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Het collegejaar 
zit er al weer 

bijna op, nog een 
paar tentamens 
en iedereen mag 
genieten van zijn 
welverdiende va-
kantie.

Zo ook de Supre-
mumredactie. Het af-
gelopen jaar heeft de redactie, onder de be-
zielende leiding van ondergetekende, weer 
vier prachtige exemplaren neergezet en dit 
is de laatste in de reeks. Het jaar begon met 
het verschijnen van een nieuwe lay-out, die 
gelukkig in goede aarde viel. Daarna kwam 
zelfs een extra dikke kersteditie, gevolgd 
door de derde editie die op halve kracht ge-
maakt was (dit was er niet aan af te zien). 

Nu is het dan toch echt tijd voor de laatste 
editie met zoals altijd veel activiteiten, on-
derwijs, columns en ook heel wat ingezon-
den stukjes. Onze dank hiervoor.

Ik ga hier niet verklappen wat er allemaal 
geschreven is en door wie, dat mag je zo zelf 
gaan ontdekken. Wel ga ik het hebben over 
de redactie van de Supremum zelf en het 
komende jaar.

Ik zal het stokje van voorzitter overgeven 
aan iemand anders, diegene is nog onbe-
kend en een strenge en ingewikkelde stem-
procedure zal beslissen wie het zal worden. 
Daarnaast hopen we aankomend jaar een 
aantal nieuwe leden te verwelkomen.

Volgend jaar zal de Supremum natuurlijk 
met iets speciaals komen, wat uiteraard 
met het lustrum van GEWIS heeft te ma-
ken. 

We hopen jullie volgend jaar weer te mo-
gen verblijden met de Supremum enne ...... 
succes met de tentamens.

 

De winnaar van de puzzel uit Supre-
mum 38.3 is geworden:

Mattijn Schutte
Hij kan zijn prijs komen ophalen bij 

GEWIS.
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Van de voorzitter

Sjef Sanders

Beste GEWIS’ers, laat ik 
dit laatste stukje van de 

voorzitter beginnen met een 
cliché: “de tijd gaat snel”. 
Nog iets meer dan een maand 
mag ik me de voorzitter van 
GEWIS noemen. Daarna zal 
het vijfde lustrumbestuur het 
stokje overnemen. 

Mijn voorgangers hebben hun 
laatste stukje voor de rubriek 
“van de voorzitter” vrijwel altijd gebruikt 
om terug te kijken op het afgelopen be-
stuursjaar. Ik zal dit stukje gebruiken om 
mijn visie te geven op de toekomst van de 
vereniging. Dit zal ik doen aan de hand van 
de stelling: “De toekomst van het studie-
verenigingsleven, in het bijzonder van s.v. 
GEWIS, ziet er rooskleurig uit”.

Een van de grootste veranderingen die gaan 
plaatsvinden de komende tijd is de huis-
vestiging. Ik zal de laatste voorzitter zijn 
van het bestuur dat gevestigd is op vloer 
8. Vanaf komend jaar zal GEWIS verhuizen 
naar HG 10.52. Deze ontwikkeling komt 
de vereniging ten goede, immers op vloer 
10 worden we niet omringd door medewer-
kers die gesteld zijn op stilte. Dit zorgt voor 
meer vrijheid omtrent het gebruik van de 
ruimte overdag. Daarnaast gaan we er qua 
oppervlakte ook sterk op vooruit. Op dit 
moment is de “Borrelruimte Ontwerp Com-
missie” druk bezig met het ontwerpen van 
de nieuwe ruimte en de voorlopige plan-
nen zien er zeer goed uit. Wellicht heeft de 
nieuwe ruimte ook een goede uitwerking 
op de betrokkenheid van onze leden bij de 
vereniging, verandering van spijs doet im-
mers eten. 

Hierbij aansluitend wil ik ook opmerken 
dat ik, ondanks alle maatregelen van de 
overheid de afgelopen tijd, op dit moment 
niet ontevreden ben over het aantal stu-
denten dat zich actief in wil zetten voor 
onze vereniging. Zo zijn er de afgelopen 
tijd weer verschillende leuke activiteiten 
georganiseerd. Zo heeft de AC weer een 

zaalvoetbal- en een darttoernooi 
georganiseerd. GEZWEM heeft 
gezorgd voor een weekendje zei-
len in Heeg. Er zijn enkele le-
zingen geweest van o.a. Deloitte 
en Hoffman. Daarnaast heeft de 
BAC een week lang haar lustrum 
gevierd. Natuurlijk heeft GEWIS 
ook meegedaan aan de Batavie-
renrace, helaas hebben we geen 
hoge ogen kunnen werpen, maar 

desalniettemin hebben de deelne-
mers een mooi weekend gehad.

Ook de eerstejaarscommissie heeft dit jaar 
weer laten zien dat zij prima in staat zijn 
tot het organiseren van een spannende ac-
tiviteit en een leuk feest. En aangezien we 
het van de jeugd moeten hebben als vereni-
ging, hoop ik dat enkele leden van de EJC 
zich komend jaar ook voor andere commis-
sies in willen zetten. 

Naast alle leuke activiteiten die georgani-
seerd worden door de verschillende com-
missies van GEWIS ben ik ook van mening 
dat we als studievereniging de verantwoor-
delijkheid hebben om kritisch te kijken 
naar de onderwijskundige ontwikkelingen 
vanuit Den Haag en waar nodig moeten in-
grijpen. Zo is dit jaar in samenwerking met 
de andere studieverenigingen Wiskunde & 
Informatica de actie “Lieve Maria” gestart. 

