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De winter heeft in-
middels alweer 

zijn intrede gedaan 
(en hoe!), onze grote 
vriend uit Spanje is 
alweer naar huis en 
die lieve man die 
helemaal van de 
Noordpool hierheen 
is gekomen staat 
zich nu te verkleu-
men naast de kerstboom. Kortom: tijd 
voor een nieuwe Supremum. 

En wat doen onze leden zoal met hun leven 
wanneer het buiten te koud is om bier te 
drinken: Ze doen een poging om tentamens 
te maken, maar vaak eindigen ze dan toch 
stiekem bij GEWIS om een mooie schoen 
te knutselen of te genieten van een van de 
borrels van de (B)AC. En dan ontstaan er 
discussies over studierendement en maat-
regelen om die te verhogen. De Supremum 
commissie zelf ging zich vermaken met de 
spellen die bij OGO werden gefabriceerd. 
En dan zijn er natuurlijk altijd nog men-
sen die wel houden van een potje zingen bij 
kaarslicht. En als er dan nog mensen zijn 
die zich vervelen dan kunnen ze zich altijd 
nog gaan vermaken met de  enige echte 
(maar niet meer door Banaan gemaakte) 
kerstpuzzel. 

Maar er zijn natuurlijk ook altijd mensen 
die heil gaan zoeken in het warme buiten-
land. Zo ging Maurice bijvoorbeeld naar 
Zwitserland, Jan begaf zich naar Delft en 
Frank en Rob reisden af naar Leiden. Maar 
er is ook iemand die vanuit het warme 
Amerika naar de kou verhuisde. Er zijn dus 
weer heel wat spannende verhalen van de 
afgelopen weken te lezen in deze speciale 
kerst-editie (hulde voor het lay-out team). 
Wat? Je hebt hem al bijna uit en je verveelt 
je alweer? Dan heeft de vice-voorzitter de 
oplossing voor je. Vind de commissie die 
jou op het lijf is geschreven in het commis-
sie-keuze-diagram. Rest mij nog jullie na-
mens de redactie allen een prettige kerst te 
wensen en een allergelukkigst nieuwjaar. 
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Van de voorzitter

Sjef Sanders

De winter is weer aange-
broken. En hoe! Buiten 

vriezen de mussen van het 
dak. Gelukkig is er binnen de 
warmte van de kerstuitvoe-
ring van de Supremum die 
je ook deze keer weer door 
de kerstvakantie heen zal 
helpen. In dit stukje proza 
zal ik mijn visie geven over 
enkele opmerkelijke zaken 
van het afgelopen jaar. Daarnaast zal 
ik voorspellen wat het komende jaar 
ons brengen zal. Of zoals Wim Kan het 
zong: “waar gaan we in het nieuwe 
jaar naar toe…?

In deze tijd van het jaar die gekenmerkt 
wordt door gezelligheid en een overvloed 
aan lekkernijen is het niet verkeerd om ook 
eens te denken aan hen die het wat minder 
hebben. Ik doel nu eens niet op de mensen 
uit de derde wereld-landen die, ondanks 
alle rijkdom in het westen, nog steeds geen 
cent te makken hebben. Ook wil ik hier 
niet ingaan op de mensen die het afgelopen 
jaar getroffen zijn door de extreme klimaat 
verschijnselen, enkele van hen hebben nog 
steeds geen dak boven hun hoofd. Ik wil het 

wat dichter bij huis zoeken. Zo-
als ik in mijn inleiding al aangaf, 
de mussen hebben het zwaar te 
verduren gehad dit jaar. In het 
bijzonder de huismus. Deze vo-
gelsoort die in het verleden nog 
menig haag bewoonde, staat 
tegenwoordig op de lijst van be-
schermde diersoorten. Dit komt 
mede doordat heden ten dage de 
mensen het oude brood niet meer 

buiten gooien en menig heg wijkt voor een 
hek. Hoewel dit maar weinig lijkt te sche-
len, om precies te zijn een letter, is dit van 
levensbelang voor het voortbestaan van de 
huismus. Toch lijkt geen mens zich hier-
over druk te maken. Sterker nog, het leven 
van zo’n liefl ijk en nuttig beestje wordt in-
geruild voor het meest domme vermaak dat 
er ooit op de Nederlandse televisie is uitge-
zonden. Namelijk het al dan niet omvallen 
van een paar dominosteentjes. Schande!

Eerlijk gezegd kan ik me, met alle goede wil 
van de wereld, niet voorstellen dat deze mus 
werkelijk gedood is omdat hij een dreiging 
vormde voor Dominoday. Ik vermoed dat er 
meer achter zit dan wij denken. Misschien 
was deze mus getraind door al Qaeda om 
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een terroristische aanslag te plegen op het 
FEC in Leeuwarden. Op zich lijkt dit mis-
schien een rare redenering maar vergeet 
niet dat er op die bewuste dag miljoenen 
mensen naar dit evenement zaten te kijken. 
Dus de uitgelezen mogelijkheid om Europa 
in het hart te raken. Als ik dan even verder 
ga met deze redenering. Het zou best kun-
nen dat de muizen, die getracht hebben 
het LEC binnen te komen, getraind waren 
door de AIVD om deze terroristische mus 
uit te schakelen. Toen dat mislukte is een 
geheim agent over gegaan tot liquidatie, dit 
alles natuurlijk in opdracht van premier 
Balkenende.

Over Balkenende gesproken, ik voorspel 
dat zijn kabinet het niet lang gaat redden 
in het nieuwe jaar. Dit komt natuurlijk niet 
alleen door het feit dat hij de situatie met 
die mus verkeerd heeft opgelost, hij had dat 
beestje natuurlijk een inburgeringscursus 
moeten geven. Maar vooral door zijn ge-
brek aan communicatieve vaardigheden en 
gebrek aan vaardigheden in het algemeen 
bij zijn ministers. Om enkele voorbeelden 
te noemen. Volgens mij is er bij het solli-
citatiegesprek van minister Pechtold iets 
ernstig fout gegaan. Hij denkt nog steeds 

dat hij is aangenomen voor interim pre-
mier in plaats van vice-premier. Maar nee 
Pechtold, jij gaat niet over de legalisering 
van de sofdrugs, cameratoezicht in de grote 
steden en al helemaal niet over de hypo-
theekrente aftrek. Ook minister Veerman 
heeft niet helmaal begrepen wat het bete-
kent om minister te zijn. Hij ziet het mi-
nisterschap als deeltijdbaantje. “Ik ben in 
de eerste plaats boer, in de tweede plaats 
wetenschapper en in de derde plaats poli-
ticus” aldus Veerman. Dan hebben we nog 
M. Rutte, die ziet ze vliegen, en dan bedoel 
ik dus niet die mus. Hij denkt dat studen-
ten in minder studietijd zich én meer kun-
nen inzetten voor hun studie én zich naast 
hun studie beter kunnen ontwikkelen. En 
zo kan ik nog wel even doorgaan.

Zoals je dus wel tussen mijn zinnen hebt 
opgemaakt zie ik het komende jaar som-
ber tegemoet. Gelukkig zijn er tijdens deze 
onzekere tijden enkele zekerheden waar 
je dan op terug kan vallen. Bij mij is die 
zekerheid dat de BArCommissie iedere 
donderdag een vers getapt biertje voor me 
klaar heeft staan.
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Infi ma
... uit het bestuurshok

Monique: “Oh, oh, ik ben illegaal! Mijn paspoort is verlopen.”

Rob van Wijk over Korenwolven: “Hoe heten die beesten uit Limburg ook alweer?”
Monique: “Eh... Limburgers?”

Monique: “Ik ben wel de übervrouw hier. Ik weet tenminste hoe je moet printen.”

Richard: “Je moeder is zelf een multivers!”
Rob: “Nee, je oma.”
Frank: “Nou die is niet meer zo multi-vers.”

Rob van Esch: “Wanneer is de nerdmiddag, morgen he?”
Richard: “Nee, volgende week woensdag.”
Rob: “Ah, morgen dus.”

Rob na het kopen van 5 kilo koffi ebonen: “Ik dacht dat het grove maling was...”

Frank over een boek over India:
“Zo, da’s dik! Is dat land zó groot?”
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Decanerone

Kees M. van Hee, decaan en hoogleraar AIS
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matica in mijn ogen tot 
de meest interessante stu-
dies behoren, is de instroom 
van VWO-leerlingen laag. Te 
laag voor de behoeften van 
onze maatschappij nu en in 
de toekomst. 

Toen ik ging studeren waren 
beta-vakken populair en men wil-
de graag bij de elite behoren die zo’n studie 
aan kon. Als je minder dan een 8 gemid-
deld had voor exacte vakken  (3 wiskunde 
vakken, natuurkunde en scheikunde) dan 
werd je afgeraden een beta-vak te gaan stu-
deren. Het imago van de beta-vakken was 
heel positief: de beta´s waren de mensen 
die de wereld daadwerkelijk zouden verbe-
teren door automatisering, nieuwe vormen 
van communicatie en energie.  De opleiding 
werd later beloond met grote keuze uit ba-
nen met een hoog start salaris. 

De tijden zijn veranderd. De beta’s nu wor-
den vaak afgeschilderd als wereldvreemde 
nerds. Vakken als internationaal manage-
ment, communicatiewetenschap en politi-
cologie zijn veel meer in trek. En niet te ver-
geten rechten en economie. Dat je bij deze 
studies veelal dubieuze theorieën uit je 
hoofd moet leren en dat je niets leert dat de 
fundamentele problemen van de toekomst 
zoals communicatie en gezondheid, helpt 
oplossen, speelt kennelijk geen rol. 

De belabberde toestand van het wiskunde-
onderwijs op de middelbare school doet de 
zaak natuurlijk geen goed. De nobele ge-
dachte, dat wiskunde voor elke studie een 
onontbeerlijk vak is, heeft er toe geleid dat 
het wiskundeonderwijs zover is uitgekleed 
dat het voor iedereen studeerbaar werd 
maar daarmee is de kern van het vak, ab-
stractievermogen en redeneertechniek, 
goeddeels uit het curriculum verdwenen. 
Goede leerlingen worden niet meer geprik-
keld om beta-vakken te gaan doen. Politiek 
gezien hebben we de wind nog steeds tegen: 
de aangekondigde dramatische verminde-

ring van het aantal wiskunde-
lesuren wordt maar voor klein 
deel gecompenseerd door de af-
schaffi ng van het studiehuis.

De beta-faculteiten moeten niet 
bij de pakken neerzitten en zelf 
trachten het tij te keren. Dit kan 
door actief middelbare scholie-
ren te interesseren voor beta-
vakken en ze, liefst gedurende 

de schoolperiode, bij te scholen. Belangrijk 
is dat de beta-studenten hierbij actief be-
trokken worden, immers zijn kunnen de 
scholieren het best overtuigen! Er staan 
een aantal activiteiten op stapel en er is ze-
ker ruimte voor studenten om daar bij te 
helpen. De faculteit zal niet aarzelen jullie 
hierbij uit te nodigen om mee te doen!

Naast de bachelor en master opleiding heb-
ben we de ontwerpersopleidingen en de 
promotieplaatsen. Promoveren is natuur-
lijk de kroon op een opleiding: zelf  een 
steentje bijdragen aan de vooruitgang van 
het vakgebied is een gigantisch uitdaging.  
Promotieplaatsen zijn nog schaars. Toch 
wordt nu al meer dan de helft van de pro-
motieplaatsen opgevuld met buitenlanders 
omdat we niet genoeg eigen talent hebben. 
De overheid en met name NWO heeft een 
(oer)woud aan regelingen ontwikkeld voor 
de fi nanciering van een promotieplaats. 
Eén van die regelingen is de mozaïekrege-
ling. Studenten komen in aanmerking als 
zij hun hele opleiding in Nederland gedaan 
hebben of tenminste 5 jaren in Nederland 
wonen én als geldt dat óf beide ouders in 
een doelgroepland geboren zijn, óf dat zijzelf 
en minstens één ouder in een doelgroep-
land geboren zijn. Tot de doelgroeplanden 
behoren ook Indonesië en de Nederlandse 
Antillen. Daar onze universiteit deze voor-
waarden niet kan controleren met de in-
formatie in haar databases, vraag ik jullie 
hierbij eens na te gaan of er in je omgeving 
(inclusief jezelf) kandidaten aanwezig zijn. 
De lijst van doelgroeplanden en de nadere 
voorwaarden kun je vinden op www.nwo.nl 
bij item `subsidiewijzer`.



38.2

7
o
c
 o

k
!

OC OK!
Rob van Wijk

Het is al langer een on-
derwerp dat hoog op de 

agenda staat: de studierende-
menten. Een jaar geleden is er 
aan onze faculteit een debat 
geweest om studenten mee te 
laten denken over maatrege-
len die het rendement zouden 
kunnen verhogen. Inmiddels 
heeft zelfs het College van Be-
stuur zich erover gebogen en 
het staat nu wel zo’n beetje vast dat er 
maatregelen gaan komen om het ren-
dement te verhogen. Hierover zo met-
een meer.

Tegelijkertijd speelt ook de invoering van 
de minoren. Hierdoor zal het straks voor 
gaan komen dat studenten van faculteit A 
en faculteit B tentamen doen bij faculteit 
C. Dit wordt natuurlijk een hoop admin-
istratie, maar er is een groter probleem; 
wiens regels moeten er toegepast worden? 
Sommetje: als de OER (onderwijs- en exa-
men reglement) van A zegt dat tentamens 
na tien werkdagen moeten zijn nagekeken 
en het OER van B geeft vijftien werkdagen 
de tijd, hoeveel haast heeft de docent van 
faculteit C (waar de OER het over twintig 
werkdagen heeft) dan? Er is waarschijnlijk 
maar één echte oplossing voor dit probleem 
en dat is het gelijktrekken van alle OER-
en van de hele TU/e. Dat zal in de praktijk 
betekenen dat er voor iedereen wel het een 
en ander zal gaan veranderen. Het is echter 
onwaarschijnlijk dat er veel drastische wij-
zigingen komen. Zodra er meer bekend is 
over de precieze invulling zullen de details 
duidelijk aan iedereen worden medege-
deeld.

Bij de studierendementen is een groot prob-
leem de spraakverwarring. Er zijn namelijk 
twee soorten studierendement: het percent-
age studenten dat uiteindelijk afstudeert en 
de gemiddelde studieduur van alle student-
en die afstuderen. Het verhogen van de een 
wil nog wel eens leiden tot het dalen van de 
ander (als je bijvoorbeeld probeert iedereen 
uiteindelijk zijn diploma te laten halen dan 

moet je er genoegen mee nemen 
dat de gemiddelde studieduur 
toeneemt). De meningen over 
welk van deze rendementen het 
belangrijkst is verschillen en ti-
jdens de discussie is soms on-
duidelijk over welk soort rende-
ment het gaat. Een middel dat 
overwogen wordt om studenten 
te motiveren harder te studeren 
en zo het rendement te verhogen 

is het beperken van het maximale aantal 
tentamenpogingen. Elders in deze Supre-
mum staat een uitgebreider stuk hierover.

Maar misschien is er wel een veel makke-
lijkere manier om studenten te bewegen wat 
fanatieker te studeren. Zoals ook afgelopen 
tentamenperiode weer is gebleken zorgen 
het Internet en email voor veel afl eiding 
tijdens het leren. Als we gewoon de bab-
bel-lijst (met discussies over “How smart is 
your right foot” en zelfs “tentamenweek = 
drukte op de babbel”) uitzetten tijdens de 
tentamenperiodes dan zou het aantal stu-
diepunten omhoog moeten vliegen!
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Nee zeggen

F.J.L. Martens

Tijdens het zappen trof ik 
op SBS 6, een van de tele-

visiezenders die er gekomen 
zijn omdat de VVD de vrijheid 
van meningsuiting geen stro-
breed in de weg wilde leg-
gen, een vrouw aan, zittend 
op een bank waar niemand 
meer bij kon. Zij was aan het 
uitleggen dat zij last had van 
een jojo-effect omdat alle tot 
nu toe gevolgde diëten haar dwongen 
weer een nieuw dieet te gaan volgen. 
Tja, zo’n confrontatie zet je aan het 
denken. Waarom vertelt die mevrouw 
dat verhaal voor de camera, waarom 
wordt dit uitgezonden en waarom blijf 
ik er naar kijken? De derde vraag was 
algauw minder actueel: omdat de in-
terviewer aankondigde dat ze er iets 
aan gingen doen en het leek mij ver-
standiger om door te zappen. Je loopt 
namelijk bij een willekeurig program-
ma een niet geringe kans om op een 
bloederige operatie of op een groeps-
gebeuren met wedstrijdelementen te 
worden getrakteerd.

Of de vrouw genoot van de aandacht van de 
camera of echt in de put zat vanwege haar 
overgewicht was mij een volstrekt raadsel. 
Het enige wat mij duidelijk was: hier zat ie-
mand die geen nee kon zeggen tegen eten 
en tegen het meedoen aan een twijfelachtig 
programma. Het marktaandeel van de zen-
der SBS 6 is niet zo groot, maar sommige 
programma’s van deze zender zijn versla-
vend. Het programma “Actienieuws” brengt 
de criminaliteit vanuit het slachtofferper-
spectief, zodat je veilig kunt aannemen dat 
je een crimineel bent als je het programma 
niet kunt waarderen. Mocht je een crimi-
neel zijn, dan heb je het bij SBS 6 zwaar 
als je blijft kijken. Later op de avond wordt 
“Hart van Nederland” uitgezonden, waar 
nieuws met een forse lading emotionaliteit 
wordt gebracht. In dit programma worden 
klemzittende huisdieren, bezorgde baasjes, 
mishandelde en mishandelende medemen-
sen en al dan niet schuldloos in scheiding 

liggende sterren door twee ui-
terst charmante dames becom-
mentarieerd die geselecteerd 
zijn op hun vermogen om subtiel 
verontwaardiging in hun stem te 
leggen. Na sommige nieuwsitems 
krijg je zowaar de neiging om iets 
goeds voor de mensen te gaan 
doen, maar wetten en praktische 
bezwaren staan in de weg. 

