India. India as they 
say, is not just a country, it is a state 
of mind. The incredible land of holy ri-
vers, snow clad Himalayas, hot spices, 
exotic curries, hospitable big families, 
engineers and The Bollywood. There 
is no full stop in my India.

Before I came to The Netherlands, I hardly 
had met so many people from different na-
tionalities studying and working together 
in international teams. It is an experience 
of its own. Listening to so many languages, 
learning so many cultures along with your 
prestigious studies is a once in your life 
time experience. The Netherlands is really 
a nice place to study. The things I like here 
are the respect for time, lovely varieties of 
cheese, and especially those bicycle tracks. 
People cycle in India too but you cannot 
find such properly laid roads especially for 
bicycles, I guess nowhere in the world ex-
cept in The Netherlands. The things which 
really look strange to me are the shopping 

hours and the thing that you go 
to, anywhere in Holland you will 
find it the same. Coming from a 
country where there is almost 
no shopping hours, one can 
shop till midnight and eat 24/7 
and where the languages and 
cultures change every 100 ki-
lometers. It took me some time 
to adjust to this place. Never-
theless if you find right friends 

and right things to do you start enjoying 
your surroundings. I have started liking 
the peaceful weekends in The Netherlands. 
The people are so friendly to everyone. They 
even say “Hello“ to a complete stranger.

Studying at the TU/e for Master Degree will 
definitely give a boost to my career as an 
embedded systems engineer. The Univer-
sity is for students and every facility is just 
perfect. There is time to work hard, time to 
enjoy and of course time for exams. The tea-
chers are so helpful and the environment is 
so friendly that I hardly miss my home. Ex-
cept that when you remember those lovely 
festivals and exotic curries back home. 

God knows where the life will take me in 
search of a job after Masters but here I do 
not forget to mention a note of thanks to all 
my friends and teachers at TU/e for ma-
king my study and stay here such a won-
derful experience.

Buitenlandse student aan het woord
Mudit Saksena
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Infima
Hans Zantema tijdens Automated Reasoning college: “Is that all? Nou, that’s not all.”

Jos Baeten, na de presentatielaptop op de grond te hebben laten donderen: “It is dif-
ficult to restore things.”

Jos Baeten hoopt op vruchtbare samenwerking tussen faculteiten: “And it is my hope 
that at least one nice project will come between these departments.”

Dr. Mauw tijdens college Information Security: “Ow.. there’s no ding-dong here.”
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Hé, dat is leuk. De belas-
tingdienst gaat zorgtoe-

slag uitkeren. En “het meeste 
werk is al gedaan”. Dat zeg-
gen ze zelf. Nou, eens even 
dat formuliertje bekijken dan. 
Zozo, het is slechts 1 A4’tje. 
Dat zijn we ook al niet van ze 
gewend. Het moet wel voor 
1 november teruggestuurd 
zijn, dus ik heb nog maar een 
krappe maand. Maar dat moet wel luk-
ken, want “het aanvraagformulier is 
deels al voor u ingevuld”. 

Vraag 1a: “Wilt u voor het jaar 2006 zorg-
toeslag aanvragen?”. Ja, ja, ja, kom maar 
op met die toeslag, ik ben immers maar een 
arme student. “Heeft u op 1 januari 2006 
een Nederlandse zorgverzekering voor ziek-
tekosten?”. Nou, dat lijkt me wel handig ja, 
in 2006 moet namelijk iedereen een zorg-
verzekering hebben volgens het bijgesloten 
foldertje. Oh, kijk eens aan, als je op deze 
vraag ‘nee’ antwoordt word je doorgestuurd 
naar pagina 8 van het 
foldertje. En daar staat 
dan nog een keer voor 
de zekerheid “U bent 
verplicht om vanaf 1 
januari 2006 een zorgverzekering af te slui-
ten.” Dat is toch wel handig voor mensen 
die niet zo goed kunnen lezen. Maar goed, 
ik wil wel een zorgverzekering, want ik houd 
me altijd netjes aan de regels. Vooral die 
van de belastingdienst, want die zijn dan 
wel niet leuk, maar wel makkelijk. 

“Heeft u een bank- of girorekening waar-
op de Belastingdienst uw zorgtoeslag kan 
uitbetalen?” Nee hoor, ik kom het zelf elke 
maand wel ophalen. Oh, dat kan niet, u 
moet altijd een rekeningnummer invullen. 
Waarom vraag je het dan? Ik begin me toch 
al lichtelijk te irriteren aan dit mooie roze 
formuliertje en ik moet de hele achterkant 
nog. De uitleg die tot nu toe is gegeven 
vind ik persoonlijk de gemiddelde intel-
ligentie van de Nederlandse bevolking een 
beetje tekort doen. Maar wat me dan toch 

Belastingdienst
Monique Hendriks

leuker kunnen we het niet maken, 
makkelijker valt ook niet mee...

opvalt is dat ze dan weer niet 
onderaan de pagina vermelden 
dat er ook nog een achterkant 
is. Maar goed, gelukkig ben ik 
een nieuwsgierig persoon die elk 
blaadje altijd omdraait, of het nu 
rose is of niet. 