Samenvattend ben ik van mening dat wan-
neer we een goede balans houden tussen 
de gezelligheid en de studiegerelateerde 
activiteiten onze toekomst er rooskleurig 
uitziet. 

Tot slot wil ik me verontschuldigen voor het 
feit dat ik het afgelopen jaar niet altijd (of 
andersom) de deadline gehaald heb. Daar-
om wil ik de Supremumcommissie bij deze 
een meter bier aanbieden.
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In dit lustrumjaar ligt het 
voor de hand eens terug te 

kijken op onze faculteit. De 
Technische Hogeschool had 
in de tijd van de oprichting in 
1956 een Sectie Wiskunde.

Vanaf 1958 de Groep Wiskunde 
en Mechanica. In 1960 wordt dat 
de Onderafdeling der Wiskunde. 
Wiskunde was een “ondersteu-
nende” wetenschap en was ingedeeld als 
onderafdeling van de afdeling der Algeme-
ne Wetenschappen. Maatschappijweten-
schappen vormden een andere onderafde-
ling. Voor wiskunde betekende dit, dat er 
geen eigen ingenieursopleiding was en al 
het onderwijs dat gegeven werd was service 
onderwijs aan andere studierichtingen.  Er 
werden door andere disciplines veel wis-
kundevakken afgenomen, veel meer dan 
nu. Professor Jan de Graaf heeft in ver-
band met het lustrum een prachtige collec-
tie wiskundedictaten samengesteld die de 
periode 1956-1982 bestrijken. 

Pas medio jaren zestig kwam er een echte 
ingenieursopleiding wiskunde. Voor de do-
centen was dat mooi, want nu konden zij 
hun hele “wiskundige” ei kwijt in het on-
derwijs. Buitenstaanders vonden het maar 
vreemd: wiskunde is toch geen ingenieurs-
vak? De wiskunde werd meer gezien als het 
analyseren van abstracte structuren dan 
als het construeren van objecten, wat in 
wezen het kenmerk van een ingenieur is. 
Maar na een aantal jaren brak het besef 
door dat wiskundig-ingenieurs wel degelijk 
“objecten” construeren, en dan bedoel ik 
niet uitsluitend meetkundige figuren met 
passer en liniaal. De “objecten” zijn wis-
kundige modellen voor concrete situaties 
in de reële wereld. De wiskundig-ingeni-
eur maakt deze modellen om ze daarna te 
kunnen analyseren of optimaliseren (de 
meest gunstige parameters voor het model 
kiezen). Deze modellen beschrijven materi-
alen, producten of processen en worden ge-
bruikt om inzicht te krijgen in de objecten 
die ze modelleren. 

In Eindhoven heeft men zich ge-
concentreerd op wiskundige mo-
dellen die in de industrie (zowel 
in de maakindustrie als in de 
service industrie) daadwerkelijk 
toegepast kunnen worden. Dit 
zien we duidelijk terug in de sa-
menstelling van de wetenschap-
pelijke staf en het curriculum. 
We maken onderscheid tussen 
statische en dynamische model-

len, tussen discrete en continue modellen, 
en tussen stochastische en deterministi-
sche modellen. Al deze verschillende mo-
deltypen worden bestudeerd in de diverse 
expertise gebieden van de capaciteitsgroep 
wiskunde. Een wiskundig-ingenieur ver-
vult dus de rol van “modelarchitect”, “mo-
delconstructeur” of “modelanalist”. 

Uit de Sectie Wiskunde, vanaf 1958 Groep 
Wiskunde en Mechanica, ontstaat in 1960 
de Onderafdeling der Wiskunde en Infor-
matica. Pas in 1986 onstaat de Faculteit 
Wiskunde en Informatica, toen de Techni-
sche Hogeschool een Technische Universi-
teit werd.

Al in het begin van de jaren zestig werd 
binnen de wiskunde het vak informatica 
ontwikkeld, eerst met de benoeming van 
professoren Edsger W. Dijkstra en wat 
later Rudi Lunbeck. Pas in 1981 is de in-
genieursopleiding informatica van start 
gegaan, dit jaar dus het zilveren jubileum. 
Ria van Ouwerkerk heeft een aardig boekje 
geschreven de ontwikkelingen van ons in-
formatica-onderwijs in de afgelopen 25 
jaar. In 1986 werd de faculteit omgedoopt 
tot Faculteit Wiskunde en Informatica.

Informatica is als vaknaam door profes-
sor Guus Zoutendijk uit Leiden ingevoerd. 
Aanvankelijk had de informatica drie foun-
ding fathers: Elektrotechniek, vanwege de 
hardware, Economie, vanwege de geauto-
matiseerde administraties (IBM staat voor 
international business machines) en Wis-
kunde, vanwege de numerieke wiskunde. 
De wiskunde heeft gewonnen: het vak in-

Decanerone
Kees M. van Hee, decaan en hoogleraar AIS
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formatica is samen met de wiskunde in één 
faculteit ondergebracht. Het vak informati-
ca is zelf sterk wiskundig van aard. Ook in 
de informatica spelen wiskundige model-
len een grote rol. In de informatica zijn di-
verse modeltypen ontwikkeld die specifiek 
zijn voor de informatica. De modellen in 
de informatica worden vooral gebruikt om 
complexe informatieverwerkende systemen 

te beschrijven, te analyseren en te con-
strueren. Meestal beperken wij ons tot de 
software. De relatie tussen model en gemo-
delleerde software is heel direct: vanuit het 
model maakt de informaticus de software 
en de kunst is dit zo te doen dat de eigen-
schappen van het model en van de software 
overeenkomen.
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Infima
Rob om 12.10u: “Frank doen we vandaag aan gedoogbeleid?”
Frank: “Nu nog niet.”
Richard: “Maar om 12.15 u wel, dan gaan we tafelvoetballen.”
Frank: “Ow, ik dacht dat je het had over bier.”

