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De winnaar van de puzzel uit Supre-
mum 38.2 is geworden:

Rien Verbeek
Hij kan zijn prijs komen ophalen bij 

GEWIS.

Deels in elkaar ge-
sleuteld op halve 

kracht, ligt hier de 
derde Supremum 
van het academisch 
jaar voor je. Op halve 
kracht omdat, zoals je 
hoogstwaarschijnlijk 
weet, er een aantal 
mensen India onveilig 
gemaakt hebben. Ver-
derop in deze Supremum proberen Pe-
ter en Rob je ervan te overtuigen dat je 
toch echt iets gemist hebt (als je niet 
mee was).

De India-gangers hebben daarentegen de 
Carnavals-borrel moeten missen. Roel ver-
telt je in het stukje van de BAC wat jij toen 
vergeten bent. Ook hebben ze ACtiveiten 
moeten missen waar een ongewoon aantal 
mensen (4!) verslag van doen.

Voor het eerst in de Supremum lees je 
een stukje (zelfs twee) over B.O.O.M., het 
jongste dispuut van GEWIS. Gerard vertelt 
je hoe B.O.O.M. bij kan dragen aan jouw 
“buitenplezier” en Remko doet verslag van 
B.O.O.M.’s eerste buitenactiveit: de ‘nieuw-
jaarsduik’.

Omdat de meesten de Sudoku-puzzel in 
de vorige editie te makkelijk vonden, komt 
Tjeerd deze keer met een ‘Killer’-Sudoku. 
Die naam is natuurlijk niet voor niets ver-
zonnen.

Alweer hebben Peter en Thijs ons verblijd 
met een ingezonden stukje. Zij storen zich 
aan de “Verloedering der Nederlandsche 
tael”. En ik ben het volledig met hen eens.

Kortom: Genoeg leesvoer waar je tijd voor 
zou móeten maken. Maar van mij mag je 
ook gaan lezen in de trein, bus, auto of 
misschien wel het vliegtuig (als je daar niet 
misselijk van wordt tenminste).

Veel leesplezier,
Ivo
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Van de voorzitter

Sjef Sanders

Beste Lezer, Laat ik om 
te beginnen beschrijven 

waar ik me nu bevind en in 
welke situatie ik verkeer. Op 
dit moment lig ik in een ho-
telkamer in New Delhi. De 
studiereis door India loopt op 
zijn einde. Het merendeel van 
mijn studiereisgenoten is op 
bedrijfsbezoek bij TCS, een 
Indische software fabrikant. 
De reden dat ik mijn collega’s niet ver-
gezel valt wel te raden. Ik zal niet in 
detail treden maar laat ik het zo zeg-
gen, mijn uitwerpselen aan beide kan-
ten zijn bij benadering even vloeibaar. 

De reden dat ik dit stukje ‘van de voorzitter’ 
vanuit India schrijf is, omdat de deadline 
precies valt tijdens de studiereis. Het voor-
deel hiervan is dat ik in dit stukje een korte 
beschrijving kan geven van deze tot nu toe 
zeer geslaagde reis. Ik zal niet gedetailleerd 
ingaan op de verschillende aspecten van 
de reis, maar een korte uitweiding houden 
over de culturele verschillen. 

Ik zal door middel van 7 stellingen, mijn er-
varingen van de Indische cultuur beschrij-
ven.

1. Wanneer een Indiër nee knikt, bedoelt 
hij ja!

2. Wanneer een Indiër ja antwoordt op een 
vraag, betekent dat alleen dat hij begre-
pen heeft wat je vraagt. Dus niet dat hij 
instemt met je vraag,

3. In India zijn er, net als in Nederland, 
verkeersregels. Het verschil is alleen dat 
in India niemand zich daaraan houdt.

4. Het belangrijkste gebruiksvoorwerp in 
het Indische verkeer is zonder twijfel de 
claxon.

5. Een Indiër licht je liever op dan in.
6. Als een Indiër zegt dat iets nog één mi-

nuut gaat duren, dan bedoeld hij min-
stens tien minuten.

7. Als een Indiër “no problem” zegt, dan 
moet je jezelf ernstig ongerust gaan ma-
ken.

Ik nodig iedereen uit die niet mee 
is geweest op de studiereis naar 
India, om deze stellingen met mij 
te bespreken. Zodoende hoop ik 
dat ik ondanks, of misschien wel 
dankzij, bovengenoemde stel-
lingen, iedereen die het horen 
wil duidelijk kan maken dat een 
bezoekje India zeker de moeite 
waard is.

Afsluitend wil ik, mits we heelhuids thuis-
komen, de studiereiscommissie van harte 
bedanken voor het organiseren van deze 
geslaagde studiereis.

Met vriendelijke groet vanuit India,

Sjef Sanders
Voorzitter GEWIS 2005/2006

Infima
Sjef: “Ik denk dat het belangrijkste is om 
de notulen of af of goed te keuren.”

Sjef: “Ik vind dat het te lang duurt. Dus ik 
hoop dat jullie langzamer gaan praten.”

Sjef: “Ik vergeet altijd namen, ik vergeet 
bijvoorbeeld dat Chris, Frank heet.”

Sjef (19 jan 2006): “Wij zijn op vloer 8, ja, 
in de oude GEWIS-ruimte.”

Sjef: “Aangezien het pas acht uur is stel 
ik voor om hierover nog even door te dis-
cussiëren!”

Monique: “Ga je mee eten, Tjeerd?”
Sjef: “Hou je mond!”

Christiaan tegen Rob: “Zal ik eens even 
kijken of jij iets aan het doen bent? ... 
Nee je bent niks aan het doen.”
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Kees M. van Hee, decaan en hoogleraar AIS
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Terwijl ik dit schrijf is een 
groep van onze studenten 

samen met prof. Henk van Til-
borg en dr. Sjouke Mauw bezig 
met de GEWIS-studiereis in In-
dia. Ik ben benieuwd naar hun 
ervaringen! India is een groot 
land met meer dan een mil-
jard inwoners. Het is één van 
de snelst ontwikkelende lan-
den in het verre oosten en wij 
zullen er in de nabije toekomst steeds 
meer mee te maken krijgen. India 
heeft zich pas in het begin van de ja-
ren 90 opengesteld voor buitenlandse 
bedrijven, maar het aantal westerse 
bedrijven dat zich nadien in India heeft 
gevestigd is groter dan in China, dat 
zijn grenzen al veel eerder openstelde 
voor buitenlandse bedrijven.
 
Redenen voor deze snelle groei zijn o.a. dat 
vrijwel alle Indiërs goed Engels spreken en 
dat zij de westerse cultuur goed begrijpen, 
beiden het gevolg van de jarenlange koloni-
satie door Engeland. India heeft een grote 
wetenschappelijke traditie, in het bijzonder 
in de wiskunde en natuurwetenschappen 
en een goed onderwijssysteem. Arbeids-
kosten zijn nog laag in India (een chauf-
feur verdient ongeveer €30,- per maand 
en een goede informaticus €500,-).  Geen 
wonder dus dat veel westerse bedrijven het 
ontwikkelen van software naar India ver-
plaatsen. Dat kan op twee manieren: een 
Europees of Amerikaans bedrijf start een 
eigen vestiging in India (dit heet offshoring) 
of het bedrijf zoekt een India’s bedrijf aan 
wie ze het ontwikkelwerk uitbesteden (dit 
heet outsourcing). In India zijn al zeer grote 
ICT bedrijven met tienduizenden goed op-
geleide informatici werkzaam. Bekend zijn 
Infosys en Tata. Ook veel Nederlandse be-
drijven die actief zijn in de ICT hebben een 
vestiging in India. Voorbeelden zijn Philips, 
LogicaCMG, CapGemini en Cordys, het 
nieuwe bedrijf van Jan Baan. Populaire 
vestigingsplaatsen zijn Bangalore, Delhi en 
Hyderabad.  

Het is begonnen met software 
ontwikkeling maar inmiddels 
worden ook systemen die in de 
westerse wereld operationeel 
zijn, beheerd vanuit of in India. 
Niet alleen het ICT werk ver-
plaatst naar India, ook bedrijfs-
processen in de administratieve 
sector, bijvoorbeeld in de finan-
ciële sector verhuizen mee.

Een veel gehoorde vraag is: moeten wij nog 
wel informatici, of andere bèta’s opleiden 
als het werk naar het verre oosten verhuist? 
Mijn antwoord is ja! Doordat dit werk naar 
deze lage lonen landen verhuist, worden de 
kosten voor de westers bedrijven lager en 
hebben ze meer investeringsruimte. Deze 
ruimte vullen ze voor een groot deel op 
door het ontwikkelen van nieuwe geavan-
ceerde software systemen, onder andere ter 
vervanging van de eerder naar ondermeer 
India uitbestede systemen. Deze nieuwe 
systemen moeten worden ontworpen en 
dat gaat het best als het dicht bij het toe-
passingsgebied, dus in de westerse wereld 
gebeurt. Hier hebben we goede ICT-archi-
tecten voor nodig die een groot systeem in 
delen kunnen opknippen en die de delen 
nauwkeurig kunnen specificeren. De bouw 
van de delen zal vaak in lage lonen landen 
plaatsvinden, maar de ICT-architect zal de 
ontwikkelde delen moeten valideren en ve-
rifiëren of ze aan de specificaties voldoen. 
Dat zal dus hier gebeuren. Daarom is er 
een grote behoefte aan ICT-architecten. 
Deze behoefte is op dit moment veel groter 
dan het aanbod informatici van universi-
teiten en hbo-instellingen. Onder andere 
daarom zal onze faculteit volgend jaar met 
een masters programma starten, waarbij 
studenten het eerste jaar onder onze auspi-
ciën in India (aan de universiteit van Ma-
nipal) studeren om vervolgens het tweede 
jaar bij ons door te brengen. Deze studen-
ten zullen streng geselecteerd worden en zij 
zullen een beurs ontvangen van een aantal 
Nederlandse bedrijven, in ruil voor een ar-
beidscontact van drie of vier jaren bij één 
van die bedrijven. Wordt vervolgd!
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OC OK!
Rob van Wijk

Het is intussen weer een 
paar weken geleden dat 

alle studenten van mij een 
mailtje hebben gekregen 
waarin stond dat er een stu-
dent-lid werd gezocht voor de 
OCI. (Weet je nog wat de OCI 
is? Zo niet, dan moet je juist 
verder lezen!) Hierop kwamen 
gelukkig zoveel reacties bin-
nen dat de SR (ai, weer zo’n 
afkorting) met de kandidaten om de 
tafel is gaan zitten om de meest ge-
schikte persoon voor deze functie te 
zoeken.

Tijdens dit overleg kwam naar voren dat 
het erop lijkt dat veel studenten niet echt 
weten hoe de universiteit in het algemeen 
en de faculteit in het bijzonder nou eigen-
lijk in elkaar zitten. Welke zaken horen bij 
de FR thuis en welke juist bij de OCW? Wat 
voor soort beslissingen moet het CvB ne-
men? En wat betekenen al die afkortingen 
ook alweer? Maar ook, hoe zit het bestuur 
van de faculteit in elkaar, welke bestuur-
lijke organen zijn er eigenlijk en waar zijn 
die verantwoordelijk voor?

Ook is het nog steeds zo dat er erg weinig 
studenten betrokken zijn bij de onder-
wijsinpsraak. Dit geldt helaas extra voor 
de eerstejaars (het is bijvoorbeeld nog niet 
gelukt om een eerstejaars bij de Studenten-
raad te betrekken). Nu is het zo dat, om 
actief bezig te zijn met onderwijsinspraak, 
enige kennis van de werking van de univer-
siteit en faculteit erg goed van pas komt. 
Van de andere kant is het ook een prima 
manier om er (meer) over te leren.

Zelf zou ik graag meer studen-
ten actief bij het onderwijs willen 
betrekken. Niet alleen omdat ik 
geloof dat het onderwijs daar be-
ter van kan worden, ook omdat 
het leerzaam is voor de studen-
ten die er mee bezig zijn. Daarom 
ben ik op zoek naar een manier 
om jullie een beetje basisken-
nis te geven over de organisatie 
van de universiteit en faculteit, 

om op die manier meer interesse voor on-
derwijsinspraak te kweken. Om iedereen 
meteen een beetje te laten oefenen met 
inspraak wil ik alle studenten de volgende 
vragen stellen:

- Lijkt het je nuttig om een beetje algemene 
kennis op te doen over hoe de universiteit 
en faculteit in elkaar zitten?

- Lijkt het je ook interessant om hier wat 
meer over te weten te komen?

- Weet je een goede manier om deze infor-
matie te verspreiden? (Hier zijn natuurlijk 
al wel wat ideeën over, maar als ik die hier 
noem, dan worden er veel minder alterna-
tieven voorgesteld.)

Als je ons wil bereiken: iedere maandag om 
12:40 vergaderen we in de Seidelzaal (HG 
5.95). Ook andere opmerkingen en sugges-
ties zijn natuurlijk van harte welkom. Je 
antwoorden kun je sturen naar oc@gewis.
nl (zet er alsjeblieft even bij in welk jaar je 
zit, dan wordt meteen duidelijk of er grote 
verschillen bestaan tussen de jaren), of 
spreek me aan als je me tegenkomt!

Afkortingen
CvB College van Bestuur
FR FaculteitsRaad
OCI OpleidingsCommissie Informatica
OCW OpleidingsCommissie Wiskunde
SR StudentenRaad

Voor meer afkortingen kun je terecht op http://www.win.tue.nl/sr/begrippen.html.
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Kardinaal Simonis heeft 
ooit gezegd dat de kerk 

geen Albert Heijn is waar de 
mensen naar believen uit de 
schappen kunnen pakken. 
Neen, was zijn boodschap, 
met de waarheid valt niet te 
marchanderen en, ook al kost 
het geloof soms wat moeite, 
je krijgt er veel voor terug. 

Als ik een kerk zie die tot een meubelpaleis 
of een dumpzaak is omgebouwd, moet ik 
aan deze woorden denken. Overigens, een 
tot Albert Heijn omgebouwde kerk heb ik 
nog nooit gezien. De crisis in de katholieke 
kerk was rond 1950 al in volle gang: een 
deel van het personeel geloofde niet meer in 
de officiële leer. Onlangs is er een boek ver-
schenen over de Vrije Universiteit die  zo’n 
zelfde verschijnsel beschrijft. En als het 
personeel er niet in gelooft dan helpt zelfs 
het marktdenken niet. Ongetwijfeld zijn er 
mensen die “het geloof” van een of ander 
type als product in de markt willen zetten, 
maar dat lijken mij er niet veel.

De vraag is waar de marktwerking echt goed 
functioneert. Op de markt misschien, maar 
daar is de euro tegenwoordig maar één gul-
den waard. Je kunt wel je supermarkt kie-
zen en dat doen de mensen ook massaal. 
De vraag is natuurlijk of het effect gunstig 
is. Als er straks alleen nog maar Aldi-wijn 
te koop is, dan kan mij de hele marktwer-
king gestolen worden. Ik denk dat er bij de 
auto en de gezondheidszorg marktwerking 
geen rol speelt. De mensen zijn zo verslaafd 
aan hun autootje dat er geen sprake van 
marktwerking kan zijn. Zodra er bij de dea-
ler gescoord is, slaat de vlam pas echt in de 
pijp en wordt er tussen de parkeerplaatsen 
bij supermarkt, huis en publiekstrekkers 
enthousiast in de file rond getoerd. Op geen 
enkel terrein van het leven is het contrast 
tussen reclame en werkelijkheid zo groot 
als bij de auto. In commercials zie je auto’s 
in weidse vlakten op lege wegen rijden ver-
gezeld van galopperende paarden. Tegen de 
tijd dat de benzine op is, komen die paar-

Marktwerking
F.J.L. Martens

den nog goed van pas. 

De marktwerking in de gezond-
heidszorg lijkt mij ook nihil. Als 
mensen zich al spontaan bij 
plastische chirurgen aanbieden 
om hun wallen weg te werken, 
dan kun je al vermoeden dat de 
vraag naar medische behande-
ling wel heel groot is. Zo gauw 
er echt iets aan de hand is, wil 

men de beste zorg en medicijnen zonder 
verdere randvoorwaarden. Op zoek gaan 
naar het beste ziekenhuis is een onmoge-
lijke klus, domweg omdat het er niet is. Na-
tuurlijk zijn er ziekenhuizen waar je voor 
een bepaald specialisme het beste terecht 
kan. Hopelijk werkt de verzekeraar daar-
aan mee! Het uitzoeken van een verzeke-
ring heb ik snel opgegeven. Ik ben maar bij 
de oude gebleven. Mijn verzekeraar biedt 
een aanvullende verzekering aan waarbij 
alternatieve zorg wordt vergoed van artsen 
van 23 verenigingen. Typisch een lijst met 
tegenstrijdige richtingen, waar de reguliere 
farmaceutische industrie maar weinig pil-
len kwijt kan. Dat was even schrikken. Ik 
dacht dat ik op zoek moest naar een andere 
verzekeraar, tot mijn oog viel op het bedrag 
dat maximaal wordt vergoed. Gelukkig, 
mijn zorgverzekeraar heeft er ook maar 
weinig vertrouwen in. Als er al onbeperkt 
pillen kunnen worden geslikt, dan alleen 
van die giftige van de reguliere apotheek. 

Zijn er ook pillen tegen angstaanvallen bij 
het woordje “marktwerking”?

FJL Martens    
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In the Spotlight

...met: Sanne Ernst

Er is mij gevraagd om een 
hopeloos stukje over me-

zelf te schrijven. Rob van 
Esch wilde namelijk weten 
wie nou dat rare meisje op 
de dansmat was. Eigenlijk 
zou ik niet zomaar een stukje 
over mezelf schrijven, maar 
voor Rob doe ik dat natuur-
lijk met veel plezier. Ik krijg 
hier toch wel een chocola-
dereep voor, hè Rob, net zo’n pure als 
de vorige keer, die was lekker!! Maar 
omdat ik heel slecht in stukjes schrij-
ven ben (dat was het enige waar ik 
het op de middelbare wel met mijn 
(nederlands)leraren eens was), heb ik 
maar wat andere mensen en jongens 
gedwongen wat over mij te schrijven! 
Hier volgen dus wat uitspraken van an-
deren (ONGECENSUREERD):

Ze is 19 jaar geleden geboren in Rotterdam. 
Toen ze 3 jaar oud was, is ze naar Roosen-
daal verhuisd. Waar na een jaar haar “al-
lerliefste” broertje Timo ter wereld kwam. 
Vervolgens heeft ze de basisschool en de 
middelbare school in Roosendaal overleefd/
”gevolgd”. ~Jolien

Ze is behalve aan chocolade ook verslaafd 
aan puzzels (detectives, japanse, legpuz-
zels,…). En we badmintonnen allebei. Tij-
dens een Wiskunde Olympiade kwam ze 
voor het eerst op de TU/e, hoewel we op de 
middelbare school eigenlijk alleen voor de 
worstenbroodjes meededen aan Olympia-
des. ~Chen-Yee

Verder is ze regelmatig bij jongens aan het 
schooien voor voedsel (CHOCOLADE!!). En 
heeft ze regelmatig een lachstuip. Mensen 
die (E)rik (Jaja, ik weet dat ik een 5 voor 
mechanica had, maar voor de rest van de 
vakken, behalve verzamelingenleer, had ik 
9’s en jij lekker niet, puh) heten zijn raar, 
maar zij niet!! ~Rik

Haar giechelbuien kunnen soms 
wat uit de hand lopen, met als 
gevolg dat zij en haar vriendin-
nen een half uur op de bank dub-
bel liggen. ~Martijn

Maar nu vertrekt de trein bijna 
en hoopt ze hem vandaag voor 
de verandering niet te missen (en 
ik heb hem nog gehaald ook! Te-
genwoordig mis ik de trein/bus 

bijna nooit, dat is een hele verbetering voor 
mij! Want vroeger kwam ik gemiddeld 2 
keer per jaar op tijd.) ~Freek

Hier is krijgsgevangene nummero 6 die 
maar eens een stukje voor Sanne mag neer-
kalken. Ik ben het persoontje die al mijn 
hele middelbare schooltje bij haar heb uitge-
houden. En tja.. ik leef nog wel enzo, maar 
je kan al zien dat ik er hevig onder geleden 
heb. Vooral dat gemep van haar. Dus veel 
beterschap aan de mensen die veel met 
haar omgaan. Pas verder wel op, dit meisje 
is best wel slim en als je een lager punt dan 
haar scoort lacht ze je ook genadeloos uit. 
~Wouter

Maar gelukkig heb ik hier tussen al die 
bijna oneindige reeks hopeloze jongens ook 
nog een soortgenootje gevonden, ook een 
lief, onschuldig meisje: Jolien. Verder wil 
ik wel nog een misverstand uit de weg hel-
pen, namelijk dat sommigen denken dat ik 
jongens haat of zo, dat is niet zo hoor! Ik 
vind het alleen leuk om jongens te pesten, 
dat mag toch wel? In werkelijkheid kan ik 
namelijk niet zonder ze: wie moet ik anders 
pesten, plagen, slaan, uitlachen… En als 
je me nog beter wilt leren kennen, mag je 
altijd naar me toe komen hoor, maar dan 
moet je natuurlijk wel een reep chocolade 
voor me meenemen!!