Als je mij vraagt of de commerciële zenders 
een aanwinst zijn dan is het antwoord rond-
uit NEE.  Ik zou overigens hetzelfde ant-
woord geven op de vraag of de tweede fase 
en het studiehuis op het VWO een verbe-
tering zijn geweest. Het lijkt alsof politieke 
correctheid en sociale druk het nee zeggen 
tegen allerlei maatschappelijke ontwik-
kelingen steeds moeilijker maakt. Mensen 
beginnen meteen te roepen dat je de sfeer 
verziekt, kansen misloopt en er sowieso 
geen verstand van hebt. Het is mij dan ook 
volstrekt onduidelijk waarom ze van mij 
dan ook een ja willen horen. In ieder geval 
is de boodschap dat je positief moet blijven 
omdat je anders niet meer meedoet. 

Okay, in het vervolg zal ik afpersers, die 
een goed lopend café verbouwen, interieur-
verzorgers noemen.

FJL Martens
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Dan eindelijk waar jullie 
lang op hebben gewacht: 

nu ik na ruim twee jaar ein-
delijk actief GEWIS-lid ben 
geworden als lid van de Jaar-
boekcommissie 2005/2006, 
zet de Supremum mij in the 
spotlight en vraagt ze mij iets 
over mezelf te vertellen. 

Op 4 mei 1986, een zonnige zon-
dagmiddag, werd ik geboren in Nijmegen en 
slechts een paar uur oud betrad ik voor het 
eerst de Wijchense grond waarop ik daarna 
nog 17 jaar zou wonen. Wijchen kan men 
met vele mooie clichés omschrijven, maar 
het adjectief pittoresk zou ik jullie toch niet 
willen onthouden. Daar bracht ik een zor-
geloze basisschooltijd door en daar begon 
ik rond mijn 7e met wedstrijdzwemmen.

Op elfjarige leeftijd ging het leven zich meer 
afspelen in Nijmegen, met overgang naar 
de middelbare school, het Stedelijk Gym-
nasium Nijmegen, en een overgang naar de 
Nijmeegse zwemvereniging. In die zes jaar 
heb ik vooral gedaan wat ik op dat moment 
leuk vond om te doen: heel veel trainen en 
veel leren (in positieve zin). Gelukkig wierp 
dat zijn vruchten af met successen op nati-
onale kampioenschappen en internationale 
toernooien. 

Waar de volgende periode zou 
plaats gaan vinden was opmer-
kelijk snel beslist; er was eigen-
lijk alleen een meeloopmiddag 
voor nodig. Het oog was gevallen 
op de dubbelstudie Wiskunde en 
Informatica in Eindhoven en op 
11 september 2003 verhuisde ik 
naar mijn kamer in Stratum. Na 
het eerste jaar vond ik een dub-
bele P wel genoeg en ging verder 

met Wiskunde. Het aantal trainingsuren is 
ondertussen gedecimeerd en verdeeld over 
de voor studenten wat meer kenmerkende 
bezigheden.

In de barre weersomstandigheden van deze 
maand ben ik vooral bezig met het voorbe-
reiden van de Indiágo studiereis waaraan 
ik in februari ga deelnemen en verder kijk 
ik uit naar het verschijnen van het jaar-
boek (waarvoor alle stukjes welkom zijn!). 
Maar de wat regelmatiger terugkerende 
activiteiten, met het bekende wekelijkse 
hoogtepunt op de donderdagmiddag, zullen 
toch plaatsvinden op de achtste verdieping 
van het hoofdgebouw aan het eind van de 
gang.

Tot bij GEWIS,
Evert Roobeek

In the Spotlight
...met: Evert Roobeek

in
 th

e
 s

p
o
tlig

h
t

Infi ma
Geert: “Nieke is niet goedkoop, ze is gratis.”

Richard met de drukker aan de telefoon: “Ik vroeg me af wanneer de Supremum klaar 
ging komen?”

Lydia, voorzitter van de ACtiviteiten commissie, komt het bestuurshok binnen:
“Heeft de AC eigenlijk een postvakje?”

Tjeerd en Chris hebben het over het SD-kaartje van fotograaf Hans.
Tjeerd: “Welke Hans?...... Owh die Hans!”
Chris: “Ja! Welke Hans anders?”

Johan tijdens de borrel: “Wacht! Na de eerste fust kan er nog een tweede voorbij ko-
men.”
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Commissie-keuze-diagram

Monique Hendriks

GEWIS heeft verschillende 
commissies, want zonder 

commissies waren er geen 
activiteiten en zonder activi-
teiten zouden we alleen nog 
maar kunnen studeren. Een 
commissie is een groepje GE-
WIS-leden die samen iets or-
ganiseren, bijvoorbeeld een 
activiteit zoals poolen.

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

Het diagram werkt heel simpel. Je begint 
bovenaan en volgt de lijnen volgens de 
antwoorden of keuzes die voor jou gelden. 
Uiteindelijk kom je dan bij een commissie 
uit en dat is de commissie die ontzettend 
geschikt is voor jou. Natuurlijk is het dia-
gram maar een richtlijn. Je kunt bijvoor-
beeld ook best in het CBC als je lievelings-
kleur oranje is. Ik hoop dat het diagram 
kan helpen bij het maken van een keuze 
voor een leuke commissie.

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

Als je wil weten welke activiteiten er bin-
nenkort worden georganiseerd kun je het 
beste even in de activiteitenagenda kijken. 
Het volledige overzicht is te vinden op www.
gewis.nl/agenda. Achter in deze Supre-
mum staat ook een overzichtje.

Hier volgt een lijstje met de be-
kendste commissies van GE-
WIS. Met de daarbijbehorende 
afkortingen:

AC
Activiteiten commissie: Orga-
niseert kleine activiteiten zoals 
poolen, zwemmen en “schoen 
zetten”.

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

CBC
Computer Beheer Commissie: Beheert de 
computers van GEWIS.

JBC
Jaarboekcommissie: Maakt een jaarboek.

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

GEZEVER
Dit is de commissie die de muziek tijdens 
de borrel verzorgt.

Intro
IntroCommissie: Organiseert de intro en 
het eerstejaarsweekend.

Studiereis
Dit is de commissie die de volgende studie-
reis organiseert.

WC
Dit is de commissie die de web pagina van 
GEWIS beheert.

Supremum
De commissie die dit mooie blaadje 4 keer 
per jaar in elkaar draait. 
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GESJOUW
Organiseert een wandelweekend.

Gebikkel
Voor de echte bikkels: organiseert een bik-
kelweekend.

GEZWEM
Voor de waterratten: organiseert een zeil-
weekend.

GEZWAM
Zorgt ervoor dat het op vrijdagmiddag nog 
steeds gezellig is bij GEWIS.

GEZANG
Maakt een liederenbundel.

BOC
Gaat een nieuwe bar ontwerpen voor de 
GEWIS-ruimte.

Lustrum
Gaat een spetterend lustrum neerzetten.

Symco
Gaat een spetterend symposium organise-
ren tijdens het spetterende lustrum.

SNIC
Gaat een landelijk informatica symposium 
organiseren.

BATA
De commissie die ervoor zorgt dat onze lo-
pers van de Batavierenrace in de watten 
worden gelegd. 
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Infi ma
Nynke tegen Pieter: “Ey, er is niks lekkers meer.”
Pieter: “Hoezo? Jij bent er, en ik ben er.”

AC-besluit 808.3.0: Remko is lelijk.

Tijdens een brasavond van de AC: 
“Het bestuur kan niet zuipen. Het vorig bestuur kon niet veel anders.”

Gast van Intermate: “Het feest is daar hoor!”
Monique: “Oh, wat doet dat bier dan hier?”

Monique: “Bij en met en zo, wat zijn dat ook weer voor soort woorden?”
Chris: “Bijvallige voornaamwoorden toch?”

Bob zegt: “Ik kleren besteld heeft.”
Remko: “Heeft???”
Bob: “Nee, ik.”

Robert: “Ik snap niet hoe hij dat met zo weinig beweging doet!”
Diana: “Houd anders zijn hand eens vast.”

(mannelijk geslachtsorgaan in beeld bij een fi lm)
Sander: “Die is klein.”
Wai: “Oh ja?”

Robert: “Chinezen zijn beduidend kleiner.”
Sander: “Ja Wai is 1.50”
Robert: “Is die van Wai 1.50?”

Mini-Bob bestelt een pilsje.
Berry: “Ben je zestien?”
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Het is alweer bij-
na kerst en de 

AC heeft weer menig 
ACtiviteit georgani-
seerd. De AC heeft 
een borrel georga-
niseerd terwijl de 
bAC aan het staken 
was, hebben we een 
avondje fi lms ge-
keken en nog veel 
meer.

Filmavond
Op woensdag 12 oktober klom de AC om-
hoog het ESKafe in om daar een fi lmavond 
te houden. Nadat de beamer weer op de 
vertrouwde plaats was gepositioneerd en 
nadat men na een heel gesleutel tevreden 
was over de plaatsing van het beeld kon de 
fi lmavond om 8 uur van start gaan!

De fi lm werd gestart en het viel op dat er 
eigenlijk bijna alleen maar AC’ers aanwezig 
waren. Nou is dit bij sommige minder po-
pulaire ACtiviteiten wel eens het geval ge-
weest, maar bij de fi lmavond is dat toch een 
soort van uitzondering. Gelukkig stroom-
den even later toch wat meer GEWIS’ers 
ESKafe binnen om ook te genieten van een 
relaxte fi lmavond. De eerste fi lm, genaamd 
‘Stealth’, werd stopgezet en weer opnieuw 

begonnen zodat ieder-
een ten volste van dit 
staaltje topvermaak 
kon gaan genieten.

Even later, zo net voor 
20:45, bleken er toch 
meer mensen geïnte-
resseerd geraakt te zijn 
in de fi lmavond, omdat 
het toch mogelijk was 

om in ESKafe Champion League voetbal 
te kijken. Het zaaltje naast de fi lmkamer 
vulde zich met een hoop voetbalfans die de 
wedstrijd tussen Ajax en FC Thun wel wil-
den zien. Na enkele biertjes klonken al snel 
“Ow schele kutscheids!!”, “Komt dat schot!” 
en “FC Thun kan echt niet voetballen!”. Na-
dat werd uitgevonden dat de sponsor van 
Thun “Hummel” heette, klonken er onge-
veer een uur lang woordgrapjes over wat 
er allemaal “himmoal” niet goed aan Thun 
was. Ook ving ik kreten op in de trend van: 
“Ajax maakt Thun echt himmoal in, kun-
nen we morgen eens zien hoe Milaan dat 
met PSV doet”. Dus aangezien gisteren de 
wedstrijd thuis bij  PSV was en AC Milaan 
verloor, kan ik met gerust hart zeggen dat 
dat niet himmoal het geval was.

Maar al de voetbalpraat terzijde, want de 
fi lmavond ging na het voetbal vrolijk ver-

der met de fi lm Demolition man. 
Deze fi lm vol van emotie, intri-
ges en intelligente plottwists, 
voldeed precies aan de wensen 
van de gesofi sticeerde en eru-
diete GEWIS’ers die aanwezig 
waren. Menig technology assess-
ment rapport zou verbleken bij 
de prAChtige inschatting van de 
toekomst die deze fi lm leverde. 
Toen de leden van het dispuut 
In Vino Veritas de zaal betraden, 
besloten ze dat deze fi lm van 
hoog niveau toch te min voor 
hen was. De oplossing voor dit 
probleem was simpel; zij zetten 
de fi lmavond voort aan de bar 
waar het bier goedkoop vloeide.

Activiteiten Commissie
Bob Kubista en Martijn Wijffelaars
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Tegen het einde van de fi lmavond werd er 
nog een fi lm uitgezocht door de wakkere 
overblijvers: Vet Hard. Dit was serieus een 
gave en lompe fi lm die precies geschikt was 
voor dat moment!

Nou heb ik voor dit artikeltje natuurlijk 
mijn research gedaan en de fi lms die we 
bekeken hebben nog even onder de loep 
genomen en er viel mij een eigenaardigheid 
op. Normaal is er een duidelijk monotoon 
dalende functie op te stellen over de kwali-
teit van de fi lms; de laatste fi lm is meestal 
de allerslechtste. Echter deze keer begon 
het met Stealth die een 4,5 kreeg op IMDB, 
daarna kwam Demolition Man met 6,1 en 
we eindigden met Vet Hard, die 6,7 kreeg! 
Deze schokkende ontdekking doet mij ho-
pen dat we volgend jaar weer traditioneel 
met een heel, echt een heel slechte fi lm 
moeten eindigen.

Karten
Woensdag is de dag van de kinderfeestjes 
en dat was woensdag 9 november goed te 
merken op de kartbaan. Toen we er aan 
kwamen waren er veel kindjes (ja, wij ook) 
die gingen karten. Het duurde daarom 
een tijdje voordat we de baan op mochten, 
maar ondertussen hadden we dus ruim de 
tijd om een drankje en wat eten tot ons te 
nemen. Dit hebben we dan ook gedaan.

Omdat er veel kindjes aanwezig waren, had-
den ze bij de kartbaan 
ook dvd’s van roadrun-
ner aanstaan waar we 
ons dan ook een tijdje 
mee vermaakt hebben. 

Nadat iedereen uitge-
keken, gedronken en 
gegeten was, gingen we 
eindelijk de baan op om 
ons eens lekker in een 
stel karts te vermaken. 
Al snel barstte de strijd 
los om de snelste tijd 
neer te zetten. In het 
begin was de snelste 
tijd voortdurend aan 
het veranderen, maar 
uiteindelijk ging het 
steeds meer gelijk op.

Uiteindelijk kwamen er toch drie podium 
plaatsen uit, allemaal eerste jaars (als ik 
me goed herinner). Ook aan het andere 
eind van het spectrum was er een verras-
sing: het was dit jaar geen vrouw die laat-
ste werd. Nee, alle vrouwen versloegen deze 
jonge man (ook een eerstejaars). Goed bezig 
zeg ik dan, bewijst maar weer dat er ook 
mannen zijn die niet kunnen rijden :) (gein-
tje) Misschien houdt de toekomst nog meer 
verrassingen in die je totaal niet verwACht. 
Maar goed, hopelijk kan de winnaar vol-
gend jaar zijn titel weer verdedigen. 

Schoenenzetten
Sinterklaas was weer eens in ons land. Tij-
dens het voorbereiden van de intro hadden 
we het erover dat GEWIS op een kinder-
dagverblijf leek, maar dan met bier. Dus 
dachten wij, de AC, dat het wel leuk zou 
zijn om bij GEWIS schoenen te knutselen 
en deze dan, helaas niet bij een openhaard, 
te zetten. Meteen vanaf het begin van de 
pauze werd er heftig geknutseld. De scha-
ren, glitters en zelfs de geurstiften werden 
tevoorschijn getoverd om een heleboel erg 
mooie schoenen in elkaar te knutselen. Ik 
heb me ook laten vertellen dat de Sint het 
erg moeilijk had om er drie uit te zoeken 
die wat extra’s verdienden. De hele pauze 
waren er velen druk bezig met inkleuren, 
plakken en knippen. Zelfs na de pauze en 
na alle colleges waren er nog genoeg bezig 
met hun schoenen, ook Frans vond tijd om 
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er een te maken. Er waren erg veel 
verschillende schoenen te vinden. Zo 
was er een schoen van de Baron, een 
aantal schoenen met een klokje erop, 
een schoen met heeeeeel veel hartjes  
en nog meer. 

Toen de Sint ‘s nachts door de niet be-
staande schoorsteen bij GEWIS langs-
kwam, zag hij de schoenen staan en 
vond het erg leuk wat iedereen gedaan 
had. Daarom had hij de schoenen ook 
rijkelijk gevuld met snoepgoed en hij 
vond er drie zelfs zo mooi dat hij ze 
wat extra had gegeven. Hopelijk vindt 
iedereen de cadeau’s leuk en hebben 
ze er veel plezier mee.

AC borrel
De dag nadat iedereen aan zijn of 
haar schoenen had geknutseld was 
het tijd voor een borrel, maar aan-
gezien de bAC aan het staken was 
vanwegen Henk het bierfl esje, werd 
de AC gevraagd om deze borrel dan 
maar te ‘organiseren’. Terwijl de bAC 
ergens op de TU zwierf (en Roel zijn 
glas aan het leegdrinken was) stond 
de AC achter de bar. Zelfs Henk vond het 
erg leuk achter de bar, zo leuk zelfs dat 
hij een oranje masker had opgedaan. Deze 
ouwe lullenborrel was tevens het begin van 
het tafelvoetbal toernooi. Een spannend 
toernooi omdat iedereen uit elke poule een 
kans heeft om in de poule te winnen (behal-
ve ouder en wijzer). De borrel was, ondanks 
de afwezigheid van de bAC, toch erg gezellig 
en het bier vloeide rijkelijk. Een bAC’er wil-
de wel snel weg gaan nadat hij zijn glas leeg 

had gedronken, maar zelfs dat duurde tot 
het eind van de borrel, zo gezellig was het. 
Ondanks dat er veel bAC’ers weg waren, 
konden we nog wedstrijden spelen. Twee 
dames teams uit poule C moesten tegen 
elkaar, wat een leuke wedstrijd opleverde. 
Het was aan het eind ook spannend, met 
een eindstand van 5-4. Kijken wat de rest 
van de wedstrijden zal opleveren, zou het 
ook zo spannend zijn?
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Infi ma
De eerste regel van een spam-mailtje:
“We will mail to you despite which part of the earth you are at”

Tijdens het spelen van een kennisquiz komt de volgende vraag voorbij:
“Heeft een mier 3, 5 of 7 neuzen?”
Rombout: “Het zal wel 3 zijn, want de meeste dieren die ik ken hebben er 3.”