Gehoord in het voorraadhok:
Monique (sarcastisch): “Wat doen jullie als bestuur zoal? Bier drinken in pak.”
Sjef: “Hoezo, ik heb al heel lang geen pak meer aangehad.”

Rob van Esch: “Ik ga vandaag geen bier drinken.”
Monique: “Hoezo niet, je hebt toch een pak aan?”

Sjef neemt zijn mobiel op: “Studievereniging GEWIS, met Sjef Sanders.”

Richard: “Waarom ga je niet gewoon op stratumseind poolen?”
Frank: “Ja, uh, die hadden geen website, dus dat is niet handig.”

Monique: “Ik ga zo naar huis... eh, GEWIS....”

Rob: “Chris heb je hulp nodig straks?”
Chris: “Straks of morgen, dat ligt er aan wanneer de borrel begint.”

Sjef wil iets vragen over mutt: “Alain, jij bent een nerd he?”

Monique: “Ivo is ook niet zo’n slash tilde mannetje.”

Ivo: “Een voordeel, we hebben in ieder geval één zanger van de GEWIS-band hier zit-
ten....”
Ivo kijkt rond en ziet Diana...: “Ennuh.... de tweede ook....”

Monique: “Ik moet ff Tjeerd een kus geven.”
Loren: “She looks less bored now.”

Tijdens een bijeenkomst van de kandis, zoekt Lydia Robert’s nummer op in haar tele-
foon om te kijken of het klopt.
Lydia: “’Robert ZAT’, dat ben jij!!!”

Ivo over Diana: “Ze kan gewoon niet tegen haar verjaardag {=verlies}”
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OC OK!
Rob van Wijk

Tot nog toe heb ik het in 
deze rubriek gehad over 

onderwerpen die op alle stu-
denten van toepassing zijn. 
Deze keer wil ik het echter 
hebben over iets dat waar-
schijnlijk vooral interessant is 
voor de eerstejaars, namelijk 
het honours programme.

Op het moment dat ik dit schrijf 
is het honours programme nog volop in 
ontwikkeling. Er hebben een paar korte 
stukjes in de Cursor gestaan en het is be-
sproken in een aantal van de raden en com-
missies waar ik het de vorige keer over had. 
Voor de rest is er vooral achter de scher-
men hard aan gewerkt. Tegen de tijd dat 
deze Supremum verschijnt zou de officiële 
promotie al een beetje op gang moeten ko-
men. Daar wil ik jullie ook naar verwijzen 
voor het antwoord op allerlei praktische 
vragen. Hier wil ik het hebben over het idee 
achter het honours programme, de reden 
waarom de TU/e ermee begonnen is.

De TU/e wil haar uitstraling naar buiten 
toe verbeteren. Scholieren moeten de 
TU/e zien als een uitdaging, niet als een 
plek met alleen maar moeilijke wiskunde. 
Bedrijven moeten onze afgestudeerden zien 
als de beste op hun gebied. Voor ‘de gewone 
Eindhovenaar’ moet de TU in elk geval 
meer worden dan een stel gebouwen aan 
de andere kant van het station. Om dit te 
bereiken zijn een aantal ideeën uitgewerkt, 
waarvan het honours programme er een is. 
Een belangrijk doel van het honours pro-
gramme is dus om de TU/e te promoten 
naar scholieren en bedrijven. Indirect zou 
het natuurlijk ook kunnen helpen bij het 
aanpakken van de “zesjes-cultuur” en het 
verbeteren van de studierendementen. Dat 
komt omdat er eisen worden gesteld aan je 
gemiddelde cijfer en je (mogelijk pas vanaf 

volgend jaar) je propedeuse in 
één jaar moet hebben gehaald 
om in aanmerking te komen 
voor deelname. Eerstejaars die 
willen proberen het honours 
programme te halen zullen dus 
extra hun best doen om aan die 
eisen te voldoen.

Dat is natuurlijk allemaal leuk 
en aardig, maar dat is alleen de 

mooie kant van het verhaal. Het is wel zo 
eerlijk om te kijken of er ook nadelen zijn. 
Wat betreft het promoten van de TU/e is het 
erg onwaarschijnlijk dat de invoering van 
het honours programme nadelige gevolgen 
zal hebben. Ook de kosten zouden geen al 
te groot probleem mogen zijn, mede omdat 
bijvoorbeeld de begeleidende docenten dit 
in hun eigen tijd doen. Maar, hoe zit het 
met de studenten zelf, wordt daar geen erg 
zware belasting op gelegd?

Het ziet er gelukkig naar uit dat ook dit 
wel los zal lopen. Normaal gesproken moet 
je 120 ECTS halen in je tweede en derde 
jaar samen. Een snel sommetje leert dat 
de 30 ECTS extra van het honours pro-
gramme dus 25% extra belasting vormen. 
Dat lijkt misschien veel, maar het volgen 
van de dubbele propedeuse staat te boek 
als 15% à 20% zwaarder dan het normale 
programma en dit wordt in de meeste jaren 
ook door een aantal mensen met succes 
afgerond. Er zijn overigens meer overeen-
komsten tussen de dubbele propedeuse en 
het honours programme. Zo is het bij beide 
eigenlijk niet de bedoeling dat je door de 
zwaardere belasting studievertraging op-
loopt. Ook worden beide aangeboden voor 
studenten die iets extra’s willen. Er is ech-
ter ook een belangrijk verschil; bij de dub-
bele propedeuse is het mogelijk om halver-
wege te stoppen, en dat is bij het honours 
programme duidelijk niet de bedoeling!
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Onlangs was ik met een 
vriend te A. waar wij ons 