(Ikke dit stukje op tijd afhebben :) normaal 
heb ik alles altijd te laat of niet af!) 
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4 Eeuwen Grolsch

Thijs Timmerman

De afgelopen maanden zijn 
er bij GEWIS vele bier-

doppen gespaard voor gratis 
entreekaartjes van de expo-
sitie ‘4 Eeuwen Grolsch’. Op 
vrijdag 3 februari togen wij 
met 8 man sterk naar Am-
sterdam. De Beurs van Ber-
lage (de Beurs van Bierlager) 
was volledig ingericht met 
bier, bier en bier. Kortom, het 
ultieme uitje voor studenten.

Met meer dan 37 setjes bierdoppen (waarop 
de letters g, r, o, l, s, c en h gedrukt waren) 
imponeerden wij de man achter de kassa 
zodanig dat we voor slechts 1 persoon hoef-
den te betalen. Tevens kregen we vijf gratis 
consumptiebonnen per persoon, want het 
bier moet geproefd worden!

De hele zaal stond vol met brouwappa-
raten, van kleine buisjes tot gigantische 
brouwketels. Overal waren oude reclames 

te zien die bij menigeen nostalgi-
sche gevoelens oprakelden. Gro-
te torens van de karakteristieke 
beugelflessen, oude houten ton-
nen en zakken met mout en hop 
stonden her en der verspreid. 
Ook was er een souvenirshop en 
een hoek vol met verschillende 
flessen en glazen. Ondanks goed 
speurwerk is de GEWIS-pul niet 
gesignaleerd, beetje jammer van 
Grolsch…

Nadat we uitvoerig alle onderdelen van de 
tentoonstelling hadden bekeken, werd het 
tijd om richting de bar te gaan. Daar waren 
vier taps die ons voorzagen in Grolsch pil-
sener, Grolsch blond, Weizen en Herfstbok. 
De grootte van de glazen deed ons zeker 
deugd. De Weizen was uiteindelijk het al-
lerlekkerst. Zoals het een echte student be-
taamt, bleven we totdat de bar bijna dicht 
was. Met een grote zak patat gingen we 
de trein weer in. Al met al een verrijkende 
middag voor onze bierkennis!
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Op dinsdag 10 januari werd 
voor het voorprogramma 

van de studiereis een lezing 
gehouden die de geschiedenis 
in zal gaan als de lezing die 
mijn vertrouwen in banken en 
internetbankieren voorgoed 
om zeep hielp. De lezing werd 
gehouden door Jan Joris Ver-
eijken, verantwoordelijk voor 
de informatiebeveiliging bij 
ING direct.

Hoewel ING direct sommigen misschien 
bekend in de oren klinkt, is het toch niet 
bekendste bedrijf uit de ING groep. Dit is 
voornamelijk te wijten aan het feit dat ING 
direct niet in Nederland opereert, maar in 
landen als de VS, Canada en Italië. Het bij-
zondere aan dit bedrijf is dat ze alleen over 
internet en via de telefoon bereikbaar zijn. 
Deze en andere kostenbesparingen stellen 
hen in staat een hogere rente dan gemid-
deld te geven. 

Om zoveel geld te kunnen besparen moe-
ten ook de uitgaven die worden gedaan om 
het internetbankieren te kunnen beveiligen 
kritisch worden bekeken. In tegenstelling 
tot bijvoorbeeld de Rabobank of ABN-amro 
maakt ING direct geen gebruik van identifi-
ers (de hippe rekenmachines die nodig zijn 

Lezing ING direct
Peter van de Ven

om in te kunnen loggen bij deze 
banken). Deze apparaatjes kos-
ten ongeveer € 30 per klant per 
jaar. Ook het sms-systeem van 
de Postbank is volgens ING direct 
onnodig duur. In plaats daarvan 
vindt bij ING direct de verificatie 
van de gebruiker plaats op de 
website, wat zowel goedkoper als 
onveiliger is.

Dat het onveilig is, is echter geen groot pro-
bleem, legt Jan Joris uit. Het belangrijk-
ste doel van de beveiliging (en hier schrok 
ik even) is namelijk niet het beveiligen op 
zich, maar het veilig laten lijken van in-
ternetbankieren. Het komt bij alle banken 
voor dat er geld wordt gestolen, ongeacht 
de beveiliging. De banken vergoeden dief-
stal echter bijna altijd, simpelweg omdat 
ze bang zijn dat hun bank slecht in het 
nieuws komt. Het vergoeden van de dief-
stal kost een bank namelijk maar een paar 
dubbeltjes per klant per jaar. Dit is niets 
vergeleken bij de miljarden die de bank ver-
liest door de klanten die vertrekken als ze 
slecht in het nieuws komt. 

De zwakke schakel in de beveiliging zijn de 
klanten zelf, waarvan een gedeelte nog al-
tijd gevoelig is voor ‘phishing attacks’. Vaak 
zijn mensen bereid hun pincode af te geven 

aan mensen die officieel uitziende 
brieven of e-mails sturen, en zelfs 
over de telefoon aan mensen die 
beweren van een bank te zijn. Dit 
is natuurlijk moeilijk te beveili-
gen voor banken. Toch probeert 
ING direct dit met een aantal 
maatregelen te voorkomen. Zo 
wordt bij de inlogsite in Ameri-
ka naast de gebruikersnaam en 
pincode ook gevraagd naar bij-
voorbeeld het geboortejaar of de 
naam van het favoriete huisdier. 
Deze vragen werken gedeeltelijk 
phishing attacks tegen, maar be-
langrijker nog is dat ze het wil-
lekeurig proberen van pincodes 
onmogelijk maken. 
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Een ander probleem voor de banken is spy-
ware. Veel klanten zijn geïnfecteerd met 
spyware die bijvoorbeeld de toetsaanslagen 
registeren om zo de pincode te achterha-
len. Om dit tegen te gaan maken de ING 
direct sites gebruik van knoppen waarop 
de pincode moet worden ingetoetst. Andere 
spyware echter registreert op welke plek-
ken met de muis wordt geklikt. ING direct 
gaat dit weer tegen door de pads waarop de 
pincode wordt ingetoetst te husselen. Dit is 
een duidelijk voorbeeld van het feit dat de 
beveiliging een continu proces is, waarbij 
de bank steeds moet reageren op nieuwe 
ontwikkelingen.
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Opvallend is dat de maatregelen op de 
website verschillen per land. Aan de ene 
kant komt dit door de wetgevingen in de 
verschillende landen. Belangrijker echter 
zijn de verschillende marktonderzoeken die 
aangeven wat de klanten wel en niet wil-
len. Zo is uit een marktonderzoek in Ame-
rika gebleken dat de mensen daar erg veel 
moeite hebben om een pincode langer dan 
vier cijfers te onthouden en in te toetsen. 
Dit geeft ook aan dat de afdeling marketing 
het laatste woord heeft als het gaat om dit 
soort veranderingen, wat het beveiligen na-
tuurlijk extra moeilijk maakt.

Infima
... tijdens de studiereis

Geert: “Jeetje wat is dit een goede weg zeg!”
Maarten: “Dat is verdomme een betere weg dan we in België hebben”

Henk gaat op onderzoek uit naar de kwaliteit van het drinken bij het eten:
“Ze deden de deur snel dicht toen ik richting de keuken liep”
Sjouke: “Misschien wilden ze er geen bacteriën hebben”

Henk: “Zo dat is een goed begin van de vak... uh studiereis”

Richard en Geert praten over de ranzige toiletten op het vliegveld.
Henk: “Zo jongens, gaat het weer over bier?”

Tijdens een discussie over de kleding van Sjef op een bedrijfsbezoek.
Rob: “Volgens de cursor was jij een typische pakken man.”
Sjef: “ Ja, trainingspakken...”

Sjouke tegen Geert: “Oh, dat was alleen maar lullig bedoeld hoor, verder niets.” 

Richard over het feit dat iedereen dezelfde blouse aanheeft: “Gelukkig, ik loop niet als 
enige voor lul” 
Sjouke tegen: “Oh, maar daar heb je die blouse niet voor nodig hoor” 

Jordi: “Studiereis is toch net als studeren in Eindhoven, en dat is ook alleen maar 
zuipen.”

Robin die niet doorhad dat we over de infima bezig waren
Robin: “Tsjonge, ik stik van de puisten”

Over de jongetjes op straat die schoenpoetsen.
Wouter: “Ja, maar blanke mensen zijn gewoon niet geschikt voor dat werk”.
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EJC Lasergamen

Merle Demirel

Meteen in de eerste colle-
geweek na de tentamens 

vond de grote dag plaats voor 
de EersteJaars Commissie 
2006. Dit kwam voor velen 
van jullie niet als een verras-
sing, aangezien we al vroeg 
voor datum uitverkocht wa-
ren. Inderdaad, het gaat hier 
over het lasergamen.

Dinsdag 31 januari vond onze activiteit dan 
ook plaats. Er werd verzameld bij GEWIS, 
maar enkele deelnemers zouden op eigen 
initiatief naar de Laserquest komen. De ac-
tiviteit zou beginnen om 18.00 uur. Netjes 
op tijd, om 17.30, stonden Yves (onze pen-
ningmeester) en ik dan ook vol spanning te 
wachten op de eerste fanatiekelingen. Vijf-
entwintig minuten later stonden we echter 
nog steeds op dezelfde plek voor het raam, 
waar we ons hardop af begonnen te vragen 
of we écht wel uitverkocht waren. Er zou 
immers 50 man komen en daar stonden we 

dan met zijn tweetjes in onze ap-
peltjes groene EJC-polo’s. Ook de 
barman begon ons steeds vreem-
der aan te kijken en dat was niet 
vanwege die polo’s!

Gelukkig kwam er toen snel 
schot in de zaak, want nog geen 
minuut later kwamen de eer-
ste deelnemers van het dispuut 
“Half 5” die ons vergezelden bij 

het wachten. En, wonder boven wonder, 
om 18.00 uur was vrijwel iedereen toch nog 
binnen in de Laserquest, waarna het echte 
werk kon beginnen. 

Elk spel werd gespeeld in twee teams, het 
rode en het groene. Maar voordat er echt 
gevochten kon worden moesten eerst de re-
gels uitgelegd worden. Wat voor de dame 
in kwestie moeilijk bleek, aangezien ze 
normaal een kinderfeestje gewend was. 
Ook werden niet alle regels met even veel 
enthousiasme ontvangen. Zo viel de regel: 
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‘verboden te rennen’ niet altijd in goede 
aard, maar ook ‘geen lichamelijk contact’ 
werd niet toegejuicht. (Wat ik vreemd blijf 
vinden, aangezien het percentage vrouwe-
lijke medespelers niet heel hoog lag.). Zodra 
iedereen zichzelf in het pak had gehesen 
barstte de bom dan ook los. Het blijft ver-
bazingwekkend hoe snel de stemming om-
sloeg van “vredig een biertje drinken” naar 
“neerknallen wie je maar ziet”. Ondanks dat 
sommigen het pak amper konden dragen 
bleken de meesten toch erg goed te kunnen 
vluchten als er geschoten werd.

Een game duurde maar twintig minuten, 
wat van te voren niet heel lang leek. Maar 
als je daar in het donker zit, staat of rent 
met zo’n 5 kilo zwaar pak aan je lichaam 
blijkt dat twintig minuten toch echt wel 
lang genoeg is. En aan de afgepeigerde en 
bezwete gezichten te zien was ik niet te eni-
ge die daar zo over dacht. (Op een enkele 
fanatiekeling daargelaten die twee keer de 
strijd aandurfde.)

Zelf heb ik in de laatste groep meegespeeld, 
wat natuurlijk een erg groot voordeel had. 
De speelruimte was namelijk al lekker op 
temperatuur. Anders gezegd: ik begrijp 
nu waarom D66 zo moeilijk deed over de 
Afghanistan missie. Van een harde strijd 
in die hitte krijg je het nog warmer! Maar 
je kunt beter alles altijd positief inzien en 
juist deze warmte was toch wel een pure 

bevestiging dat iedereen toch echt genoten 
heeft.

In totaal zijn er drie lasergames gespeeld, in 
drie verschillende groepen. Soms was het 
verschil tussen beide teams maar zo klein 
dat er zelfs kleine rellen uitbraken over het 
aantal deelnemers en de eerlijkheid van de 
winst. Na dat de uitslag-formulieren uitge-
deeld waren begon iedereen dan ook druk 
te vergelijken, iets wat normaal zelfs niet 
met tentamen-uitslagen gebeurt. Al met al 
zorgde de uitslag dan ook voor een gezellige 
commotie. 

We hebben met deze activiteit de beginselen 
van de Romeinen geprobeerd door te voe-
ren naar het heden. Zij hadden al door dat 
je het volk tevreden kon houden met brood 
en spelen. De spelen hebben wij in een 
modern jasje gestoken met deze activiteit 
maar ook het brood was aan vernieuwing 
toe. Vandaar dat wij dan ook, logischerwijs, 
gekozen hebben voor dikke frieten met een 
grote klodder mayonaise. Dit zorgde voor 
een smakelijke afsluiting van de activiteit.

Ik denk dat wij als EJC2006 met trots te-
rug kunnen kijken op de 31ste van janu-
ari en dan ook kunnen zeggen dat het een 
geslaagde activiteit was. We zijn nu volop 
bezig met de organisatie van het feest en we 
verwachten jullie natuurlijk allemaal daar 
terug te zien!
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Infima
Een van de eerstejaars tijdens een borrel: “Wat nu als we de nieuwe GEWIS-ruimte niet 
kunnen vinden straks?”
Frank: “Dan kunnen we deze toch gewoon symlinken?”

Thei (tijdens OGO), een rasechte Limbolander: “Tilburg, dat ligt toch in Breda?”

Marlous: “11:11, ik word gek van die tijd die zie ik de laatste tijd altijd.”
Joost: “Eh, dan staat je klok stil Marlous.”

Roel: “Hoe heet die eerstejaars Joost ook al weer?”

Bob komt het bestuurshok binnen in zijn B.O.O.M.-trui.
Frank: “Hoi EJC”

Esther tijdens een instructie programmeren: “Remove, is dat verwijderen?”



1�
Vloeistoffronten in beweging

Georg Prokert

Toen de Supremum-redac-
tie me vroeg  een stukje 

te schrijven om een indruk te 
geven van mijn onderzoeks-
gebied vond ik dit meteen 
een leuk idee, maar ik rea-
liseerde me al gauw dat dit 
niet meevalt als je het in feite 
zonder de nodige wiskundige 
onderbouwing moet doen. 
(Dit geldt helaas zelfs voor 
onze hogerejaars wiskundestudenten, 
en dat zou niet zo moeten zijn, maar dit 
terzijde.) Laat ik dus beginnen met een 
simpel, eenvoudig na te doen experi-
mentje, ook al ben ik zelf allesbehalve 
een bekwaam experimentator.

Plaats een kleine hoeveelheid van een taaie 
vloeistof (denk aan honing, stroop, sham-
poo etc.) op een overheadsheet en leg daar 
een tweede sheet bovenop. Als je nu de 
twee sheets tegen elkaar aan drukt, ver-
spreidt de vloeistof zich in de dunne spleet 
tussenin, en van boven zie je de vloeistof-
vlek als een expanderend gebied. In de lite-
ratuur heet dit “film squeezing”. (Zie figuur 
linksonder op deze pagina.)

Trek je de twee sheets nu weer 
uit elkaar, dan gebeurt er iets 
opvallends: terwijl de expande-
rende vlek een gladde, niet oscil-
lerende rand had, blijkt de rand 
van de terugtrekkende vlek er 
nu heel anders uit te zien: hij 
vertoont “fingers”, lange, dunne 
uitdijingen en inhammen die 
soms zelfs splitsen en vertakken 
zodat een beeld ontstaat als van 

een dendritisch gegroeid kristal. (Zie figuur 
linksboven op de volgende pagina.)

Dit effect staat bekend als “fingering”. Het 
is ook in andere, wiskundig verwante si-
tuaties waar te nemen: Als bijvoorbeeld in 
een poreus medium (denk aan zand) een 
viskeuze vloeistof (denk aan olie) verdron-
gen wordt door een minder viskeuze vloei-
stof (water) treedt een soortgelijk effect op. 
Dit kan soms, onder meer bij de exploratie 
van olievelden, tot heel praktische proble-
men leiden.

Hoe valt het tegengestelde gedrag van 
voorwaarts een achterwaarts bewegende 
vloeistoffronten te verklaren? In de eenvou-
digste situatie bekijkt men, in plaats van 
de twee overheadsheets, twee vaste, paral-
lele platen met een dunne spleet tussenin. 
Deze opstelling heet een “Hele-Shaw cell”, 
naar een 19e-eeuwse Britse natuurkundi-
ge. De vloeistof wordt door een gaatje in een 
van de twee platen naar binnen gespoten of 
eruit gezogen. Onder deze voorwaarde kun 
je veronderstellen dat de stroming bronvrij 
is (behalve in het injectiepunt) en evenwij-
dig aan de gradiënt van het bijbehorende 
drukveld. Dit model wordt beschreven door 
een randwaardeprobleem voor een partiële 
differentiaalvergelijking (de zgn. Laplace-
vergelijking) dat voor elk tijdstip opgelost 
kan worden, en op die manier wordt de be-
weging van het gebied bepaald.  Door een 
tijdsafhankelijke transformatie te kiezen 
van een vast gebied na het bewegende ge-
bied kan het gehele probleem vertaald wor-
den in één evolutievergelijking voor deze 
transformatie.
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Evolutievergelijkingen geven het verband 
tussen de toestand van een systeem en zijn 
tijdelijke verandering weer, het eenvoudig-
ste voorbeeld hiervan zijn gewone differen-
tiaalvergelijkingen. De evolutievergelijking 
voor het boven beschreven model blijkt van 
hetzelfde type te zijn als de warmtevergelij-
king (voor de kenners: het is een paraboli-
sche vergelijking).