Rob van Esch: “Met bier op zien vrouwen er toch beter uit, want dan komen ze aanlopen 
en dan denk ik “die is knap”, maar daarna denk ik “oh nee, toch lelijk, want die ken 
ik.”
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Mijn onderzoek vindt plaats 
op twee gebieden. Ik ben 

lid van de expertisegroep Vi-
sualisatie onder leiding van 
Jack van Wijk. Wij houden ons 
vooral bezig met de visualisa-
tie van grote hoeveelheden in-
formatie, meest niet-numerie-
ke data. De laatste tijd doen 
we veel aan programmavisua-
lisatie: het visueel toeganke-
lijk maken van software. 

Een groot softwareproject bevat een enorme 
hoop data, waar allerlei structuur in zit of 
in is aan te brengen. Visualisatie van die 
structuren kan enorm helpen bij het ana-
lyseren en beheren van die data. En dan 
gaat het niet alleen om de code zelf, maar 
ook andere informatie zoals version control 
gegevens (de versies van een fi le met au-
teurs en inchecktijd kunnen voor een pro-
jectmanager een interessant beeld oplever-
en; afstudeerder Marc Ramachers is daar 
momenteel mee bezig). 

Heel andere plaatjes krijg je als je de execu-
tie zelf gaat visualiseren. Je probeert dan pa-
tronen te laten zien in het (aanroep)gedrag 
van objecten of klassen tijdens verschil-
lende fasen van de executie (afstudeerwerk 
van Pieter Deelen).

Verder doe ik onderzoek op het gebied van 
de theoretische informatica. Ik ben gepro-
moveerd op de semantiek van Statecharts 
(voorloper van de State Diagrams uit UML), 
maar toen die groep personeel uitdunde 
ben ik overgestapt naar de graphics groep. 
In mijn nieuwe omgeving werd veel gedaan 
aan objectgeoriënteerd programmeren: zo 
werd er een animatie/interactie-systeem 
ontwikkeld, compleet met een object-
georiënteerde programmeertaal en wat we 
nu een virtual machine zouden noemen. 
Toen werd mijn theoretische belangstel-
ling weer geprikkeld, want er bleek op het 
gebied van correctheid van OO-program-
ma’s eigenlijk heel weinig gedaan te zijn. 
In de begintijd waren er wat fundamenten 

gelegd, maar daarna waren de 
theoretici snel verder gegaan 
met dingen die ze diepzinniger  
vonden. Maar het bleek dat wat 
er was aan bewijssystemen ei-
genlijk niet geschikt waren voor 
de manier waarop OO-program-
ma’s ontwikkeld worden. Daar-
bij probeer je afhankelijkheden 
tussen klassen te verwijderen, 
maar als je het correctheidsbe-
wijs wil geven, komen die al die 

afhankelijkheden weer terug. Met Ruurd 
Kuiper, Erik Luit en promovendus Ronald 
Middelkoop werken we nu aan een bewi-
jssysteem dat onafhankelijkheden wel in-
tact laat.

Hoewel deze twee onderzoeksrichtingen, 
programmavisualisatie en bewijssystemen, 
erg verschillend lijken komen ze bij elkaar 
in het werk dat ik voor LaQuSo doe. Samen 
met o.a. Alexander Serebrenik hebben we 
een stuk software geanalyseerd op stabili-
tiet. Visualisatietechnieken spelen dan een 
belangrijke rol, maar we hebben ook een 
tool gebruikt om stukjes correctheid te be-
wijzen. Juist doordat die benaderingen zo 
verschillend zijn, kun je een betere analyse 
maken. Dat is fascinerend.

Kees Huizing
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Visualisatie en meer
Kees Huizing
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Zoals je misschien wel 
weet is het bij OGO 2.3 

de bedoeling dat er met een 
groep van 6 studenten een 
computergame in elkaar ge-
sleuteld wordt. 

In dit stukje wil ik je graag laten 
zien wat er dit jaar voor een crea-
tieve uitspattingen, eh, uitgespat 
zijn. Als je misschien eerstejaars 
of tweedejaars student bent, kun je ook 
een aardige indruk opdoen van wat jou te 
wachten staat.

Het mooie van de opdracht is dat deze in 
één zin te beschrijven is: Bedenk, speci-
fi ceer, ontwerp en implementeer een 3D-
computergame (a) die met meerdere spelers 
over een netwerk gespeeld kan worden (b) 
en leuk is om te spelen (c). De zinsdelen 
bij de letters a, b en c verdienen nog wat 
verduidelijking.

a) De game wordt geïmplementeerd in 
Delphi en OpenGL. Een groep mocht af-

wijken van de gegeven program-
meertaal maar dit werd niet aan-
geraden. Om af te mogen wijken 
was toestemming van de project-
coördinatie vereist en moesten 
alle groepsleden het hiermee 
eens zijn.

b) Het is de bedoeling dat het 
spel volledig gedistribueerd over 
het netwerk gespeeld wordt. Dit 

houdt in dat alle clients gelijkwaardig zijn 
en er dus geen server is. Als de host (client 
die het spel geïnitieerd heeft) wegvalt, moet 
het spel verder gespeeld kunnen worden.

c) Dit jaar was het de bedoeling dat het spel 
iets te maken had met het verzamelen van 
voedsel. Een vereiste is dat het spel leuk is 
om te spelen. Bij de Supremum vonden we 
dat een nogal subjectieve eis en besloten 
we eens te testen of de spellen inderdaad 
wel zo leuk zijn om te spelen!

De spellen kunnen gedownload worden van 
www.gewis.nl/supremum.

OGO 2.3 Spellenreview
Ivo van der Linden

Orginaliteit 7 Gameplay 7 Graphics 6 Audio 5 Replay 6

Ballonknaller

Ondergetekende was zelf lid van de groep 
die Ballonknaller ontwikkeld heeft, dus 
waarschijnlijk is het iets minder goed ge-
steld met de objectiviteit van de review van 
deze game.

In Ballonknaller is het de bedoeling 
dat de spelers, als halfgoden, offers 
veiligstellen voor hun god. Tegen-
woordig wordt namelijk voedsel geofferd 
door dit aan heliumballonnen te binden. 
Door met pijl-en-boog de ballonnen van de 
tegenpartij neer te schieten, gaat het hu-
meur van die god achteruit. Zodra dit tot 
een dieptepunt gedaald is, is deze speler (of 
spelers, als meerdere spelers voor dezelfde 
god werken) af. Het spel werkt dus volgens 
het Last-Man-Standing principe.

De makers hebben in ieder geval goed hun 
best gedaan een origineel spel te verzinnen. 
Het blijkt één van de origineelste spellen 
van dit jaar te zijn. Met de grafi sche kwa-

liteit van dit spel is het echter wat 
minder gesteld. Door het grote aantal 
ballonnen in beeld (op het speelveld), 
zien de ballonnen er nogal hoekig uit. 
Dit was nodig om de performance op 

de NEC P520’s acceptabel te houden.

Het geluid van een knallende ballon komt 
geloofwaardig uit je speakers maar er is 
helaas geen achtergrondmuziek. Ondanks 
de simpele regels van de game is deze best 
verslavend.

6,2
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In deze game wordt in twee teams (rood en 
blauw) gestreden om een appel. Zoals de 
naam al doet vermoeden heeft deze game 
een aantal overeenkomsten met het 
welbekende “Capture the Flag”. Zo 
is het spel een First Person Shooter. 
Er bevind zich echter maar één ap-
pel op het speelveld, welke terugge-
bracht moet worden naar de eigen basis, 
zodat een punt gescoord wordt.

Ondanks het feit dat het spelprincipe je be-
kend in de oren zal klinken, zijn er wel een 

Capture the Apple

aantal originele elementen verwerkt in de 
game. Zo zijn de spelers op het ene team 
een frietzak en op het andere team een ba-

naan. De gebruikte wapens zijn erg 
kleurig en het speelveld is goed ont-
worpen met o.a. hoogteverschil.

De sterfanimatie van de spelers is 
erg goed gedaan. De polygonen (driehoek-
jes waaruit 3D-modellen opgebouwd zijn) 
splitsen en vormen een soort spiraal waar-
na deze oplossen in de lucht. Het ziet er erg 
indrukwekkend uit.

Orginaliteit 6 Gameplay 7 Graphics 6 Audio 9 Replay 6

The Wicked Food Racers

The Wicked Food Racers (WFR) is dui-
delijk gebaseerd op meerdere bestaande 
racespelletjes, waarvan Mario Kart 
waarschijnlijk de oudste is. Op een 
circuit wordt gestreden om de eer-
ste plek, waarbij gebruik gemaakt 
kan worden van bananenschillen, 
Spaanse pepers, paddo’s en uiteraard onze 
meest geliefde vloeistof, bier.

De circuits zien er simpel, maar wel vrolijk 
uit. Alleraardigst is dat, in tegenstelling tot 

de meeste andere games van dit jaar, deze 
game de mogelijkheid biedt te kiezen uit 

verschillende speelvelden (circuits) 
en dat deze zelfs, met de bijgeleverde 
track-editor, zelf gebouwd kunnen 
worden!

De besturing van de voertuigen voelt, waar-
schijnlijk expres, erg slipperig aan. Er is 
dan ook behoorlijk wat oefening voor nodig 
voordat een rondje soepeltjes afgelegd kan 
worden.

Orginaliteit 4 Gameplay 5 Graphics 5 Audio 0 Replay 3

The Ants from Mars, Mercury and the Moon

In AMMM is het de bedoeling dat de spelers 
in UFO’s de immer verboden Auto Drop 
snoepjes verzamelen. Van een enkel 
autootje kunnen vele mieren op bij-
voorbeeld Mars een hele poos leven. 
De autootjes zijn echter schaars en 
dus barst de strijd los.

De lange titel verbergt een spelletje wat ei-
genlijk verdacht leuk is om te spelen. De 
besturing van de UFO’s functioneert zoals 
je zou verwachten (hoewel ik nooit iemand 
ben tegengekomen die mij uitgelegd heeft 

hoe UFO’s daadwerkelijk vliegen). Tijdens 
het rondvliegen in de ruimte moet je ech-

ter wel opletten dat je op het (soms 
smalle) speelveld blijft staan, want 
om een of andere reden die ik niet 
ken, is er wel degelijk zwaartekracht 
aanwezig in deze game.

Met behulp van lasers kan de speler ervoor 
zorgen dat andere UFO’s hun vracht verlie-
zen. Met schilden (donuts) kan een speler 
dit voorkomen. Dit vond ik één van de ori-
ginelere games.

Orginaliteit 9 Gameplay 8 Graphics 8 Audio 7 Replay 8
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Arctic Nethunt

Orginaliteit 8 Gameplay 6 Graphics 8 Audio 6 Replay 5

Omdat de testers niet de beschikking had-
den tot een gebruikershandleiding, 
tastten zij in het duister wat betreft 
het doel van deze game. Het lijkt erop 
dat het de bedoeling is dat de spelers 
als pinguïns vissen, die verspreid 
over het speelveld liggen, verzamelen en 
deze terugbrengen naar een verzamelpunt. 
Het is echter niet duidelijk of de spelers el-
kaar kunnen hinderen.

De game lijkt vele instelbare opties te heb-
ben en aardig wat speelvelden waar-
uit gekozen kan worden. De speel-
velden verschillen onder andere in 
waterniveau. Pinguïns kunnen na-
melijk, naast het lopen over land 

(ijs), in het water zwemmen.

Need for Food

In Need for Food zitten de spelers in een 
soort tankachtig autootje. Op een speelveld 
met gras, zand en asfalt (met verschillende 
topsnelheden) is het de bedoeling dat de 
spelers junk food, fruit, snoepgoed, 
non-alcoholische drank, bier en 
sterke drank verzamelen. Door val-
len (o.a. appelbommen en mijnen) te 
zetten wordt het lastiger het speel-
veld veilig te betreden. Met de power-ups 
onzichtbaarheid en armour kunnen spelers 
zich verdedigen tegen het enige aanwezige 
wapen in het spel, een dikke bazooka.

Over de graphics valt niet veel bijzonders te 
vertellen, maar over het geluid echter wel. 

Overduidelijk geïnspireerd door de GTA-se-
rie, is het mogelijk om in de auto naar de 
radio te luisteren en dan ook van radiosta-
tion te wisselen. Een mooie functie.

Net als WFR is het ook in N4F moge-
lijk om zelf een speelveld te ontwer-
pen, met behulp van de bijgeleverde 
map-editor. Onder het motto “Give 

someone a game and he’ll play it for a day. 
Make the game mod-able and he will play it 
for a life-time” hebben de makers van N4F 
hun best gedaan om hun game zo mod-
able mogelijk te maken.

Orginaliteit 4 Gameplay 5 Graphics 5 Audio 8 Replay 5

5,4

6,6

o
n
d
e
rw

ij
s

‘The Ants from Mars, 
Mercury and the Moon’



38.2

21

Fruitwars
The last, but certainly not the least. Deze 
game is door de testers beoordeeld als de 
beste van dit jaar. Ons vermoeden is dan 
ook dat er door mensen met iets teveel vrije 
tijd aan gewerkt is.

In FruitWars ben je een sterretje, dat 
kan lopen, uiteraard. De banaan in je 
linkerhand kun je gebruiken als boe-
merang om je tegenspelers tijdelijk te 
laten duizelen. De testers waren het over 
eens dat een banaan tegen je hoofd waar-
schijnlijk best pijn kan doen. Je rechter-
hand gebruik je om fruit op te rapen. Dit 
fruit moet je dan in het fruitmandje van 
jouw kleur gooien.
De graphics van deze game zijn waanzinnig 
mooi. Het eiland waarop fruit verzameld 

wordt ziet er paradijselijk uit en de anima-
ties van de sterretjes zijn mooi gedaan. Ook 
in de geluidseffecten moet de nodige tijd ge-
stopt zijn. Mooi detail is dat je net als in de 

meeste First/Third Person Shooters 
kunt ‘strafen’ (zijwaarts lopen) en 
ook kan ‘dodgen’ (aan de kant sprin-
gen). Deze functies dragen zeker bij 
aan het speelplezier.

Het enige minpunt vind ik de originaliteit. 
Deze spelstructuur (voedsel halen, ergens 
dumpen) is namelijk de meest logische 
bij het lezen van de opdrachtbeschrijving 
(“voedsel verzamelen”). Het is jammer dat 
de groep niet een origineler spelconcept 
heeft bedacht. Dit minpunt geldt echter 
ook voor Arctic Nethunt en AMMM.

Orginaliteit 9 Gameplay 9 Graphics 9 Audio 6 Replay 9
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Really cool, dat zou het 
nieuwe Windows Vista 

moeten gaan zijn. Tenminste 
als we afgaan op hetgeen het 
marketing apparaat van Mi-
crosoft ons vertelt. Op zich 
mag dat ook wel als je ziet 
hoe lang ze bij Microsoft al 
bezig zijn met de ontwikke-
ling van dit product wat tot 
voor kort nog de codenaam 
“Longhorn” droeg. De releasedatum is 
al minstens zo vaak veranderd als dat 
er geplande revolutionaire features 
zijn geschrapt om soms later toch 
weer toegevoegd te worden.

Omdat ik inhoudelijk weinig over dit nieuwe 
besturingssysteem wist was ik, nieuwsgie-
rig als ik ben, uitermate verheugd toen ik 
vernam dat er voor GEWIS een heuse bor-
rellezing door Microsoft gehouden zou gaan 
worden. Het mooie van zo’n 
borrellezing is natuurlijk 
bovendien dat als de lezing 
niet bijster boeiend bleek, 
er in ieder geval gratis bier 
wordt getapt na afl oop. Op 
7 december jongstleden was 
het dan zo ver. Enkele heren 
van Microsoft zouden ons 
GEWISsers gaan inwijden 
in de wereld die Windows 
Vista heet. Bij gebrek aan 
vice-voorzitter toog ik aldus 
met de camera in de aanslag 
richting auditorium 13. Na 
wat logistieke problemen, 
indirect veroorzaakt door 
het toekomstige parkeerbe-
leid van de TU/e, hadden alle sprekers het 
auditorium dan toch bereikt en kon de boel 
beginnen. 

Omdat er enkele buitenlandse master stu-
denten aanwezig waren schakelde de eer-
ste spreker op verzoek vlot over op engels, 
zodat alle aanwezigen de boel goed kon-
den volgen. Dit werd zeer gewaardeerd en 
zo blijkt maar weer eens dat het zeer ze-

ker loont om naar je gebruikers 
te luisteren, iets wat niet altijd 
Microsofts sterkste kant is ge-
weest. Let wel, niet altijd, want 
de laatste jaren is dit zeker ver-
beterd. Waar Microsoft wel altijd 
goed in is geweest en nog altijd 
in excelleert is het enthousiast 
presenteren en demonstreren 
van hun producten. Een niets 
vermoedende voorbijganger zou 

wellicht in de veronderstelling kunnen ge-
raken dat het hier ging om de presentatie 
van de nieuwste vrieskist van Miele, ge-
zien het aantal keer dat de spreker zich de 
term “really cool” liet ontvallen. Nou moet 
ik eerlijk toegeven dat ik bij het zien van 
een aantal van de nieuwigheidjes in Vista 
mezelf toch ook wel betrapte op een aan-
tal niet hardop uitgesproken uitroepen 
van verbazing. En dan gaat het niet eens 
over de stortvloed aan eye candy die deze 

nieuwe telg uit de Windows 
familie met zich meebrengt. 
Transparante titelbalken, 
in 3D door openstaande 
documenten en program-
ma schermen bladeren, de 
verkleinde, maar actieve 
weergave van programma-
inhoud in het alt-tab menu 
en nog veel meer. 

Naast al deze toch wel erg 
fancy dingetjes werden er 
ook nog een aantal andere 
opvallende vernieuwingen 
gedemonstreerd. Zo wordt 
het een stuk makkelijker 
om uit veiligheids oogpunt 

als gebruiker met beperkte rechten te wer-
ken en op de momenten dat het nodig is 
toch even je beheerderrechten in te zetten 
door simpelweg je wachtwoord in te voe-
ren op het moment dat beheerderrechten 
vereist zijn. Daarnaast is de Microsoft anti-
spyware software Vista geïntegreerd en zijn 
de mogelijkheden om als ouder beperkin-
gen op te leggen aan wat je kinderen op de 
computer kunnen sterk uitgebreid. 