naar boekhandel S. begaven. 
Op weg daarheen passeer-
den we een statig oprijzende 
voorgevel van een rooms-ka-
tholieke kerk waaraan een 
bordje met het woord “Krijt-
berg” was bevestigd. Ik deel-
de mijn vriend mede dat dit 
woord twee associaties bij 
mij opriep. Op de eerste plaats deed 
het woord mij denken aan een opeen-
stapeling van gipsen heiligenbeelden. 
Deze kerk is inderdaad rijk voorzien 
van heiligenbeelden. Op de tweede 
plaats heeft “krijten” de betekenis van 
wenen en in deze kerk staat een krij-
tende Maria onder het kruis afgebeeld. 
Mijn reisgezel meldde een derde asso-
ciatie: “in het krijt treden”.  Inderdaad 
ook een toepasselijke: geloven heeft 
wel iets van strijden. De stemming 
zat er goed in en na een bezoek aan 
het bedehuis vervolgden we onze weg 
naar S.

Na het overlijden van Gerard Reve versche-
nen er allerlei stukken in dag- en weekbla-
den over de volksschrijver waarin aandacht 
besteed werd aan zijn betekenis voor de 
literatuur, zijn homoseksualiteit, zijn ka-
tholicisme, zijn drankzucht, zijn optreden 
in de media en zijn taalgebruik. De teneur 
was heel divers: enerzijds een schrijver die 
na een paar goede boeken in herhaling 
viel en over seks en geloof doorzeurde en 
anderzijds een schrijver die prachtboeken 
schreef met een fenomenaal taalgebruik. In  
de betere kranten verschenen nog weken-
lang brieven waarin mensen hun favoriete 
zin uit het werk van Reve citeerden en aan-
gaven wat hen zo trof in die zin.

Bij het lezen van deze stukken en brieven 
viel mij weer eens op hoe fundamenteel 
troostend en hoe fundamenteel subversief 
taal kan zijn. Reve is op zijn best bij een mix 
van plechtstatig taalgebruik, het opvoeren 
van belangrijk geachte personen, banalitei-

Reve
F.J.L. Martens

ten,  politiek incorrecte formule-
ringen, de maagd Maria en jon-
gens. Reve is heel onverbloemd, 
vaak scherp en humoristisch. In 
de zeventiger jaren verafschuw-
den veel mensen hem omdat hij 
zo aan hun wereldbeeld vrat. Zijn 
bekering tot het katholicisme en 
zijn scheldpartijen op socialisten 
zorgden ervoor dat hij ook aan 
de linkerzijde weinig waardering 

oogstte. Reve was echt zichzelf en verkocht 
absoluut geen modieuze praatjes. Ik vind 
hem een groot schrijver. 

In het boek “Moeder En Zoon” doet Reve 
verslag van zijn bekering tot het rooms-ka-
tholicisme. Op een gegeven moment komt 
hij terecht in de schuilkerk “Ons Lieve 
Heer op Zolder” en gaat op de plaats zitten 
waar Vondel altijd zat na zijn bekering tot 
de Moederkerk. Reve had waardering voor 
Vondel. Het taalgebruik van Vondel is ook 
heel onverbloemd. Bijvoorbeeld, de eerste 
regel van de vertaling van het Stabat Ma-
ter door Vondel luidt: “Jesus’ nat bekreten 
Moeder”. De Calvarieberg als krijtberg. 

FJL Martens
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Hier sta ik dan, na bijna 
twee jaar GEWIS-lid te 

zijn, heeft de Supremum-
commissie mij gevraagd een 
stukje over mezelf te schrij-
ven. Enkele maanden geleden 
vroeg men aan mij hoe ik het 
zou vinden als ik in de volgen-
de Supremum in the spotlight 
zou staan. Na niet lang naden-
ken heb ik toen gezegd: “Is 
goed”, en kon ik dus beginnen met het 
schrijven van een stukje over mezelf. 
Het heeft echter enige tijd geduurd 
voordat ik er ook daadwerkelijk aan 
begonnen ben, maar zie hier; het is 
gelukt.

Iets meer dan twintig jaar geleden, op 12 
februari 1986, werd ik geboren in de meest 
zuidelijke stad van Nederland, Maastricht. 
In de beste stad van Nederland woon ik 
nog altijd en heb ik het ook goed naar mijn 
zin. In Maastricht is veel te beleven en daar 
geniet ik dan ook zo af en toe wel van in 
mijn vrije tijd. In die mooie oude stad aan 
de Maas ben ik opgegroeid en ging ik ook 
voor het eerst naar school. Als eerste was 
er natuurlijk de basisschool, de John F. 
Kennedy school. Na 8 mooie jaren op de 
basisschool, en denkende al veel geleerd te 
hebben, kwam de volgende stap, de mid-
delbare school. 