Het karakter van dit soort vergelijkingen 
verandert dramatisch als je de tijdsrich-
ting omkeert: Het is relatief eenvoudig om, 

bijvoorbeeld, uit de temperatuurverdeling 
langs een staf op tijd t=0 de temperatuur-
verdeling op tijd t=1 te voorspellen, echter 
is het in de praktijk onmogelijk om het 
omgekeerde probleem op te lossen: Wille-
keurig kleine verstoringen in je data op t=1 
(bijvoorbeeld door meetfouten) leiden tot 
willekeurig grote verstoringen van de re-
constructie op t=0. (Hoogfrequente bijdra-
gen in de beginvoorwaarde doven namelijk 
heel snel uit en zijn op t=1 nauwelijks meer 
te detecteren.) Problemen van dit type he-
ten slecht gesteld (“ill-posed”).

Men kan nu laten zien dat ons Hele-Shaw-
evolutieprobleem met injectie van vloeistof 
in zekere zin analoog is aan de warmte-
vergelijking in positieve tijdsrichting. In 
tegenstelling hiermee blijkt het probleem 
van uitzuigen van vloeistof analoog te zijn 
aan de warmtevergelijking in negatieve 
tijdsrichting, dus slecht gesteld, en dit 
geeft inderdaad een kwalitatieve verklaring 
voor de instabiliteit van een terugtrekkend 
vloeistoffront. Wel dient gezegd te worden 
dat hierbij nog lang niet alle verschijnselen 
kwantitatief begrepen zijn. (Hoe breed zijn 
de fingers? Wanneer en hoe vertakken ze? 
...)

Als ik iemand nieuwsgierig heb kunnen 
maken: Kom eens langs, dan zal ik graag 
meer vertellen over wat ik hier allemaal 
achterwege heb moeten laten.
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Infima
Bert Zwart: “The next semester I have to give lectures every day.”
Onno Boxma: “Some sundays were skipped.”

Eugen Schindler: “Hoe laat is de deadline voor Supremum?”

Met rode letters in beeld bij het laden van Yasper versie 13b5:
“WARNING: This build may contain experimental, poorly tested code.”

Anson introduceert een nieuwe groepsregel.
Anson: “En we communiceren niet meer over OGO aan de OGO tafel!”

Lydia naar aanleiding van een mailtje over nationale vrouwendag:
“Krijgen ook alle mannen deze?”

Monique: “Bestuur is een state of mind, niet wat je aan hebt.”
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Afgelopen weken zijn er weer vele 
ACtiviteiten geweest van de AC-

tiefste Commissie van GEWIS. Er is 
een karaoke avond geweest, er zijn 
spelletjes gespeeld en we zijn gaan 
zwemmen.

Toch geen veredelde cantus.
Na lang wikken en wegen waren wij, de 
eerstejaars der AC, het erover eens dat er 
maar eens een karaoke-avond georgani-
seerd moest worden. Zodoende gingen wij 
aan de slag en dit resulteerde in een ge-
zellige avond vol gouwe ouwe klassiekers. 
ESKafé werd omgetoverd tot een heus Idols 
café, inclusief schitterende posters van on-
der andere Beyoncé en de Sugababes en 
helaas ook wat minder mooie posters van 
Jim. Er heerste dus in ieder geval een goe-
de sfeer.

De avond begon met lam op de bank han-
gen en gezellig samen karaoke nummers 
zingen. De vrees van ons eerstejaars was 
dus dat de karaoke-avond zou ontsporen 
in een veredelde cantus. Dus namen Held 
Niek en Held Henk het initiatief om het ech-
te karaokefestijn los te laten barsten met 
een echte klassieker (die inmiddels alweer 
uit onze gedAChten verdwenen is). Daar-
na volgden er gelukkig meer mensen die 
hun zangkunsten wilden vertonen. Num-
mers als “De Mosselman”, “Barbie Girl”, de 

B.O.O.M. dispuutliederen “B.O.O.M.en zijn 
relax” en “B.O.O.M., B.O.O.M., B.O.O.M., 
B.O.O.M.”, “Blub, ik ben een vis” en vele 
andere schitterende liederen passeerden 
de revue. Na een tijdje vonden de leden van 
de AC het toch tijd voor het nieuwe offici-
euze commissielied “Volare, oh oh, cantare 
oh oh oh oh”. De volledige tekst is bij ons 
ook nog grotendeels onbekend.

Naarmate de avond vorderde werd het 
steeds drukker in het ESKafé en ook de bar 
buiten de karaoke-ruimte raakte steeds 
drukker bezet. Ook hier gingen zij volop 
mee in de Idols sfeer met een geweldige 
imitatie van Jamai door Berry. Maar ook 
het barvolk zong toch graag een nummertje 
mee.

Al met al dus een zeer jolige avond met ou-
derwets gezellig vertier, maar helaas zon-
der de nodige nieuwe talenten.

AC Zwemmen
De AC heeft ons, leden van GEWIS dispuut 
B.O.O.M. gevraagd om voor hun een stukje 
te schrijven over hun zwem-activiteit. Dit 
omdat er meer leden van ons dispuut deel 
namen aan deze activiteit dan AC’ers zelf. 
Nu vind ik het, als BAC’er in hart en nieren 
wel moeilijk om een stukje voor de AC te 
schrijven, maar omdat deze taak mij door 
de voorzitter van B.O.O.M. is opgelegd kan 

ik er niet meer onderuit.

Het AC zwemmen vond 
plaats op woensdag 15 fe-
bruari. Om 17 uur verza-
melden we bij GEWIS waar 
we onder het genot van een 
lekker biertje ons fysiek 
en mentaal voorbereidden 
op de te komen activiteit. 
Eenmaal aangekomen bij 
de Tongelreep werd ik met-
een geschopt door de AC 
penningmeester om even € 
3,50 neer te leggen. Dit was 
exclusief eten, drinken en 
geld voor de kluisjes. Het 

De ACtiefste Commissie
Niek Maas, Esther vd Aarssen, Roel Coset, Peter vd Elsacker
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was zelfs zo erg dat ik ook nog mijn eigen 
zwembroek mee heb moeten nemen! Maar 
gelukkig was ik goed voorbereid en had ik 
mijn zwembroek en genoeg geld bij me (Al-
leen had die prutser geen wisselgeld, dus 
die € 3,50 komt nog Sven ....)

Eenmaal omgekleed en gegeten, storm-
den we met zijn allen, gewapend met een 
strandbal het water in. Al snel was ik al 
mijn “frustraties” vergeten en werd het zeer 
gezellig. Na een potje lomp overgooien met 
de strandbal wist heel de Tongelreep dat 
GEWIS weer aanwezig was dus toen werd 
het tijd om de glijbanen onveilig te maken. 
Na een aantal ritjes door de turbo-tol, op de 
familieglijbaan en in de suisbuis, was het 
tijd om bij te komen in het bubbelbad.

Na een paar uurtjes doorgebracht te heb-
ben in het zwemparadijs was iedereen zo 
gaar dat we maar op weg gin-
gen naar de kleedkamers. 
Daar moesten we nog wel even 
wachten, want niet iedereen 
was even snel. Het was wel 
verdacht dat na afloop twee 
B.O.O.M. leden samen uit een 
kleedhokje kwamen. Maar wat 
daar gebeurd is, blijft natuur-
lijk binnen ons dispuut. Er 
wordt namelijk al genoeg ge-
roddeld binnen GEWIS.

Al met al vond ik het toch zeker 
een geslaagde activiteit, dus 
mijn complimenten voor de AC. 

Volgend jaar ben ik zeker 
weer van de partij.

De AC-spel let jes -
avond
Dinsdag 7 februari stond 
er weer een inmiddels 
klassieke ACtiviteit op 
het programma: De spel-
letjesavond vond plaats 
in de Oude Sint Joris. 

Zoals altijd had de AC 
voor een groot aantal 
spelletjes gezorgd, waar-
onder vele schitterende 
spellen als triviant, set 

en het altijd prAChtige love 
hotel. Ook was er plaats voor een potje 
tafeltennis, sjoelen en darten. Behalve de 
AC’ers, waren er ook nog een behoorlijk 
aantal andere GEWIS’ers. Mede hierdoor 
kan dan ook gesproken worden van een ge-
slaagde ACtiviteit. Later op de avond werd 
er ook nog twister gespeeld, wat voor vele 
hilarische momenten zorgde. Er waren ook 
mensen die zich voornamelijk met het dart-
bord en de sjoelbak bezig hielden.

Voor een aantal mensen waren de gewone 
spelletjes niet genoeg en er werd dan ook 
overgestapt op het beruchte spel mexxen. 
Tot onze grote vreugde kwam onze grote 
held Med ook nog even kijken. Dit alles 
maakte dat de AC wederom weer een ge-
slaagde ACtiviteit had georganiseerd. We 
hopen jullie dan ook gauw weer te zien bij 
de komende Activiteiten
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the urge to improve

/ stan ackermans institute, center for technological design 

Stan Ackermans Institute: 
post-MSc programs in 
advanced technological design

- interdisciplinary teamwork
- training on the job
- design projects in industry
- strict selection criteria
- faster career perspectives

For information: 
tel. +31 (0)40 - 247 24 52, www.sai.tue.nl
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Dit jaar is er een nieuw dispuut opge-
richt, namelijk B.O.O.M.. B.O.O.M. 

is een afkorting voor Buitenplezier Op 
Onze Manier, wat wordt benadrukt in 
de  doelstelling van het dispuut: de 
wiskunde- en informaticastudenten 
meer “achter hun computer” weg krij-
gen, naar buiten wat, zoals velen we-
ten, een mens heel goed kan doen.

B.O.O.M. is ontstaan na de intro 2005. De 
introcommissie 2005 bestond uit een groep 
goede vrienden en iemand uit dispuut Half 
5 (niet dat we daar niet goed mee kunnen 
boeren, maar ja, Half 5 hè…). Tijdens het 
organiseren van de intro en de flup merk-
ten we dat we eigenlijk wel verder wilden, 
nu niet in de vorm van een eventuele an-
dere commissie, maar als dispuut, en dat 
hebben we dan ook gedaan.

Als dispuut-in-oprichting ga je op zo’n mo-
ment nadenken over wat je mist bij GEWIS 
en voornamelijk wat je dan, als dispuut, 
zou kunnen aanvullen. Na enige discussie 
kwamen we er dan ook bij dat, ook al zijn er 
heel veel activiteiten gedurende een colle-
gejaar, er eigenlijk maar weinig buitenacti-
viteiten georganiseerd worden, en wij graag 
daarop in willen spelen.

Uiteindelijk zijn we dan officieel opgericht 
met bovenstaande doelstelling, bestaande 
uit zes leden: Bob, Lydia, Remko, Roel, 
Sven en Gerard. Na enige tijd hebben wij 
ook onze eerste activiteit georganiseerd: de 
nieuwjaarsduik, waar je na dit stukje nog 
het één en ander over kunt lezen.

Natuurlijk ben je als dispuut meer dan al-
leen een groep vrienden die veel samen op-
trekt en af en toe eens een activiteit voor de 
vereniging organiseert. Zo zijn we ook altijd 

aanwezig op de borrel (niet 
geheel onbelangrijk) en 
hebben we de, origineel 
nogal schrale, kerstB.
O.O.M. nog in een feeste-
lijk jasje weten te steken.

Ik denk dat het voor mij  
niet nodig is verder uit te 
wijden over het dispuut, 
waar ik uiteraard tiental-
len kantjes aan proza mee 
vol zou kunnen krijgen. 
Willen jullie iets weten 
over ons? Zoals gezegd, 
we zijn allemaal vaak aan-
wezig bij borrels, activitei-
ten en ook gewoon tijdens 
de pauzes bij GEWIS. Te 
herkennen aan die alom 
geprezen felgroene shirts 
en truien.

Blaadjes,

Gerard de Ruig
Voorzitter der GEWIS dis-
puut B.O.O.M.

Buitenplezier Op Onze Manier
Gerard de Ruig
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... en de man achter a2 + b2 = c2

Rob van Esch
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o
b Zo’n beetje iedereen die op 

de middelbare school iets 
aan wiskunde heeft gedaan, 
heeft wel eens gehoord van 
de stelling die nu bekend 
staat als de stelling van Py-
thagoras.  In deze editie van 
Alice en Bob ga ik op zoek 
naar de man naar wie deze 
stelling vernoemd is.

Pythagoras was een Griek die on-
geveer van 572 tot 497 voor Christus leef-
de. Hij werd geboren op het Griekse eiland 
Samos en verhuisde rond 530 naar Cro-
tona, een Grieks stadje in Zuid Italië, om 
de tirannie van Polycrates te ontvluchten. 
In Crotona stichtte Pythagoras een genoot-
schap dat later bekend zou staan als de Py-
thagoreërs. Dit was zowel een filosofische 
school als een religieuze orde. Degene die 
tot de binnenste cirkel van dit genootschap 
behoorden, noemden zichzelf maqematikoi, 
waarvan het woord mathematicus is afge-
leid. 

De Pythagoreërs geloofden dat alles in ver-
houdingen uit te drukken was. 
Op een moderne manier gezegd, 
dat er alleen rationale getallen 
waren. Belangrijk voor de Py-
thagoreërs waren de zogeheten 
Pythagorese tripels: laat n een 
natuurlijk getal. Wanneer n mod 
2 = 0 dan is (n, (n2-1)/2, (n2+1)/2) 
zo’n tripel en wanneer n mod 2 = 
1 dan is (n, (n/2)2 -1, (n/2)2+1) zo’n tripel. 
Het is eenvoudig in te zien dat wanneer (a, 
b, c) een Pythagorees tripel is dat dan geldt 
dat a2 + b2 = c2.
  
De Pythagoreërs ontdekten dat deze tri-
pels iets zeiden over de verhoudingen in 
een rechthoekige driehoek. Gegeven een 
rechthoekige driehoek met zijden a,b en c  
geldt dat a2+ b2 = c2. Dit resultaat, dat te-
genwoordig bekend staat als de stelling van 
Pythogoras, was echter alleen nieuw voor 
de Grieken. Er bestaan bronnen die vertel-
len dat dit resultaat al bekend was bij de 

Babyloniërs. Een bewijs van de 
stelling is te vinden in de figuur. 
Door de oppervlakte van het 
grote vierkant op twee manieren 
uit te drukken ontstaat het ge-
wenste resultaat: (a+b)2 = 4 (1/2 
ab) + c2 geeft na wegwerken van 
de haakjes en vereenvoudigen a2 
+ b2 = c2.

Omdat dit een erg belangrijke 
stelling is die veel mensen heeft 

geïntrigeerd bestaan er ook ontzettend veel 
bewijzen van deze stelling. Zie bijvoorbeeld 
http://www.cut-the-knot.org/pythagoras/
index.shtml voor meer dan 60 verschil-
lende bewijzen.

Het ‘leuke’ aan deze stelling is dat het voor 
de Pythagoreërs uiteindelijk leidde tot de 
ontdekking van de irrationele getallen. 
Wanneer je een driehoek met gelijke zijden 
a en b neemt, bestaat er namelijk geen drie-
hoek met rationale zijden. De Pythagoreërs 
waren zelfs in staat om hiervoor een bewijs 
te leveren, waarmee ze het eerste irratio-
nale getal, de wortel van 2 vonden. Voor 

een bewijs hiervan zie bijvoor-
beeld http://nl.wikipedia.org/
wiki/Bewijs_dat_wortel_2_irra-
tionaal_is. Dit resultaat taste de 
grondslag van het genootschap 
aan en werd angstvallig ver-
borgen gehouden. Uiteindelijk 
gaven de Pythagoreërs de basis 
van hun geloof op en dat leidde 

tot de ontwikkeling van nieuwe wiskundige 
stellingen. 

Het is nog steeds niet bekend of Pythago-
ras daadwerkelijk zelf de stelling bewezen 
heeft of dat het een van zijn leerlingen was. 
Het feit blijft wel dat hij door deze stelling 
de bekendste wiskundige van onze tijd ge-
worden is.

Bronnen:
1) Viktor J. Katz, 

A History of Mathematics
2) en.wikipedia.org/wiki/Pythagoras
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Indisch Alfabet
Pieter Ceelen, Wouter Verheijen, Richard Bakker

De A is van afdingen, dat kan Bart goed.
De B is van buschauffeur, die had veel moed.

De C is van chef, die was ook mee.
De D is van Delhi-Belly, dus snel naar de plee.

De E is van Evert, die heet nu Chris.
De F is van fietsriksja, dat was niet mis.

De G is van gids, die was soms wat lam.
De H is van heilige koe, die niet van zijn luie reet afkwam.

De I is van Indische wisky, die was niet duur.
De J is van jatten, dat was wat zuur.

De K is van Kingfisher, dat is lekker bier.
De L is van linga, de fallus van shiva, trots en fier.

De M is van Mogul Emperor, die had veel vrouwen.
De N is van “no problem”, maar dat was niet te vertrouwen.

De O is van opstaan, dat was altijd te vroeg.
De P is van Prof Ceelen, die zich “voorbeeldig” gedroeg.

De Q is van Quinity, een sponsor van de tour.
De R is van rijst, tout le jour.

De S is van ‘Sans Atout’, bridgen deden Henk’s leerlingen veel.
De T is van Taj Mahal, het hoogtepunt van het geheel.

De U is van uni, met soms een intelligente vraag.
De V is van viscositeit, die was wat laag.

De W is van wachten, dat was niet zo mooi.
De X is van niks, maar we gaven ze wel wat fooi.

De Y is van “yes, yes”, maar ze knikken nee.
De Z is van zon, hiermee waren we tevree.
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de groepen van Arjeh 
Cohen (directeur van DI-
AMANT; discrete algebra 
en meetkunde, compu-
terwiskunde), Gerhard 
Woeginger (discrete op-
timalisering), Henk van 
Tilborg (coderingstheo-
rie en cryptologie), Mark 
de Berg en Karen Aardal 
(algoritmiek) bij DIA-

MANT betrokken. Maar ook in Nijmegen, 
Leiden en aan het CWI in Amsterdam zit-
ten grote groepen DIAMANTairs. Daar zit-
ten ook de overige drie bestuursleden Henk 
Barendregt (computerwiskunde, grondsla-
gen van de wiskunde), Hendrik Lenstra 
(getaltheorie), en Alexander Schrijver (opti-
malisering).

Maar wat doet DIAMANT nu concreet? Een 
van de belangrijkste doelen van een wis-
kundecluster is het creëren van nieuwe 
vaste banen in de wiskunde. Elk van de 
vier sites (Eindhoven, Nijmegen, Leiden 
en het CWI) hebben toegezegd een of twee 
nieuwe posities in de vaste staf te zullen 
instellen, die gedurende de looptijd van DI-
AMANT door het NWO (Nederlands Weten-
schappelijk Onderzoek) betaald worden, en 
daarna door de site zelf. We zijn druk bezig 
met het invullen van deze banen.

Verder, en dat is voor de lezers van dit blad 
misschien interessanter, bemoeit DIAMANT 
zich met het Nederlandse master-onder-
wijs in de wiskunde. Op www.mastermath.
nl vind je een indrukwekkende lijst mas-
ter-vakken in de wiskunde, die centraal 
in Nederland gegeven worden. DIAMANT 
draagt daar al aan bij via de besliskunde-
vakken van het LNMB (Landelijk Netwerk 
Mathematische Besliskunde), maar vanaf 
2006/2007 komt er een aparte algebra- en 
discrete-wiskundedag, die geheel door DI-
AMANT ingevuld wordt. Houd die website 
in de gaten!