Windows Vista, really cool!?
Frank Vlamings
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Verder is het fenomeen “desktop search” 
door het hele systeem verweven. Je kunt 
vrijwel overal in zoeken en elke verzame-
ling bestanden op allerlei aspecten sorte-
ren, groeperen en fi ltreren. Dit alles mede 
aan de hand van metadata die bij onder 
andere het opslaan van bestanden aan 
deze bestanden wordt toegevoegd. En dan 
is het nieuwe bestandssysteem WinFS dat 
oorspronkelijk voor Longhorn/Vista be-
doeld was en dat speciaal voor dergelijke 
mogelijkheden is ontworpen nog uitgesteld 
om in een later stadium uitgebracht te wor-
den. Op zich is het maar goed ook dat Vista 
dergelijke inhoudelijke vernieuwingen met 
zich mee brengt en niet enkel 
een visueel hoogstandje is. 
Veel van de genoemde nieuwe 
grafi sche mogelijkheden ma-
ken namelijk voor het eerst in 
de geschiedenis van Windows 
gebruik van de enorme reken-
kracht die moderne videokaar-
ten leveren. En dat is op zich 
natuurlijk een mooi iets, maar 
dan moet je wel maar even de 
beschikking hebben over een 
state of the art videokaart. De 
systeemeisen voor Vista zijn 
dan ook niet mis indien je wilt genieten van 
alle visuele uitspattingen. Gelukkig voor 
ons studenten kan dat natuurlijk allemaal 
worden uitgeschakeld en kunnen we in de 
loop van komend jaar ook op onze laptops 
waarschijnlijk wel gebruik gaan maken van 
dit besturingssysteem.

Na dit haast euforische verhaal dat vooral 
bedoeld is voor eindgebruikers van Win-
dows Vista ging een tweede spreker nader 
in op het ontwikkelen van software voor 
Windows Vista. Dit verhaal draaide vooral 
om het zogenaamde WinFX. Een nieuwe 
Application Programming Interface (API) 
die de Win32 API zal gaan vervangen. Even 
ter verduidelijking: een API is een laag op 
het besturingssysteem die het mogelijk 
maakt voor programma’s om allerlei func-
ties van het besturingssysteem aan te spre-
ken. Deze laag bepaald in belangrijke mate 
wat je allemaal kunt implementeren. Met 
name op het gebied van de user interface is 
de beschikbare API een belangrijke factor. 
Uit het verhaal en enkele demonstraties 

bleek dat de mogelijkheden door WinFX 
schier eindeloos worden. User interfaces 
kunnen gedefi nieerd worden in XML en 
dat heeft twee grote voordelen. Ten eerste 
maakt dat het mogelijk om een user inter-
face te ontwerpen zonder programma code 
te schrijven. Daardoor kunnen mensen die 
verstand hebben van het ontwerpen van 
grafi sche user interfaces, maar geen ver-
stand hebben van programmeren, veel be-
ter betrokken worden bij het ontwikkelen 
van software, wat de kwaliteit natuurlijk 
zeer ten goede komt. 

Daarnaast maakt deze manier van defi -
niëren een eindeloze mate van 
combineren mogelijk. Zonder 
beperkt te worden door de API, 
wat met de Win32 API anders 
was, kunnen praktisch alle 
soorten elementen met elkaar 
gecombineerd worden. En ook 
hier komt weer duidelijk terug 
dat het besturingssysteem ge-
bruik gaat maken van de mo-
gelijkheden van moderne video-
kaarten, waar dat voorheen was 
voorbehouden aan spelletjes, 
die er dan ook altijd veel gelikter 

uit zagen. Refl ecties, animaties, schadu-
wen en lichteffecten, je kan het zo gek niet 
noemen of het is mogelijk met WinFX en 
dat alles zonder dat je daar zelf de moeite 
voor moet doen die je nu zou moeten doen 
om dergelijke effecten te realiseren.

Nog lichtelijk verdoofd door de ongekende 
mogelijkheden van Windows Vista togen 
we na de lezing richting de GEWIS ruimte 
alwaar de sfeerverlichting al brandde en de 
tap al open was. Al snel stond iedereen dan 
ook met een biertje, of iets anders, in de 
hand. Er werd nagepraat over de lezingen 
en er ontstonden boeiende gesprekken tus-
sen enkele zeer geïnteresseerde bezoekers 
en de medewerkers van Microsoft. Zoals 
ook alles kwam echter ook aan dit gebeu-
ren een eind en na een paar biertjes genut-
tigd te hebben en mijn deel van de schaal 
met borrelhapjes te hebben verorberd toog 
ik huiswaarts, nu meer dan ooit in afwach-
ting van de lancering van Windows Vista, 
want eigenlijk is het inderdaad toch wel 
really cool! 
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Dat ik na mijn studie wilde 
promoveren wist ik al 

vrij snel. Mijn master project 
van een half jaar vond ik na 
afl oop eigenlijk veel te kort 
en het onderzoekswereldje 
stond mij wel aan. Mijn afstu-
deerwerk lag in het gebied 
van wetenschappelijke visu-
alisatie en daar wilde ik ook 
wel in verder. Ondanks dat 
ik in Eindhoven ook in dat gebied kon 
gaan werken, heb ik er voor gekozen 
om wat verder dan de landsgrenzen te 
kijken. Zo ben ik aan mijn project aan 
de Vienna University of Technology 
gekomen. 

Begin juli dit jaar ging ik op zoek naar een 
promotie-project. Ik wist in welk gebied ik 
wilde gaan promoveren, dus na wat zoek-
werk naar welke universiteiten in Europa 
daar actief in zijn heb ik een spreadshot 
aan e-mails de deur uit gedaan naar di-
verse universiteiten. Wel binnen Europa, 
want promoveren duurt toch een paar jaar. 
Dat ik zo nu en dan nog even langs kan 
komen bij vrienden en familie vind ik wel 
zo prettig.

Studeren in het buitenland
Maurice Termeer

Na een hoop wachten (ik kreeg 
een aantal reacties zoals ‘ik ben 
op vakantie, probeer het over 
een paar weken nog eens’) kwam 
er eindelijk een hoopvol e-mail-
tje van de Vienna University of 
Technology. Vienna noemen wij 
Nederlanders ook wel Wenen en 
dat ligt in Oostenrijk, ik heb al 
schrikbarend veel mensen mee-
gemaakt die dat niet wisten. 

Daar hadden ze waarschijnlijk wel een pro-
ject voor me, dus ik werd uitgenodigd om 
me eens een paar weken te oriënteren en zo 
zat ik half september opeens in Wenen.

De universiteit daar is heel anders dan 
hier. Er is daar geen campus; de universi-
teitsgebouwen zijn verspreid over de stad. 
Ik heb zelf geen colleges bijgewoond, maar 
het schijnt voor te komen dat studenten de 
metro nemen als ze van het ene college naar 
het andere gaan. Dat openbaar vervoer is 
daar prima geregeld overigens en nog be-
taalbaar ook. Zelf had ik best wel eens een 
college willen volgen, maar in Oostenrijk 
hebben de studenten de hele maand au-
gustus ook nog vakantie. Mijn onderzoek 
doe ik aan het ‘Institute of Computer Grap-

hics and Algorithms’ 
en dat is een relatief 
kleine groep, ik gok 
een persoon (ja, ook 
vrouwen) of 30 (dat is 
wat ik er van gezien 
heb). Het gedeelte dat 
zich met wetenschap-
pelijke visualisatie 
bezig houdt is niet 
groter dan 8 mensen. 
Toch is het een gezel-
lige groep. 

Wat me vooral wel be-
valt is dat we regelma-
tig met de vis-groep 
(vis==visualisatie), 
inclusief professor, 
bier gaan drinken 
in het nabijgelegen 
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café. Daar is de vis-groep erg bekend en er 
hangt zelfs een ‘meistercard’ aan de muur. 
De professor wordt door alles en iedereen 
‘meister’ genoemd, ook al is hij daar zelf 
niet zo heel blij mee. Die kleine glazen van 
hier kennen ze daar niet, uitsluitend halve 
liters. Dat draagt trouwens ook een stuk 
makkelijker. Overige tradities zijn bijvoor-
beeld om elkaar met kerst een zo slecht 
mogelijk kado te geven. Om een dergelijke 
reden staat de kamer van de professor vol 
met trechters en bananen.

Dat ze een project voor me hadden bete-
kende eigenlijk dat ze het mogelijk achtte 
dat ik een goed genoeg projectvoorstel in 
elkaar draaide zodat Philips Medical Sy-
stems wel met geld op de proppen zou ko-
men. Na een paar weken werk had ik een 
mooi projectvoorstel in elkaar gedraaid en 
na wat presentatiewerk en discussiëren 
ging Philips akkoord. Ik ga onderzoek doen 
naar nieuwe manieren om gegevens van 
MRI-scanners te visualiseren, voorname-

lijk 4D data van het menselijk 
hart. Een MRI-scanner is een 
groot apparaat dat op een niet-
schadelijke manier een 3D-scan 
van iets (zoals een menselijk 
lichaam) kan maken. Daarmee 
kan een medicus dus zien wat 
je van binnen mankeert zonder 
je open te snijden. Er komt dus 
ook wat overleg met doctoren 
bij kijken, aangezien al mijn 
verzinsels natuurlijk wel nuttig 
moeten blijken. Dat het project 
in samenwerking is met PMS en 
doctoren uit Eindhoven vind ik 
wel mooi, aangezien ik dan re-
gelmatig op kosten van de uni-
versiteit even langs Eindhoven
kan komen.

Naast de universiteit is er na-
tuurlijk nog veel meer te bele-
ven in Wenen. De internationale 
ervaring die ik op wil doen, blijft 
niet beperkt tot een andere uni-
versiteit en taal. Ook de leefom-
geving is niet te vergelijken met 
die van Eindhoven. Er zijn daar 
belachelijk veel mooie gebouwen 
in de stad, zelfs de groenteboer 
op de hoek heeft een pand met 

gotische zuilen en raamdecoraties. Dat is 
af en toe best raar. Gedurende die weken 
heb ik aardig wat rondgetourd, maar dat ga 
ik niet allemaal vertellen; dan moet je zelf 
maar eens gaan kijken.

Al met al denk ik dat ik het wel uit ga hou-
den in Wenen. Tegen de tijd dat je dit leest 
ben ik al verhuisd. Als je mijn verhalen 
wilt volgen dan kan dat op mijn weblog 
 mauricetermeer.nl, maar met mijn verhui-
zen moet ik ook een nieuw onderdak voor 
mijn server vinden. Mocht hij weer online 
zijn, dan kun je ook wat foto’s vinden van 
mijn eerdere avonturen daarzo.

Groeten uit Wenen,

Maurice
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Ik bevind mij vaak in de si-
tuatie dat ik er halverwege 

een tentamen achterkom dat 
ik mijn pen aan het opeten 
ben. Dat is natuurlijk niet 
handig, want die heb ik nodig 
om aan de wereld, en dan met 
name de docent die mijn ten-
tamen zal gaan beoordelen, 
de aanwezigheid van inzicht, 
creativiteit en een sprankje 
intelligentie in mij te tonen door deze  
op papier te zetten. Maar ik doe het on-
bewust en zoals alle dingen die ik on-
bewust doe zal ook dit wel een hoger 
doel dienen. 

Is het honger naar kennis? Nah, vast niet. 
Nu ik ben opgehouden met het opeten van 
mijn overheerlijke BIC pen kom ik erachter 
dat mijn buurman ook honger heeft, alleen 
heeft hij een kauwgum meegenomen (goeie 
voorbereiding). En dan ontwaart zich voor 
mij een complete jungle van geluiden die 
mij mateloos irriteert. De een zit met zijn 
pen te klikken, de ander tikt met zijn voet. 
Een kuch verspreidt zich als een wave door 
de zaal. De enige in de zaal die stil zit, zit 
niet echt meer, hij is in slaap gevallen (tijd 
voor een andere studie?). 

De surveillanten bespreken op vrij luide 
fl uistertoon hun weekend met elkaar (gr, 
zij wel ja, terwijl ik met m’n neus in de boe-
ken opgesloten zat). En alsof dat alles nog 
niet genoeg is hoor ik boven deze symfonie 
van irritaties uit: de derde surveillante. De 
hel breekt los in mijn hoofd. Niet alleen kan 
ik me niet meer concentreren door de door 
mijn medestudenten onbedoeld geprodu-
ceerde neveneffecten van het vrijkomen van 
hun genialiteit, maar bovenal irriteer ik mij 
aan de afwezigheid van elk sprankje van 
praktisch nadenken bij de olijke tweeling 
en co die ons in de gaten moeten houden. 

Een procent van dat sprankje zou er na-
melijk al toe geleid hebben dat de olijke 
tweeling zich simultaan realiseert dat een 
weekend niet zo lang duurt en dat er voor 

een bespreking van het weekend 
om 12 uur ook nog wel tijd is (je 
moet wel wat gespreksstof bewa-
ren voor later, anders krijg je van 
die akelige stiltes die tijdens een 
tentamen juist zo gewaardeerd 
worden). En wanneer het licht 
dan eenmaal is gaan branden be-
denken ze zich vast ook wel dat 
het misschien handig is om een 
boek mee te nemen omdat 3 uur 

lang stilzitten op zich niet zo’n interessante 
bezigheid is. Misschien kunnen ze met dat 
licht dan ook meteen even de door mij zo 
gevreesde derde surveillante bijschijnen 
zodat zij in een enorm aha! moment (en die 
gun ik haar van harte) besluit om volgende 
keer geen hakschoenen aan te doen. 

Maar dat terzijde. Ik had het over pennen 
en het oraal consumeren daarvan. Uit frus-
tratie ben ik inmiddels weer aan een nieu-
we pen begonnen. Een Papermate Flexgrip 
Ultra (een aanrader voor de fi jnproever). 
De pen nadert het punt van complete on-
bruikbaarheid, maar met het vernielen 
van het schrijfobject herwin ik de kalmte 
in mijn brein. Het eten van pennen is goed 
voor je concentratievermogen, sterker nog, 
het weerhoudt mij ervan in slaap te vallen 
(als je lang stilzit, maar dan ook echt stilzit, 
raakt je Recticular Activation System inac-
tief en ga je nutteloos in de verte, of als die 
er niet is naar je blaadje, staren of kan je 
zelfs in slaap vallen). Vergeet goed slapen, 
koffi e drinken en voldoende ontspanning: 
eet pennen!

Het GEWIS model - episode 5
Monique Hendriks

Snoep vers
tandig

lang stilzitten op zich niet zo’n interessante 

Snoep vers
tandig

lang stilzitten op zich niet zo’n interessante 
bezigheid is. Misschien kunnen ze met dat 

Snoep vers
tandig

bezigheid is. Misschien kunnen ze met dat 
licht dan ook meteen even de door mij zo 

Snoep vers
tandiglicht dan ook meteen even de door mij zo 

gevreesde derde surveillante bijschijnen 

Snoep vers
tandiggevreesde derde surveillante bijschijnen 

zodat zij in een enorm aha! moment (en die 

Snoep vers
tandigzodat zij in een enorm aha! moment (en die 

gun ik haar van harte) besluit om volgende 

Snoep vers
tandiggun ik haar van harte) besluit om volgende 

keer geen hakschoenen aan te doen. 

Snoep vers
tandig

keer geen hakschoenen aan te doen. 

Snoep vers
tandig

mijn overheerlijke BIC pen kom ik erachter 

Snoep vers
tandig

mijn overheerlijke BIC pen kom ik erachter 
dat mijn buurman ook honger heeft, alleen 

Snoep vers
tandig

dat mijn buurman ook honger heeft, alleen 
heeft hij een kauwgum meegenomen (goeie 

Snoep vers
tandig

heeft hij een kauwgum meegenomen (goeie 
voorbereiding). En dan ontwaart zich voor 

Snoep vers
tandig

voorbereiding). En dan ontwaart zich voor 
mij een complete jungle van geluiden die 

Snoep vers
tandig

mij een complete jungle van geluiden die 
mij mateloos irriteert. De een zit met zijn 

Snoep vers
tandig

mij mateloos irriteert. De een zit met zijn 
pen te klikken, de ander tikt met zijn voet. 

Snoep vers
tandig

pen te klikken, de ander tikt met zijn voet. 
Een kuch verspreidt zich als een wave door 

Snoep vers
tandig

Een kuch verspreidt zich als een wave door 
de zaal. De enige in de zaal die stil zit, zit 

Snoep vers
tandig

de zaal. De enige in de zaal die stil zit, zit 
niet echt meer, hij is in slaap gevallen (tijd Snoep vers

tandig

niet echt meer, hij is in slaap gevallen (tijd 
voor een andere studie?). Snoep vers

tandig

voor een andere studie?). 

De surveillanten bespreken op vrij luide Snoep vers
tandig

De surveillanten bespreken op vrij luide Snoep vers
tandig

fl uistertoon hun weekend met elkaar (gr, 
Snoep vers

tandig

fl uistertoon hun weekend met elkaar (gr, 

Maar dat terzijde. Ik had het over pennen 

Snoep vers
tandig

Maar dat terzijde. Ik had het over pennen 
en het oraal consumeren daarvan. Uit frus-

Snoep vers
tandig

en het oraal consumeren daarvan. Uit frus-
tratie ben ik inmiddels weer aan een nieu-

Snoep vers
tandig

tratie ben ik inmiddels weer aan een nieu-
we pen begonnen. Een Papermate Flexgrip 

Snoep vers
tandig

we pen begonnen. Een Papermate Flexgrip 
Ultra (een aanrader voor de fi jnproever). 

Snoep vers
tandig

Ultra (een aanrader voor de fi jnproever). 
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De studenten zijn niet gemotiveerd, 
ze studeren maar 29 uur per week 

en het CvB is daar niet blij mee. Het 
studierendement moet omhoog. Nu is 
het CvB uitermate goed in het beden-
ken van manieren waarmee het alle-
maal goed komt… 

Ten eerste moeten natuurlijk alle studen-
ten in hokjes geduwd worden. (Dit doet het 
STU graag voor je) Het resultaat ziet er dan 
als volgt uit. 