Dit zou, na niet lang twijfelen, het Trichter 
College worden. In de brugklas werd toen al 
snel duidelijk dat ik nog lang niet alles wist 
en nog heel veel kon leren. Na een jaartje 
brugklas HAVO/VWO ging ik verder met 
het VWO, het atheneum om precies te zijn. 
In de derde klas ga je dan je richting kie-
zen, dit was voor mij niet zo heel moeilijk. 
Ik was er al snel uit dat het Natuur & Tech-
niek werd, dat leek me namelijk de leukste 
richting en het paste het beste bij me wat 
betreft het vakkenpakket. Niet veel later 
moet de volgende keuze alweer gemaakt 
worden, wat en waar ga ik studeren?. Als 
eerste ben ik toen een kijkje gaan nemen in 
Delft, daarna kwam Eindhoven pas. Maar 

na die ene keer in Eindhoven 
was het mij snel duidelijk, dit 
is de stad waar ik zou gaan stu-
deren. Na een oriëntatiedag was 
mijn oog gevallen op de studie 
Wiskunde. Na nog wat verder 
te hebben gekeken wist ik het 
zeker, ik zou na de middelbare 
school Wiskunde in Eindhoven 
gaan studeren. In 2004 was het 
dan zover, met een VWO-diplo-

ma op zak begon ik met studeren.

Het eerste jaar van mijn studie verliep 
moeizaam, zeer moeizaam. Aan het einde 
van het jaar besloot ik toch om nog een jaar 
verder te gaan en te kijken hoe het zou ver-
lopen. In mijn tweede jaar gaat het nu een 
stuk beter en ziet het ernaar uit dat ik dit 
jaar mijn P ga halen, maar niets is zeker. 
Als alles goed gaat ben ik dus ook volgend 
jaar nog bij GEWIS te vinden. Aangezien 
ik van plan ben om dan ook maar eens op 
kamers te gaan, zal ik dan ook eindelijk 
een actief lid worden binnen GEWIS. Ik zal 
volgend jaar waarschijnlijk lid worden van 
GELIMBO, hier horen jullie te zijner tijd 
nog wel meer over. 

Als ik jullie nu nog niet lang genoeg heb 
verveeld kunnen jullie me altijd aanspre-
ken bij GEWIS. Hier ben ik in de pauze en 
ook wel tijdens borrels te vinden.
Groeten, 

Kenneth van Koot

In the Spotlight
...met: Kenneth van Koot
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De laatste ACtiviteiten van 
dit jaar komen weer in 

zicht. Zo ook de laatste Su-
premum. Vele ACtiviteiten 
zijn de afgelopen weken ge-
passeerd. Zo was er het po-
pulaire zaalvoetbaltoernooi. 
Maar ook een darttoernooi, 
een bowlingavond en het 
langlopende tafelvoetbal-
toernooi.

Bowlen
Op 7 maart 2006 werd de schitterende AC-
tiviteit bowlen georganiseerd door de AC-
tiveiten commissie van GEWIS. Aangezien 
ik (red. Yew Ghong Wong) de hoogste score 
had van de deelnemers van de ACtiviteit, 
was ik verplicht om een klein stukje te 
schrijven over het bowlen.  Natuurlijk was 
het een hele leuke avond. Er vielen op die 
avond heel veel strikes en spares, ik heb 
nooit gedACht dat zoveel GEWIS’ers kon-
den bowlen. Maar voor de mensen die de 
highscore  niet meer konden verslaan was 
er nog een alternatief, namelijk powerbow-
len! Powerbowlen houdt in dat je de bow-
lingbal met veel liefde zo hard mogelijk 
gooit tegen de pionnen. Bij het bowling-
centrum werd namelijk ook de snelheid ge-
meten van de bowlingbal. Bij powerbowlen 

kwam er een topsnelheid uit van 
circa 33 km/h. 

Er zijn natuurlijk ook grappige 
dingen gebeurd tijdens het bow-
len, zoals een bowlingbal die door 
Christiaan gegooid werd die  in 
de goot belandde, maar op mirA-
Culeuze wijze ging de bowlingbal 
ook weer uit de goot en knalde 
een aantal pionnen om. Een an-

dere aparte gebeurtenis was dat Tosca de 
bal wou gooien en dat de bal uit haar hand 
glipte terwijl ze net naar AChteren zwaaide. 
De mensen die AChter haar stonden kre-
gen de schrik van hun leven toen de bal 
aan kwam rollen.

Mede dankzij de grappige ACties en het 
feit dat ik gewonnen heb is het een zeer 
geslaagde avond geworden. Voor de men-
sen die niet wisten dat de AC ging bowlen, 
volgend jaar beter! Ik kan namelijk wel wat 
competitie gebruiken.

Zaalvoetbaltoernooi
Zoals elk jaar was er ook dit jaar weer het 
zaalvoetbaltoernooi. Het begon rustig met 
de inschrijvingen maar een paar dagen 
van te voren stroomden de teams dan toch 
binnen. We hadden zelfs een studieadvi-

seur die een team eerstejaars 
kwam versterken. De warmte 
in de zaal nam al snel expo-
nentieel toe. Nadat de ballen 
gearriveerd waren konden we 
dan eindelijk beginnen. Tsja, 
je hebt niet altijd alles onder 
controle. Nadat er al weer vele 
wedstrijden waren gespeeld 
werd het duidelijk wie voor-
bestemd waren om de finale 
te halen. Na een spannende 
finale bleek dat team ‘Vrien-
den van Van Swieten’ gewon-
nen had. 

Darten
Dit jaar voor het eerst een 

ACtiviteiten
Lydia van Well, Sven Bego en Yew Ghong Wong
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dart-toernooi in de Stunt. Nadat de bor-
den waren opgehangen en de spotlights 
gericht waren kon het toernooi beginnen. 
Door middel van een laddercompetitie werd 
al snel duidelijk wie er kon darten en wie 
niet. Maar met wat geluk kwam je ook al 
heel hoog in de ladder terecht. Sommige 
dartpijltjes hadden een gevaarlijke afwij-
king, maar gelukkig is er niemand gewond 
geraakt die avond. 