Dan zit DIAMANT nog in allerlei andere 
projecten. Zo ondersteunen we de wiskun-

Veel klassieke 
wiskundige be-

wijzen tonen alleen 
maar de existentie 
van bepaalde ob-
jecten aan, zonder 
ze expliciet te con-
strueren. Zo zegt de 
fundamentaalstel-
ling van de algebra 
dat elk niet-constant 
complex polynoom een nulpunt heeft, 
maar dat resultaat geeft je geen idee 
hoe je een nulpunt numeriek benadert, 
of hoe je het, als dat überhaupt kan, 
met worteltekens opschrijft. Een mo-
dernere stelling van Claude Shannon 
zegt dat er voor grote woordlengtes 
willekeurig goede foutenverbeterende 
codes bestaan, maar het bewijs zegt 
niet hoe je een concrete code moet 
construeren om er efficiënt data mee 
op een CD te schrijven. Die klassieke 
bewijzen zijn vaak heel elegant, en 
de resultaten zijn belangrijk omdat ze 
aangeven wat voor ons, wiskundigen 
en informatici, haalbaar is. Maar toe-
passingen schreeuwen om expliciete 
constructies---en daarover gaat DIA-
MANT.

DIAMANT staat voor Discrete, Interactive, 
and Algorithmic Mathematics, Algebra and 
Number Theory. Een hele mond vol. Een 
aantal woorden hiervan betreft de wiskun-
dige inhoud van DIAMANT: we houden ons 
vooral bezig met algebra, getaltheorie en 
discrete wiskunde. De eerste drie woorden 
slaan op onze aanpak: we gaan algorit-
misch en constructief te werk, en gebrui-
ken interactieve hulpmiddelen om met wis-
kunde bezig te zijn. In sommige gevallen 
maken we die hulpmiddelen zelf, al ligt de 
kern van onze activiteiten op het abstracte 
vlak.

DIAMANT is een van de drie wiskundeclus-
ters in Nederland; dat zijn samenwerkings-
verbanden van wiskundigen verspreid over 
het hele land. Hier in Eindhoven zijn vooral 

DIAMANT
Arjeh Cohen en Jan Draisma
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de-olympiade en de (zomerkampen van) 
de Stichting Vierkant voor Wiskunde, en 
organiseren we op 19 juni een wiskunde-
security-dag voor het bedrijfsleven en alle 
andere geïnteresseerden; zie de agenda op 
www.win.tue.nl/diamant/ voor meer infor-
matie. DIAMANT werkt ook nauw samen 
met de onderzoekschool EIDMA, die al zo’n 
tien jaar de promovendi in de discrete wis-
kunde in Nederland en omstreken op hun 
wenken bedient met minicursussen, speci-
ale colleges en symposia.

We organiseren minstens 
een keer per maand een 
DIAMANT-brede bijeen-
komst over een thema. 
Meestal op de laatste vrij-
dag---zie ook hiervoor de 
agenda op het web. En 
bovendien halen we goe-
de wiskundigen voor een 
tijdje naar Nederland; 
zo komt er in de herfst 
van 2006 een “DIAMANT 
quantum autumn” over 
quantum computing.  Dit 
onderwerp geeft wel zo’n 
beetje aan waar we staan: 
terwijl de theorie zich tot 
grote hoogte ontwikkelt 
met allerlei verrassende 
resultaten, zoals het zeer efficiënt kraken 
van RSA-cryptosystemen (ontbinding van 
getallen in priemfactoren), moet de eerste 
quantumcomputer nog gebouwd worden 
die een getal groter dan 15 kan factorise-
ren.

Onze blik, en dat is wel eens moeilijk tegen-
over de overheden te verdedigen, ligt zover 
achter de horizon dat de maatschappelijke 
relevantie er niet altijd afspat. Niettemin 
kent het gebied aansprekende resultaten 

uit het verleden: de opslag van digitale data 
op CD en DVD is een spectaculaire toepas-
sing van coderingstheorie. Het internet, 
waaronder routing, netwerkontwerp en de 
commerciële exploitatie ervan, zijn geba-
seerd op combinatorische optimalisering en 
algoritmiek.  In het algemeen gesproken is 
combinatorische optimalisering niet meer 
weg te denken uit toepassingen die uiteen 
lopen van de ontrafeling van de genetische 
code tot de exploitatie van het openbaar 
vervoer.  Zoekmachines gebruiken cluste-
ringalgoritmen die gebaseerd zijn op dis-

crete wiskunde en line-
aire algebra.  Voor veilige 
informatie-overdracht, of 
het nou over het web gaat 
of over de aansturing van 
een betaalautomaat, is 
cryptologie essentieel.  
Het bijhouden van werk-
geheugen op een PC en 
het verdelen
van taken bij gedistribu-
eerd rekenen op een pa-
rallelle computer berust 
grotendeels op theore-
tische oplosstrategieën 
van roosterproblemen. 
De automatische verifi-
catie van chips gebruikt 
computerwiskunde (in de 

opzet waarvan N.G. De Bruijn een grote rol 
gespeeld heeft).

Bij onze pogingen om elegante niet-con-
structieve bewijzen om te zetten in evenzo 
elegante constructies, zullen we natuurlijk 
onze ogen open houden voor nuttige toe-
passingen!  Maar het gaat er in DIAMANT 
vooral om, om een aantal gelijkgezinde wis-
kundigen de gelegenheid te bieden om goed 
en spannend onderzoek te doen.
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Hewitt Lunchlezing

Richard Bakker

Op 19 december van vo-
rig jaar schaarden zich 

drommen mensen naar AUD 
13. Er was hen namelijk een 
spektakel beloofd door onze 
PR-functionaris, geheel ver-
zorgd met lunch. Sommige 
van de aanwezigen leken ook 
alleen daarvoor te komen, 
maar het merendeel kwam 
toch echt voor de lezing van 
Hewitt.

Na wat laptopperikelen aan het begin kon 
het dan toch van start gaan. Op tafel lagen 
al allerlei goodies die door iedereen werden 
getest. Blijkbaar was het voor sommige 
zelfs te moeilijk om een pepermuntdoosje 
te openen (he Jean-Marc?), maar naar enig 
proberen lukt het en kan de lezing begin-
nen. 

De lezing werd verzorgd door Marije Beze-
mer en Gijs van Kessel. Het eerste deel van 
de lezing nam Marije voor haar rekening. Zij 

vertelde ons dat Hewitt een toon-
aangevend bedrijf is in de wereld 
wat betreft actuariële diensten. 
Nu zei mij dat niet veel, maar ge-
lukkig kwam er nog meer. Hewitt 
Nederland heeft zo’n 310 mensen 
over 3 kantoren (Amsterdam, 
Rotterdam en natuurlijk Eind-
hoven) en houdt zich voor 90% 
bezig met ‘Retirement Financial 
Management’ en voor de andere 

10% met HR-advisering.  Deze twee rich-
tingen werden nog even wat uitgebreider 
bekeken. Ondertussen bleek dat de laptop 
nog steeds wat kuren had, want het beeld 
veranderde om de 10 seconden van kleur, 
wat een heel leuk effect had.

Maar goed we waren bij de twee richtin-
gen: Als eerste dus de Retirement Financial 
Management dit gaat vooral over pensioe-
nadvies en pensioenadministratie, van dit 
laatste is bijvoorbeeld Philips een klant. 
Het pensioen is namelijk na het salaris de 
belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Ook zit in 
deze richting het juridische advies dat He-
witt kan geven.

De tweede richting was HR-advisering en 
nee, dan hebben we het niet over het Huis-
houdelijk Reglement, maar over Human 
Resourcing. Hierbij moet je vooral denken 
aan tevredenheids-onderzoeken, fusies en 
werving en selectie. Na dit algemene praat-
je kwam Gijs van Kessel ons iets vertellen.

Hij heeft hier op de TU gezeten en ook Tech-
nische Wiskunde gedaan en is afgestudeerd 
in de richting Bedrijfsvoering. Hij werkt nu 
voor Hewitt Eindhoven en hij vertelde ons 
wat voor een soort mensen er werken en 
dat zijn voornamelijk wiskundigen/econo-
metristen die goed communicatief zijn en 
zichzelf willen ontwikkelen. Hij is zelf Reti-
rement and Financial management consul-
tant en hij gaf ons enkele rekenvoorbeelden 
die inzicht gaven in de werkzaamheden van 
Hewitt en hoe wiskunde bij Hewitt terug 
komt.
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Het voorbeeld ging over een man die nu 
30 jaar is en vanaf zijn 65ste elk jaar 1000 
euro wil krijgen tot zijn dood, zeg maar zijn 
pensioen. Voor deze berekening moet je 
rekening houden met de rente en met de 
leeftijd die mensen gemiddeld halen. Uit 
het voorbeeld bleek dat een vrouw ouder 
wordt en dus duurder zal zijn. Zo was het 
ook duurder als een vrouw na haar man 
doodgaat in verband met de nabestaanden-
zorg. Dus zoals Gijs zei: ‘het liefst hebben 
we dat een vrouw eerder doodgaat dan haar 
man, dat is goedkoper’. Dit voorbeeld vond 
ik erg handig en duidelijk en nu snap ik 

stukken beter wat Hewitt 
zoal doet. 

Hiermee was de lezing ten 
einde, maar er waren nog 
een aantal vragen over 
de groeimogelijkheden en 
de bedrijfscultuur. Wat 
blijkt: je kunt er volop 
doorgroeien en er is een 
heel informele sfeer, be-
halve natuurlijk bij bezoek 
aan een klant. Dus volop 
redenen om bij Hewitt te 
gaan werken. Mocht je 
overigens meer willen we-
ten dan kun je kijken op 

 www.hewitt.nl/careers of kijk naar de ad-
vertentie elders in deze Supremum.

Daarna was het tijd voor een uitmuntende 
lunch die iedereen heerlijk tot zich nam. 
Een enkeling besloot om nog even met de 
lezers te gaan praten, wat ging over Hewitt 
tot het drukken van nootjes in een gevul-
de koek. Al met al was het een heel leuke 
en interessante lezing en dat alles dankzij 
de goede zorgen van onze eigen Rob van 
Esch.
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Infima
Koen Penders kijkt over Chris’ schouder mee: “Ow, mailen met DOS, da’s handig!”
Chris: “Dat is geen DOS, dat is putty.”

Lydia op 14 februari: “8 maart dat is morgen! Oh nee, volgende week.”

Door de telefoon, een lid van SEP-groep tegen opdrachtgever Erik Luit:
“Goeiemiddag met Guido van de AIVD, we hebben een paar dringende vragen”

Sven: “In 1993, toen was ik nog klein.”
Bob: “Moet je je eens voorstellen hoe klein ik toen was!”

Discussie over dat access niet open source is.
John: “Ow dus wiskunde is wel open source...”

Richard: “Ja, we wonen al half samen.”
Nick: “Oh?! Alleen jij dan?”

Roel tijdens SEP: “Kijk, je hebt dus een bedrijfje dat een project offert.”
Ivo: “Offert?”
Roel: “Eh... aanbied.”



Quantitative Finance Master
at the Vrije Universiteit Amsterdam

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

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

More information?
Meet our Faculty during an information session on the programme's
details, to be held 8 April 2006. To obtain an information brochure
or for any other questions, contact us via voorlichting@feweb.vu.nl
or +31 20 598 6009. 
Please visit our website at www.feweb.vu.nl/master

Meer perspectief



Van 10 februari tot 4 maart zat een 
groep studenten in India voor een 

studiereis. Zij hebben voor ons een 
dagboek bijgehouden om jullie een 
idee te geven hoe zo’n studiereis eruit 
ziet en welke avonturen je kan beleven 
in een ver, vreemd land.

10-2-2006
Vannacht zijn we 
om half drie ver-
trokken en onge-
veer 24 uur later 
aangekomen in 
India. Tijdens de 
vlucht zijn we bij-
na een begeleider 
kwijtgeraakt aan 
een enge sekte die 
zich bezig hield 
met wereldvrede. 
Gelukkig voldeden zijn 
zangkwaliteiten niet aan 
de toelatingseisen. Bij 
aankomst in het hotel ble-
ken de driepersoonskamers 
uitgerust met slechts één en-
kel bed. Een uurtje later waren 
ook de resterende bedden geregeld 
en konden we, half zeven plaatselijke 
tijd, eindelijk gaan slapen.

11-2-2006
Vanwege de late bedtijd van gisteren was 
door de meeste mensen besloten om het 
ontbijt over te slaan en direct over te gaan 
tot de lunch. Om kwart voor drie werd 
plaatsgenomen in de ‘board room’ van een 
plaatselijk restaurant voor de eerste ken-
nismaking met Indiaas eten. ‘Voorzichtig 
proberen’ bleek hier dan ook belangrijk. 
Hoewel er wel degelijk gerechten werden 
geserveerd die niet al te scherp werden be-
vonden, waren de flessen water bij het eten 
toch meer dan welkom. ‘s Avonds op terug-
weg vanuit de stad voor het eerst een riksja 
gepakt. Dit leverde een aantal nieuwe er-
varingen op. Naast bijna doodservaringen, 
een rit in een riksja heeft nog het meeste 

weg van een achtbaanrit zonder riem, was 
het voor een aantal mensen ook de eerste 
keer dat ze midden op de snelweg stil kwa-
men staan vanwege een gebrek aan gas.

12-2-2006
Vandaag hebben we een rondje Bangalore 
gedaan met bus. De eerste tempel op het 

programma had een speciaal ‘toeristen 
tarief’. Dit hield in dat je 50 keer zoveel 

betaalde als gewone tempelgangers, 
maar in ruil daarvoor naar har-

telust kon voorgedringen bij 
de serieus biddende men-

sen. Zowel de tempelgan-
gers als toeristen 
werden daarna via een 
efteling-achtige con-

structie langs 
allerlei boeken- 
eet- en overige 
winkeltjes geleid. 
Bier is trouwens 
belachelijk duur 
hier in India. Voor 
de prijs van een 
biertje (Rs 30 = 
+/- € 0.6) kan een 
behoorlijk goede 
lunch, en met een 
beetje moeite zelfs 

een avondmaaltijd worden gekocht.

13-2-2006
Eindelijk is het zover: vandaag mogen we 
het eerste bedrijf bezoeken! Naast een aan-
tal genante incidenten met Sjef in de hoofd-
rol, leverde de bezoeken ook wat núttige (zij 
het minder leuke) verhalen op. Vervelend 
was wel het Engels accent van bijna alle 
sprekers. Als de concentratie ook maar 
éven verslapte, kostte het vijf minuten om 
de draad van de lezing op te pakken. Na 
een mislukte poging van Sjouke om in te 
breken op het netwerk van Philips ging ie-
dereen terug naar het hotel. 

Studiereisdagboek
Peter van de Ven & Rob van Esch
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14-2-2006
Vier dagen in India met vreemde mensen, 
vreemd voedsel en vreemd weer bleek iets 
teveel van het goede voor Sjef. Nog geen 
uur nadat hij opmerkte ‘ik had verwacht 
dat ik nu al wel ziek zou zijn’ hing hij dan 
ook boven de wc. Hiermee was hij de eer-
ste van de groep die ziek is geworden. Voor 
alle Sjef-fans: aan het einde van de dag 
ging het alweer een stuk beter en kreeg Sjef 
zijn gebruikelijke praatjes terug. Eén van 
de Indiërs die ons vandaag had begeleid bij 
het dagprogramma vertelde ons over een 
eettentje in Bangalore waar ze vooral bief-
stuk serveerden. Omdat de meeste onder 
ons na drie dagen met twee keer per dag 
rijst hier wel aan toe waren besloten 
we aan onze smaakpapillen toe te ge-
ven en naar het biefstukrestaurant te 
gaan. Aangekomen bij het restaurant 
bleek er een groot aantal stelletjes te 
wachten, die vanwege Valentijnsdag 
hadden gereserveerd. Omdat zij nou 
eenmaal niet met 18 man waren en wij 
wel, werden snel een aantal tafels voor 
ons vrijgemaakt en konden we met 
goedkeuring van de bediening voor-
dringen.

15-2-2006
De laatste dag in Bangalore was een rus-
tige. Op het programma stond een bezoek 
aan het parlementsgebouw en aan de bo-
tanic gardens, een park midden in de stad. 
In dit park kwamen we zelfs nog een paar 
Nederlanders tegen! Vervelend genoeg kwa-
men we er pas achter dat de twee dames 
Nederlanders waren ná opmerkingen als 
“Daar moeten we overheen” (Bart) en “Dat 
zullen vast geen Nederlandse vrouwen zijn, 
die zijn veel knapper!” (Richard). Na het be-
zoek aan het park was er nog wat vrije tijd, 
waarna we naar het vliegveld gingen. De 
vlucht verliep voorspoedig en om de aan-
komst in Mumbai en het afsluiten van de 
dag te vieren, werd het GEWIS logo achter-
gelaten op een computer met vluchtinfor-
matie op het vliegveld.

16-2-2006
Om rustig op gang te komen hebben we 
vandaag het Fort Area bezocht, waar he-
laas geen fort te vinden was. Terug in het 
hotel besloten een aantal mensen te gaan 

kaarten in een barretje. Halverwege een on-
gemeen spannend potje bridge ontplofte de 
airco, waarna vier mannetjes zenuwachting 
begonnen rond te rennen. Gelukkig kwam 
op dat moment de manager eraan, die met 
kalme autoriteit wist te melden: ‘It’s no pro-
blem’. Na het eten hebben we nog een be-
zoek gebracht aan de Haji Ali moskee, die ‘s 
avonds erg mooi verlicht is, iets wat helaas 
wordt gecompenseerd door het ongelooflij-
ke gekrijs dat uit de luidsprekers komt. Om 
de dag af te sluiten zijn we terug gegaan 
naar de stad om onder het genot van een 
biertje ons gehoor wat rust te gunnen. He-
laas kwamen we terecht in een karaoke bar 
met krijsende Indiase vrouwen. Volgende 

keer beter. 
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17-2-2006
Op het programma voor vandaag stond een 
hoogaangeschreven universiteit: het IIT, 
Indian Institute of Technology, in Mumbai. 
Samen met de zes andere IIT’s behoort het 
tot de topinstituten van India. Aangekomen 
op het terrein leek dit niet het geval. Het 
gebouw waarin we werden ontvangen zag 
er bijna even slecht uit als ons eigen hoofd-
gebouw, ondanks het feit dat het gebouw 
toch pas 7 (!) jaar oud is. Weer een knap 
staaltje Indiase onderhoudskunst. Na met 
een aantal studenten te hebben gespro-
ken werd het 
beeld van het 
IIT toch weer 
rechtgezet. 

18-2-2006
Vandaag heb-
ben we een be-
zoek gebracht 
aan Elephanta 
Island. (Om 
verwarring te 
v o o r k o m e n : 
dit eiland heeft 
absoluut niets te 
maken met oli-
fanten). Op dit 
eiland bevind 
zich ook een 
heuvel, waar je 
jezelf voor slechts 
enkele euro’s om-
hoog kunt laten 
dragen door vier 
Indiërs. Richard, 
Pieter en Wouter be-
sloten de proef op de 
som te nemen. Omdat 
zij toch zwaarder bleken te 
wegen (zelfs Wouter) dan de 
gemiddelde Indiër, moesten ze 
het laatste stuk zelf naar boven lopen. 
‘s Avonds belandden we in een ‘dance 
bar’, waar je zittend op een sofa voor 10 
roepie een paar minuten naar een vrouw 
mocht kijken. 