Oh kijk, hier hebben ze inder-
daad al wat ingevuld, ik dacht 
al, waar blijft dat werk dat de be-

lastingdienst voor me had gedaan 
nu. Ja en daar hebben ze goed hun best 
op gedaan hoor. “De belastingdienst schat 
uw toetsingsinkomen 2006 op 1.745 euro.” 
Ja, dat is een knap staaltje rekenwerk van 
de belastingdienst. Van dat bedrag kan ik 
net m’n collegegeld en één maand huur be-
talen. Dat klopt dus niet. “Ga naar vraag 
2b”. Ze doen wel hun best voor me hoor, 
ze hebben een rekenhulp gemaakt om mijn 
inkomen te schatten. De 3 vragen die die 
rekenhulp je stelt had ik zelf ook nog wel 
kunnen verzinnen. Maar ik vraag me echt 
af wat mijn inkomen nu precies is. Hoort 

s tud ie f inanc ier ing 
daar ook bij? Ik zie 
naast de briljant ont-
worpen rekenhulp het 
kopje “Toetsingsinko-

men 2006, wat is dat eigenlijk?” staan. In 
dat mooie stukje proza zou mijn vraag wel 
eens beantwoord kunnen worden. “Het be-
lastbaar loon, pensioen en uitkeringen...” 
Het is ook te mooi om waar te zijn. Onder 
de eerste twee categorieën valt het niet, 
maar is het een uitkering? 

Ik ben niet voor één gat te vangen. Ik kijk 
gewoon op www.belastingdienst.nl. De eer-
ste paar hits zijn niet bruikbaar, maar dan 
vind ik wel wat interessants. Er bestaat een 
regeling voor studenten die ervoor zorgt dat 
er niet teveel loonheffing wordt ingehouden 
op hun inkomsten. Maar daar moet je na-
tuurlijk wel eerst een formulier voor invul-
len. Dat hadden ze wel eens eerder mogen 
zeggen. Dat hadden ze eigenlijk überhaupt 
wel eens mogen vermelden. Dat beantwoord 
mijn vraag echter nog niet. 15 hits, geen 
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van allen kan mij vertellen of studiefinan-
ciering een uitkering is. Ik zoek driftig naar 
een e-mail adres, want het is inmiddels al 
lang 8 uur ’s avonds geweest, dus bellen 
kan niet meer. Nee, geen e-mail adres. Dan 
morgen maar bellen, dat moet lukken tus-
sen mijn drukke studieprogramma door. 

Ondertussen ga ik verder met vraag 3. 
“Heeft u ... , of andere huisgenoot die uw 
toeslagpartner is?” Ik heb wel huisgenoten, 
ik ben immers maar een arme student. Ik 
vermoed niet dat een van hen mijn toeslag-
partner is, maar voor de zekerheid wil ik 
toch wel even opzoeken wat dat dan is. Via 
belastingdienst.nl kom ik terecht op toe-
slagen.nl. Ik kan hier helaas niet zoeken, 
maar ze hebben wel een vraag en antwoord. 
Nadat ik zorgvuldig de categorie “Begrippen 
en afkortingen Zorgtoeslag” en de subcate-
gorie “Begrippen” heb gekozen, kom ik tot 

de merkwaardige conclusie 
dat het begrip toeslagpartner 
hier niet wordt uitgelegd. Dan 
toch dat vervelende foldertje 
nog maar eens openslaan. En 
ik vind een soort bordspel dat 
mij zal helpen te bepalen wie 
of wat mijn toeslagpartner is. 
De gele en roze vakjes en de 
rode en blauwe pijltjes ne-
men maar liefst 2 pagina’s in 
beslag. Daar gaat m’n avond. 
Ik haal een pion uit het toe-
passelijke spel “Mens erger 
je niet” en begin bij “Start” (u 
ontvangt geen 20.000 euro). 
Tot mijn grote opluchting kom 
ik er na slechts 8 vragen ach-
ter dat ik geen toeslagpartner 
heb. Een zwangerschapstest 
stelt je geduld nog minder op 
proef. (Ik spreek niet uit erva-
ring hoor). 

Jippie, ik mag naar vraag 
4. Hier hoef ik alleen een 
handtekening te zetten. De 
volgende dag bel ik de belas-
tingtelefoon. Het bevreesde 
keuzemenu volgt. Ik toest 113 
in en tot mijn grote verbazing 
krijg ik direct iemand aan de 
lijn. De zeer behulpzame me-
neer aan de andere kant van 

de lijn heeft gelukkig behoorlijk 
verstand van zaken. Hulde hiervoor. Stu-
diefinanciering blijkt niet bij mijn inkomen 
te horen. Ik vraag hem uit nieuwsgierigheid 
ook nog even waarom je bij het invullen van 
de aanvraag een offerte van je zorgverzeke-
raar nodig hebt, terwijl je met je aanvraag 
geen bijlagen mee mag sturen. Hij weet me 
te vertellen dat dat gewoon een fout in de 
folder is. Je hebt deze offerte helemaal niet 
nodig, je kan deze zelfs nog niet eens heb-
ben. 

Ze hebben bij de belastingtelefoon dus ge-
woon intelligente medewerkers. Als ze die 
nu gewoon die folders laten schrijven, dan 
wordt de belastingtelefoon waarschijnlijk 
een stuk minder belast en hoef ik me niet 
blauw en rose te ergeren. 
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Eenmaal op de fiets wa-
ren we er nog steeds 

niet over uit waar we heen 
gingen: de routebeschrijving 
in de hand was niet genoeg. 
Of dat verkeerslicht nou die 
ene was naast dat stopbord, 
of juist degene onder het vi-
aduct aan de andere kant 
van de straat… en dat alle-
maal in de schemering, met 
de nodige drank in lijf en binnenzak 
(en onze privé-fotograaf in de colon-
ne achter ons). Dit zorgde ervoor dat 
de stemming er al snel in kwam, voor 
zover die er nog niet was na gezellig 
voorborrelen bij GEWIS. De onzinnige 
gesprekken barstten los en al snel 
was de route die we volgden onderge-
schikt aan de cafeetjes die we tegen-
kwamen. Maar dat hoort nou eenmaal 
bij een geslaagde FLUP!