Als eerste zijn er de snuffelaars, studenten 
die enkel op tentamen langskomen om te 
kijken hoe moeilijk het is. Hierbij wordt op-
gemerkt dat veel nakijkwerk voor docenten 
frustrerend is. Nu zou ik graag willen weten 
hoeveel tijd het kost om een leeg blaadje na 
te kijken… 

Als tweede worden de ‘no shows’ genoemd, 
die ook erg veel tijd van docenten vergen. 
Zouden ze denken dat de docent die het 
nakijkwerk verricht op zoek gaat naar het 
blaadje dat nooit ingeleverd is? Of is het 
probleem bij de ‘no shows’ dat er teveel ten-
tamens worden afgedrukt en te grote ruim-
tes worden gereserveerd? Het is natuurlijk 
de vraag hoeveel dagen voor het tentamen 
een ‘no show’ al weet dat hij een ‘no show’ 
zal worden. Je kunt je op zijn laatst vijf 
werkdagen voor het tentamen afmelden, 
terwijl ik er meestal pas twee dagen vante-
voren achterkom dat het niet gaat lukken.

Tot slot zijn er ook nog de gokkers, diege-
nen die zonder aanmelding het tentamen 
komen maken (kan dat nog?). Deze zouden 
het studierendement negatief beïnvloeden. 
Waarom bestaat dit hokje? Welke student 
ligt er niet liever in zijn bed dan een ten-
tamen te maken dat toch niet nagekeken 
wordt? Hoe kan een niet beoordeeld tenta-
men een negatieve invloed hebben op het 
studierendement?

Er zijn onverhoopt ook nog studenten die 
hun tentamens gewoon halen, hier bestaat 
natuurlijk geen hokje voor omdat zij het 

Het nieuwe plan
Beperkte herkansingsmogelijkheden

studierendement niet verlagen. Oftewel 
we verdienen geld aan deze studenten dus 
waarom zouden we nog aandacht aan hen 
besteden?

Nu de hokjes zijn bepaald moet er dus een 
manier bedacht worden om het studie-
rendement te verhogen. Hiervoor zijn er 
natuurlijk verschillende ideeën ter sprake 
gekomen, met commentaar. Uiteindelijk 
bleek de volgende strategie het populairst 
bij het CvB. Een student krijgt drie keer de 
kans om een tentamen te maken. Wel aan-
melden en niet komen opdagen geldt hier-
bij als een kans. Mocht je het na drie keer 
niet gehaald hebben, dan heb je pech. Hier-
mee verwachten ze dat de studenten alleen 
serieuze pogingen zullen ondernemen. In 
eerste instantie zullen de studenten hier 
misschien wel intrappen, totdat ze beseffen 
dat deze maatregel slechts een loos dreige-
ment is.

De grote vraag is nu, wat gebeurt er als je 
een tentamen na drie keer niet hebt ge-
haald? Als de student een vierde kans wil, 
kan hij daarvoor toestemming vragen aan 
de docent. Mag deze docent een student dan 
weigeren, zodat deze zijn diploma niet kan 
halen? Heb ik iets gemist, is het bindend 
studieadvies toch ingevoerd? Om rechtsza-
ken te voorkomen, zal elke student toch de 
mogelijkheid moeten krijgen om het vak af 
te ronden. Trek je eigen conclusie…

Wat het CvB hiermee bereikt is een hogere 
werkdruk voor de docenten (die iedere keer 
opnieuw schriftelijk toestemming moet ge-
ven aan een student die claimt zijn leven te 
beteren) en een lagere instroom vanuit het 
VWO (als je als onzeker scholiertje mag kie-
zen tussen oneindige mogelijkheden en na 
drie keer gezeur, tel uit je winst…). Al met al 
vind ik het natuurlijk een geweldig plan van 
het CvB! Heb jij hier ook een mening over, 
mail dit dan naar hetnieuweplan@gewis.
nl.  

Afzender anoniem (anders mag ik nooit 
meer voor de vierde keer tentamen doen!)
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Met de kerstvakantie in aantocht 
en lange winteravonden in het 

verschiet is hier een perfecte oplos-
sing om de verveling te doorbreken.

Net als vorige jaren hebben wij ook dit jaar 
weer ons best gedaan om de inmiddels 
klassiek geworden kerstpuzzel voor jullie 
te maken. De opzet is al jaren hetzelfde: 
Er zijn 12 categoriën, waarbij je in elke ca-
tegorie alle 15 vragen op dezelfde manier 
moet beantwoorden. Wat nou eigenlijk pre-
cies de vraag is zul je zelf moeten uitzoe-
ken, dat is de eerste helft van de puzzel. De 
namen van de categoriën zijn in elk geval 
een aanwijzing.

De puntentelling
De puntentelling blijft hetzelfde als in vo-
rige edities: voor iedere vraag is in totaal 1 
punt te verdienen. Dit punt wordt verdeeld 
onder de inzendingen die een bepaalde 
vraag goed hebben beantwoord. Dus als 
bij vraag A6 3 mensen een goed antwoord 
vinden krijgen die 3 mensen (of groepen, 
hoe meer zielen....) elk 1/3 punt erbij. In 
totaal zijn er 180 vragen te beantwoorden, 
dus 180 punten te verdienen. Hoe deze ver-
deeld gaan worden hangt echter helemaal 
van jullie af.

De prijzen
Dit jaar zijn er wederom 10 prijzen te ver-
delen. Vorig jaar waren er slechts 9 inzen-
dingen, dus laat niks je tegenhouden om 
een poging te wagen. Je kunt je oplossing 
insturen tot 13 februari op het volgende 
e-mailadres: kerstpuzzel@gewis.nl. Veel 
plezier bij het maken van de puzzel en een 
fi jne vakantie toegewenst!

Kerstpuzzel 2005
Michael van Duijkeren, Wouter van der Horst, Sander Vollebregt en 

Rob van Wijk

A - Buitenbeentje
1. Gerard, Hans, Luc, Michiel, Paul
2. Peter Aerst, Andy Hug, Ernesto Hoost, 
Mark Hunt
3. Rachel, Rick, Ron, Ruthie
4. e, i, s, t
5. Centraal Afrikaanse Republiek, Mozam-
bique, Namibie, Zuid Afrika
6. A-Wing, Lambda Shuttle, TIE Fighter, 
X-Wing
7. Adam, Best, Domon, Vivian
8. Blauwtjes, Bloeddropjes, Schoenlappers, 
Witjes
9. Ellipticus, Linearis, Ovalis, Sinuatus
10. bmp, gif, jpg, png
11. Yttrium, Techneticum, Zilver, Anti-
moon
12. Legolas, Londo, Spock, Yoda
13. New Jersey, Pennsylvania, Tennessee, 
Virginia
14. Arabisch, Chinees, Engels, Hindi
15. 73, 83, 86, 93

B - Succes
1. J, A, S, O, ..
2. Cl-, Na2+, SO4 2-, MG2+, ..
3. 46157, 65567, 44131, 69109, ..
4. Marco Pantani, Marco Pantani, Marco 
Pantani, Lance Armstrong, ..
5. 400.000, 200.000, 100.000, 75.000, ..
6. Brazilie, Argentinie, Peru, Colombia, ..
7. Sol, Proxima Centauri, Alpha Centauri 
AB, Barnard’s Star, ..
8. Londen, Parijs, Londen, Parijs, ..
9. Olsztyn, Sowalki, Bydgoszcz, Bialystok, 
..
10. Leoni Jansen, Robert ten Brink, Birgit 
Gantzert, Frank du Mosch, ..
11. Helium, Waterstof, Neon, Fluor, ..
12. De, van, een, en, ..
13. 1, 6, 1, 8, ..
14. Willem-Alexander, Amalia, Alexia, Con-
stantijn, ..
15. Bloed, kikkers, luizen, vliegen, ..
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C - De lijst van Schindler
 1. Guerra de los mundos
 2. The good years are over
 3. Het
 4. Eine Sehr Lange Verpfl ichtung
 5. La société
 6. O sexto sentido
 7. Слон
 8. άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας 
και άνοιξη
 9. Otto e mezzo
10. Vur un por euros derbe
11. 
12. Wilde aardbeien
13. Den Syvende Lukke
14. Vene
15. Saba

D - Kromme
 1. Italie - Brazilie
 2. Bejaarden uit de Meijerij
 3. Wat een zware verdediging!
 4. Bij nader inzien valt de benjamin af
 5. Agrarisch geld
 6. Niet scherp in Belgie
 7. Victory after the Godfather!
 8. Amputerend koekje
 9. Roofdier tussen de bomen
10. Gespiesde Maagd
11. De ongedraaide profeet
12. Laat de loodgieter ‘t lijmen
13. Religieus bod
14. Schitterende spelleiding!
15. Jouw stem is echt smerig laag!

E - Aladdin
 1. Queen Sarabi 
 2. Princeton
 3. The Engineer
 4. Utterson
 5. Fidel
 6. Boq
 7. Tony
 8. Sarah
 9. Chip 
10. Amos Hart
11. Bill Austin
12. Tom Collins 
13. Raoul
14. Shug Avery 
15. Yonah

F - Lichaamstemperatuur
 1. 3-4-5 driehoek
 2. Star Trek Voyager
 3. MIPS R4000
 4. 1300
 5. Scheikundige symbolen
 6. Een achttienste duiveltje
 7. Kerstpuzzel 2004
 8. 157
 9. %
10. Gerald R. Ford
11. Rubidium
12. Starcraft
13. Shakespeare
14. curie
15. A9
 
G - It takes two
 1. Kiki Dee - Earth, Wind and Fire
 2. Cliff Richard - Vanessa Williams
 3. Bob Dylan - Elvis Costello
 4. Yes - Trini Lopez
 5. Pearl Jam - Bee Gees 
 6. Dr Alban - Bon Jovi
 7. Maggie Macneal - Buck Owens
 8. Jimi Hendrix - Anita Meyer
 9. Normaal - Kenny Rogers
10. Slade - Lee Towers
11. De Dijk - Volumia
12. Wilson Philps - Santana
13. Roy Orbison - Level 42
14. Brotherhood of Men - Supertramp
15. Gerard Joling - Cats
 
H - Blokje, Blokje, Lijn
1. Karts, egels, wasbeer
2. Wit konijn, hond, politie
3. Egel, ringen, Staarten
4. Extra style, Piledriver, Artistic impres-
sion
5. Loodgieter, ladders, prinses
6. Kasteel, puzzels, dokter
7. Melange, worm, vest
8. 47, kaal, streepjescode
9. Infotron, puzzel, bal
10. Prinses, valhekken, vaasjes
11. Motor, appels, bloem
12. Springen, zwaard, schild
13. Bom, vlag, vraagteken
14. Hap, spookje, fruit
15. Graver, paraplu, atoombom
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J - 2 voor 12
 1. LT IA  ALG A
    .?...??.L...
 2. AAN O  NE NE
    B.N....B.M..
 3. ASBE ERIV  T
    ?...?..L....
 4. LM C  S LIED
    .?....?.?N..
 5.  DAL RBI  EP
    EU.O...E....
 6. OSI SR  RKET
    .?........OP
 7.  -JGERDH  EB
    .EUG........
 8.  -AR FI LHEG
    ..L..E...D..
 9. RFC I  MOU I
    .N....?T...S
10.  UE D  NT OK
    S?.....I.O.S
11. PEGR J  I  S
    ..AS..?..T.?
12. S WE E  UBDK
    .?.K.N...O..
13.  ESIL T UG-D

    ....?WI.....
14.  ARS A GN-EA
    N.J....R....
15. TUREN   E  I
    ?.?S..TU....

K - Kalverstraat
 1. Furie
 2. Cook
 3. Safari
 4. Ari
 5. Q10
 6. Nunavut
 7. Dagloner
 8. Mineur
 9. Onschuldig meisje
10. War Sun
11. Vampire tutor
12. Condottiere
13. Jeugdherberg
14. Zwijnerij
15. Ogenboon

3 4 51 2

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

I - Rebus
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L - Vlekken

1
2

4

3

8

6

9

10

13

12

1514

11

7

5
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Interview

..met: Jan de Graaf

Hoe was uw jeugd?
Die was buitengewoon plezierig. Daar kan 
ik kort over zijn. Vooral heel rustig, als je 
het met de huidige tijd vergelijkt, je had ge-
woon niet zoveel om handen. De negatieve 
kant van het tijdsgewricht van mijn jeugd 
was het wat bekrompen dorpsleven. Ieder-
een zag en wist alles van iedereen. Daar 
stond dan weer tegenover dat de samen-
leving veel meer structuur en samenhang 
had. Iedereen hoorde duidelijk bij een 
groep.

Welke opleidingen heeft u gedaan?
Ik ben begonnen op de ‘Bewaarschool’ 
zoals die toen heette en nu nog zou moeten 
heten. Na een jaar gefröbel bij de nonnen 
kwam ik op de ‘Lagere School’. Daar had je 
in die tijd nog ‘onderwijzers’. Vele daarvan 
hadden in de huidige tijd makkelijk hoog-
leraar kunnen worden! Als je als leerling 
daarvoor openstond leerden ze je erg veel. 
Mijn ouders hadden alleen lagere school. 
Het waren echter intelligente mensen die 

het belangrijk vonden dat ik ‘doorleerde’. 
Omdat ik eigenwijs was ging de vervolgop-
leiding met wat horten en stoten maar het 
liep erg goed af.

Ik was 19 jaar toen ik zowel een middel-
bare school diploma als een HTS-diploma 
elektrotechniek op zak had.
Vervolgens heb ik aan de THE een P-diplo-
ma electrotechniek behaald. Daarna was ik 
zowel mijn radiohobby als de elektrotech-
niek zat en besloot ik hier natuurkunde 
te gaan doen. Na een paar jaar kwam ik 
er dan weer achter dat ik wiskunde nog 
aantrekkelijker vond. Ik besloot alle be-
langrijke wiskundevakken extra erbij te 
doen, maar wilde niet bij natuurkunde 
weg. Daar zaten namelijk al mijn vrienden 
waarmee ik vooral stevige discussies had 
over van alles en nog wat. Zij waren bijna 
zonder uitzondering extreem-links. Die 
levensinstelling was voor mij een volstrekt 
onmogelijke omdat ik de arbeidende klasse 
van binnenuit kende en bovendien net alle 

Volledige naam:
Johannes de Graaf

Roepnaam:
Jan

Leeftijd:
63 jaar
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katholieke dogmas achter me gelaten had 
en daar geen nieuwe verzinsels voor in de 
plaats wilde.

Na mijn afstuderen ben ik gepromoveerd, 
eigenlijk op een gebied tussen natuur-
kunde en wiskunde in. Tijdens mijn promo-
tieonderzoek ben ik nog meer de wiskunde 
kant opgegaan. Na mijn promotie ben ik 
naar Engeland gegaan en heb ik een jaar 
gewerkt aan de University of Sussex bij 
Brighton. Daarna kon ik een baan krijgen 
op het Mathematisch Instituut in Groning-
en. Een betrekking bij Theoretische Natuur-
kunde had in dat stadium, wat mij betreft, 
nog wel gekund. Daar waren toen geen va-
catures.

Hoe was uw eigen studententijd?
Toen ik studeerde was ik lid van een aan-
tal studentenverenigingen. Ik was zowel 
lid van een katholieke vereniging “Sanctus 
Thomas Morus”, als van een  atheistische 
vereniging “David Hume”. In beide was ik 
heel actief.

Favoriete boek:
In mijn vak zijn er een aantal boeken die, 
kun je achteraf zeggen, mijn leven hebben 
bepaald. Dat zijn wat natuurkunde betreft 
een aantal delen van de Russische serie 
over Theoretische Natuurkunde van Lan-
dau en Lifchitz. Wat de wiskunde betreft 
was mijn jeugdfavoriet: “Functional Analy-
sis” van Yosida.

Wat betreft de schone letteren: Waar ik ei-
genlijk het meeste plezier aan heb beleefd 
is een aantal boeken van Gerard Reve. Niet 
allemaal: Het is bijna vloeken in de kerk, 
maar zijn eerste boek, De Avonden, vond 
ik ongelofelijk saai. En sommige van zijn 
latere werken roepen bij mij wat weer-
zin op. Het door mij meest bewonderde 
Reve boek is ‘Moeder en Zoon’, waarin hij 
zoveel dingen zo intelligent en met kennis 
van zaken brengt. Hij komt uit een com-
munistisch milieu, maar zelf, ik denk om 
te provoceren, is hij, openlijk homosexueel 
zijnde, rooms-katholiek geworden. In dit 
boek vertelt hij hoe hij tot deze stap is ge-
komen. Tot mijn verbazing weet hij dat op 
zo’n humoristische wijze te brengen dat ik, 
iedere keer als ik dat boek te hand neem, 

binnen enkele minuten weer zit te schater-
lachen. Het is zowel buitengewoon diepzin-
nig als hilarisch-humoristisch. Ik denk dat 
dat geldt voor de meeste van zijn boeken 
uit de zestiger en zeventiger jaren. In zijn 
latere boeken wijdt hij, misschien wel met 
een hoger doel, nogal uit over de sexuele 
bezigheden van zijn personages. Hij valt 
daarbij zeer in herhaling en dan denk ik 
‘prima, maar dat weet ik nou wel’. Maar hij 
schrijft schitterend!

Van Harry Mulisch bijvoorbeeld heb ik ook 
fl ink wat gelezen. Maar misschien was het 
beter geweest als ik hem niet als persoon 
had gekend, die man heeft een ego waar je 
voor op de loop gaat en was daarbij nog fa-
scistisch links ook.