19-2-2006
Dankzij de vooruitziende blik van de com-
missie kon vandaag worden uitgeslapen na 
een avondje stappen. ‘s Middags bezochten 

we de renbaan van Mumbai. Hier vonden 
vandaag belangrijke paardenraces plaats. 
Natuurlijk konden enkele onder ons het 
niet na laten te wedden op de uitslag. Voor 
Geert had dit een wel erg jammerlijke af-
loop. Op slechts enkele centimeters na ver-
loor het paard waarop hij gewed had. 

20-2-2006
De tweede maandag van de studiereis was 
het dan eindelijk zo ver. Het bedrijfsbezoek 
waarvoor iedereen mee is gegaan: we be-
zochten de brouwerij van Kingfisher. Afge-

sproken was dat we na de rondleiding 
zouden gaan lunchen onder het genot 

van een lekker biertje. Echter we 
kregen alleen chips en ca-

shewnoten. Nadat iedereen 
zich vol chips had gestopt 

kondigde de manager 
aan: “zo, nu kunnen 
we gaan lunchen”. 
Op de terugweg in 
de bus kon ieder-
een verdacht goed 
slapen.

21-2-2006
‘s Ochtends 
stond het derde 
bedrijfsbezoek in 
Mumbai op het 
programma. Op 

de terugweg 
van Atos Ori-
gin naar het 
hotel gebeurde 
datgene wat 
iedereen al 
veel eerder had 
verwacht: de 
chauffeur reed 
met naadloze 
precisie in op 
de bus voor 
hem. Helaas 

bleek de voorruit hier niet tegen bestand. 
Na even beteuterd naar zijn gesneuvelde 
ruit te hebben gekeken stapte de chauffeur 
uit om op zijn gemak te bellen voor een 
nieuwe bus. Anderhalf uur later dan ge-
pland kwamen we eindelijk aan bij het ho-
tel. Na snel en ongezond gegeten te hebben, 
vertrokken we ‘s avonds met de nachttrein 
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richting Ahmedabad.

22-2-2006
Vandaag meerdere ma-
len wakker geworden in de 
nachttrein, die toch beter 
ligt dan verwacht. Als de 
makers van de bedden 
er rekening mee hadden 
gehouden dat er nog 
langere mensen bestaan 
dan Indiërs zou het zelfs 
fijn hebben gelegen. 
De overstap vanuit de 
trein naar de bus was 
alsof we in een andere 
wereld stapten. Krot-
tenwijken werden ver-
vangen door prachtige 
heuvellandschappen, 
amper begrijpbare In-
diërs door mensen die keurig engels spre-
ken en riksjabestuurders door mensen die 
zich (meestal) aan verkeersregels houden. 
Het restaurant waar we stopten voor onze 
lunch draaide zelfs speciaal voor ons de cd 
van de Vengaboys! Ook Udaipur, de stad 
waar we aan het eind van de dag aankwa-
men was met zijn frisse lucht en mooie(re) 
gebouwen een verademing.

23-2-3006
Op het programma voor vandaag stonden 
twee activiteiten. De eerste was een bezoek 
aan het mooie city palace, en de tweede 
was een boottocht. De rest van de dag kon 
worden gebruikt om de toerist uit te han-
gen. Bij het restaurant waar werd gegeten 
stond een James Bond film op die gedeel-
telijk in Udaipur was opgenomen. De riksja 
in deze film die op zijn achterste wielen een 
straat doorrijdt is duidelijk een opgevoerde 
variant. 

24-2-2006
Een weinig enerverende dag meegemaakt. 
Rond 8 uur vanochtend zijn we de bus in 
gestapt, om er rond zes uur ‘s avonds in 
Jaipur weer uit te klimmen. Tussendoor 
waren er nog heuvellandschappen, zand-
vlakten, uitgebrande bussen en een erg 
slechte lunchplaats.

25-2-2006
Het was weer een dag om de toerist 

uit te hangen. Om zes uur stonden we op 
om zo extra vroeg bij het Amber fort te zijn. 
Daar aangekomen konden we in een vrij 
lange wachtrij die voornamelijk bestond 
uit 40 plussers gaan staan. Opvallend was 
het hoge toeristengehalte, wat we nog niet 
eerder zijn tegengekomen. Aan het eind 
van de rij stonden olifanten te wachten om 
ons een heuvel op te brengen. Het was een 
leuk, maar schommelig ritje. 

26-2-2006
Vandaag weer een reis/toerisme dag. We 
reisden met de bus van Jaipur naar Agra, 
waarbij onderweg werd gestopt bij Fatah 
Pur Sikri om een aantal paleizen en een 
moskee te bekijken. Noemenswaardig was 
het restaurant waar we gelunched hebben. 
In plaats van de 10% korting die vooraf was 
afgesproken kwam er 50% ‘belasting’ op de 
rekening te staan. Gelukkig wisten we dit 
recht te zetten en waren we toch zo vrien-
delijk om één roepie fooi te geven. 

27-2-2006
Na ruim 2 weken reizen was het dan van-
daag zover: eindelijk mochten we naar de 
Taj Mahal. Als voorafje eerst nog het Agra 
fort bezocht (het fort/paleis van de bouwer 
van de Taj Mahal) om vervolgens rond een 
uur of elf bij de Taj Mahal aan te komen. 
En daar lag hij dan, glinsterend in de zon. 
De angst dat hij in het echt tegen zou val-
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len bleek ongegrond en het 
bezoek was dan ook zeker 
de moeite waard. Waar-
schijnlijk is de Taj Mahal dan ook het enige 
gebouw in India dat fatsoenlijk wordt on-
derhouden.

28-2-2006
De studiereis loopt op zijn eind en vandaag 
stelde de commissie de deelnemers in staat 
voor de laatste keer schaamteloos de toerist 
uit te hangen. Om dit voor elkaar te krijgen 
waren er een bus en gids geregeld, die de 
bus langs alle toeristische trekpleisters in 
Delhi stuurde. Opvallend was wel dat de 
gids zelf niet meeging. In plaats daarvan 
vertelde hij in de bus over de plaats die we 
gingen bezoeken, gaf vervolgens iemand 
geld mee voor de kaartjes en gaf ons een 
uur ‘vrije tijd’. 

1-3-2006
Tot nu toe was bijna alles goed gegaan, 
maar tegen het eind van de reis ging het 
dan toch fout met de bus. Dit keer geen 
ongeluk, maar een ‘misverstand’ met de 
reisorganisatie. De bus die ‘s ochtends was 
besteld, kwam na veel onderhandelen pas 
tegen de middag aan. Gelukkig stelde TCS, 
het bedrijf waar we op bezoek gingen, zich 
flexibel op, en werd het ochtendprogramma 
omgezet naar een middagprogramma. Dit 
betekende dat het bedrijfsbezoek begon 
met de lunch, die zeker de beste in drie we-
ken mag worden genoemd. 

2-3-2006
Ook vandaag waren er weer pro-
blemen met de bus, deze keer 
echter met een goed excuus. Van-
wege het bezoek van Bush aan 
Delhi zat het verkeer er nog vas-
ter dan normaal en was de bus 
dus ook een half uur later dan 

gepland. Omdat vandaag de 
laatste dag was dat we com-
pleet waren was er ook een 
afscheidsdiner. Opgeluis-
terd door emotionele spee-
ches van Sjouke, Rob en Sjef 
en een kaarttruc van Henk 
werd het een duur (tenmin-
ste naar wat wij inmiddels 
gewend zijn), maar zeer ge-
slaagd etentje. 

3-3-2006
Om de studiereis in stijl af te sluiten was er 
voor vanmiddag een bezoek aan IIT Delhi 
gepland. Op het programma stonden twee 
lezingen: allereerst een lezing van een pro-
fessor van de IIT over het onderzoek wat 
daar door informatica gedaan wordt en ver-
volgens een lezing van onze eigen Sjouke 
over ‘Multi party authentication’. De mid-
dag werd afgesloten met taart en andere 
Indiase snacks

4-3-2006
Er moest vandaag een belangrijke beslis-
sing worden genomen: “zullen we nog gaan 
slapen of niet?”. Om half vier ‘s nachts ver-
trok namelijk de bus richting het vliegveld. 
Dit bleek achteraf ook het enige denkwerk 
dat moest worden verricht. De rest van 
de dag bestond vooral uit wachten, zitten 
of een combinatie van beiden. Om 

kwart over zes Ne-
derlandse tijd 

kwamen 

we aan 
op Schip-
hol waarna som-
mige per auto en anderen 
per trein naar huis gingen.
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FraJa WeB: goed begin is half werk!

Frank Buijze en Jan Martijn van der Werf

Onlangs kwam het 
verzoek binnen 

bij FraJa WeB om een 
stukje te schrijven 
voor de Supremum 
over het opzetten 
en runnen van een 
eigen bedrijf. Hierbij 
ons verhaal.

Het oprichten
Eind december 2004 ontstond het idee om 
een eigen bedrijf op te richten, gericht op 
het hosten van websites en het aanbieden 
van IT gerelateerde diensten. Aangezien 
dat we beide al ervaring hadden met het 
afnemen van gelijkwaardige producten bij 
andere bedrijven, dachten en wisten wij dat 
het beter en goedkoper kon. De eerste twee 
weken hebben wij ons bezig gehouden met 
het uitzoeken van wat er allemaal geregeld 
moest worden. Dit bleek nog een hele hoop 
te zijn.

Na wat rondgekeken te hebben op de site 
van de Kamer van Koophandel bleek al snel 
dat Vennootschap onder Firma de beste 
vorm voor ons bedrijf was. Na het beden-
ken van een naam, wat meer tijd en energie 
kost dan je denkt, en het opstellen van een 
ondernemingsplan hebben we een overeen-
komst tussen beide vennoten opgesteld, 
om later niet voor eventuele verrassingen 
te komen staan. Op 5 januari was het dan 
zover: het registeren van het bedrijf bij de 
Kamer van Koophandel, binnen een half 
uur was alles geregeld en bestond FraJa 
WeB officieel.

Echter voor het runnen van het bedrijf wa-
ren we nog maar aan het prille begin. Het 
zal nog tot maart duren voordat we echt 
van start konden. In deze maanden moest 
er nog veel geregeld worden: een postbus, 
betaalrekening en de inschrijving bij de 
Belastingdienst. Daarnaast hebben we de 
servers aangeschaft en een datacentrum 
gezocht om ze te plaatsen. Dit is uiteinde-
lijk het Redbus in Amsterdam geworden. 
Na het uitgebreid testen en bouwen van 

een website was het 
dan zover: we konden 
van start. 

Van start gegaan
Vanaf maart begonnen 
de klanten binnen te 
druppelen. Een goede 
administratie bleek al 
snel onontbeerlijk. Je 
wilt niet veel tijd bezig 

zijn met het bijhouden van klant, product 
en financiële gegevens. Daarom hebben we 
de eerste tijd ons vooral bezig gehouden 
met het opzetten van een goed administra-
tie systeem en kunnen wij nu nieuwe klan-
ten snel en gemakkelijk aansluiten. Met dit 
systeem bleef onze administratie ook een-
voudig uptodate.

In november zijn we begonnen met het 
integreren van een online betaalsysteem, 
iDEAL, in ons systeem. Hierbij kregen we te 
maken met een aantal problemen. Deze ble-
ken voornamelijk te liggen in de incorrecte 
documentatie en implementatie die we van 
ING kregen aangeleverd. Tegelijkertijd heb-
ben hebben wij de Persoonlijke Informatie 
Pagina’s toegevoegd aan de website. Via 
deze pagina’s kunnen klanten hun gege-
vens bekijken, waaronder hun betalingsge-
schiedenis en facturen. Ook kunnen ze via 
iDEAL openstaande facturen betalen.

De toekomst
Voor de toekomst staan er een aantal nieu-
we producten in de planning, gerelateerd 
aan wat wij tijdens onze studie hebben 
opgedaan aan kennis. Natuurlijk gaan we 
daar hier niet op in, maar daar zal je in de 
toekomst nog zeker van horen. Is je interes-
se gewekt, aarzel dan niet, en bezoek www.
frajaweb.nl eens.
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Laten we bij het begin beginnen: hoe 
was uw jeugd?
Dat is achteraf zo verschrikkelijk moeilijk 
te zeggen. Hoe die was dat weet ik niet, hoe 
ik er nu naar kijk is ondertussen een beetje 
vertroebeld. Ik denk dat ik hem nu posi-
tiever bekijk dan dat het was. Ik heb een 
vrij strakke opvoeding gehad, die ik pas na 
mijn 12e als zodanig heb ervaren. Daarvoor 
wist je niet beter. Ik mocht bijvoorbeeld 
niet uit of naar dansles vanwege mijn ge-
reformeerde ouders. Ik heb op mijn 16e de 
HBS afgerond en was net 17 toen ik op de 
universiteit kwam. Ik ben overal een beetje 
aan de jonge kant geweest. Achteraf is dat 
denk ik heel jammer geweest, want ik denk 
dat als je iets ouder bent dat je kritisch ver-
mogen over wat je doet wat netter is.

Ik was zelf veel bezig met de existentievra-
gen die je krijgt als je je los maakt van het 
geloof. Dit gebeurde vanaf het moment dat 

ik er met anderen over ging spreken tijdens 
de discussie tijdens de catechisatie, waar-
bij ik de neiging had me wat redenerend en 
logisch op te stellen. 
Het losmaken van de kerk is een proces 
van jaren. De kerk werd losser, maar niet 
iedereen binnen die kerk deed dat. Een 
grappig geval is dat er dan zo’n ouderling 
op bezoek kwam speciaal voor jou, want die 
had dan van je ouders gehoord dat er wat 
vrijgevochten gedachten inkwamen. Maar 
die man was zo onvoorstelbaar naïef. Het 
gesprek van die avond eindigde dan ook 
dat ik het maar gewoon moest accepteren, 
zo zit dat nou eenmaal in elkaar. Waarop 
mijn antwoord was: ja, ik heb mijn hersens 
niet voor Jan Doedel gekregen! En die laat 
ik niet zomaar verpieteren in onnozelheid. 
Dat vond hij toch niet zo leuk.

Wat is uw huidige kijk op het leven? 
Gelooft u in een God?

Volledige naam:
Jacobus Cornelis Sibrand Piet van der Woude

Roepnaam:
Jaap

Leeftijd:
53 jaar
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Ik heb daar heel lang wel een geloof in ge-
had, maar niet zo’n God als een baardaap 
in de wolken. Ik ben op dit moment niet 
aangesloten bij een geloof, maar denk dat 
ik mij in mijn jeugd behoorlijk anti-insti-
tutioneel heb ontwikkeld. Daar begin ik 
steeds een feller tegenstander van te wor-
den. Ik vind het heel prettig te horen dat 
mensen steun aan dit soort dingen ontle-
nen, maar ik vind het voor de maatschap-
pij deels gevaarlijk en deels verzachtend op 
een manier die denk ik niet goed is. Maar 
ja, mensen hebben natuurlijk wel een ka-
der nodig waarbinnen ze kunnen leven en 
zolang de mensen die dat kader nodig heb-
ben mij en de rest van de ontwikkeling niet 
in de weg zitten, dan moet dat maar. Maar 
ik word er niet vrolijk van.

Hoe was uw studietijd? Bent u wild 
feestend door de universiteit ge-
rold?
Nee, ik ben wat dat betreft niet een exorbi-
tante feestneus. Ik kwam ook nooit in cafés, 
dat kan er ook mogelijk wat mee te maken 
gehad hebben. Tegenwoordig kom ik regel-
matig in het cafe, maar dan ook alleen maar 
om te oefenen met het dweilorkest waar ik 
deel van uit maak. Voor de rest heb ik er 
niks te zoeken. Het eerste jaar van mijn 
studie woonde ik gewoon thuis en reisde ik 
vanuit Haarlem naar Amsterdam. Dat ging 
prima, ik heb eigenlijk de eerste 3 jaar van 
mijn studie ‘standaard’ gedaan. Het eerste 
jaar vanuit thuis en de andere 2 jaar zat 
ik op kamers. Standaard gedaan daarmee 
bedoel ik: je doet tentamen en daar slaag je 
voor. Ik ben één keer gezakt, schande over 
mijn hoofd, voor filosofie. Mijn studiegeno-
ten hadden mij wijsgemaakt dat ik dat in
principe in 1 dag kon studeren, dus ik had 
het dictaat en ik dacht: nou ze zullen het 
wel overdrijven, dus laat ik er 3 dagen voor 
nemen. Nou dat was echt te kort! Dus de 2e 
keer heb ik er 2 weken voor genomen om 
het rustig te lezen en het tot je door te la-
ten dringen. Toen ik daar de tijd voor nam, 
slaagde ik ook met een 8.

Ik neem aan dat u dus een goede 
student was?
Ik was een redelijke student. Het was 
toen wat normaler dat je voor tentamens 
slaagde. Ik weet niet of dat kwam omdat 

de tentamens makkelijker waren of omdat 
men toen harder werkte. Ik denk dat ik na-
tuurlijk niet helemaal meer objectief naar 
de stof kan kijken. Ik heb voor de grap een 
paar jaar geleden mijn stof verzamelingen-
leer eens bekeken. Wat ik aan verzamelin-
genleer kreeg daar komen we hier lang niet 
aan toe. Dus de stof was niet eenvoudiger. 
Ik denk dat ik wel wat harder werkte, maar 
ik kan me niet helemaal aan de indruk ont-
trekken dat er een zekere basis van “intel-
lect” in een land is die je niet zonder meer 
kunt overdrijven. Dus als je ziet hoeveel 
mensen gingen studeren in de tijd dat ik 
ging studeren aan de universiteit en je ziet 
hoeveel mensen er nu naar de universiteit 
gaan, dan zit daar toch een behoorlijke fac-
tor in. Als je daarbij rekent dat het zakken 
voor een tentamen naar mijn eigen gevoel 
indertijd iets was waar je hartzeer van had 
en je ziet dat dat absoluut niet meer het 
geval is, dan...

Dan neem ik aan dat u het voorstel 
van het CvB om een limiet te stellen 
aan het aantal keren dat  je tentamen 
mag doen een goed idee vindt.
Kijk, van het College kun je niet veel be-
slissingen verwachten, en als ze er een ne-
men moeten we blij zijn dat ze dat doen. 
Maar naar mijn idee nemen ze een volko-
men verkeerde beslissing. Het heeft geen 
enkele zin op deze manier. De boel wordt 
afgewenteld, in de meeste gevallen op de 
docent, en je wint er niks mee. Er zit ook 
een beetje struisvogelpolitiek in. Als je zegt 
je mag het maar drie keer doen per vak, 
wat gaat dat dan opleveren? Natuurlijk he-
lemaal niks, want je ontkent het bestaan 
van struikelvakken en geeft de mensen nog 
de mogelijkheid als ze voor ieder vak slecht 
zijn alles drie keer te doen. 
Mijn voorstel is om mensen vouchers te 
geven om tentamen te doen. Je krijgt bij-
voorbeeld 10 vouchers. Je komt zo’n tenta-
men binnen en levert een voucher in. Als je 
slaagt, krijg je hem terug. Als je zakt, ben 
je hem kwijt. Daar moet je heel voorzichtig 
mee zijn, want je moet mensen niet al te 
erg afremmen in hun mogelijkheden. Zeker 
niet als ze er bijna zijn. Via kleine gerichte 
opdrachten, over datgene wat mis is, kun-
nen ze weer vouchers verdienen om weer 
tentamen te kunnen doen. Het geeft wel 
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vertraging, maar ja die is in eerste instantie 
veroorzaakt door 10x te zakken voor iets. 
Iemand die het dan echt nog wil halen, 
moet het op die manier dan ook kunnen 
halen.