Toch hebben we, na chronische dwalingen, 
het eindpunt gehaald en de kamplocatie 
leek warmer dan wat we ooit eerder had-
den meegemaakt. We kregen weinig tijd 
om te genieten… voor we het wisten lagen 
we met de hele groep achter in de bus, op 
weg naar de droplo-
catie, waar we met 
dezelfde vaart weer in 
de kou eindigden waar 
we ons net op de fiets 
doorheen hadden ge-
vochten, precies op de 
plek waar we daarvóór 
verdwaald waren ger-
aakt.

Maar goed, de FLUP 
ging niet alleen over 
met z’n allen ver-
dwalen in de kou. Het 
gebakken/gekookte/
geroerbakte eitje ’s 
ochtends (voor som-
migen ’s middags), de 
douche die na 5 secon-
den weer uitspringt, 

FLUP een FLOP?
Freek van Duijnen en Jolien Lauwerijssen

jongens die het damestoilet ge-
bruiken zonder de deur op slot 
te doen… Er gebeurt een hoop 
in zo’n kort weekend. De tweede 
dag (dus de eerste echte volle-
dige dag, voor de mensen die 
de nacht hebben doorgehaald) 
werd de ‘lounge’ opgeblazen, 
waar volop gebruik van gemaakt 
werd tussen de activiteiten van 
die dag door (als rusthuis dan 

wel als strijdtoneel). 

Disputen Half 5 en “In Vino Veritas” organi-
seerden die dag, samen met de ACtiviteiten 
Commissie, een leuke, bezighoudende 
spelletjesmiddag vol met skippybalvoetbal 
(met lekke bal), knakworsten eten, stoe-
lendans, team-tikkertje en “half stuurloos 
geblinddoekt rondrennen op een veld”, 
waarna de avond alweer bereikt was. Het 
vuur van de barbecue laaide op en de rij 
was langer dan de aanvoer van geroosterd 
vlees kon hebben. Toch lukte het om een 
stevige bodem te leggen voor de cantus die 
avond die gelijk na de I.V.V-activiteit be-
gon (hoera, nog meer stemmingkwekers!). 
De gieters bier (of water) werden vol trots 
(of water) gedragen en hier en daar is men 
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(storend) aanweziger dan de rest. De kikvors 
hebben we niet gezien die avond, maar dat 
dimde de pret zeker niet. Het Praesidium 
en de schenkers van die avond verdienen 
zeker een compliment voor de zeer goede 
cantus.

Maar goed, met een zing- en zuipfestijn 
achter de rug besloot een enkeling alvast 
te gaan slapen terwijl de rest aan het bij-
komen sloeg rondom de wilde vuren in de 
achtertuin.

Je zult je afvragen na zo’n verhaal, waren 
er ook nog nadelen aan deze FLUP? …nou, 
alleen als je net als één van ons op de weg 
terug drie keer verkeerd rijdt en er achter 
komt dat je door de mensen die een uur 
later vertrokken zijn allang bent ingehaald 
als je ze in Gestel op een terrasje ziet zitten. 
Maar alsnog is het hele weekend een suc-
ces geworden, zowel door de organisatie als 
door de deelnemers. Bedankt!
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Infima
Sven tijdens OGO: “Ik BEN volwassen!”

Roel probeert tijdens OGO een infimum naar infima@gewis.nl te sturen:
“Wat is het ook alweer? Infirma toch?”

Tijntje: “Ik ben net een boom, ik heb ook jaarringen.”

Eric over de AC: “De AC kent geen losers, we zijn allemaal winnaars.”

Tom ter Elst tijdens college Fundamentele Analyse: “Dit bewijzen we met behulp van 
een oud lemma. Een lemma van emh..... hmh... een uur geleden!”

Gehoord in bed: “Mn hand ruikt naar LaTeX...”

Monique: “He Richard, er zit een muis in je broekzak.”
Richard: “Nee, das een olifant!”

Rob van Esch: “Wat komt er na de ‘d’ in het alfabet?”

Nynke (tijdens kijken naar WK atletiek): “Welk land is MOZ?”
Pjotr: “Mozerella?”

Sven kijkt tijdens de vakantie rond in de GEWIS-ruimte en zegt: “Het is hier net een 
kinderdagverblijf.” Remko: “Maar dan met Bier!!!”

Tjeerd: “Ik word overmoedig, in plaats van \\svgewis type ik \\tjeerd.”
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Sinds maart 2004 ben ik 
betrokken bij MagnaView 

B.V., een startup, gevestigd 
op de campus van de TU/e, 
die producten ontwikkelt en 
vermarkt waarmee informa-
tie gevisualiseerd kan wor-
den.

In eerste instantie ben ik als sta-
giaire begonnen bij MagnaView, 
om dat vervolgens om te zetten in een af-
studeeropdracht (en elders een stage te 
lopen) die binnenkort wordt afgerond. Bin-
nen MagnaView ben ik inmiddels verant-
woordelijk voor de ontwikkeling van de pro-
ducten. Directeur Erik-Jan van der Linden 
geeft algemene leiding, en is verantwoorde-
lijk voor marketing. Jack van Wijk, hoogle-
raar visualisatie die iedereen op de faculteit 
zeker kent, is het wetenschappelijk gewe-
ten van MagnaView. Op dit moment wer-
ken er nog twee andere afstudeerders bij 
MagnaView, een stagiaire en is er nog een 
vijftal programmeurs in deeltijd betrokken 
voor deelonderwerpen. 