Wat is uw favoriete fi lm?
Ik ga ieder jaar wel in Rotterdam naar het 
Filmfestival. Daar zie je in zeer korte tijd 
heel veel fi lms van allerlei herkomst. Ik zou 
er echt over na moeten denken wat mijn 
favoriete fi lm is. Ik zou wel wat oude fi lms 
kunnen noemen. Wij worden in Nederland 
nu overspoeld met Engelstalige troep, ter-
wijl er zulke schitterende oude Italiaanse, 
Franse en Zweedse fi lms zijn: Fellini, Berg-
man,... . Naar de  bioscoop ga ik eigenlijk 
heel zelden.

Luistert u veel muziek?
Ik luister heel veel muziek. Vooral toch wat 
oudere muziek, maar niet per sé. Ik was 
gisteren bij een concert van de Nederlandse 
Bach vereniging. Die deden niets van Bach, 
maar  Requiems van Giles en Fauré. Thuis 
luister ik veel Bach, maar ook oude Ital-
ianen of Duitsers. Naar popmuziek luister 
ik eigenlijk niet. Raakt me niet! Ik herinner 
me overigens wel dat als ik vroeger naar 
een feestje ging , waarvan ik wist dat de 
muziek snoeihard zou staan, ik wel eens 
een stekker meenam waarvan ik de beide 
polen had kortgesloten. Als het dan te 
gek werd stak ik die stekker ergens in het 
stopcontact. Dan ging de herrie uit en wer-
den er kaarsen aangestoken, heel gezellig. 
Natuurlijk kun je zo’n geintje maar moeilijk 
voor je  houden, dus na een tijdje ging men 
op feestjes vragen of ik mijn stekker had 
meegenomen.
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Bent u gelovig opgevoed?
Mijn ouders waren gelukkig alleen maar 
folkloristisch katholiek. Wij gingen wel elke 
zondag naar de Mis. Ik zelf vond het vooral 
allemaal erg mooi. Het Latijn, de schriftver-
halen, het rituele theater, de mystiek, de 
muziek, .......  Ik ben zelf niet dogmatisch 
atheistisch, maar ik neem graag een aantal 
stevige argumenten van  antieke fi losofen 
over, zoals: “Of God is niet Almachtig, of 
Hij is een  Schoft”. Dat soort dingen mag ik 
wel. Ik kan me wel heel goed indenken dat 
mensen steun hebben menen te hebben 
aan het geloof, maar ik denk en weet  dat  
veel mensen van mijn leeftijd, fl ink geter-
roriseerd geweest zijn door de kerk.

Gisteren is bekend geworden dat de 
minister van onderwijs wil ingrijpen 
in de tweede fase en meer ruimte 
wil maken voor “noodzakelijke ver-
dieping” en “traditionele inhoud”. 
Bent u blij?
Jazeker. Hopelijk komt er nu weer meer ech-

te wiskunde en veel minder ‘Boekhouden 
op een Grafi sche Rekenmachine’. Ook 
hoop ik dat er  meer aandacht komt voor 
taal en talen.

Wat moet er verder nog veranderen 
volgens u om de aansluiting tussen 
het VWO en de universiteit te ver-
beteren?
Beide moeten weer op niveau komen. Ik 
vind dat we ons onderwijs en onze exa-
minering moeten baseren op de intellec-
tuele bovenlaag. En niet  tentamenniveaus 
alsmaar  verlagen, zodat alle studenten  
gemakkelijk slagen. Na 2 keer voor het 
echte tentamen te zijn gezakt zouden stu-
denten, die het echte academische niveau 
niet aankunnen, aan een speciaal tenta-
men (noem het maar f-tentamen) moeten 
kunnen deelnemen. Voor het betreffende 
vak zou dan op de lijst het cijfer  “f-6” kun-
nen prijken. De faculteit ontvangt dan toch 
haar geld, iedereen krijgt een diploma en 
goede studenten worden niet benadeeld.

Infi ma
... van Jan de Graaf

“Ik houdt, met dt, van ouderwetsch, met sch, taalgebruik.”
Mattijn: “Wat zegt u?”
“Ik houdt, met dt, van ouderwetsch, met sch, taalgebruik.”
Mattijn: “Wat zegt u?”
“Ik houdt, met dt, van ouderwetsch, met sch, taalgebruik.”

“Kijk, er zijn 3 belangrijke menselijk rituele emoties, mag ik ze noemen? Vriendschap, 
geilheid en praktische overwegingen.”

“Vroeger had ik boldriehoeksverglijkingen in mijn agenda staan, tegenwoordig heeft 
men daar alleen nog maar blote vrouwen in staan.”
-- Supremum jaargang 36, nummer 1

“Het enige verschil tussen jullie en mij is dat ik beter kan doen alsof ik het snap dan 
jullie.”
-- Supremum jaargang 36, nummer 1

Ik ben niet zo dol op rekenen.
-- Supremum jaargang 29, nummer 2

“Veel technologen werken met benaderingen van pi. Voor bouwkundigen is
bijvoorbeeld pi=1 al genoeg.”
-- Supremum jaargang 27, nummer 2
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In tijden waarin bèta studen-
ten een schaarste aan het 

worden zijn, verwacht je dat 
juist op onze faculteit  aan-
dacht besteed wordt aan de 
motivatie (en dus het behou-
den) van de studenten. Op dit 
gebied valt er echter nog aar-
dig wat te leren. 

In de Bacheloropleiding Techni-
sche wiskunde wordt van de student ver-
wacht dat hij keihard werkt om de toch re-
delijk zware studie te kunnen halen. Daar 
staat tegenover dat je je dan na drie (en een 
half) jaar Bachelor of Science mag noemen, 
hetgeen een waardevolle prestatie is. Als 
student verwacht je dan ook dat zo’n mijl-
paal door de faculteit erkend wordt en dat 
daar enige aandacht aan besteed wordt. 

Echter wat blijkt, er is slechts eenmaal 
per jaar een offi ciële uitreiking van het Ba-
chelor diploma. Deze vindt plaats aan het 
begin van het collegejaar. Deze uitreiking 
bestaat uit het oplezen van de namen van 
degene die hun diploma krijgen, zodat deze 
naar voor kunnen komen om hun diploma 
op te halen.

Toch kun je op een aantal andere momen-
ten ook je diploma krijgen. Vier maal per 
jaar is er een examencommissie vergade-
ring, en dus kun je ook vier maal per jaar 
proberen je Bachelordiploma te krijgen. 
Ikzelf was door uitloop van mijn Bachelor-
project pas in september klaar, waardoor ik 
net te laat was voor de diploma-uitreiking. 
Afgelopen november was er echter weer een 
vergadering van de examencommissie. Om-
dat de offi ciële uitreiking al in oktober ge-
weest was, kon ik mijn diploma ophalen bij 
de administratie. Om mij dat mede te de-
len kreeg ik een brief thuis gestuurd waar 
mijn naam niet juist in vermeld werd. Mijn 
diploma ging ik afhalen bij de administra-
tie. Daar krijg je het vervolgens in je hand 
gedrukt.

Erg verbaasd door deze gang 
van zaken besloot ik eens te in-
formeren bij andere universitei-
ten. En wat bleek, bij sommige 
universiteiten weten ze wel hoe 
het hoort. Wanneer je daar je 
Bachelor afrondt is er een spe-
ciale zitting waar eerst iets over 
je verteld wordt door de docent 
die je bij je Bachelor eindproject 
begeleid heeft. Vervolgens krijg 

je dan pas je diploma. Dit is, lijkt mij, toch 
een stuk motiverender.

Het CvB maakt zich druk over de motivatie 
van de studenten en probeert allerlei maat-
regelen te treffen om er voor te zorgen dat 
onder andere het studierendement omhoog 
gaat, zie hiervoor elders in deze Supremum. 
Ik denk dat ook een betere motivatie be-
reikt kan worden door een actieve betrok-
ken houding van de faculteit bij haar stu-
denten. En zoals uit bovenstaande blijkt, 
kan daar nog wat verbeterd worden.

...en het Bachelordiploma
Rob van Esch
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Infi ma
Sjef: “Zonder sex geen kind hoor! Waar 
komt een kind dan vandaan?”
Tjeerd: “Heb je wel eens gehoord van 
adoptie?”

Sjors, voorzitter van Thor: “Niet op te 
boxen tegen die GEWIS-mensen, veel te 
snel, veel te slim.”

Gelezen op de Engelstalige TU/e lustrum-
site: “Go fast to www.50jaartue.nl.”

Freek over WinEdt: “Ik kan door de 
kleurtjes het bos niet meer lezen.”

Gehoord in het OGO hok tijdens de ten-
tamenweek:
“Ik neurd, jij neurd, wij zijn geneurd”

Rob’s telefoon gaat: “Ik heb een triller!”
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Als je begint met een stu-
die aan de TU Eindhoven 

heb je daar waarschijnlijk 
heel bewust voor gekozen. 
Voor Eindhoven, en niet voor 
een andere universiteit. Maar 
in drie jaar verandert er veel 
en mogelijk ook de criteria 
op grond waarvan je beslist 
waar je het liefst studeert. 
Ook kun je universiteiten 
veel beter vergelijken doordat je niet 
meer zuiver en alleen hoeft af te gaan 
op reclameslogans.

Sinds de invoering van de BaMa-struc-
tuur, waarbij de `traditionele’ opleiding is 
opgesplits in een driejarige bachelor en een 
tweejarige master, is het mogelijk om tus-
sentijds van universiteit en zelfs van studie 
te veranderen, zonder dat je dat studiever-
traging hoeft op te leveren. Er bestaat een 
zogenaamde `doorstroommatrix’ waarin je 
precies kunt afl ezen wat je mogelijkheden 
zijn.

Ben je van plan om zo’n overstap te wagen, 
maar weet je niet goed hoe je dit moet aan-
pakken, dan volgen hier een aantal tips die 
voortkomen uit mijn eigen ervaring.

Meestal krijg je je diploma pas enkele 
maanden na de examenzitting waarin je fei-
telijk slaagt voor je bacheloropleiding. Toch 
zul je je moeten inschrijven bij je nieuwe 
instelling. Gebruik hiervoor desnoods een 
(volledige) cijferlijst, te verkrijgen bij de 
studentenadministratie, en stuur later een 
kopie van je diploma. Informeer tijdig of dit 
geaccepteerd wordt.

Master in het ‘buitenland’
Jan de Kort

Houd je inschrijving bij de TU 
Eindhoven aan! Dit kost je niets 
(vraag om een `bewijs betaling 
collegeld’) maar kan veel ellende 
schelen. Je zult namelijk over als 
studiestaker behandeld worden, 
omdat de reglementen vaak nog 
niet aan de nieuwe situatie zijn 
aangepast. Denk bijvoorbeeld 
aan het servicecontract van je 
notebook en aan een eventuele 

bestuursbeurs die je is toegezegd.

Een eventueel opgelopen studievertraging 
hoeft geen reden te zijn om af te zien van 
switchen: bij de meeste masters kun je zo-
wel in januari als in september beginnen. 

Bij veel vakgroepen kun je op de website 
afstudeerverslagen downloaden en lezen. 
Daarmee krijg je een veel beter beeld van 
het onderzoeksgebied dan via de namen 
van vakken, eventueel met vage omschrij-
vingen, in bijvoorbeeld een opleidingsgids. 
Ik raad je ook aan om eens persoonlijk 
langs te gaan op de faculteit van je interes-
se en om hier en daar eens een praatje te 
maken. Zo kun je vanalles ontdekken waar 
je via een website niet achterkomt.

Helaas zul je waarschijnlijk ook een andere 
kamer moeten zoeken. Als je niet al te hoge 
eisen stelt, hoeft dat geen probleem te zijn; 
een advertentie in een plaatselijke of lande-
lijke krant levert meestal wel enkele reac-
ties op. Je kunt later eventueel nogmaals 
verhuizen als je de weg beter kent.

En hoe zit het nu met die `Delftsche’ bal-
len? Nou, dat valt reuze mee.
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Een aantal keer per 
jaar is het weer 

groot feest op de  TU/ e. 
Dan hebben we het na-
tuurlijk niet over het 
lustrum met het bijbe-
horende trendy logo. 
Integendeel, het is het 
fenomeen dat bekend 
staat onder de noemer 
‘tentamenweek’ . Hoe 
kan het eerste trimester beter worden 
afgesloten dan met twee weken vol 
met aangenaam vermaak. De ingre-
diënten voor deze mooie weken zijn 
een handvol tentamens, weinig slaap 
en veel koffi e of energydrink. Hiermee 
moet het zelfs ons lukken. 

Voorafgaand aan de tentamenweek is er een 
week die in het teken staat van inhalen. De 
docenten behandelen waar ze de afgelopen 
negen weken nog niet aan toe zijn gekomen 
en de studenten halen stof in die zij de afge-
lopen negen weken zelf nog niet hebben be-
handeld. Ook haalt de gemiddelde student 
in deze week zijn slaapachterstand ietwat 
in, met een vooruitziende blik naar de ver-
moeiende tentamenweken. Er wordt begon-
nen met leren, de koffi evoorraad wordt in-
geslagen en de traytjes energydrink vliegen 
de winkel uit. Dit alles voor die ene stof: 
3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-Purine-
2,6-dione, in de volksmond ook wel cafeïne 
genoemd. Het vergroot de leerprestaties en 
alertheid, is uit vele onderzoeken gebleken. 
Ook deze essentiële voorbereiding kunnen 
we afstrepen op onze checklist.

Als de week eenmaal begonnen is, barst het 
pas echt los. Mensen plaatsen zich mas-
saal in quarantaine en bij hoge uitzonde-
ring wordt het koffi ezetapparaat verkozen 
boven de tap. Dit alles om optimaal rende-
ment uit deze twee cruciale weken te halen. 
De dagen worden afgeteld, “hoeveel moet jij 
er nog?” klinkt alom in de wandelgangen. 
In de tentamenweek lopen de emoties uit-
een. De ene student komt juichend de zaal 
uit, in de overtuiging het gehaald te heb-

Het leed dat tentamenweek heet
Thijs Timmerman en Peter van Elsacker

ben. De ander zoekt zo 
snel mogelijk een object 
om zich eens fl ink op af 
te reageren. Wij hopen 
dat de cola-automaat 
op vloer 8 deze weken 
overleeft… Dat de tenta-
menweken zware tijden 
zijn, blijkt onder andere 
uit het feit dat er legio 
aan natentamenfeesten 

worden georganiseerd. Sommige mensen 
grijpen deze gelegenheden aan om eens 
goed te vieren dat er succes behaald is, 
anderen proberen juist hier hun verdriet 
zo snel mogelijk te vergeten. Hierna begint 
iedereen weer met een schone lei aan het 
nieuwe trimester.

Wij hebben straks tentamen en zijn in de 
overtuiging dat we het gaan halen. Uit het 
verleden is gebleken dat leren vlak voor 
een tentamen niet werkt en daarom moe-
ten we de tijd op een andere manier doden. 
De moraal van dit verhaal is voor ons ook 
nog onbekend, maar een stukje schrijven 
voor de Supremum is altijd een aangenaam 
tijdverdrijf. 

(red: Achteraf heeft Thijs het tentamen met 
een 9 gehaald en Peter met een 10 ... dat 
doen ze goed)
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Infi ma
Nynke tegen Richard: “Heb jij nog losse 
guldens, .. uhh.. euro’s.”

Rob tijdens het layouten van de Supre-
mum: “Tjeerd wat is een o met een um-
laut?”
Eefje: “Een eu”

Diederik: “Maar ik zou ook echt niet we-
ten uit welke Star Wars Spock komt.”
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De voorbereiding voor de 
studiereis van komende 

februari naar India is in volle 
gang. Om elkaar beter te le-
ren kennen en om wat meer 
te weten te komen over het 
thema van de reis, informa-
tion security, zijn inmiddels 
al een aantal lezingen en 
excursies georganiseerd. Zo 
ook op 9 november, toen een 
gezelschap van 20 studenten 
en een begeleider zich al bridgend 
naar TNO in Delft begaf.

Waarom TNO Delft vraag je jezelf misschien 
af. De vestiging van TNO in Eindhoven bev-
indt zich niet veel verder dan 200 meter van 
het hoofdgebouw af, en als je in een vlaag 
van avontuurlijkheid dan toch op zoek bent 
naar een excuus om je buiten Eindhoven 
te begeven, is de afdeling in Utrecht altijd 
nog een stuk dichterbij. De reden is echter 
simpel, we wilden naar TNO ITSEF, wat al-
leen maar in Delft gevestigd is. De ITSEF 
staat voor IT Security Evaluation Facility. 
TNO ITSEF houdt zich bezig met het testen 
en keuren van de beveiliging van producten 
zoals smartcards. Omdat deze smartcards 
veel gebruikt worden om gevoelige infor-
matie op te slaan (denk aan bankpassen) 
is het belangrijk dat deze smartcards goed 
beveiligd zijn. Fabrikanten van bijvoorbeeld 
smartcards kunnen bij TNO ITSEF aan-
kloppen om te laten testen of hun product 
wel veilig genoeg is. Als dit het geval is kan 
ITSEF een certifi caat geven waaruit blijkt 
dat het onderzochte product veilig is. Is dit 
niet het geval krijgt de klant een uitgebreid 
rapport waarin staat wat er allemaal mis is 
met het geteste product. 

Helaas voor ITSEF hebben klanten de 
neiging hun producten te verbeteren, waar-
door continue nieuwe manieren moeten 
worden bedacht om door de beveiliging te 
komen. Tijdens ons bezoek werden twee 
van deze methoden behandeld, en boven-
dien stond een bezoek aan het lab op het 
programma. De eerste lezing ging over side 

channel attacks, en in het bij-
zonder differential power ana-
lyis, en werd gehouden door 
Lex Schoonen (de ouderejaars 
onder de lezers zullen hem nog 
wel herkennen als de introcom-
missaris van het GEWIS bes-
tuur 1990-1991). Side chan-
nel attacks houden zich niet 
bezig met de wiskunde achter 
cryptografi sche algoritmen, 

maar bekijken in plaats daarvan andere 
output van het beveiligde object. Hierbij 
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het 
stoomverbruik van een smartcard. Aan 
dit stroomverbruik is namelijk af te lezen 
wat voor actie de smartcard doet, wat weer 
informatie kan opleveren over wat er op 
de smartcard staat. Het is uiteraard geen 
kwestie van wat kabeltjes met de kaart 
verbinden en vervolgens rustig afl ezen wat 
de smartcard aan het doen is, niet in de 
laatste plaats door de vele beveiligingen die 
tegenwoordig op (belangrijke) smartcards 
zitten. In plaats daarvan zijn een groot 
aantal algoritmen en trucjes nodig. Ik zal 
deze geen van allen herhalen, vooral om 
het aantal fouten in dit stukje enigszins te 
beperken. 