Is het dan aan de universiteit om de 
studiehouding te verbeteren?
Nou, je hebt een samenwerking van stu-
denten en instituten die er voor zorgen dat 
er een situatie ontstaat die echt bezopen is. 
Vraag een willekeurige buitenlander hier 
hoe hij zijn studie gedaan heeft en vergelijk 
met wat er hier mogelijk is. Nou is het bij-
voorbeeld in Rusland wel heel erg streng, 
ik zeg niet dat we naar zo’n situatie terug 
moeten, maar we hebben met z’n allen er 
voor gezorgd dat de waardering voor de 
studie veel te laag is. Dan is het natuurlijk 
niet terecht om die waardering alleen maar 
af te wentelen op een student. Dat vind ik 
ook niet goed. Je moet met zijn allen zorgen 
dat je de waardering terug krijgt. Wat wel 
heel belangrijk is, is dat de waarde van de 
studie als investering in je opvoeding weer 
opgekrikt wordt.

U bent al een tijd mastercoordinator 
en daarvoor PP2-coordinator. Waar-
om bent u dat eigenlijk geworden?
Op een gegeven moment was ik vastge-
plakt aan het opleidingsdirectoraat als his-
torisch geweten. En dat was op zich heel 
leuk. Maar er gebeurde iets waar ik denk ik 
ook wel een klein beetje schuldig aan was. 
Toen moest er hier en daar geleurd om de 
PP2-coördinatie kwijt te raken en die raak-
te men niet kwijt. Dus toen kwamen ze bij 
mij. Ik voelde mij schuldig omdat ik niet 
voldoende uit had gekeken, niet voldoende 
mijn historisch geweten had laten spreken. 
Daarom heb ik dat geaccepteerd. Maar ik 
heb er toen bijgezegd: “Maar dat ga ik mini-
maal uitvoeren”.
Ondertussen is dat wat meer geworden. 
Studenten zijn denk ik iets minder zelf-
standig dan dat ze 5 jaar geleden waren. 
Misschien moet ik zeggen: “Ze zijn iets 
meer in verwarring omdat er allerlei syste-
men door elkaar heen werken.” Door al die 
veranderingen die we in veel te korte tijd op 
elkaar gestapeld hebben is het ook voor mij 
lang niet altijd meer duidelijk. 

Het is dus eigenlijk op mijn bordje gelegd 
omdat het niet anders kon. En het heeft 
ondertussen de rest opgeslokt en ik zit 
dat nu dus als organisatorisch element te 
doen. Formeel voor 2 dagen per week.

Hebt u er spijt van dat het zo is ge-
lopen? Had u liever meer onderzoek 
willen doen?
Nou ik weet ook niet hoe zinvol het is om 
spijt te hebben. Toch heb ik de neiging om 
om te kijken. Dus, heb ik daar spijt van, ja, 
ik had veel liever onderzoek gedaan, maar 
mijn onderzoek heeft de reorganisatie van 
1996 niet overleefd. Mijn onderzoek na die 
tijd is niet goed van de grond gekomen. 
Ik heb de neiging om te vinden dat ik be-
paalde kwaliteiten heb zoals het geven van 
onderwijs en het kritisch doornemen van 
dingen. In de onderzoekssamenwerking 
die ik daarvoor had was het ook mijn rol 
ook die van structurering van het bestaan-
de. Of van het nog net niet bestaande. Wat 
nog onderzocht moest worden. Het kritisch 
doornemen van dingen en het overdragen 
en die combinatie daar hebben we in voor-
gaande tijd erg veel plezier van gehad.

Als u morgen de keus wordt aangebo-
den om de 2 dagen mastercoordina-
tor in te ruilen voor onderzoekstijd, 
wat zou u dan doen?
<lange stilte> Ik denk dat dat een niet 
zo’n realistische voorstelling van zaken is 
omdat er namelijk nog wat bij hoort. Je 
wordt op een gegeven moment beoordeeld 
en nu is het zo dat je met karrenvrachten 
aan publicaties moet komen. Dat betekent 
dus dat als ik het één voor het ander in-
ruil dat ik de zekerheid moet hebben dat 
ik die karrenvrachten kan leveren. En het 
verleden heeft aangetoond dat ik niet ie-
mand ben van karrenvrachten. Maar dat 
ik in een team functioneer waarin ik din-
gen bijdraag en natuurlijk ook wel dingen 
kan publiceren. Maar of ik dat zou kunnen 
in de stijl waarin dat nu moet dat weet ik 
niet, en als je baan daarvan af hangt dan 
weet ik niet of ik voor de zekerheid moet 
gaan of niet. Maar ik zou het leuk vinden 
om weer onderzoek te doen, laat ik het 
daar bij houden. Maar ik doe dit niet met 
tegenzin, absoluut niet.
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Verloedering der Nederlandsche tael

Peter van Elsacker en Thijs Timmerman

In het heden-
daagse Neder-

landse taalge-
bruik wordt met 
grote regelmaat 
incorrectie toe-
gepast. De ken-
nis van de Neder-
landse taal is de 
laatste jaren be-
droevend geble-
ken. Hoe lang is 
het niet geleden 
dat een Nederlander de winnaar was 
van het Groot Dictee der Nederlandse 
Taal. De Belgen, wier onderwijssy-
steem meer gespitst is op parate ken-
nis, scoren dan ook beduidend beter.

De Nederlandse trend “leer het ze maar op-
zoeken” in plaats van “laat het hen uit hun 
hoofd leren” is hier de oorzaak van. In het 
tegenwoordige opleidingssysteem zijn de 
woordenboeken, BINAS-boeken en formu-
lebladen niet van de lucht. Als de leerling 
een informatiebron heeft en weet hoe hij 
of zij moet zoeken, is het doel al bereikt. 
Echter, de parate kennis groeit hierdoor 
niet erg snel. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat de overgang van bijvoorbeeld de 
middelbare school naar de universiteit een 
soms onoverbrugbare kloof is geworden. 
Menig eerstejaars valt over het gebrek aan 
kennis, kennis die hij geacht wordt wel te 
bezitten.

De Nederlandse taal is niet iets dat (wat 
red.) je pas op school aangeleerd wordt. De 
basis hiervan wordt gelegd in de eerste le-
vensjaren, door ouders en overigen in de 
naaste omgeving. Mochten de ouders dus 
niet over een correcte (correct red.) vocabu-
laire beschikken, dan heeft het kind hier-
door vanaf het begin een probleem. Een 
snelle blik om ons heen leert ons dat een 
groot aantal mensen het verschil tussen 
(het gebruik van red.) ‘als’ en ‘dan’ niet weet. 

Ook binnen ons 
hooggeachte be-
stuur zijn men-
sen uit die groep 
vertegenwoordigd. 
Bij een voorlich-
tingsdag bijvoor-
beeld, waar het 
visitekaartje van 
de vereniging moet 
worden afgegeven, 
is het toch jammer 
te horen dat enkele 

bestuursleden deze fundamentele fouten 
blijven maken. Van een persoon met een 
universitair niveau, die graag een studie-
vereniging wil vertegenwoordigen, wordt 
uiteraard correct taalgebruik verwacht.

Ook in de geschreven taal blijken er niet al-
leen maar helden rond te lopen bij GEWIS. 
Mailtjes van sommige bestuursleden bevat 
(bevatten red.) fouten die niet door de beu-
gel kunnen. Voltooid (Voltooide red.) deel-
woorden zijn vooral knelpunten, eindigen 
die nou op een –t of een –d? De befaamde 
regel ‘ ’t kofschip’ is blijkbaar niet algemeen 
bekend, laat staan dat men hem toepast. 
De fouten in (het gebruik van red.) ‘kennen’ 
of ‘kunnen’, alsmede ‘hen’ of  ‘hun’ laten we 
hier buiten beschouwing.

Wat ons nog wel het meest verbaasde, is 
dat het (de red.) EJC van dit jaar denkt dat 
het Limburgs de voertaal binnen GEWIS 
zou zijn. Vol trots plakten zij het woord 
“oetverkoch” (dat ‘uitverkocht’ betekent in 
het Nederlands) over hun posters. Het “je 
snapt toch wat er staat”-argument is wel 
de reinste onzin. Andurs zouw ju tog ook 
fooneeties kunnun sgrijvun? Dan snapt 
men ook wat er staat, maar dat doet toch 
ook niemand? Het taalgebruik is aan verval 
onderhevig. Van ons academici wordt ver-
wacht dat wij het Nederlands beheersen en 
correct toepassen. En terecht!
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Iedereen kent waarschijn-
lijk de Charlie Chaplin film 

*Modern Times*. De film be-
gint met Charlie die op een 
productielijn wanhopig pro-
beert de machines bij te hou-
den. Wat de film onder andere 
weergeeft is de strijd van De 
Gewone Man tegen de ont-
menselijkende invloed van 
machines in het industriële 
tijdperk. 

In veel landen zijn de negatieve effecten van 
de industriële revolutie gelukkig geredu-
ceerd en wordt het saaie, repetitieve werk 
vaak verricht door robots. Helaas heeft in 
de laatste 10 tot 15 jaar een nieuwe, ver-
gelijkbare trend de kop opgestoken: men-
sen worden steeds verder opgeslokt in een 
groeiende lus van interactie met computers. 
Jongeren zullen het misschien minder goed 
merken omdat ze er mee op zijn gegroeid, 
maar voor ouderen (en laten we even eerlijk 
zijn: ook voor sommige jongeren) kan inter-
actie met computers in het dagelijks leven 
(zoals informatie zoeken of brieven schrij-
ven, om maar een paar eenvoudige dingen 
te noemen) nog steeds een zeer zware op-
gave vormen. Om er een schepje bovenop te 
doen: een niet al te klein deel van de com-
putersystemen waarmee mensen moeten 
interageren bewerkstelligt eigenlijk een in-
directe interactie met andere mensen. Een 
belangrijke reden voor deze ongelukkige 
situatie is dat automatiseringsproblemen 
tegenwoordig bijna altijd worden benaderd 
vanuit het perspectief van bedrijfsproces-
sen. Er wordt vaak heel veel aandacht be-
steed aan het ontwerpen van een systeem 
dat het bedrijf zo veel mogelijk geld en tijd 
bespaart, maar er wordt heel weinig aan-
dacht besteed aan de voorkeuren van de 
grote massa mensen die uiteindelijk zon-
der (tijd voor een) speciale training met het 
systeem om moet gaan.

Gelukkig begint daar verandering in te ko-
men. De laatste tijd tonen bedrijven en on-
derzoeksinstanties steeds meer interesse in 

Real Time Indexation of Recordings
Eugen Schindler

een nieuwe insteek voor automa-
tisering waarbij in het systeem-
ontwerp veel aandacht wordt 
besteed aan de mensen die te 
maken krijgen met het systeem 
dat ontwikkeld wordt. De prach-
tige buzzwords die deze nieuwe 
aanpak omvatten zijn user cen-
tered design, maar ook ambient 
intelligence en ubiquitous compu-
ting hebben er veel mee te ma-
ken. Een Europees project dat 

zich met onderzoek in deze richting bezig-
houdt is het CHIL (Computers in the Hu-
man Interaction Loop) project. Het doel van 
CHIL is de realisatie van computerdien-
sten die aan mensen worden geleverd op 
een impliciete, indirecte en onopvallende 
manier. Op deze manier worden mensen 
bevrijd van moeizame of stroeve interactie 
met computers en kunnen ze interageren 
met andere mensen. Zo worden machines 
op de achtergrond geplaatst om op de be-
hoeften van mensen te anticiperen en deze 
tegemoet te komen. Dit geeft mensen het 
meest waardevolle geschenk: meer tijd.

Het afstudeerproject dat ik aan de facul-
teit Industrial Design van de TU/e doe is 
een onderdeel van het CHIL project en con-
centreert zich op het opstellen van requi-
rements voor een systeem dat ondersteu-
ning biedt voor een belangrijke activiteit 
die dagelijks door velen wordt uitgeoefend: 
vergaderen (specifieker: informele vergade-
ringen). Sommigen zullen zich nu afvragen: 
is een dergelijk systeem wel nodig? Ik maak 
toch gewoon aantekeningen met de hand 
en meer heb ik niet nodig, niet waar? Niet 
waar.

Uit een analyse die in 2005 is gedaan door 
Whittaker et al blijkt dat vergaderingen 
vaak minder effectief zijn dan mensen zou-
den willen. Bij formele vergaderingen met 
een expliciete structuur zijn er notulen die 
helpen om dat wat er tijdens een vergade-
ring is gezegd ook na de vergadering goed 
te kunnen gebruiken, i.e. de utilisatie van 
het gesproken woord te verhogen. Even ter-
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zijde: het blijkt dat ook notulen niet ideaal 
zijn, omdat deze toch veel informatie -zoals 
persoonlijke todo items, opmerkingen, de 
sfeer van de vergadering, etc.- bijna altijd 
weglaten. Het meestgebruikte middel bij 
informele vergaderingen zonder of met een 
impliciete structuur is het maken van per-
soonlijke notities. In mijn eigen onderzoek 
naar huidige notitiegewoonten en de tevre-
denheid daarover is gebleken dat meer dan 
de helft van de ondervraagden weleens pro-
blemen ondervindt met haar notities. Iets 
specifieker: ongeveer 20% vond het schrift 
onleesbaar en bijna de helft had problemen 
zich te herinneren wat er besproken was, 
zelfs na het raadplegen van de eigen noti-
ties.

Wat kunnen we hier nou aan doen? Heel 
simpel: we nemen de vergadering gewoon 
op. Opslagplaats kost tegenwoordig toch 
helemaal niets. Maar dan hebben we weer 
een nieuw probleem gecreëerd, want nie-
mand heeft tijd om de opnamen van een 
vergadering iedere keer weer door te ne-
men als hij (lees nu en in het vervolg: hij 
of zij) wil weten “wat er toen ook weer werd 
gezegd”. Voordat we het gaan hebben over 
indexatie wil ik het eerst even kort hebben 
over wet en ethiek en dergelijke zaken. Ik 
hoor mensen al zeggen: “Maar hoe zit het 
met wetgeving? Je kunt toch zeker niet 
zomaar een vergadering opnemen in ver-
band met bijvoorbeeld schending van pri-
vacy?” Het is zeker waar dat je in een lijst 
van volledige requirements voor systemen 
die mens-mens interactie ondersteunen en 
daarvoor gebruik maken van audio- en/of 
video opnamen niet alleen requirements 
van de bekende types functional en extra-
functional zult vinden, maar ook require-
ments die te maken hebben met wetten en 
ethiek (de zogenaamde legal en human re-
quirements). Het wordt nog ingewikkelder: 
zulke requirements zijn variabel, omdat ze 
afhankelijk zijn van wettelijke systemen en 
ethieke normen in een bepaald land. Ech-
ter, dit is een heel andere tak van sport. Het 
doel van mijn afstudeerproject is om zich 
bezig te houden met de technische en usa-
bility aspecten van een dergelijk systeem 
en ik heb een makkelijke oplossing voor de 
ethieke en wettelijke kwesties die in een ex-
perimentele opstelling heel goed werkt: ik 

laat mensen een formulier (een zogenaamd 
consent form) ondertekenen dat ze het er-
mee eens zijn dat er een opname van hun 
wordt gemaakt. Zo weten ze wat er gebeurt 
en kunnen ze -indien gewenst- weigeren. 
Even terzijde: er zijn landen waarin je zelfs 
geen opnamen van mensen mag maken die 
een consent form hebben ondertekend. Nu 
de wettelijke en ethieke aspecten bespro-
ken zijn, kunnen we ons concentreren op 
de technische aspecten.

Stel je hebt de opname (in de breedste zin, 
dus niet alleen audio of video, maar ook 
documenten zoals handouts, notulen, etc.) 
van een vergadering. Je wilt informatie uit 
de opname extraheren, maar je wilt tijd be-
sparen door niet de hele opname te hoeven 
bestuderen. In plaats daarvan wil je gericht 
kunnen zoeken, i.e. je wilt queries kunnen 
stellen aan de opname. Er bestaan al ver-
schillende (commerciële en experimentele) 
meeting browsers waarmee je de opnamen 
van vergaderingen kunt browsen. Voorbeel-
den hiervan zijn het AMI (Augmented Mul-
tiparty Interaction) project (http://www.
amiproject.org/) en de FriDoc browser 
(http://diuf.unifr.ch/im2/meetingbrow-
ser/) van het IM2.DI project. Al deze brow-
sers hebben één ding met elkaar gemeen: 
ze zijn gebaseerd op offline indexatie, i.e. 
de vergadering wordt gehouden en daarna 
wordt er door het systeem een indexatie 
van de opname gemaakt.

Mijn afstudeerproject volgt een andere, 
nieuwe filosofie (er is nog geen wetenschap-
pelijk werk gedaan op basis van het idee) die 
erg belangrijk is voor persoonlijke aanteke-
ningen: mensen willen graag de informatie 
van een vergadering bewaren die voor hen 
belangrijk is. Het idee is dat informatie be-
langrijk is als je deze als gebruiker zelf be-
langrijk vindt. Hoe kun je tegen het systeem 
zeggen welke informatie je belangrijk vindt? 
Er zijn verschillende oplossingen voor dit 
probleem. Een van de interessantere oplos-
singen die ik in mijn project beschouw is 
de volgende: het systeem presenteert voor 
iedere zin zogenaamde candidate keywords 
die de kern van de zin samenvatten aan de 
gebruiker. De gebruiker kan dan in echttijd 
bepalen welke zinnen hij belangrijk vindt. 
Als de candidate keywords bijvoorbeeld in 
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een lijst op een fijne user interface (zoals 
het beeldscherm van een PDA) worden ge-
presenteerd, dan wordt de gebruiker zelfs 
niet gedwongen om direct te kiezen welke 
delen van de vergadering hij wil bewaren 
voor later. Ik vermoed dat dit de cognitieve 
belasting van de gebruiker aanzienlijk re-
duceert. Op deze manier heb je de moge-
lijkheid om het gesproken woord minder 
vluchtig te maken en de gebruiker met een 
soort van gele 
markeerst i f t 
uit te rusten 
waarmee hij 
gewoon delen 
van de ver-
gadering kan 
markeren die 
hij belangrijk 
vindt. Voordat 
we te vroeg 
gaan juichen, 
moet ik er wel 
even bij zeggen 
dat deze mo-
gelijkheid het 
gebruik van 
een real time 
speech recog-
nizer vereist. Dit 
is tegenwoordig 
economisch en 
technisch nog 
niet goed haalbaar, omdat er geen stan-
daard computers zijn die snel genoeg zijn 
om in echttijd spraak goed genoeg te kun-
nen herkennen (de betere systemen hebben 
tegenwoordig ongeveer 10 maal echttijd no-
dig) en omdat het herkennen van spontane 
spraak (spraak die niet gedicteerd is) extra 
problemen met zich meebrengt. De practi-
sche applicatie van deze mogelijkheid zal 
dus nog een tijdje in de laboratoria blijven.