De motivatie om te werken aan visualisatie 
is dat informatiesystemen barsten van de 
informatie, maar dat daar nog veel te wei-
nig gebruik van wordt gemaakt. Een van 
de oorzaken daarvan is het ontbreken van 
aantrekkelijke manieren om die informatie 
te presenteren, die bovendien aansluit bij 
de praktijk van de gebruiker. Daarbij hoort 
ook dat er afgewogen mogelijkheden zijn 
voor interactie.

Op basis van het binnen de faculteit goed 
bekende SequoiaView, een applicatie die 
de inhoud van een harde schijf in beeld 
brengt, ontwikkeld in de visualisatie-groep 
van Jack van Wijk, heeft MagnaView een 
volwaardige management informatie tool 
ontwikkeld. Deze is beschikbaar voor Win-
dows en in een web-based omgeving. Het 
startpunt van SequoiaView werd gevormd 

MagnaView it!
Roel Vliegen

door treemaps, de afbeelding 
van de boomstructuur van gege-
vens in een plat vlak. Inmiddels 
zijn hier allerlei andere visuali-
saties aan toegevoegd, zoals 
treemap-varianten van bekende 
business graphics als pie charts 
en bar charts, maar ook meer 
exotische varianten. De ontwer-
per van views kan verder kiezen 
uit willekeurige combinaties van 

vrijwel alle algoritmes die beschikbaar zijn 
voor treemaps.

De tools van MagnaView zijn generiek toe-
pasbaar. De markten waar op dit moment 
MagnaView wordt toegepast zijn onderwijs, 
gezondheidszorg en juridische dienstverle-
ning. 

Het leuke van het werk binnen Magna-
View, is dat verschillende deelgebieden van 
de informatica bij elkaar komen zoals al-
goritmen, databases, informatiesystemen. 
Bovendien, omdat het visualisatie is, kan 
ik er mijn ervaring met computer graphics 
en computer art kwijt (voor mijn galery: zie 
www.student.tue.nl/e/r.a.m.vliegen).

MagnaView is altijd geïnteresseerd om met 
mogelijke afstudeerders en stagiaires te pra-
ten. Opdrachten zijn, in overleg, mogelijk 
op vrijwel alle deelgebieden van de informa-
tica-studie. Momenteel lopen bijvoorbeeld 
opdrachten op het gebied van visualisatie 
in algemene zin, informatiesystemen, da-
tabases, XML/SGML, Human Computer 
Interaction, web-based applications, maar 
andere gebieden zijn zeker mogelijk. Mag-
naView praat graag met studenten die zelf-
standig aan een opdracht kunnen werken 
en willen werken in een informele omgeving 
waar resultaatgericht wordt gewerkt. Con-
tact is directeur Dr. Erik-Jan van der Lin-
den, ej@magnaview.nl. Meer informatie is 
te vinden op www.magnaview.nl.
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Deze stelling lijkt ondenk-
baar, doch deze is vrij 

makkelijk te bewijzen met be-
hulp van volledige inductie.

Laten we het volgende definiëren:

P(n) = de stelling dat een mens 
altijd te weinig bier op heeft geldt 
voor een n aantal bier 
(met n є N). 

Als eerste dient P(1) bewezen te worden.
P(1) = Als men 1 bier drinkt, dan drinkt 
men te weinig bier. Deze stelling is vrij 
makkelijk te bewijzen, want dit volgt recht-
streeks uit de Stelling van BAC: 1 bier is 
geen bier, dus P(1) is hiermee aange-
toond!

Nu moeten we bewijzen dat geldt: 
P(n) => P(n + 1)

Een mens heeft altijd te weinig bier
Peter van Elsacker
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Volgens de inductie-hypothese 
mogen wij aannemen dat P(n) 
waar is voor een zekere n. Als we 
dan kunnen bewijzen dat hier-
uit volgt dat P(n + 1) ook waar 
is, is het bewijs rond.

Dus laat P(n) waar zijn voor 
een zekere n є N, dan is P(n+1) 
equivalent met n+1 bier.
Echter n + 1 bier is volledig 

equivalent met n bier, omdat de Stelling 
van BAC ons zegt dat 1 bier geen bier is. 
Hiermee is dus aangetoond dat P(n + 1) 
ook waar is.

Volgens het principe van volledige induc-
tie mogen wij dus zeggen dat P(n) waar is 
voor alle n є N en men dus altijd te weinig 
bier op heeft.

Q.E.D.

Infima
Bij GEWIS gaat het op gegeven moment over autorijden en moeten blazen.
Lydia: “Als ik Bob ben, dan hoop ik altijd dat ik mag blazen!”
Bob: “En bedankt.”

Wouter laat een biertje op de grond vallen. Tjeerd: “Mag ik aan het bestuur mededelen 
dat dit niet de mening van het hele senaat is.”

Onno Vis aan de telefoon tegen een vriend: “Ja, m’n vriendin gaat dan 3 weken op va-
kantie dus die zie ik niet. Dus ja, dat zal wel weer 3 weken zuipen worden dan.”

Rombout: “Weet je wat het probleem is met volleyballen? Daar word je zo zat van.”

Wouter klaagt over de hoeveelheid bier die hem aangeboden is voor zijn verjaardag. 
Monique tegen Wouter: “Dat je mijn moeder uitscheldt, OK. Maar dat je zo over bier 
praat...”

Tjeerd: “24 dat is toch quatre-vingt.”
Richard: “Nee dat is drie wijn.”

Op een flesje ranzig biologisch witbier: “Dit bier bestaat uitsluitend uit ingredienten.”