De tweede lezing ging over template attacks 
en werd gegeven door Eva van Niekerk, die 
eveneens gestudeerd heeft in Eindhoven 
en een paar dagen voor ons bezoek haar 
ontwerpersopleiding had afgesloten. Tem-
plate attacks kunnen weer worden gebruik 
om bijvoorbeeld smartcards mee te ontci-
jferen en zijn een vorm van side channel at-
tacks waarvoor, als de templates eenmaal 
gemaakt zijn, relatief weinig informatie 
over het stroomverbruik nodig is. De meth-
ode komt er op neer dat er van tevoren een 
aantal templates worden gemaakt die aan-
geven wat de smartcard doet bij een bepaald 
stroomverbruik. Als men vervolgens deze 
methode in de praktijk wil toepassen wordt 
gekeken bij welke template het stroomver-
bruik past. Omdat deze relatief nieuw is, is 
hij nog niet toepasbaar in de praktijk. Dit 
kan in de toekomst echter nog veranderen, 

Excursie TNO
Peter van de Ven
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vooral omdat de tegenmaatregelen 
die worden gebruikt tegen differ-
ential power analysis niet allemaal 
even effectief zijn tegen template at-
tacks.

Als laatste was er dan het bezoek 
aan het lab. Dit was iets anders 
dan wat je zou verwachten bij het 
woord lab. Mede omdat ITSEF een 
klein bedrijf is het lab niet al te 
groot, en ook het aantal mensen in 
lange witten jassen is erg beperkt. 
Wat wel opviel was de hoeveelheid 
apparaten die opgesteld stonden 
om smartcards aan te vallen. Naast 
de apparaten die nodig zijn om de 
bovengenoemde aanvallen uit te vo-
eren, stonden er ook een aantal apparaten 
die nodig zijn om de chips in de smartcards 
te ontleden om de aanvallen überhaupt uit 
te kunnen voeren. Naast meer bescherm-
ing in de vorm van betere cryptografi sche 
algoritmen en tegenmaatregelen tegen bi-
jvoorbeeld bovengenoemde aanvallen is er 
namelijk ook sprake van een fysieke besch-
erming.

Ter afsluiting nog de wijze les dat misdaad 
niet loont: voor enkele duizenden euro’s 
ben je een installatie rijker die een eenvou-
dige side channel attack kan uitvoeren. De 
beveiliging op smartcards is tegenwoordig 

echter zo goed dat met deze ‘goedkope’ op-
stelling het enkel mogelijk is om de kaart 
van de plaatselijke kopieerapparaat of 
snoepautomaat aan te vallen. Dit is niet al-
leen slecht voor je gebit, maar ook zullen de 
meeste mensen het er over eens zijn dat de 
verhouding tussen de kosten en opbreng-
sten niet bepaald gunstig genoemd kun-
nen worden. Dit beeld is ook terug te zien 
bij de beter beveiligde smartcards: hoewel 
het mogelijk is deze te breken, wegen de 
kosten maar ook de moeite hier niet teg-
enop. Het lijkt dan ook het effectiefste om 
gewoon mensen op straat te overvallen, en 
dat mede dankzij TNO!
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Infi ma
Michael Franssen: “Hebben jullie ooit gehoord van Thomas Edison? Die was heel be-
langrijk voor Eindhoven.”
Monique (zachtjes): “Ja, voor de Edisonstraat!”

Wouter van de Molengraft tijdens de SEP-eindpresentatie: 
“Tot slot de kosten van het project: 357 blikjes code, uhm... cola.”

Erik de Vinks oplossing voor het BIN-PACKING probleem:
// s1, . . . , sn in descending order
for i=1 to n do
  for j=1 to n do
    if si fi ts in binj then
      add si to binj
    end
end;
return number of used bins
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Binnen de BAr Commissie 
werd de afgelopen tijd 

niet stilgezeten. Niet alleen 
werden er weer spectaculaire 
borrels georganiseerd, ook is 
de commissie uitgebreid met 
drie nieuwe leden. De BAC is 
nog bezig met het lid maken 
van ons beste paard van stal, 
Henk. Een bloemlezing over 
deze drie onderwerpen volgt 
hier.

Twee van de meest spectaculaire borrels 
waren wel de GESCHWISTER-borrel en de 
Spaanse Borrel. De Spaanse Borrel was 
een sangriafestijn, gecombineerd met lek-
kere broodjes chorizo en tapas. De olijven 
op tafel en de Spaanse muziek op de ach-
tergrond maakten het een sfeervol geheel. 
Na de optredens van de Tuna’s en La Tu-
niña was het feest compleet. De vele uren 
aan voorbereiding, zoals broodjes smeren, 
tapas maken en sangria brouwen, waren 
het zeker waard. 

Het enige dat een stempel drukte op het 
begin van de borrel was het bier. Uit de 
tap kwam namelijk wel bier, maar dat was 
lauw. De stekker van de bierkoeling was 
er om onverklaarbare redenen uitgetrok-
ken, met desastreuze gevolgen. Iedereen 

die aan de bar kwam, dorstig en 
hunkerend naar bier, kwam van 
een koude kermis thuis. Maar 
‘elk nadeel heb ze voordeel, dat 
is logisch’! De fl esjes Corona en 
Desperados, evenals de San Mi-
guel en de sangria, vonden gre-
tig aftrek. Iedereen kwam daar-
door meteen in Spaanse sferen. 
Na een halfuurtje was de koeling 
weer volledig op temperatuur en 

kon het bier rijkelijk vloeien. 

Toch bleef het voor de BAC een raadsel 
waarom de stekker van de koeling uit het 
stopcontact was getrokken. Normaal ge-
sproken zit die stekker er altijd in en werkt 
de koeling naar behoren. Zou het een sabo-
teur zijn geweest? Of slechts een onweten-
de die een stopcontact nodig had voor een 
of ander doel? Voor de BAC blijft het gis-
sen. We houden het nu in ieder geval goed 
in de gaten, want lauw bier op een borrel is 
natuurlijk niet ideaal! 

De GESCHWISTER-borrel was een borrel 
van een heel ander kaliber. Daar domi-
neerden de niet-GEWIS-leden de ruimte. 
Het was voor hen het uitgelezen moment 
om eens te komen kijken naar de manier 
waarop wij de donderdagavond doorbren-
gen. De broers, zussen, neven, nichten 

en wannabe-broertjes kwamen 
langzaam maar zeker dichter 
bij de bar en konden zich naar 
hartelust laven aan het bier dat 
voor sommigen nog nooit zo 
goedkoop is geweest. Zij aan zij 
met hun familielid speelden veel 
GEWIS-ers een potje tafelvoet-
bal. Er werden familievetes uit-
gevochten aan de tafelvoetbalta-
fel, soms was de spanning om te 
snijden. De meesten werden op 
de foto gezet, zodat anderen later 
zoek-de-verschillen konden spe-
len. Ook de kreet “wat lijk jij op 
je broer/zus!” werd die middag 
vaak gehoord, evenals “hmh…

Een bloemlezing van de BAC
Thijs Timmerman
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jullie lijken helemaal niet op elkaar!”. Ook 
’s avonds in de stad werden nog veel broers 
en zussen gesignaleerd. Al met al kregen ze 
een avondvullend programma voorgescho-
teld. De BAC spreekt hier dan ook van een 
zeer geslaagde GESCHWISTER-borrel. 

Dat er individuen waren die een lidmaat-
schap van de BAC op het oog hadden, was 
algemeen bekend. Uit het niets verscheen 
het BAC-logo op de BAC-kast en mensen 
zonder BAC-kleding draaiden ineens bor-
rels. Deze –soms slijmerige- acties hebben 
uiteindelijk hun vruchten afgeworpen. Ik 
werd samen met Ton Godtschalk en Rob 
van Esch na een uitbundige selectiepro-
cedure toegelaten tot het domein dat BAr 
Commissie heet. De inauguratieprocedure 
doorliepen wij zeer voorspoedig. Ondertus-
sen hebben we al een aantal borrels ge-
draaid, natuurlijk met veel plezier. Onze 
bevindingen van de afgelopen borrels zijn 
te vinden op de site van de barcommis-
sie, www.barcommissie.nl, onder het kopje 
Blog. Hier is niet alleen een beschrijving 
van de afgelopen borrel te vinden, maar ook 
kan er een discussie op gang gezet worden. 
Neem gerust eens een kijkje! 

Zo gemakkelijk als de laatste drie leden bij 
de BAC mochten komen, zo moeilijk gaat 
dat met Henk. Henk is reeds een bekend 
gezicht binnen GEWIS. Niet alleen is hij 
altijd aanwezig in zijn zetel op de koelkast 
achter de bar, ook schreef hij onlangs een 
stukje in de Supremum. Als het aan de 

BAC had gelegen, was Henk 
al lang geleden geïnstal-
leerd in de commissie. Hij 
had misschien ondertus-
sen al een bestuurlijk ambt 
bekleed. Was het maar zo’n 
feest…  

Wij zullen tot het uiterste 
gaan om Henk in de BAr 
Commissie te krijgen. Voor 
ons hoort Henk er al hele-
maal bij en is hij meer dan 
volwaardig lid. Eerder over-
leg met het bestuur heeft 
nog niet het gewenste resul-
taat geleverd. We houden je 
op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen.

De kerst staat voor de deur, er wacht ie-
dereen weer een leuke tijd met lekker eten, 
feestjes en gezelligheid. De BAr Commissie 
organiseert in de nabije toekomst onder 
andere een kerstborrel en een nieuwjaars-
borrel. In 2006 staan er weer leuke speciale 
borrels in de planning, dus hou de posters, 
mailtjes en activiteitenagenda goed in de 
gaten! We wensen iedereen alvast een fi jne 
kerstvakantie en een goed begin van 2006!

Namens de BAr Commissie van GEWIS: tot 
borrels!

a
c
tiv

ite
it



42

Hello, I’m Loren Weith, a 
masters student in the 

Information Security Techno-
logy program.  I come origi-
nally from Toledo, Ohio in the 
United States, a city proba-
bly most widely known from 
Corporal Klinger’s references 
to it as his home town in the 
TV series M*A*S*H. Toledo is 
also home to the corporate 
offi ces of Owens-Illinois and Owens-
Corning Fiberglass, various auto-ma-
nufacturing plants, and is a port city 
on the Great Lakes.

My main reason for attending TU/e was the 
unique and challenging curriculum and I 
have certainly not been disappointed: the 
rigor with which topics are treated here 
is well beyond what I had hoped for.  The 
programs at home are more focused on 
understanding specifi c technologies where 
the program here is more focused on the 
underlying science and how it is applied in 
technology. Of course, that approach has 
also made my fi rst trimester a bit like drin-
king from the fi re hose but in a good way 
:-)

Happening right next to the academic side 
of life is the social side and no one seems to 
neglect it. I’ve had the good fortune to meet 
a lot of new friends since arriving, which 
has made adjusting a lot easier.  The GE-
WIS borrels are a totally new concept for 
me and a lot of fun, I look forward to them 
each week. When we visited the bar during 
the masters intro week, it’s mere existence 
amused me to no end, I had to ask what 
exactly was meant by “bar” when they said 
where we were going :-)

The shopping hours took some getting 
used to but it didn’t take long to get used 
to shopping early in the day and the Satur-
day market is also very cool.  Eindhoven is 
the fi rst city I’ve lived in where such mar-
kets were available and I’ve become quite 
fond of it -- food is cheaper and of better 

quality than at a store and there 
is a huge variety of fruits, ve-
getables, meat, and fi sh. There 
is even a guy who makes fresh 
stroopwafels.

Public transportation, walking 
and bicycling are possible and 
even convenient, not to mention 
fun.  I love the little traffi c lights 
for bicycles but I often feel like a 

dope obeying them since auto, bicycle, and 
pedestrian traffi c regularly have red lights 
at the same time... or perhaps I’m just mis-
sing something. Traffi c light silliness aside, 
it’s pretty cool to be able to bicycle on busy 
streets without risking serious injury or 
death.

Healthy food seems as common as the un-
healthy kind so when I happen to think 
“gee, I should eat something healthy to-
day,” something healthy is readily availa-
ble and not necessarily a salad. Toledo is 
a stark contrast to Eindhoven: you have to 
*really* want something healthy in order to 
actually eat it since you’re choices are es-
sentially something really tasty and terrible 
for you or a salad (if you’re lucky.)  When 
you do pick, you get something three times 
the size of what’s served here and what 
would feed a normal person. Naturally, I’ve 
become signifi cantly smaller since arriving, 
probably due in equal measure to the in-
creased need to exercise and the availabi-
lity of at least semi-healthy food.

Housing is at a premium though, a 100 
square meter apartment in Toledo rents 
for the same price as my 10 square me-
ter spacebox but the spaceboxes are quite 
nice compared to the local alternatives and 
being on campus with a 100-base-TX ether-
net connection goes a long way to make up 
for any shortcomings.

Overall, I’m enjoying the experience of living 
and studying in Eindhoven and wouldn’t 
change it if I could.

Buitenlandse student aan het woord
Loren Weith
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Op donderdag 17 november 
organiseerde ons zusje 

De Leidsche Flesch een ludiek 
symposium. Omdat ik de dag 
er voor mijn laatste tentamen 
gehad had en wel toe was aan 
een verzetje besloot ik samen 
met Rob van Wijk eens een 
kijkje te gaan nemen in het 
Leidsche.

De heenreis verliep redelijk voor-
spoedig, mede doordat de bus net zo goed 
op schema liepen als dat wij het schema 
begrepen, waardoor we een bus die we dik 
hadden moeten missen toch nog haalden. 
Zodoende kwamen we mooi op tijd aan in 
het gebouw waar studievereniging De Leid-
sche Flesch zich placht op te houden. Door 
een van de organiserende bestuursleden 
werden we allervriendelijkst naar de juiste 
zaal gedirigeerd alwaar we tot de ontdek-
king kwamen dat we alles behalve laat wa-
ren. De beameropstelling en dergelijke wa-
ren nog volop in aanbouw. Tijdens de korte 
periode van wachten bleek dat we voorlopig 
de enige niet uit Leiden afkomstige delega-
tie waren, al zou er naar verluid wel nog 
een aantal mensen van studievereniging 
Storm uit onze hoofdstad in aantocht zijn.

Het symposium was opgedeeld in twee le-
zingen. De eerste lezing werd gegeven door 
Prof. Dr. J.M. van Ruitenbeek en was ge-
titeld: “Een fysicus gaat poolen”. Zoals de 
titel al enigzins verraad behandelde de pro-
fessor in kwestie in een tijdsbestek van on-
geveer drie kwartier de klassieke mechani-
ca die ten grondslag ligt aan het poolbiljart 
de sport die in de volksmond wel bekend 
staat als “poolen”. Dit was een erg leerzaam 
verhaal en ik verwacht dan ook dat Rob van 
Wijk en mijzelve volgend jaar zullen schit-
teren op het AC pooltoernooi.

De tweede lezing, “Het Schrodinger Vergelij-
king Lied” getiteld, werd gegeven door Prof. 
Dr. C.W.J. Beenakker. Deze lezing besprak 
de quantum mechanische theorie achter 
het door de leden van De Leidsche Flesch 

Een namiddagje Leiden
Frank Vlamings

veelvuldig gezongen Schrodin-
ger Vergelijking lied en logi-
scher wijs met name de Schro-
dinger vergelijking. Deze lezing 
was wiskundig nogal zwaar van 
stof - normaal is dit een vak van 
één trimester - en de details zijn 
me dan ook aardig ontgaan. De 
grote lijn van het verhaal was in 
ieder geval dat de betreffende 
vergelijking een kansverdeling 

is die betrekking heeft op de plaats van een 
deeltje. Het feit dat het een kansverdeling 
is betekent dat het schijnbaar niet per de-
fi ntitie vaststaat waar een bepaald deeltje 
zich bevindt. Een quote uit het lied dat dit 
illustreede luidt als volgt:

“Weet je goed hoe hard je wandelt, weet je 
niet meer waar je bent.”

Dat soort komische teksten en enkele grap-
pige cartoons die verwerkt waren in de pre-
sentatie slides zorgden ervoor dat het, on-
danks het feit dat je er totaal niks van kon 
volgen, toch nog best vermakelijk was.

Na deze tweede lezing was het wachten 
op de vijftig bestelde pizza’s. Aangezien de 
pizzaboer deze natuurlijk niet even uit z’n 
mouw schudt was er ruimschoots de tijd 
om enkele biertjes te nuttigen en de inmid-
dels gearriveerde leden van Storm gedag te 
zeggen. Uiteindelijk was het dan zover, vier 
vuilniszakken vol met pizzadozen werden 
binnengedragen en al snel zat iedereen te 
genieten van zijn of haar pizza.

Omdat we ons wilden verzekeren van de 
mogelijkheid om diezelfde dag nog terug in 
Eindhoven te kunnen komen zijn we daar-
na niet meer meegeweest om de opgedane 
pool kennis in de praktijk te brengen, maar 
ondanks dat was het een zeer geslaagd uit-
stapje.
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Embedded Systems Institute

Joris van den Aker

Industriele uitdagingen in 
Embedded Systems Engi-
neering
De high tech industrie wordt in 
toenemende mate geconfron-
teerd met een grote diversiteit 
aan (technische) uitdagingen in 
een alsmaar veranderende om-
geving. Voor bedrijven is het dan 
ook belangrijk te onderkennen 
dat tijd schaars is en dat kennis 
en vaardigheden van medewerkers bepa-
lend zijn voor de innovatiekracht.