Om terug te komen op mijn onderzoek: de 
requirements en aanbevelingen voor een 
real time indexation systeem stel ik op mid-
dels research by design. Hiervoor heb ik een 
high fidelity prototype gemaakt dat wordt 
gebruikt in een experimentele omgeving. 
Het prototype moet zeer flexibel zijn, zodat 
het in ieder stadium van het onderzoek kan 
worden aangepast aan nieuwe vindingen 
met betrekking tot de voorkeuren van ge-

bruikers. In de week waarin ik dit schrijf, 
begin ik met mijn experimenten. De eerste 
experimentele opstelling is een informele 
bespreking tussen drie personen waarvan 
er één een user interface heeft waarop er 
candidate keywords aan hem worden ge-
presenteerd. Opstellingen voor vervolgex-
perimenten zullen worden bepaald door de 
resultaten van de experimenten die gedaan 
zijn in de voorgaande opstelling. Dit proces 

wordt een aantal 
keren geïtereerd 
en de resultaten 
(welke oplossin-
gen zijn succes-
vol, welke zijn 
minder succes-
vol, wat moet je 
doen en wat niet 
als je een der-
gelijk systeem 
wilt maken) zijn 
het product van 
mijn afstudeer-
werk. Hier wil 
ik graag nog 
even teruggrij-
pen op de vraag 
“Is zo’n systeem 
wel nodig?”. Ik 
heb wat extra 
tijd gereserveerd 
voor het doen 

van een kort onderzoek dat het maken 
van conventionele notities vergelijkt met 
het maken van notities met behulp van 
het systeem. Het doel van het onderzoek 
is om een idee te krijgen van het verschil 
in cognitief effect tussen indexeren voor 
latere toegang en het nemen van notities. 
Indexering voor latere toegang biedt de ge-
bruiker namelijk de mogelijkheid om zich 
volledig te concentreren op wat er tijdens 
de vergadering gebeurt terwijl het nemen 
van notities directe diepe cognitieve ver-
werking van de inhoud van de vergadering 
bevordert (bijvoorbeeld: sommige mensen 
schrijven als een dolle en gooien aan het 
einde hun blaadje met notities gewoon weg; 
toch hebben ze er wat aan gehad, omdat ze 
de inhoud dan beter onthouden). Door een 
idee te krijgen van het verschil in cognitief 
effect van de twee verschillende manieren 
van het bewaren van de inhoud van een 
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Fig. 1: Audio Notebook version 1. Een gebruiker 
kan willekeurig delen van de audioopnamen beluis-

teren door locaties in zijn notities aan te wijzen.
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vergadering kan CHIL een idee krijgen van 
de toegevoegde waarde van zo’n systeem en 
de vraag beantwoorden die velen zich (zul-
len) stellen: is het nou echt nuttig om zo’n 
systeem te bouwen?

Tot slot wil ik graag nog een indruk geven 
van mijn ervaring tot nu toe. Als informa-
ticus ben ik heel erg gewend aan stricte 
requirements. Bovendien was het verzame-
len van requirements tijdens mijn studie 
altijd het interviewen van “de klant”: je laat 
je gewoon door de klant omschrijven wat 
voor een soort systeem je wilt en dan maak 
je daar een mooi plaatje of document van 
dat als directe input dient voor ontwerp 
en implementatie van “het product”. Tij-
dens mijn afstudeerproject heb ik geleerd 
dat het verzamelen van requirements voor 
een product dat je niet voor een bepaalde 
klant maakt, maar voor een bepaald pu-
bliek van gebruikers veel dynamischer is. 
Terwijl je “normaal” heel veel discussies 
met de klant hebt om dingen op te helde-
ren moet je nu veel meer moeite doen om 
requirements te verkrijgen. Het is niet on-
gewoon om wekenlang observaties te doen 
of om maandenlang te wachten op resul-
taten van enquêtes (en het maken van een 
goede enquête is een kunst op zich) die je 
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“alleen” om een design of research focus 
te krijgen. Ook het ontwerpproces is veel 
dynamischer. Je krijgt niet maandenlang 
de tijd om erop los te fantaseren en dan 
met een mooi model te komen dat klaar is 
voor implementatie. Ik moest mijn perfecti-
onisme aan de kant zetten en ervoor zorgen 
dat ik zo snel mogelijk een heel eenvoudig 
prototype had dat tijdens de experimenten 
gaandeweg aangepast of uitgebreid wordt. 
Als ontwerper moet je ook bereid zijn om 
je ontwerperstrots aan de kant te zetten en 
goed luisteren naar gebruikers die de meest 
verschillende soorten kritiek op je systeem 
hebben. Een belangrijke vereiste voor suc-
cesvolle experimenten is dan ook het heb-
ben van goede sociale vaardigheden: je 
moet de gebruiker op zijn gemak stellen en 
je moet op een goede manier informatie uit 
zijn feedback kunnen extraheren die nuttig 
voor je is. Al met al vind ik dat de opdracht 
uitdagend en zeer interessant is en dat ik 
er heel veel van heb geleerd en nog zal le-
ren. Omdat ik al een grote interesse had 
in human computer interaction voordat ik 
begon met mijn afstudeeropdracht en deze 
interesse alleen maar gegroeid is, wil ik me 
in de toekomst zeker gaan specialiseren op 
dit gebied.

Infima
Hassan: “Pascal naar C omzetten is triviaal. Je voegt gewoon ranzige syntax toe en je 
bent klaar.”

Nieke zit op de bank de story te lezen en komt aan bij de puzzels:
“Ik moet een pen hebben. Dit zijn vrouwen-puzzels, want die kan ik”

Lydia tegen Sven: “Sommigen hebben wel een leven.”
Sven: “Ik heb carnaval!”

Monique houdt een heel verhaal over opruimen.
Monique: “Maar wat was m’n punt ook alweer?”

[15:59] <heikje> Tension: “om eerlijk te zijn wordt ik niet graag gecorrigeerd op mijn 
spelling.”

Rob W vraagt aan Chris: “Wat heb je in de stunt gedaan?”
Chris: “Dat wil je niet weten, maar de foto’s staan daar.”

Bij een discussie over slaapdronkenheid:
Rob: “Pjotr hoeveel is drie plus drie?”
Pjotr: “Weet ik veel. Plus minus 5?”
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Het GEWIS model - episode 6

Monique Hendriks

Zo, mijn bachelor is bijna 
af. Ik had een jaartje ex-

tra nodig om voor wat keuze-
vakjes te shoppen op andere 
faculteiten en om eens van 
dichtbij mee te maken hoe 
het is om bestuur te zijn van 
een vereniging. Het is niet 
dat ik informatica niet leuk 
vind, maar ik vind niet alléén 
informatica leuk. 

Maar nu is de tijd gekomen om een master 
te gaan kiezen. En een slimme meid is op 
haar toekomst voorbereid, dus ik heb maar 
eens een duik genomen in de poel van mas-
terstudies. En dan blijkt dat de bachelor-
masterstructuur goed zijn werk doet: er is 
een behoorlijk aantal masters van uiteenlo-
pende richtingen waar ik met mijn bachelor 
Technische Informatica zo kan instromen. 
Dat is mooi! 

Dus ik struin wat internetsites van Neder-
landse universiteiten af op zoek naar mas-
ters die mij wel interesseren. Na een snelle 
eliminatie houd ik nog zo’n 10 opties over. 
Gelukkig ben ik wel in staat om deze 10 op-
ties prioriteiten te geven. Maar helaas houd 
ik nog steeds 4 masters over met de hoog-
ste prioriteit. Ik krijg het benauwd, mijn 
handen beginnen te trillen en het zweet 
breekt me uit. Een claustrofobische angst 
neemt mijn gedachten over. Als ik één mas-
ter moet kiezen dan mis ik wat ik in die 
andere 3 masters had kunnen leren. Heel 
even zie ik een glimp van hoop: ik kan ze 
natuurlijk gewoon alle 4 gaan doen. Maar 
dat licht gaat snel weer uit, want ik ben 
geen Einstein en ik heb geen rijke ouders. 

Het grootste probleem voor mij is 
dat een master een specialisatie 
is. Ik heb de plattegrond van het 
hele informaticagebied gezien en 
nu mag ik gaan bepalen in welk 
hokje ik de komende twee jaar 
wil gaan wonen. Maar ik heb 
een hekel aan hokjes. En ik weet 
dat ik niet de enige ben, want ik 
zie regelmatig ook anderen over 
hun muurtje heen kijken om te 

zien wat er in naburige hokjes gebeurt. Het 
klimmen kost wat moeite, maar het is ge-
lukkig wel mogelijk. 

Het gluren in naburige hokjes is een van 
mijn favoriete bezigheden, maar helaas niet 
bevredigend genoeg. Ik wil álles zien. Ik wil 
alles weten. Maar goed, ik wil ook miljonair 
worden, eeuwig leven en dat mijn fiets niet 
wordt gejat. Allemaal dingen waarvan het 
niet waarschijnlijk is dat ze ooit gaan ge-
beuren, maar zoals mijn moeder mij al heel 
vroeg heeft bijgebracht: als je het niet ge-
probeerd hebt dan weet je ook niet of het 
je wel gelukt was als je het wel had gepro-
beerd (nou ja, wat ze eigenlijk zei was: “Als 
je het niet geprobeerd hebt dan weet je ook 
niet of je het lust”). Dus morgen open ik een 
girorekening waar mensen geld op kunnen 
storten om voor mensen als ik, mensen die 
het wat minder hebben getroffen met hun 
mentaliteit, een bulldozer te kopen. 

Masterc
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Donderdagavond. Voor ie-
dere stapgrage student 

is het een probleem: de ‘lan-
ge’ borrel. Wat doe je na zo’n 
heuglijk avondje biertjes drin-
ken bij je favoriete studiever-
eniging? Het is te laat om nog 
eten te halen bij een super-
markt, te vroeg om al richting 
Stratum te gaan en je maag 
is op een paar meter afstand 
hoorbaar aan het knorren geslagen.

Sinds kort is de keuze voor een grote groep 
GEWIS’ers niet zo heel moeilijk meer. De 
Bierprofessor. Dit lichtbruine café is een 
ontmoetingsplaats geworden om de luwte 
tussen de snelle hap en het hevige stap-
pen op te vullen. En terecht! Het gemoe-
delijke sfeertje is heerlijk om even tot rust 
te komen. De rustige eightiesmuziek staat 
niet te hard, zodat er met elkaar gepraat 
kan worden over wat is geweest of nog moet 
komen. De inrichting maakt de uitstraling 
compleet. Boven je hoofd hangt een oud 
kratje met bejaarde cola-flesjes, op de ta-
fels  staan olielampkaarsbierflessen en aan 
de muren hangen zwaar gedimde met staal 
vormgegeven lampen. Op het staal een bij-
zondere gewaarwording, met behulp van 
een magneetje is de menukaart bevestigd 
aan de lamp.

Dit is meteen het gevaarlijke van de Bier-
prof. Door een keuze van wel 100 verschil-
lende bieren is de tijd snel vergeten en voor 
je het weet is het alweer sluitingstijd. Het 
is gewoon ook een uitdaging om zoveel mo-
gelijk uit te proberen, niet de tijd te verge-
ten en naar een andere kroeg te gaan. Welk 
biertje zal je nemen? Een gewone Dom-
melsch pilsener, een La Trappe Quadru-
ple, een Deugniet, een Palm, een Bellevue 
Kriek, Kasteelbier of toch gewoon een Kwak 
in zijn charmante glas? Een behoorlijke 
keus dus, maar wel lekker. Vandaar dat ik 
ook een bierproefboekje heb aangeschaft 
op de Grolsch expositie waarin ik bijhoud 
welke bieren ik al gehad heb.

Natuurlijk heeft de Bierprof. niet 
alleen bier, maar ook snacks en 
niet de minste. Naast de welbe-
kende schaal met bitterballen 
en tosti’s is er ook de mogelijk-
heid tot het bestellen van porties 
kaas, salami en olijven. Heerlijk! 
En als dit nog niet genoeg is, is 
er aan de overkant van de straat 
‘De Hoek’ te vinden...

De Bierprofessor is iedere dag, behalve 
maandag, geopend tot 2 uur ‘s nachts 
en op vrijdag en zaterdag zelfs tot 4 uur. 
Wanneer het sluitingstijd is hoef je ook 
niet bang te zijn dat een of andere uitsmij-
ter met kaal hoofd en veel te groot ego je 
naar buiten komt vegen. Kees, de eigenaar 
en barman, heeft het postuur en de looks 
van Co Stompé. De lichten gaan aan, de 
muziek gaat uit en de deur op slot. Vervol-
gens wacht hij rustig tot iedereen weggaat. 
Vreemd genoeg werkt dit wel. Geen enkele 
agent houdt Kees’ deur in de gaten.

Zo wordt het iedere week drukker in de 
Bierprofessor. Een ontmoetingsplaats voor 
wiskunde en informatica studenten, een 
oord waar je de rust in jezelf terug kunt 
vinden, een plaats waar je nog even gezellig 
verstaanbaar met elkaar kunt praten. Zie 
je even niemand die je kent, dan vraag je 
aan Kees welke biertjes hij je aanbeveelt of 
je spreekt een van de regulars aan. Voor 
je het weet zit de kroeg weer vol en is het 
sluitingstijd.

De Bierprofessor
Tjeerd Maas
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Op een gezellige avond na 
een paar biertjes werd er 

geopperd dat we toch maar 
eens een activiteit moesten 
gaan organiseren. Natuurlijk 
komen er na een paar biertjes 
de meest geweldige ideeën 
naar boven. Een van deze 
ideeën was een nieuwjaars-
duik die niet met nieuwjaar 
zou plaats vinden en niet in 
de zee, oke dan... Om een of andere re-
den kon iemand zich de dag erna nog 
steeds het idee herinneren van een 
nieuwjaarsduik en werd er besloten 
dat dit wel zo’n kansloos idee was dat 
het de potentie had om heel erg gezel-
lig te worden. De nodige voorbereidin-
gen werden getroffen, wel te verstaan 
het uitzoeken van een geschikte dag, 
waarop het hopelijk niet te koud zou 
zijn en het inslaan van voldoende erw-
tensoep en jaegermeister om de deel-
nemers warm te houden.

Op 11 januari 2006 was de dag dan einde-
lijk aangebroken. Die betreffende morgen 
zag het er bijzonder grauw en regenachtig 
uit, dus dat beloofde al wat te worden. Te-
gen een uur of vier werd begonnen met de 
voorbereidingen voor de activiteit. Het bad-
je werd opgeblazen en boven werd een pan 
soep opgezet. De jaegermeister lag natuur-
lijk al lang koel in diepvries, maar deze had 
net zo goed buiten kunnen staan. 

Nadat alle voorbereidingen waren 
getroffen en wij omgekleed boven 
bij GEWIS verschenen begonnen 
steeds meer mensen ons voor gek 
te verklaren. “Je gaat toch niet 
echt in een zwembadje duiken met 
dit weer!” Toch besloot ons hele 
dispuut, op één mietje na, toch 
maar de duik te wagen en samen 
met ons nog een paar andere men-
sen. Eenmaal buiten aangekomen 
in de zwemkleding bleek het toch 
wel heel erg koud te zijn, maar dit 
mocht de pret niet drukken. He-

Frisse Start 2006
Remko Bijsmans

laas bleek het zwembadje nog 
niet gevuld te zijn, maar toen de 
brandweer arriveerde kon het 
echte werk beginnen. De man-
nen van de brandweer keken in 
het begin wel een beetje raar op, 
maar konden de humor hiervan 
wel inzien. 
Zodra de brandweer begon met 
het vullen van het badje spron-
gen de eerste enthousiastelingen 

al het badje in. Dit bleek een redelijk tac-
tische zet, aangezien de brandweer zo lief 
was om water te gebruiken dat een beetje 
lauw was, of wij waren ondertussen gewoon 
al zo koud dat het water gewoon warm aan-
voelde. Ondertussen werd het buiten het 
badje ook al wat drukker omdat de meeste 
mensen toch wel zeker wilden weten of we 
er ook werkelijk in gesprongen waren. 

Na vijf minuten in het badje begon het toch 
wel wat koud te worden en sommige men-
sen begonnen een beetje blauw aan te lo-
pen, maar dankzij de jaegermeister kon het 
verblijf in het badje nog een beetje verlengd 
worden. Uiteindelijk werd het toch te koud 
om nog langer in het badje te verblijven en 
konden alle aanwezige mee naar GEWIS 
om daar van een lekkere warme kop erw-
tensoep te genieten. Ondanks het slechte 
weer was het toch een geslaagde activiteit. 
Laten we hopen dat het volgend jaar nog 
gezelliger wordt. 
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StudentenWintersport

Ivo van der Linden

Het is zondag 4 februari 
8:30. Ik ben zojuist thuis 

afgezet na een 12  uur durende 
reis vanaf St. Sorlin D’Arves. 
Tim (Muller, zie foto) en ik 
waren de enige twee Eindho-
venaren in onze bus. De rest 
moet nog helemaal door naar 
Groningen.

Op de avond van vertrek staan 
we bij de bussen rond een kampvuur. Er 
wordt afscheid genomen van nieuwe vrien-
den  waarmee  we  eerder in  de  week  de 
pistes en locale après-ski-bar onveilig heb-
ben gemaakt. Er worden gegevens uitgewis-
seld zodat we later in Nederland nog eens 
bij elkaar kunnen komen om onder ander 
de gemaakte foto’s en video’s te bekijken.

De laatste dag skiën. Net als de rest van 
de week is het stralend mooi weer. Daar-
door is de sneeuwconditie helaas wat min-
der. Daarnaast is iedereen wat slapjes van 
7,5 dag (après-)skiën. Gelukkig is het geen 
straf om het in het zonnetje was rustiger 
aan te doen.

Eerder in de week ging het wel anders aan 
toe. Er moest namelijk geoefend worden 
voor het Nederlandse Studenten Kampi-
oenschap (NSK) Speedskiën. Dit houdt niet 
veel meer in dan als een waus naar bene-
den skiën. Neem maar van mij aan dat met 
een snelheid van tegen de 100 km/h van 
de piste afvliegen een enorme kick geeft, 
helemaal als het op film wordt gezet. He-
laas ging het NSK Speedskiën zelf niet door 

Feitjes:
Met 850 man (waarvan ongeveer 250 
vrouw) op wintersport
5 man weggestuurd na het slopen 
van meubilair in hun appartement
Ongeveer 25 man eerder naar huis 
i.v.m. letsel
Omzet lokale après-ski-bar bijna ver-
dubbeld 
In de gehele week 140 fusten (van 50 
liter) leeggezopen

•

•

•

•

•

wegens een technische storing 
in de speedtrap.

Woensdagavond werd er een Big 
Air contest georganiseerd waar 
ongeveer het halve dorp op af 
kwam. Big Air houdt in dat er op 
grote schansen (15 en 7 meter in 
dit geval) allemaal lompe truucs 
uitgevoerd worden. Denk hierbij 
aan salto’s, 360s en verschil-

lende grabs. Het feit dat het donker was 
maakte het nog spectaculairder.

Op zondag wordt door de NSSkiK en NSK 
Snowboard een tour georganisseerd langs 
alle wedstrijdpistes. Tijdens deze tour vin-
den we al snel meer skiërs van ons niveau 
waarmee we besluiten de rest van de week 
op te trekken.

Meteen na aankomst kan er al geskied 
worden. Degenen die niet regelmatig op de 
ski’s staan moeten nog even wennen maar 
gelukkig zijn de sneeuwcondities goed. 

De avond ervoor stappen we op de bus waar 
zich al een aantal studenten uit Wagenin-
gen in bevinden. Het is vrijdag 27 januari 
19:30.
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De supremum deadline 
komt weer in zicht, dus 

moet er weer een BAC’er “ge-
dwongen” worden om een 
stukje te schrijven. Omdat de 
BArCommissie elke donder-
dag een vaste activiteit heeft 
zal ik me in dit stukje alleen 
beperken tot de speciale bor-
rels die wij afgelopen maan-
den georganiseerd hebben.