Nadat iedereen klaar was met elkaar uit-
dagen was het tijd om te kijken wie er de 
meeste games gewonnen had. Voor de win-
naar was er dit jaar een superprijs, een 
mooie vlaai met AC Dart erop.

Tafelvoetbaltoernooi
Net zoals vorig jaar, organiseerde de AC dit 
jaar een tafelvoetbaltoernooi. Er waren 22 
teams ingeschreven om te strijden om de 
GEWIS-titel. Deze waren mooi opgedeeld in 
4 verschillende poules. En net als bij echte 
voetbalkampioenschappen, waren som-
mige mensen het natuurlijk niet eens met 
de poule indeling. Helaas voor hen werd 
aan de indeling niks veranderd en kon op 1 
december vorig jaar begonnen worden met 
de eerste wedstrijd. Na vele weken van pou-
lewedstrijden, was bekend wie er in welke 
poule eerste en tweede waren geëindigd. 
Deze teams mochten via een playoff sy-
steem gaan strijden om de felbegeerde titel. 
Op 13 april vonden de kwartfinales plaats 
en bleven er nog 4 teams over. De teams 

hadden nu nog 1 week om 
zich voor te bereiden op de 
grote dag, 20 april. 

De eerste halve finale, De 
Wildplassers tegen Vorsch-
prung durch Technik, werd 
met gemak gewonnen door 
het laatste team. De andere 
halve finale, The return of 
the Harries tegen De pau-
pers, ging een stuk gelijker 
op. Helaas maakten De 
paupers een aantal onver-
wAChte foutjes, waardoor 
The return of the Harries 
met een nipte voorsprong in 
de finale terecht kwamen. 
Sommigen hoopten op een 

spannende finale, maar deze hoop vervloog 
al snel toen Vorschprung durch Technik de 
leiding goed in handen nam. Met een over-
winning van 10-1 was dit team het sterkste 
en werd hen de titel en de wisselbeker over-
handigd. Ook dit jaar dus weer een goed 
geslaagd toernooi. Hopelijk zien we volgend 
jaar weer enthousiaste teams deelnemen, 
want ook dan kan weer gestreden worden 
om de prijs der prijzen!
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Toen ik wiskunde stu-
deerde in Amsterdam, 

las ik een autobiografie van 
de Amerikaanse wiskundige 
Halmos (Halmos zelf noemt 
het een “automatography’’). 
In dit zeer lezenswaardige 
boek beschrijft Halmos o.a. 
hoe hij op een gegeven mo-
ment in zijn carriére een tij-
delijke overstap maakte van 
het onderzoeksgebied lineaire analyse 
(i.h.b. operatorentheorie) naar de logi-
ca (Boolese algebra’s). Hoewel er een 
duidelijk verband was (de studie van 
zogenaamde operatoralgebra’s levert 
veel nuttige inzichten op over indivi-
duele operatoren) kon ik me dat toch 
niet goed voorstellen. Ik kon toen niet 
vermoeden dat ik de komende twintig 
jaar zelf nog veel drastischer veran-
deringen qua onderzoeksgebied zou 
meemaken. 

Na een afstudeerspecialisatie in de lineaire 
analyse (heel theoretisch: meetkunde van 
Banachruimten), kwam ik via een promotie 
in de kansrekening en een postdoc positie 
in de systeem- en regeltheorie, uiteindelijk 
in de statistiek terecht toen ik in 1993 in 
Eindhoven solliciteerde. Aanvankelijk was 
mijn onderzoek daar nog sterk op de kans-
rekening georiënteerd (exacte verdelingen 
van toetsingsgrootheden), maar uiteinde-
lijk ben ik (mede door een 
tweejarig uitstapje naar 
de faculteit Technologie 
Management) steeds meer 
in de toegepaste statistiek 
terechtgekomen. Hoewel 
ik nog steeds veel verschil-
lende onderzoeksinteresses 
heb, zal ik me in dit arti-
kel beperken tot de twee 
belangrijkste onderzoeks-
gebieden. Ik wil overigens 
opmerken dat mijn theore-
tische achtergrond mij nog 
steeds goed van pas komt. 
Het geeft een algemeen ka-

der waarin ik gemakkelijk aller-
lei onderwerpen kan plaatsen. 
In toegepast onderzoek is dat 
heel belangrijk, omdat van tevo-
ren vaak niet duidelijk is welke 
hulpmiddelen van pas kunnen 
komen. Vraagstellingen binnen 
toegepast onderzoek zijn vaak 
wat ruimer dan in de zuivere 
wiskunde.

SPC (Statistical Process Control) is de 
naam van statistische technieken waar-
mee de kwaliteit van productieproces-
sen bewaakt kan worden (de laatste jaren 
wordt SPC echter ook steeds meer buiten 
de industrie toegepast, met name in de 
gezondheidszorg en de financiële sector). 
Het belangrijkste hulpmiddel zijn de zoge-
naamde regelkaarten. Kort gezegd bewaakt 
men een proces door herhaald te toetsen 
aan de hand van op bepaalde tijdstippen 
gedane waarnemingen. De bedoeling is zo 
snel mogelijk ongewone verstoringen van 
het  proces te detecteren. Als de gekozen 
toetsingsgrootheid buiten bepaalde gren-
zen komt (in feite, in het kritieke gebied 
van de toets), dan wordt alarm geslagen. 
De naam regelkaart wordt deels verklaard 
door het feit dat de toetsingsgrootheid vaak 
in een grafiek wordt weergeven; de naam is 
ongelukkig omdat er niet geregeld maar al-
leen bewaakt wordt. De uitdaging is regel-
kaarten te ontwerpen die niet te vaak vals 

Onderzoek in de industriële statistiek
Alessandro Di Bucchianico

o
n
d
e
rz

o
e
k



38.4

13

alarm slaan terwijl verstoringen snel wor-
den gedetecteerd. Sinds de eerste invoering 
van een regelkaart door Shewhart in 1924, 
zijn er veel ontwikkelingen geweest waarbij 
steeds geavanceerder wiskundige hulpmid-
delen worden gebruikt. Het gebied is nog 
steeds volop in ontwikkeling. 