Op de radio: “Nederlanders drinken steeds minder vaak een pilsje.”
Chris: “Dat komt omdat we zijn drooggelegd!!”
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Een deel van mijn studie 
in het buitenland volgen. 

Dat was een van mijn ambi-
ties kort nadat ik een aantal 
jaren geleden in Eindhoven 
begon. Bij voorkeur dan ook 
buiten Europa en in een warm 
land met indrukwekkende na-
tuur en een totaal andere cul-
tuur dan in Nederland. Toen 
Pretoria, Zuid Afrika via Prof. 
Watson als optie voor een stage langs-
kwam was ik dan ook vrij snel enthou-
siast.

Donderdagmiddag 28 Juli 14:45: Vertrek 
vanaf mijn ouderlijk huis in Terneuzen op 
weg naar Brussel. Normaal iets meer dan 
een uur rijden en aangezien mijn vliegtuig 
om 19:10 zou vertrekken dus ruim de tijd 
om met mijn ouders en zusje wat te eten, in 
te checken enzovoorts. Dat zou je zeggen in 
ieder geval, ware het niet dat er een ernstig 
ongeval was gebeurd op de Antwerpse ring. 
Gevolg was een omleiding en een enorme 
file. 

Toen we tegen 17:30 nog steeds in de file 
stonden (vanaf de afslag Brussel op de Ant-
werpse ring is het nog zo’n half uur naar 
de luchthaven) begon ik er redelijk van 
overtuigd te raken dat ik mijn vlucht ging 
missen. De meeste maatschappijen sluiten 
hun check-in tenminste 30-45 minuten 
van te voren. Gelukkig kwamen we net op 

tijd voorbij het kritieke punt van 
het ongeval en waren we rond 
18:00 op de luchthaven. Mijn  
vlucht had echter ook nog eens 
15 minuten vertraging (werd 
uiteindelijk bijna 1,5 uur), dus 
genoeg tijd om nog even rustig 
te eten. Volgende probleem was 
dan mijn overstap in Athene. Ik 
had 1,5 uur om over te stappen 
daar, maar die tijd werd aardig 

geconsumeerd door de vertraging. Deze 
vlucht werd gelukkig ook een uur vertraagd 
vanwege het grote aantal mensen in mijn 
vliegtuig die dezelfde vlucht moesten heb-
ben. 

Een avontuurlijk begin van de reis en als 
het dan allemaal toch net goed komt is dat 
mooier dan lang moeten wachten en je ver-
velen op luchthavens :).

Mijn stageonderzoek verloopt nu, ander-
halve maand na aankomst gelukkig naar 
wens. Ik hou me bezig met het modelleren 
van het globale proces van TABASCO (TAxo-
nomy BAsed Software COnstruction). TA-
BASCO is een domain engineering methode 
die wordt gebruikt om (vaak algoritmische) 
probleemdomeinen te ordenen met behulp 
van een taxonomie. Op basis van die taxo-
nomie kan vervolgens een Domain Specific 
Toolkit (DST) worden geconstrueerd. Ik zal 
dit even kort proberen te verduidelijken. 
Stel dat je een groep algoritmen hebt om 

een bepaald probleem op te lossen. 
Vaak zijn er overlappen tussen die al-
goritmen. Je kunt die overlappen ver-
volgens identificeren en in een boom 
of graaf orderenen (taxonomie). Als je 
hier software op baseert hoef je niet 
elke keer de overlappen opnieuw te co-
den wat efficienter, overzichtelijker en 
makkelijker is. Vervolgens kun je uit-
zoeken (benchmarking) welk algoritme 
in welke situatie het beste kan worden 
toegepast en een tool (DST) schrijven 
of genereren om deze bevindingen ge-
bruiksvriendelijk te ‘presenteren’. Aan 
mij dus de taak om het proces erom-
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Studeren in het buitenland
Bart Seghers
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Verder zijn er computers aan de school 
gedoneerd. Hoofddoel van deze trip was 
dan ook om te helpen met de computers. 
Installeren van programma’s, helpen met 

het netwerk opzetten zodat de printer op 
alle computers kan worden gebruikt en de 
docenten instrueren over het gebruik van 
bepaalde softwareprogramma’s. Sergei en 
ik kregen vrij snel de vraag hoe FreeCell in 
zijn werk gaat. We zagen het immense be-
lang van die vraag uiteraard in en hebben 
daarom ook even duidelijk verteld waar de 
spelregels te vinden waren en een spoed-
cursusje gegeven :). Erg indrukwekkend in 
ieder geval om een keer in het echt te zien 
hoe primitief sommige mensen kunnen 
(over)leven.

Ik heb het erg naar mijn zin hier en geluk-
kig heb ik nog 3 maanden voor de boeg. Op 
mijn weblog: www.bartza.web-log.nl kun je 
foto’s en meer ‘avonturen’ vinden. Voor de 
mensen die denken over een deel van hun 
studie in het buitenland, zeker doen! Het is 
een unieke belevenis en je zult blij zijn dat 
je zoiets mee hebt mogen maken.

Groeten uit Pretoria,
Bart

heen te identificeren en overzichtelijk te 
gaan presenteren zodat researchers in de 
toekomst een framework hebben en sneller 
vertrouwd raken met deze techniek.