Kerstborrel
Op 22 december vond de jaarlijkse kerst-
borrel plaats. Deze is zoals elk jaar met 
glühwein, kerstkransjes en veel gezellig-
heid.

In het begin van deze borrel was het niet 
erg druk, dit kwam vooral omdat de meeste 

mensen nog op de kerstviering 
van de faculteit waren. Maar 
zo rond 6 uur waren de meeste 
mensen bij GEWIS gearriveerd 
en werd het zeer gezellig. Het 
bier smaakte weer erg lekker en 
na afloop had iedereen een waar 
kerstgevoel.

Nieuwjaarsborrel
12 dagen na nieuwjaar op ja-
wel ... 12 januari vierden we het 

begin van het nieuwe jaar bij GEWIS met 
de jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Een nieuw-
jaarsborrel is geen nieuwjaarsborrel zonder 
champagne (of iets wat daar op lijkt). Dus 
daarom deelde ons bestuur dit jaar een lek-
ker glaasje champagne uit onder de aan-
wezigen. De borrel was zeer gezellig en na 
de naborrel ging er menig BAC lid goed zat 

op stap.

India uitzwaai, WVD borrel
9 februari wilde de wervingsdagen 
commissie graag bij ons een gratis 
fust weggeven om de wervingsda-
gen extra te promoten. Gratis fus-
ten vinden wij als BAC mooie din-
gen, dus dit vonden wij zeker geen 
probleem. En het treft natuurlijk 
dat juist op deze dag de mensen, 
die naar India gaan, vertrekken. 
En wat is nu geen beter afscheid 
als met gratis bier!

Verder ontstond na deze borrel tij-
dens de na-borrel het Jean-Marc-
bal. Dit spel combineert 2 mooie 
elementen van een borrel, name-
lijk tafelvoetbal en bierdrinken. De 
regels zijn simpel, als Jean-Marc 
scoort trekt iedereen een atje, als 
alletwee de tegenstanders gescoord 
hebben trekt Jean-Marc een atje. 
Sam had die avond goed last van 
zijn maag nadat Jean-Marc 3 keer 
achter elkaar scoordde.

Lekker, lekker borrelen
Roel Coset
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Carnavalsborrel
De meest recentste borrel vond plaats op 
23 februari. Bij deze borrel begon ik als uit 
principe al om 11.11 uur met het versieren 
en voorbereiden van de borrel. En om 16.30 
uur was de GEWIS ruimte getransformeerd 
in een ruimte met een echte carnavals 
sfeer. Het bier en de flugel ging hard en al 
snel was het zeer gezellig op de borrel.

Een aantal mensen was zoals het hoort op 
een carnavals borrel, leuk verkleed. Dok-
tor, baron, piraat, mexicaan, duivel en zelfs 
Sam in zwem-outfit. Maar eerstejaars Joost 
vonden wij het leukste en orgineelste ver-
kleed en kreeg dus een laars als prijs.
Ondanks dat een paar mensen aan het 
eind van de borrel iets te diep in het glaasje 
hadden gekeken was deze borrel toch zeker 
erg goed geslaagd.
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Infima
Wouter: “Mensen die niet tegen kietelen kunnen hebben nog nooit een vriendin ge-
had.”
Jolien: “Ik kan ook niet tegen kietelen!”

Monique: “Er staat te veel op mijn TODO lijst.”
Tom: “Monique? Mag ik nog een biertje op je TODO lijst zetten?”

Jan van Thiel: “Heb je nog nooit een aap met een schuimkraag gezien? En dan noem je 
mij jammer...”

Tjeerd tegen Monique: “Je moet me ook niet als een hoer behandelen!”

Ruud treedt binnen in één van de nieuwe OGO ruimten op vloer 10
Ruud: “Is dit een OGO ruimte of een lift?”

Anson over een oplossing van Martijn, waarin een ‘dummy’ braadworsten is gebruikt.
Anson: “Martijn, ik heb maar één opmerking: Ik vind het geven van telefoonnummers 
aan braadworsten discutabel.”

Finbar: “Toen ik hier begon met studeren, dat is een hele tijd geleden schijnt...”

Felienne in de Bierprofessor: “Aardbeienbier, das breezer voor jongens.”

Op de AV wordt een stuk van één pagina besproken.
Jordi: “Sjef, op welke pagina waren we ook alweer?”

Rob van Esch: “Een draaiboek is toch helemaal niet nuttig? Dat is alleen handig voor 
nieuwe mensen.”
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Het leven is als een binaire zoekboom

Thomas Delissen

Je hebt van die momen-
ten dat je helemaal suf 

bent van het leren voor een 
vak als OVA2 (dat je na vier 
pogingen nog steeds niet ge-
haald hebt) en je alleen nog 
maar de concentratie op kunt 
brengen om uit het raam te 
staren. Op zo’n momenten 
openbaren de diepere dingen 
des levens zich aan je. 

Het leven is namelijk als een binaire zoek-
boom. Iedereen begint bij de wortel en loopt 
dan door de rest van het leven door keu-
zes te maken. Links of rechts. Makkelijk of 
moeilijk. Iedere stap die je zet, iedere be-
slissing die je maakt brengt je dieper in de 
boom des levens.

De optelsom van deze keuzes zorgt dat je 
bij een blad van de boom aankomt, alwaar 
er een waarde aan je toegekend wordt. Dan 
zul je zien of je helemaal links in de boom 
zit met een lage waarde, of helemaal rechts, 
met een hoge waarde. De meesten van ons 
zullen zich echter in de middenmoot bevin-
den. 

Er zijn echter een hoop stappen in die boom 
waar je geen invloed op hebt. Je intelligen-
tie, je karakter, en positieve en negatieve 
eigenschappen. Je opvoeding en je omge-
ving. Dit zijn zaken die helemaal in het be-
gin van de boom bepaald worden. Hierdoor 
word je al in een bepaalde richting geduwd: 
De keuzes worden voor jou gemaakt. De ge-
middelde informaticus die dit leest zal vast 
tevreden zijn over de keuzes die tot dusver 
voor hem (of haar) zijn gemaakt. Je hebt 
immers een goed stel hersens, je zit op de 
universiteit en je hebt een laptop ter be-
schikking waar je allemaal leuke spelletjes 
op kunt spelen. Wat wil je nog meer? 

Je staat op dit moment op een knoop in 
de zoekboom. Als je het linkerpad neemt 
zul je op een waarde uitkomen die lager 
is dan die wat je nu hebt terwijl het rech-
terpad naar een hogere waarde zal leiden. 

Het linkerpad is het pad dat ie-
dereen neemt, het pad dat van 
je verwacht wordt. Het pad waar 
je je het prettigst bij voelt en de 
minste moeite kost. Het rech-
terpad is anders; want je onder-
scheid je van de rest. Misschien 
vinden mensen je raar, omdat je 
niet doet wat iedereen doet. Het 
is een moeilijker pad, omdat je 
niet zeker weet of het ‘de moeite 

waard’ is. 

Wát het rechterpad concreet is, is voor ie-
dereen verschillend. Misschien is het het 
lezen in een studieboek terwijl al je vrien-
den online Battlefield aan het spelen zijn. 
Misschien is het die commissie bij GEWIS 
doen terwijl je eigenlijk college zou moeten 
volgen. Misschien is het op kamers gaan 
terwijl je ouders je liever thuis hebben of 
misschien is het gaan werken omdat de 
studie toch iets te moeilijk blijkt te zijn. 
Maak bij iedere knoop in de boom jouw ei-
gen keuze en laat je niet meeslepen door de 
sleur van alledag. Dan zul je tevreden zijn 
met het blad waar je op uitkomt. 

In de tijd die ik besteed heb om dit stukje te 
schrijven had ik misschien wel een somme-
tje voor OVA2 kunnen oefenen. Misschien 
dat ik dan het tentamen komende tenta-
menweek wel had gehaald. Misschien ook 
niet. Heb ik nu door het schrijven van dit 
stukje een stap naar links in de zoekboom 
gezet of een stap naar rechts? 

Ik weet het niet. Misschien is het leven toch 
meer een B-Boom. 
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Buitenlandse student aan het woord

Tabitha Wangari

Jambo. I am Tabitha Wan-
gari, a Masters student in 

Computational Science and 
Engineering, one of the three 
specializations for the Mas-
ters program Industrial and 
Applied Mathematics. I am 
from Nairobi, Kenya, a coun-
try in the Eastern part of Af-
rica.

Using Mathematics and mathematical ide-
as and techniques to solve industrial pro-
blems is still an undeveloped area in my 
country, therefore a chance to fully partici-
pate in this area led me to the TU/e.

Certainly the TU/e has lived up to its word, 
as it presents this in a nut shell; integra-
ting the fundamentals of mathematical sci-
ence in a deeper sense, at the same time in-
tertwining this with a problem-driven and 
area-led approach.

One thing I have come to appreciate is the 
lecturers-student relation.  The lecturers 
are always ready to assist us, without instil-
ling the authoritarian presence in class.

Located in the hub of a technology oriented 
town, I thought I would find nothing more, 
besides the TU/e, Philips and PSV Eindho-
ven, well, I guess I was wrong.

People here are very kind and warm. When 
I arrived in Eindhoven for the first time, 
equipped with a map and heavy luggage, I 
had no one to meet me at the train station, 
yet a total stranger kindly directed me all 
the way to the TU/e.

Of course on that very first day, I could not 
help but notice the bicycle ‘population’. 
Transportation is much more flexible, back 
home, and therefore the necessity of riding 
a bike is just left out as a sporting activi-
ties, targeting mainly off road, mountain, 
and bush biking. You can bet that I have 
never cycled, and riding a bicycle is one of 
the things I want to learn during my stay 

here. Learning the Dutch langu-
age is next in line. Receiving im-
portant mails in Dutch is kind 
of a hitch as besides not under-
standing any word of it, I have 
had to go to STU and have them 
read, and interpret it in brief.  I 
get to read only one page of the 
Cursor, and of course, one page 
of this magazine.

Weekends and holidays here are as active 
as the working days but in a different con-
text. People get to relax and get set for the 
coming week. In my country Saturday is 
still a day of working to many people, and  
Sunday is a day reserved for church, family 
outings, shopping, or visiting places. Quiet 
deserted streets on a Sunday is one thing I 
have gotten accustomed to by now.

As I arrived here during summer time, I en-
joyed the sunshine, as it resembled what 
we experience back home. We never expe-
rience winter season. I’d say experiencing 
my first winter season is very remarkable, 
besides learning how to dress heavily to 
beat the chills.

Kenya is a country of highs and lows, from 
the snow capped mountains to the desert 
plains of the northern part, this creates 
a conducive climate for vast wildlife, and 
great, differing scenaries, hence the adven-
turous “safaris”.

“It is 12:30 hrs?” Think bread!, Coming 
from a country of diverse cultures, hence-
forth diverse types of mainly indigenous 
food, adapting to eating bread for lunch 
and sometimes for dinner took me quite a 
while, but now I never skip my bread meal 
during lunch, and how can I forget the cof-
fee breaks!.

The TU/e has certainly changed my course 
of direction, as it has offered a vigorous 
and broader approach to my field of study, 
hence making my stay here in Eindhoven 
exciting, and memorable.
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Underworld: Evolution

Richard Bakker & Tjeerd Maas
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ie In 2003 verraste Len Wi-

seman met een eerste in-
telligente vampierfilm. De 
schone Selene (Kate Beckin-
sale) komt tussen de oorlog 
van weerwolven en vampie-
ren te staan, wanneer ze een 
sterveling Michael (Scott 
Speedman) redt. Deze blijkt 
een afstammeling van oer-
vampier Alexander Corvinus 
en met zijn bloed willen de 
weerwolfjes een superhybride 
creëren om de oorlog in hun voordeel 
te beslissen.

Dit jaar komt hij dan ook met de langver-
wachte, ongeplande sequel. Ongepland om-
dat niet verwacht werd dat deel 1 zo’n groot 
succes zou worden. De prachtige locaties 
en sfeer spraken de mensen echter zo aan, 
dat er besloten werd om Underworld Evolu-
tion te maken.

Het verhaal
De film gaat verder waar deel 1 
ophield. Kraven, een vampier en 
vriendje van de in deel 1 uitge-
moorde vampiers, zint op wraak 
en jaagt op Selene en Michael. 
Bij zijn zoektocht vindt hij een 
lijk bij de graftombe van Mar-
cus, een van de vampierleiders. 
Als Marcus verneemt wat er al-
lemaal is gebeurt ontploft hij 
bijna letterlijk van woede en 

moord de hele groep incompetente 
vampiertjes in een oogwenk uit. Hierbij 
verliezen de heren acteurs uit deel 1 bin-
nen de eerst paar minuten van de film al 
verschillende uitstekende onderdelen van 
hun lichaam. De vraag is wat ze daar-
voor betaald gekregen hebben, na twee 
uur in deel 1 te hebben rondgewandeld. 

De klopjacht is begonnen. Marcus is kwaad 
op de hele wereld. Als een puber betaamt, 
wil hij daarbij de hulp van zijn broertje, de 
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Jaar: 2006
Bios: 20 april 2006
Genre: Actie/Fantasy/Horror
Cast: Kate Beckinsale, Scott Speedman, Tony Curran, Derek Jacobi, e.a.
Regie: Len Wiseman

oerweerwolf, inroepen. Deze zit echter al 
enkele duizenden jaren weggestopt in een 
tombe in ver-weggie-stan en Marcus weet 
dus niet waar dat is. Marcus gaat dus ach-
ter allerlei mensen aan om dit te achterha-
len. Als hij dan iemand zijn bloed drinkt 
kan hij ook de gedachten lezen van deze 
personen. Aangezien hij Kraven flink in zijn 
nek heeft gevat, weet hij dat Selene er iets 
mee te maken heeft. Selene en Michael pro-
beren als echte ‘helden’ Marcus te stoppen 
om zijn broer vrij te krijgen, want anders 
zou het pas echt hommeles zijn.

Leuk detail is dat als Marcus iemand in 
zijn nek bijt, dat je als kijker flashbacks te 
zien krijgt uit deel 1. De mensen die deel 
1 een klein beetje waren vergeten, kunnen 
dus weer wat ophalen met behulp van deze 
flashbacks. Len Wiseman weet het verhaal 
op briljante manier verder te vertellen, ter-
wijl er eigenlijk niet zoveel meer te vertellen 
valt. Het verhaal van dit tweede deel is in 
principe heel simpel en valt in twee minu-
ten te vertellen, maar er zijn zoveel veras-
sende wendingen die we hier nu niet kun-
nen vertellen. Daarvoor zul je toch de film 
zelf moeten gaan bekijken. 

Tot slot
Richard: Ik had het eerste deel niet meer zo 
goed in mijn hoofd zitten, behalve dan de 
aparte sfeer en de goede actiescenes. Het 
vervolg roept vanaf het begin dezelfde sfeer 
op en pakt je gelijk aan het begin. De al eer-
der genoemde flashbacks brengen je weer 
helemaal terug naar deel 1. 
Wel moet gezegd worden dat dit deel iets 
minder is dan het vorige deel. Dit komt 
doordat deel 1 toen heel apart en nieuw 
was, dit begint nu alweer te wennen. Al 
met al vindt ik het toch een alleraardigste 
film die zeker voor een avond vermaak kan 
zorgen. 

Beoordeling:     

Tjeerd: Ik was al een enorm fan van deel 1 
en zat al een behoorlijke tijd op deel 2 te 
wachten. Eerlijk gezegd was ik wel ff bang 
dat het een complete misser zou worden, 
maar dat is helemaal niet het geval. Wel 
een beetje jammer van Len Wiseman, die 
ook het verhaal schreef, is dat de rol van 
Michael niet verder uitgediept wordt. Deze 
vormde toch een belangrijke mijlpaal in 
deel 1. De briljante actiescenes, grimmige 
humor en prachtige decors zorgen weer 
voor 100 minuten puur plezier. Nu maar 
wachten en hopen dat er ooit nog een deel 
drie gaat komen, maar ik vrees het ergste.

Beoordeling:     
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Na het succes van de su-
doku in de vorige Supre-

mum, besloot de redactie 
deze trend voort te zetten. 
Er waren namelijk gigantisch 
veel inzendingen, zowel bin-
nen de TU/e als erbuiten. 
Wel werd er vaak gezegd dat 
mensen hem nog te makke-
lijk vonden, daarom deze keer 
een variant: de Killer Sudoku! 
Wederom maakt  iedere inzender kans 
op een waardebon van 10 euro mits 
de goede gegevens worden doorge-
stuurd... Dus stuur ons niets toe onder 
vermelding van je nickname, je maakt 
dan geen kans op de waardebon.

Hoe werkt  een  Ki l l e r 
 Sudoku?
Alle regels die gelden voor een 
gewone Sudoku gelden ook voor 
een Killer Sudoku. Alle hokjes 
moeten ingevuld worden zodat in 
elke kolom, in elke rij en in elk 
van de negen blokken van drie 
bij drie hokjes de cijfers 1 tot en 
met 9 elk één keer voorkomen. 
Een Killer Sudoku is echter on-

derverdeeld in verschillende gebieden met 
verschillende afmetingen en vormen. De 
som van de getallen in elk gebied moet ge-
lijk zijn aan het getal dat in de hoek van 
elk gebied staat. De puzzel is wederom in te 
vullen op www.gewis.nl/supremum.
Veel puzzelplezier.

Puzzelpagina
Tjeerd Maas
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Adverteerders
Supremum

Corus ............... Binnenkant voorkant kaft
Stan Ackermans Institute .....................19
Hewitt ...................................................25
Universiteit van Amsterdam ..................27
Thales............ Binnenkant achterkant kaft
Atos Origin .......................Achterkant kaft

•  Woensdag 22 maart
    B.O.O.M. feestdag
•  Dinsdag 28 maart
    I.V.V Popquiz
•  Woensdag 29 maart
    GEWIS Feest in de Stunt
•  Dinsdag 4 april
    AC zaalvoetbaltoernooi
•  Woensdag 12 april
    Deloitte lezing in ‘t Pandje
•  Vrijdag 21 april
    Alumni dag
•  Zaterdag 22 april
    Batavierenrace 2006
•  Donderdag 27 april
    GEWIS Dies Natalis
•  Dinsdag 16 april
    Technolution borrellezing
•  Woensdag 17 mei
    Half 5 lustrum
•  Vrijdag 19 mei t/m Zondag 21 mei
    Zeilweekend
•  Woensdag 24 mei
    EJC feest: Oosters feest
•  Woensdag 31 mei
    DET-dag

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 su-
premum@gewis.nl of geef het artikel aan 
één van de redactieleden.

Dus: Heb je iets leuks meegemaakt, een 
goeie mop gehoord, wil je iets kwijt over een 
vak, wil je iets vertellen over activiteiten bij 
GEWIS, weet je een moeilijke puzzel, heb 
je een grappige of wijze uitspraak gehoord 
of wil je misschien wel een van je essay’s 
geplaatst zien? Je kunt het zo gek niet be-
denken... Laat je creativiteit de vrije loop.

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

Volgende keer
Supremum

Agenda
Supremum
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Winnaar Kerstpuzzel 2005

GEWIS Dispuut I.V.V  

met 

19,17 punten

De antwoorden en volledige uitslag zijn te 
vinden op www.gewis.nl/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, Henk van Tilborg,
Rob van Esch

Bij de voorplaat
Studiereis naar India
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