De meeste regelkaarten gaan uit van de 
aanname dat de waarnemingen onafhan-
kelijk zijn. In veel industriële processen 
worden echter regelaars gebruikt om pro-
cesafwijkingen automatisch te compense-
ren. De laatste 15 jaar probeert men SPC 
technieken ook toe te passen op dit soort 
processen. Dat is niet triviaal, omdat de 
systeem- en regeltheorie andere principes 
hanteert dan de statistiek. Er zijn daarom 
naast strikt wiskundige problemen (gecor-
releerde data; te detecteren verstoringen 
zijn slechts kort zichtbaar in proces output 
omdat de regelaar ze geheel of gedeeltelijk 
snel compenseert etc.) ook methodologi-
sche problemen, met name in beschrijven 
van de prestaties van een geïntegreerd sy-
steem. Samen met de hoogleraren Hušková 
uit Praag en Van Zwet uit Leiden probeer 
ik specifieke regelkaarten gebaseerd op Ge-
neralized Likelihood Ratios te ontwikkelen. 
Verder werk ik op dit gebied samen met 
Jan van Gellecum (Cemas groep in onze fa-
culteit), TNO Delft, en recent ook de papier-
fabriek Sappi uit Maastricht. Ik hoop de 
komende jaren veel afstudeerstudenten op 
dit gebied te mogen verwelkomen. Het 3TU 
keuzevak Applied Statistics is een goede 
voorbereiding op dit onderzoeksgebied.

Mijn tweede hoofdgebied qua onderzoek 
is software reliability. Ik ben daar toeval-
lig in terecht gekomen (statistici rekenen 
niet alleen met toeval, maar hebben er ook 
zelf mee te maken!).  Professor Jan-Friso 
Groote kwam eens bij mij langs met de 
vraag of ik een ongelijkheid kon oplossen. 
Dat kon ik niet, maar bij Technologie Ma-
nagement had ik geleerd door te vragen. 
Het bleek dat de ongelijkheid voortkwam 
uit een statistisch probleem bij het vrijge-
ven van software. Inmiddels hebben we sa-
men met professor Kees van Hee twee AIO’s 
(Isaac Corro Ramos (statisticus) en Lusine 
Hakobyan (informatica)  op dit gebied via 
een succesvolle gezamenlijke aanvraag bij 

NWO. Hoewel er grote voortgang is geboekt 
op het gebied van software verificatie (met 
een belangrijke rol voor de Eindhovense in-
formatici), is het voor grote softwaresyste-
men nog steeds noodzakelijk om via testen 
inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid. 
Een belangrijke vraag is wanneer men op 
kan houden met testen en het systeem kan 
vrijgeven. Te vroeg stoppen met testen leidt 
tot problemen met klanten, terwijl te lang 
blijven testen economisch niet verantwoord 
is (niet alleen qua kosten, maar ook omdat 
klanten dan de software van concurrenten 
gaan kopen).   Het vernieuwende in ons 
NWO  project genaamd STRESS (Statistical 
Testing and Reliability Estimation of Soft-
ware Systems) is dat we proberen nieuwe 
statische modellen te ontwikkelen die in te-
genstelling tot de bestaande modellen wel 
gebruik maken van de structuur van soft-
ware. We doen dit door met Petrinetten mo-
dellen van software te maken om zodoende 
de structuur mee te nemen in de statisti-
sche analyses. Dit onderzoek gebeurt in 
samenwerking met  LaQuSo (Laboratory 
of Quality Software) binnen de faculteit en 
EURANDOM (een Europees onderzoeksin-
stituut op het gebied van de stochastiek op 
onze campus). 

Daarnaast zijn Isaac en ik bezig om een 
software tool te ontwikkelen in R (zie www.
r-project.org) om bestaande software re-
liability modellen statistisch verantwoord 
toe te passen (de bestaande software op 
dit gebied is vaak niet betrouwbaar, zowel 
qua software implementatie als gebruikte 
schattingsmethoden). Het ontwikkelen van 
dit  gebeurt in nauwe samenwerking met 
het bedrijf Refis (www.refis.nl) en wordt ge-
deeltelijk ondersteund door een innovatie-
voucher van Economische Zaken, waardoor 
we tijdelijk hulp hebben van een studen-
tassistente (Cristina Onete). Dit onderwerp 
komt zowel in het wiskunde-onderwijs 
(2WS00 Reliability) als in het informatica-
onderwijs (2IW30 Software testing) voor. 
Het laatste gebeurt via een zeer prettige sa-
menwerking met dr. Judi Romijn.  Ik hoop 
veel studenten te mogen begeleiden die via 
een project (niet noodzakelijk een afstu-
deerproject) mee willen helpen om dit tool 
de komende jaren uit te breiden.
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Op 22 april 2006 deed het 
GEWIS-team mee met 

de 34e versie van de Bata-
vierenrace. Ondanks dat de 
verwachtingen voor een top-
klassering bij voorbaat al niet 
erg hoog waren, wilden we 
toch genoeg mensen zo ver 
krijgen om mee te doen met 
de grootste estafetteloop in 
de wereld. Helaas is dit niet 
helemaal gelukt. GEWIS bleek name-
lijk niet zo’n heel erg sportieve ver-
eniging te zijn. Op zich is dat niet erg 
aangezien de meeste deelnemers van 
ons team het aan het eind op het feest 
weer helemaal goedmaken. Waar me-
nigeen dan helemaal uitgeput is, heb-
ben zij dan nog energie genoeg over 
om gewoon door te feesten. 