Naast onderzoek is er natuurlijk nog veel 
meer te doen hier. Ik heb nog maar weinig 
avonden/weekenden gehad dat ik niet iets 
gepland had en veel dingen zijn gelukkig 
vrij goedkoop. We gaan vrij vaak naar de 
film voor 20 rand (2,50 Euro). Verder gaan 
we met een groep regelmatig uit eten. Dat 
kost je maar iets van 60 rand (7,50 Euro) 
voor een uitgebreide maaltijd inclusief 
drank en fooi. En natuurlijk nachtelijke 
avonturen met alcoholische invloeden. Je 
betaalt normaal iets van 1 Euro voor een 
flesje bier of een mix, maar ze hebben vaak 
acties van 4,5 rand (iets meer dan een hal-
ve euro) voor een flesje of 2,5 rand (30 cent) 
voor een shot ofzo. Dat kan wel eens ver-
radelijk zijn op een woensdagavond, zeker 
als er Strohrum (80%) in het spel is... Ook 
dingen als schaatsen (ze hebben hier ook 
schaatsbanen :), zie foto van mij met een 
aantal vrienden hier), bowlen, midgetgolf 
enzovoorts heb ik hier reeds op mijn conto 
bij kunnen schrijven.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook een hoop 
dingen te bezichtigen in Zuid Afrika. Ik heb 
veel dingen in Pretoria en omgeving beke-
ken, maar de rest van het land moet gro-
tendeels nog komen. Ik heb in totaal 6 we-
ken vakantietijd ingepland om locaties als 
het Kruger park, Kaapstad enzovoorts te 
bekijken. Vorige week ben ik voor het eerst 
eigenlijk echt buiten Pretoria geweest. Met 
Sergei (een Russische post-doctorate stu-
dent) mee met een professor en een dame 
verantwoordelijk voor het welzijnswerk hier 
op de UP naar een lokale basisschool in 
Limpopo. Dat was hier zo’n 350 KM van-
daan (en niet allemaal asfalt :S) dus in to-
taal een uur of 8 rijden die dag. Het is een 
behoorlijk arme omgeving en voor sommige 
mensen is het jaarlijkse schoolgeld van 100 
rand (12,50 Euro) al veel. Er is door het 
schoolhoofd met hulp van onder andere 
Professor Grant (de Prof. waar we mee wa-
ren) al erg veel vooruitgang geboekt in de 
afgelopen jaren. Zaken als een waterput, 
toiletblokken, nieuwe lesgebouwen, een 
moestuin, voedselprogramma enzovoorts. 
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Transporter 2

Richard Bakker & Tjeerd Maas

Lieve filmliefhebbers, ook 
dit jaar zal elke Supremum 

een filmreview bevatten. Dit 
keer weer een film die bin-
nenkort in de bioscoop zal 
verschijnen, namelijk Trans-
porter 2. Deze keer gingen 
onze twee recensenten vol 
goede moed op pad. Of aan 
hun verwachtingen is voldaan 
kun je hieronder lezen.

Transporter 2, zoals de naam al zegt is 
dit een vervolg op The Transporter. Hierin 
speelt Jason Statham (bekend van onder 
andere Snatch en The Italian Job), de rol 
van Frank Martin. Frank vervoert ‘speciale 
vrachtjes’, zoals bankovervallers en nog 
meer in dit genre. Het eerste deel staat bol 
van de goede actiescenes en daarbij ook 
nog een redelijk verhaal.

Nu is het bekend met sequals, dat deze vaak 
slechter zijn dan hun voorganger (behalve 
dan bij de Godfather en LOTR-reeks). Nu is 
de orginaliteit van de titel al ver te zoeken, 
dus laten we hopen op toch nog een goed 
verhaal en vernieuwende actiescenes. 

Opening
De film begint al goed; de camera draait om 
een zwarte Audi die helemaal alleen staat 
in een grijze donkere parkeergarage. Dan 
zie je Frank zitten en er wordt plots op het 

raam geklopt door een alleraar-
digst uitziende dame. Ze vraagt 
om hulp met haar auto en trekt 
plots haar pistool. Al snel komen 
haar handlangers aangerend om 
de Audi te jatten, maar deze is 
helaas beveiligd met een code-
slot. De dieven willen de code uit 
Frank slaan, maar de mensen 
die deel 1 gezien hebben, we-
ten dat dit geen goed plan is. De 

transporter, zoals Frank ook wel genoemd 
wordt, is namelijk een ex-special forces 
operator. Hij slaat de gastjes tot pulp, maar 
besluit wel eerst zijn jasje uit te trekken, 
want deze was toch pas naar de stomerij 
geweest.

Het verhaal
Helaas kan de film de standaard uit deel 1 
niet hoog houden. Het incomplete verhaal 
zit vol gaten en er zijn vaak meer one-li-
ners (“I don’t know kids, but I know how 
to fight!”) in een dialoog gepropt dan er zin-
nen in die dialoog zitten. Het verhaal be-
gint als Frank al een tijdje zoon Jack van 
een rijke politicus naar school brengt en 
ophaalt. Hij doet het in dit deel dus héél 
rustig aan met de ‘speciale vrachtjes’. Jack 
wordt echter gekidnapped door Gianni, een 
slechterik met een slecht pak en een nog 
slechter accent. De kidnapping was echter 
het opstapje voor het echte plan. Wanneer 
iedereen zijn best doet om het kind terug 

te halen, ontdekt Frank de ware 
reden. Gianni wil door middel 
van Jack een virus overbrengen 
op diens vader, welke hierna een 
compleet congres moet besmet-
ten! Paniek alom (ahum)! 