Met name multidisciplinaire kennis op het 
gebied van system design en integratie is 
vaak kritisch, geconcentreerd bij enkele 
mensen en moeilijk over te dragen op an-
deren. Het Embedded Systems Institute 
(ESI) defi nieert dit vakgebied als embedded 
system engineering (ESE) - de integratie 
van embedded systems know-how met de 
systeem engineering discipline.

Om het embedded system engineering vak-
gebied verder te ontwikkelen is een goed 
begrip van het industriele domein en toege-
past academisch onderzoek noodzakelijk. 
ESI brengt beide “werelden” daarom bij el-
kaar in haar onderzoeksprojecten.

Wat is het doel van het Embedded 
Systems Institute (ESI)?
ESI voert, samen met industriele en aca-
demische partners, onderzoek uit op het 
gebied van embedded systems engineering 
en verspreidt de opgebouwde kennis naar 
zowel industrie als kennisinstituten. On-
derzoeksprojecten zijn gebaseerd op realis-
tische industriele cases, oplossingsgericht 
en gaan tot aan het niveau van “proof of 
concept”. Dit betekent dat het onderzoeks-
resultaat minimaal de potentiele meer-
waarde moet hebben voor de industriele 
partners.

De missie van het ESI is: 
“Het bevorderen van industriele innovatie 
en academische exellentie op het gebied van 

embedded systems engineering 
voor high tech systemen.”
Voorbeelden van high tech sy-
stemen zijn micro-electronische 
productiesystemen, medische 
systemen, consumenten elec-
tronica, printing systemen, au-
tomotive, defensie systemen etc.

ESI onderzoeksprojecten en 
onderzoeksgebieden 

Embedded systems engineering is een 
breed en uitgebreid vakgebied. Om focus 
aan te brengen richt ESI zich op de deel-
gebieden, architectuur, betrouwbaartheid, 
performance en uitbreidbaarheid. van sy-
stemen. Op ieder van deze terreinen heeft 
ESI onderzoeksprojecten lopen. Voorbeel-
den vindt u terug op de ESI-website (www.
esi.nl) onder het kopje projects.

ESI – een open innovatie instituut
Door te kiezen voor een industrieel-acade-
mische samenwerking heeft de high-tech 
industrie direct toegang tot de meest actu-
ele kennis en ontwikkelen de academische 
onderzoeksgroepen een goed inzicht in de 
industriele probleemstelling waaraan hun 
onderzoek een bijdrage levert.

In de onderzoeksprojecten concetreren de 
academische partners zich op de mono-
disciplinaire wetenschappelijke onderbou-
wing, de industriele partners op toepassing 
van de ontwikkelde inzichten en ESI op het 
integreren van de academische en indu-
striele onderzoeksgebieden en ontwikke-
ling van inzicht in het ESE-vakgebied. Ook 
het management inclusief kosten, rijd en 
projectresultaat zijn de verantwoordelijk-
heid van ESI.

Kennisdisseminatie
ESI verspreid haar kennis onder grote indu-
striele organisaties, universiteiten, MKB en 
hogescholen. De wjize waarop dit gebeurt 
is afhankelijk van de behoefte. Cursussen, 
training, opleiding, coaching en seminars 
zijn slechts enkele voorbeelden.
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Uitslagen FR verkiezingen

Supremum redactie

1. Aerts N.K.M. (Nieke)
118 (zetel 1)

2. Leeuwestein R. (Robert) 
18 (zetel 5)

3. Philipse S.R. (Sander)
15 (reserve 1)

Studenten
Totaal # stemmen: 278 
Halve geledinglijstkiesdeler: 27.80

4. Laarhoven B.J.A. (Bart)
36 (zetel 3)

5. Ven P.M. van de (Peter)
22 (reserve 2)

6. Linden I. van der (Ivo)
40 (zetel 2)

7. Tankink C. (Carst)
29 (zetel 4)

Personeel
Totaal # stemmen: 137 
Halve geledinglijstkiesdeler: 13.70 

1. Weffers H.T.G. (Harold)
41 (zetel 1)

2. Horvath - Notten J.M.F. (Hannie)
11 (zetel 4)

3. Telea A.C. (Alex)
9 (zetel 5)

4. Roozemond D.A. (Dan)
18 (zetel 3)

5. Hassel R.R. van (Rene)
9 (reserve 1)

6. Boon M.A.A. (Marko)
36 (zetel 2)

7. Maubach J.M.L. (Jos)
13 (reserve 2)
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Wie regelmatig ronddwaalt 
over de gangen van onze 

faculteit heeft allicht wel 
eens een confrontatie gehad 
met een luidruchtig stelletje 
faculteitsleden.

Degenen die enigszins muzi-
kaal onderlegd zijn zouden bij 
aandachtige beluistering zelfs 
kunnen concluderen dat er ge-
probeerd wordt koormuziek ten gehore te 
brengen. Welnu, deze conclusie is geheel 
juist. Ons faculteitskoor is - met ups en 
downs - al aan zijn vierde jaar bezig, met 
als (voorlopig) hoogtepunt een optreden op 
de nieuwjaarsbijeenkomst van de TUE in 
2004.

Op dit moment telt ons groepje zo’n 12 zan-
gers en zangeressen en we kunnen nog ex-
tra leden (vooral sopranen) gebruiken. We 
zingen vooral voor ons plezier en proberen 

zo goed mogelijk muziek te ma-
ken. Af en toe treden we ook op, 
bijvoorbeeld bij een jubileum of 
afscheid, maar dat is niet ons 
hoofddoel.

We repeteren op donderdagen 
tijdens de lunchpauze (12:30-
13:30) in HG 6.19, onder de 
bezielende leiding van collega-
met-pensioen Bert Jutting. Het 

repertoire bestaat uit vierstemmige muziek 
van de laatste 500 jaar; daarnaast ook veel 
canons.

Als iemand zin heeft gekregen om eens te 
komen kijken is hij of zij van harte wel-
kom.

Ik kan het van harte aanbevelen, want zin-
gen is een uitstekende manier om jezelf 
geestelijk en lichamelijk in balans te hou-
den: “Böse Menschen haben keine Lieder”.

Faculteitskoor
Marc Voorhoeve
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Infi ma
... van docenten

Tijdens college complexiteit gaat een telefoon af.
Erik de Vink: “Ben ik dat?”

Erik de Vink tijdens college complexiteit:
“Ik maak vaak vergissingen, maar deze is met opzet!”

Frans Martens: “Jordi, moet er bij jou niet een arm of een been in het gips zitten?”

Ter Elst: “Een tijdje geleden had je nog van die winkels waar je koffi ebonen kon laten 
malen.”
(het is ff stil)
“Nou ja dat is dan wel 30 jaar geleden.”

Blokhuis nadat hij een heel bord vol geschreven heeft:
“Maybe you don’t see it, but this is really a ‘one line’ proof”

Blokhuis bij het uitleggen van iets met simpele schakelingen: 
“Jullie zijn allemaal Nederlanders, wat is “and-gate” in het Nederlands?”

Bettina Speckman tijdens Advanced Algorithms:
“You have to keep trying your nuts! That’s such a nice sentence.”



38.2

49

Elk jaar is er iemand die namens GE-
WIS bij de commissie Wervingsda-

gen gaat en dit jaar ben ik dat. Vorig 
jaar wist ik nog helemaal niet wat de 
Wervingsdagen waren, dit jaar zit ik er 
middenin. Voor de GEWIS-ers die nog 
niet precies weten wat het inhoud zal 
ik het even toelichten.

De commissie Wervingsdagen bestaat on-
dertussen 25 jaar en is opgericht met het 
doel om het contact tussen studenten en 
het bedrijfsleven te bevorderen. Dit wordt 
gedaan door middel van 3 activiteiten: De 
Trainingsdagen, de Bedrijvendag en de Ge-
sprekkendagen.

De Trainingsdagen
(30 januari t/m 3 februari 2006)
De trainingsdagen zijn gericht voor per-
soonlijke ontwikkeling. Verschillende be-
drijven en instanties komen lezingen en 
workshops geven over bijvoorbeeld sollici-
teren, het schrijven van een cv of het star-
ten van een eigen onderneming.

Bepaal je eigen kans
Ron van Elst

De Bedrijvendag
(22 februari 2006)
Op de Bedrijvendag komen ruim 60 bedrij-
ven met een stand in het auditorium zich-
zelf presenteren aan studenten. Ook zullen 
er gedurende de hele dag lezingen gegeven 
worden door bedrijven. De bedrijvendag 
wordt afgesloten door een cabaretier waar-
na nog een borrel plaats zal vinden.

De Gesprekkendagen
(19, 20 en 24 t/m 26 april 2006)
Tijdens deze Gesprekkendagen vinden er 
vrijblijvend gesprekken plaats tussen stu-
denten en bedrijven. Deze gesprekken kun-
nen zowel oriënterend als solliciterend van 
aard zijn. Dit jaar zullen deze gesprekken 
plaatsvinden in het Mandarin Hotel.

Hopelijk is nu wat duidelijker wat de Wer-
vingsdagen zijn en dat er velen van jullie een 
kijkje komen nemen op de verschillen-
de onderdelen. Als je nog vragen hebt, 
kun je altijd een emailtje sturen naar 
info@wervingsdagen.nl of kijken op www.
wervingsdagen.nl.
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Dit keer een review in een 
ander soort genre dan 

normaal. Deze keer hebben 
de recensenten een fi lm ge-
keken die gebaseerd is op 
een waargebeurd verhaal. 
Natuurlijk bedoelen we hier 
mee niet zo’n RTL4 woens-
dagavond gezweimel, maar 
een fi lm die vanaf 26 januari 
in de bioscoop te zien zal zijn, 
namelijk “Two for the money”.

Het verhaal
De fi lm begint met een overbodige inlei-
ding, waarin je een heel jonge Brandon 
Lang, gespeeld door Matthew McConaug-
hey (bekend van o.a. A Time to Kill), ziet 
spelen met zijn vader. Op dit moment denk 
je toch echt dat de fi lm richting een waar 
familiedrama op gaat, waarin uiteindelijk 
de familie toch weer bij elkaar komt. Maar 
dit blijkt een voorbarige conclusie.

Even later zien we hem in een muf kantoor, 
dat later in de fi lm wordt vergeleken met 
een Turkse gevangenis, om maar een beetje 
de sfeer te schetsen. Lang voorspelt uit-
slagen op football-wedstrijden en gokkers 
kunnen hem bellen voor advies, daarmee 
verdient hij zijn geld. En hij is er ook goed 
in, want het afgelopen jaar scoort hij 82%. 

Op een dag krijgt hij een tele-
foontje van Walter Abrams (een 
standaard sterke rol van Al Pa-
cino, o.a. bekend van Heat en 
Scarface) en Walter vertelt hem 
dat er een envelop met geld en 
een ticket in zijn la ligt. Verder 
zegt Walter dat hij een baan 
voor hem heeft, waar hij onge-
veer hetzelfde werk doet alleen 
veel meer geld kan verdienen. 

Dit slaat Brandon natuurlijk niet af, ook 
omdat zijn moeder geldproblemen heeft, en 
hij reist af naar New York.

De excentrieke Walter legt aan Brandon uit 
dat hij een bedrijf heeft dat gokkers advi-
seert hoe te wedden op football-wedstrij-
den. Deze lucratieve business zorgt voor 
rijkdommen en macht. Brandon is dan ook 
heel tevreden met zijn appartementje. Een 
gigantische woonruimte compleet met ja-
cuzi, ook wel kitty-pool genoemd, een fi t-
nessruimte en een opperbikkelig kantoor. 
Hij wordt ontzettend voorgetrokken door 
Walter, omdat deze zijn talent ziet en wil 
misbruiken. Dit wordt hem niet in dank af-
genomen door zijn kersverse collega’s die er 
al een jaartje of zes werken en lang niet zo 
in de watten gelegd worden.

Langzaam veranderd Brandon in een bik-
kelharde zakenman genaamd John An-

thony. Dit doet sterk denken 
aan de fi lm Jerry McGuire 
met Tom Cruise, maar dan 
met minder humor. Walter 
wil bereiken dat Brandon 
precies zo wordt als hij vroe-
ger was. Daarvoor gaat hij 
zelfs zo ver, dat hij Brandon 
meeneemt naar een bijeen-
komst voor gokverslaafden. 
Bij deze bijeenkomst maakt 
Walter de mensen op zo’n 
grove manier belachelijk om 
Brandon zover te krijgen om 
het woord f*ck in zijn voca-
bulaire op te nemen.

Two for the money
Richard Bakker & Tjeerd Maas
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In het begin doet Brandon 
het heel erg goed en het 
geld stroomt dan ook lek-
ker binnen. Hij doet het 
zelfs zo goed dat iemand 
met heel veel geld ook een 
gokje bij hem wilt wagen. 
Dat weekend heeft het be-
drijfje 100% goed en wordt 
er dus fl ink gefeest. Bran-
don is DE man, maar de 
weken daarna heeft hij 
niet meer zoveel goed als 
normaal, hij hapert een 
beetje. Hij overschat zich-
zelf en wordt steeds wan-
hopiger. Zo erg zelfs dat 
hij een muntje opgooid om 
te beslissen wie er zal gaan winnen of zelfs 
een co-worker vraagt wat zijn favoriete stad 
is. Het bedrijf verliest steeds meer geld en 
Brandon wordt steeds meer in het nauw 
gedreven, maar hoe dit afl oopt kun je vanaf 
26 januari gaan zien bij een bioscoop bij je 
in de buurt.

Tot -slot
Richard: Ik vind het aan aparte keuze van 
regisseur D.J. Caruso om dit waargebeurde 
verhaal te verfi lmen. Het is geen spranke-
lend of verwonderend verhaal waarvan je 
achteraf denkt: “Wow! Dit is wel heel apart.” 
De rol van Al Pacino is een standaard voor 
hem en Matthew McConaughey heeft sinds 
A Time to Kill, vind ik geen botten meer 
kunnen breken met zijn acteerwerk. Maar 
als het acteerwerk wel uitmuntend was 
geweest, dan had dit nog niet veel uitge-
maakt. Want het verhaal blijft van begin tot 
eind vaag en verwarrend. Kort gezegd: Alles 
bij elkaar vind ik het een fi lm die zeker niet 
in mijn top 100 allertijden zal voorkomen, 
en dat is nog netjes uitgedrukt.

Beoordeling:     

Tjeerd: Ik moet toegeven dat dit de intri-
gerendste slechte fi lm is die ik de laatste 
tijd heb gezien. Hoewel Caruso ervoor kiest 
om het verhaal vol te stoppen met nodeloze 
feitjes, blijft de fi lm boeien tot het einde. 
Eigenlijk vooral door de acteerprestaties 
van Al Pacino en Matthew McConaughey, 
want het verhaal zelf heeft niets om het lijf, 
de inconsistenties daargelaten. In het be-
gin zien we de jonge Brandon ravotten met 
zijn knappe rolmodel vader, maar later in 
de fi lm wordt diezelfde vader afgedaan als 
dronkenlap. Het kan aan mij liggen, maar 
dat klopt toch echt niet. Het lijkt bijna alsof 
Caruso poogt de fi lm interessanter te ma-
ken dan hij is. Op het eind probeert hij na-
melijk nog gauw een onverwacht einde te 
maken. Dit mislukt echter falikant en komt 
helemaal niet over. Hierover gesproken: het 
blijft de hele fi lm eigenlijk onduidelijk waar 
het verhaal heen stuurt en het lijkt nergens 
over te gaan. Gelukkig zijn de acteurs wél 
de moeite waard.

Beoordeling:     

Jaar:  2005
Bios:  26 januari 2006
Genre:  Drama
Cast:  Al Pacino, Matthew McConaughey, Rene Russo, Armand Assante, e.a.
Regie:  D.J. Caruso
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Puzzelpagina

Rob van Esch

Velen van jullie zal het 
niet ontgaan zijn dat er 

een nieuwe soort puzzel is, 
waar veel mensen in een rap 
tempo aan verslaafd raken. Ik 
heb het natuurlijk over de Su-
doku. Daarom deze keer in de 
Supremum een vrij pittige Su-
doku. Heb je hem opgelost? 
Stuur hem dan via de webin-
terface van de Supremum, 
op www.gewis.nl/supremum in 
en maak kans op een cadeaubon ter 
waarde van 10 euro.

Voor degene die niet weten hoe 
een Sudoku werkt, hier even 
een korte uitleg. Het is de be-
doeling dat je in elke rij en ko-
lom precies eenmaal de getallen 
1 tot en met 9 staan. Ook moet 
in elk van de negen 3 bij 3 blok-
jes steeds alle getallen van 1 tot 
en met 9 staan. 

Veel puzzelplezier!

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

De winnaar van de puzzel uit Supremum 38.1 is geworden:
-

Het kan zijn prijs op komen halen bij GEWIS.
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Adverteerders
Supremum

Océ ................... Binnenkant voorkant kaft
ASML ....................................................28
Van Piere ..............................................47
Thales ........... Binnenkant achterkant kaft
Wervingsdagen .................Achterkant kaft

•  Maandag 19 december
    Lunch lezing Hewitt
•  Dinsdag 20 december
    AC karaokeavond
•  Woensdag 21 december
    B.O.O.M. Dagje dierentuin
•  Donderdag 22 december
    Kerstviering faculteit
    Aansluitende kerstborrel bij GEWIS
•  Vrijdag 23 december t/m 
    vrijdag 6 januari
    Kerstvakantie
•  Maandag 9 januari
    Nieuwjaarsreceptie TU/e
•  Dinsdag 31 januari
    EJC lasergamen
•  Vrijdag 10 februari t/m
    Zondag 5 maart
    Indiágo studiereis naar India
•  Maandag 27 februari t/m
    vrijdag 3 maart
    Carnaval

Natuurlijk is er elke donderdag van 16.30 
uur tot tenminste 19.00 een super gezel-
lige 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 
infi ma te verzamelen en op te sturen naar 
infi ma@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
BRR zijn jarig borrel
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