Actiescènes
“Goed. We hebben een verhaal, 
nu nog wat actie erdoorheen 
mikken.”, moet Franse regisseur 
Louis Leterrier gedacht hebben. 
Dat je daarvoor kiest, ok, maar 
het is wel een kunst om specta-
culaire actie ook geloofwaardig te 
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Jaar: 2005
Genre: Actie/Comedy
Cast: Jason Statham, Matthew Modine, Alessandro Gassman, Kate Nauta e.a. 
Regie: Louis Leterrier

houden. De stunts zijn 
vaak te surrealistisch. 
Voorbeeldje: Frank heeft 
een bom onder zijn (na 
een drie kwartier racen 
en stunts uithalen) nog 
steeds onbeschadigde 
Audi. Hoe haal je deze 
er vanaf? Een normaal 
mens zou stoppen met 
rijden, het ding eronder 
vandaan rukken en weg-
gooien. Frank doet het 
anders... Hij rijdt kei-
hard tegen een schans 
op, vliegt op zijn kop 
door de lucht, waardoor de onderkant van 
de auto bloot komt te liggen. Daarbij vliegt 
hij vlak onder de haak van een hijskraan 
door, waardoor de bom aan die haak blijft 
hangen. Gevolg: bom ontploft, auto weer 
ongedeerd.

Een tweede spectaculaire stunt laat zien 
hoe Frank een bus op een waterscooter 
achtervolgt. Vervolgens springt hij met de 
waterscooter op de weg, deze glijdt door en 
Frank kan in de bus springen. Mooi, maar 
net iets te mooi! ;-)

Nog een voorbeeld:
Frank rijdt met zijn Audi over een steeg 
heen, precies met zijn banden op de ran-
den van de twee aangrenzende gebouwen, 
na vlak ervoor een  heel politiekorps te heb-
ben afgeschut en een straat te zijn overge-
vlogen met zijn auto. Weer een beetje te ver 
gezocht en heel erg ongeloofwaardig. 

Lola
Om het geheel nog wat sappiger te maken 
is er de schaarsgeklede Lola, de vriendin 
van Gianni. Die de rol van Famke Janssen 
uit Martin Campell’s GoldenEye nog eens 
rustig over doet.  Ze heeft twee uit de klui-
ten gewassen automatische geweren, die ze 
te pas en te onpas gebruikt. Ze maakt een 
onoverwinnelijke indruk, maar op het einde 
van de film komt ze op een jammerlijke (en 
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al te vaak uitgemolken) manier aan haar 
einde. Maar hoe dit precies gebeurt, moet 
je zelf maar gaan bekijken...

Tot slot
Richard: “Na deel 1 al een tijdje geleden te 
hebben gezien, verwachtte ik weer een ver-
makelijke film met veel actie en een goed 
verhaal. Helaas is het zo dat deze sequal 
alle vooroordelen weer bevestigt. De actie 
in dit vervolg is te ver gezocht en het ver-
haal wordt slecht verteld. Ik denk dat regis-
seur Corey Yuen (van het eerste deel) baalt 
dat hij zelf niet een vervolg heeft gemaakt, 
want dit had hij zeker beter gedaan dan 
Leterrier. Wel zet Statham weer een goede 
rol neer, die zeker in zijn genre past. ”

Tjeerd: “Aan het begin van Transporter 2 
vreesde ik dat Disney’s Pacifier met in de 
hoofdrol Vin Diesel nog eens over gedaan 
zou worden. Gelukkig laat hoofdrolspeler 
Jason Statham het kleine jochie al gauw 
achter om over te gaan op lekker vlotte sur-
realistische actie. Naar mijn mening toch 
een lekker filmpje. Jammer van deze onbe-
kende Franse regisseur, die nog geen en-
kele film op zijn brevet had staan (Asterix 
en Cleopatra was ook al heel flauw). Deson-
danks zijn lak aan controle heeft de jonge 
regisseur een vermakelijke Amerikaanse 
film met een Frans tintje humor weten neer 
te zetten.
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Op een doordeweekse 
woensdag als er voetbal 

op tv is, kun je natuurlijk ge-
zellig met je huisgenoten of 
vrienden thuis zitten en het 
spectakel gaan bewonderen. 
Maar het is natuurlijk leuker 
als de sfeer van voetbal echt 
overal om je heen is en er 
bier in overvloed is.

Dus op 7 september ging ik met mijn 
huisgenoten naar O’Sheas, in de Jan van 
Lieshoutstraat. Daar hebben ze op voetbal-
avonden wel 5 beeldschermen met allerlei 
wedstrijden. Wij gingen natuurlijk voor het 
Nederlands elftal dat die avond moest spe-
len tegen Andorra. Het ging ons niet echt 
om het voetbal, want winnen zouden we 
toch wel, maar meer om het bier en het 
sfeertje. 

In deze pub krijg je echt Engels bier, of-
tewel veel bier en geen schuim. Sommigen 
van jullie zullen het smerig vinden, maar 
het is gewoon meer waar voor je geld. 
Eenmaal plaatsgenomen recht voor het 
scherm, begint er een Engelsman tegen 
me aan te blaten. Hij verteld allerlei verha-
len over hoe goed van Nistelrooij is en hoe 
slecht Engeland wel niet speelt. Je babbelt 
met je halfbakken Nederlands-Engels ge-
woon mee en lacht hem uit als Engeland 
een tegendoelpunt krijgt. Daar staat tegen-
over dat hij je weer terugpakt als Cocu een 
rode kaart krijgt. 

De pints blijven komen en de sfeer zit er 
goed in, want Nederland is aan het win-
nen en er zijn een paar mooie acties te 
bewonderen op het grote scherm. Vooral 
natuurlijk de actie van onze Ruudje als hij 
de laatste goal maakt en daarbij vlak voor 
een tegenstander zijn handjes in de lucht 
steekt, omdat deze tegenstander hem vlak 
daarvoor keihard uitlachtte vanwege een 
gemiste penalty. Iedereen in de pub kan dit 
natuurlijk waarderen en er klinkt een luid 
gejuich, vooral vanwege deze actie en niet 
vanwege de vierde goal. 

Als de wedstrijd ten einde is, 
blijft de Engelsman met je pra-
ten over van alles en nog niks 
en je vind het allemaal wel ver-
makelijk. Hij biedt ons nog een 
drankje aan, we praten over hoe 
slecht de wiskundigen wel niet 
zijn in Nederland. Hij zelf blijkt 
namelijk bij Philips te werken en 
stiekem heel slim te zijn, vooral 
in wiskunde. Vlak daarna heb je 

het weer over het slechte voetbal, gevolgd 
door het favoriete Nederlandse woord van 
hem, namelijk ‘sjongejongejonge’. 

Dan word je door de vriendelijke barman 
verzocht om de pub te verlaten en met je, 
inmiddels nog maar enige, huisgenoot ga 
je naar Stratum om daar nog wat te gaan 
drinken. Je fietst samen naar huis en hebt 
het nog even over die Engelsman en die ge-
weldige actie van Ruud. Eenmaal thuisge-
komen gooi je wat in de frituur en je gaat 
daarna naar bedje toe. Eenmaal in bed 
kom je erachter dat je ‘maar’ zo’n 8 biertjes 
op hebt, maar dan wel 8 halve liters.

Voetbal at O’Sheas
Richard Bakker
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Infima
Hugo stelt Denis en Ronald aan elkaar 
voor.
Denis (geeft hand): “Ik ben Dennis.”
Ronald (idem): “Ronald.”
Denis (sarcastisch):
“Hoe zeg je? Donald?”
Hugo (sarcastisch):
“Hoe zeg je? De’n’nis?”

Richard over de Supremum: “Is ie al bin-
nen?”
Bob houdt er een omhoog.
Richard: “F*ck, hij is binnen!”

Roel en Mark hebben het over het regi-
streren van een domein:
Roel: “.com voor een half jaar, kan dat?”
Mark: “dan wordt het wel een jaar.”
Roel: “hoe duur is dat?”
Mark: “12 maanden.”
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Adverteerders
Supremum

Océ ................... Binnenkant voorkant kaft
ASML ....................................................21
Vrije Universiteit ...................................25
Automatiseringsgids .............................32
Shell .............. Binnenkant achterkant kaft
Thales ..............................Achterkant kaft

•  Donderdag 20 oktober
    Spaanse borrel
•  Donderdag 3 november
    Geschwister borrel
•  Donderdag 1 december
    AC tafelvoetbal 

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 activi-
teiten zie http://www.gewis.nl/agenda 
of http://www.gewis.nl/ac 
en voor meer informatie over de borrels zie 
http://www.barcommissie.nl

Wat zeg je? Je wilt ook een stukje schrij-
ven? Dat kan. Stuur het dan op naar 
supremum@gewis.nl of geef het artikel aan 
één van de redactieleden.

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 be-
denken... 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 medestuden-
ten een mond vol woorden, maar weten ze 
die niet in de goeie volgorde te uiten, stuur 
deze dan vandaag nog op!

Volgende keer
Supremum

Agenda
Supremum
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De Supremum is het verenigingsblad van 
studievereniging GEWIS en verschijnt 
4 keer per jaar met een oplage van 1250 
stuks. De Supremum wordt verspreid on-
der alle studenten en medewerkers van de 
faculteit Wiskunde en Informatica van de 
Technische Universiteit Eindhoven.

Redactie
Richard Bakker
Tjeerd Maas
Rob van Esch
Ibrahim Bokharouss
Monique Hendriks
Ivo van der Linden
Peter van de Ven

Inleveradres
Supremum
Studievereniging GEWIS
HG 8.79
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Tel: 040 - 247 2815
E-mail: supremum@gewis.nl
Web: http://www.gewis.nl/supremum/

Advertenties
Voor het plaatsen van advertenties kunt 
u contact opnemen met Rob van Esch, de 
PR-functionaris van GEWIS, via prf@gewis.
nl. Het postadres en telefoonnummer blij-
ven gelijk aan bovenstaande informatie.

Colofon
Kopij
Artikelen kunnen worden aangeleverd als 
tekstbestand (ASCII). Voor Worddocumen-
ten geldt: “Save as” tekst met regeleinden 
(text with linebreaks). Figuren/plaatjes bij 
stukjes worden in overleg met de redactie 
geplaatst. Anderzins aangeleverde stukjes 
worden geweigerd.

Verantwoording
De auteur van een geplaatst artikel is ver-
antwoordelijk voor de inhoud en strekking 
daarvan. De inhoud en strekking van een 
artikel geven niet noodzakelijkerwijs de 
mening van de redactie of studievereniging 
GEWIS weer. Anoniem geplaatste artikelen 
vallen onder de verantwoordelijkheid van 
de redactie.

Auteurs van artikelen geven de redactie 
toestemming om het toegestuurde artikel 
te publiceren in welke vorm dan ook.

De redactie behoudt zich het recht voor om 
ingezonden stukken te weigeren danwel in 
te korten of wijzigen zolang dit de essentie 
van het stuk niet aantast.

Technische informatie
Basislettertype ... Bookman Old Style, 8 pt.
Opmaak ...................... Adobe InDesign CS
Drukwerk .............................. Greve Offset
Oplage .....................................1250 stuks

Met dank aan
Alle schrijvers voor hun stukjes, onze spon-
soren, en alle mensen die hebben geholpen 
bij het verzenden.

Ontwerp voorplaat
Supremum redactie

Foto’s activiteiten
Monique Hendriks

Bij de voorplaat
Vrijdagochtend tijdens de Intro
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