Onze race dit jaar kenmerkte zich door 
een chaotisch begin. Nadat de eerste twee 
startgroepen vertrokken waren en het de 
beurt was aan onze eerste loper, bleek 
dat er iemand in Nijmegen voor de laatste 
trein was gesprongen. Dit veroorzaakte een 
tragisch  ongeval, dat leidde tot een hoop 
paniek voor de Batavierenrace-organisatie. 
De wedstrijd werd onmiddellijk stilgelegd, 

Batavierenrace 2006
Mattijn Schutte

totdat de politie 1,5 uur later het 
teken gaf dat de wedstrijd weer 
hervat kon worden. De eerste 
twee etappes werden geschrapt 
en de race ging om 2.15 uur ver-
der vanaf de 3e etappe. Vanaf dat 
moment ging onze zeer ervaren 
nachtploeg van start. Zij ren-
den zelfs zo hard dat ze genoeg 
tijd over hadden om gezellig een 
paar biertjes en hamburgers te 

bestellen op het terras in Dinxperlo. 

Vervolgens was het de beurt aan de och-
tendploeg. Wegens ziekte was er helaas 
op het allerlaatste moment nog een troef 
afgehaakt, maar desalniettemin ging onze 
eerste vrouwelijke atleet razend van start. 
Ze ging zelfs zo hard voorbij de finish dat 
ze de volgende etappe er ook maar meteen 
achteraanplakte. Dit geintje werd aan het 
eind van de ochtend door iemand anders 
herhaald, zodat we uiteindelijk op tijd in 
Barchem arriveerden. 

Hier stond de middagploeg gereed om het 
karwei af te maken. Zes etappes achter el-
kaar met een gemiddelde snelheid van maar 
liefst 12,64 km/uur maakten duidelijk dat 
we hier niet alleen kwamen om te feesten. 

Zo arriveerden we 
uiteindelijk op de 
markt in het cen-
trum van Ensche-
de. Tussen dui-
zenden studenten 
stonden hier onze 
slotrenners Tosca 
en Rik al klaar om 
van start te gaan. 
Het startschot 
voor de vrouwen-
etappe van 8,2 km 
klonk om 17.45 
uur. Twintig mi-
nuten later ging de 
herenetappe over 
hetzelfde parcours 
van start. Waar 
Tosca als doelstel-
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ling had om eerder dan Rik over de finish 
te komen, ging Rik als een idioot van 
start met een gemiddelde van meer dan 
15 km/uur. Zo kwam het uiteindelijk op 
een close finish uit op de sintelbaan, nog 
geen 400 meter voor de finish. Met een 
geweldige eindsprint kwam Rik als eer-
ste van de twee GEWIS’ers over de finish 
en behaalde daarmee de 44e plaats. Een 
resultaat waar het GEWIS-team alleen 
maar van kon dromen.

Na afloop was er alle gelegenheid voor 
een goed feestje. Met ruim 8000 stu-
denten verdeeld over meerdere tenten 
en cafés, werd er door iedereen flink 
gefeest. Voor heel even voelde je al die 
spierpijn en die gelopen kilometers niet 
meer. Het was nu even tijd om te genie-
ten en dat werd dan ook door menigeen 
gedaan, totdat we niet meer op onze be-
nen konden staan en probeerden onze 
tent te bereiken. In de hoop dat je tent 
in het donker de avond ervoor goed in 
elkaar gezet was, alle haringen nog in de 
grond staken en in jouw hoedanigheid 
de tent ook nog te vinden was, werd het 
tijd om keihard te gaan pitten. En na een 
korte nachtrust stond de ochtend erop het 
in meerdere opzichten nogal opvallende 
busje klaar voor te terugweg naar Eindho-
ven. Waar het schitterend weer was om op 
het terras nog even na te genieten van een 
geweldig weekend!

We willen hierbij alle deelnemers hartelijk 
bedanken voor hun inzet en we hopen jullie 
en vele anderen volgend jaar weer te zien 
bij de Batavierenrace op 28 april 2007!

Groeten van de Bata-commissie 2006,
Mattijn Schutte (Voorzitter)
Rob van Wijk (Penningmeester)
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ICT Van Cuijk (www.van-
cuijk.nl) is het jongste be-

drijf in Nederasselt, een dorp 
ten zuiden van Nijmegen, en 
is gespecialiseerd in soft-
ware-ontwikkeling, webde-
sign en diverse hosting-oplos-
singen, zowel voor bedrijven 
als consumenten. Supremum 
vroeg mij  (als GEWIS’er) mijn 
bedrijf voor te stellen en ad-
viezen te geven over de start van een 
eigen bedrijf.

Halverwege vorig jaar deden zich omstan-
digheden voor welke bij mij de aanleiding 
gaven te onderzoeken of een eigen bedrij-
een interessant idee is. Toen ik dit idee 
voorlegde bij mijn ouders, bleek mijn va-
der ook het idee te hebben voor zichzelf te 
beginnen. Er werd besloten om samen te 
gaan werken en in maart is hieruit ICT Van 
Cuijk ontstaan, waarin kennis en ervaring 
van vader en zoon gebundelt worden.

Onder onze werkzaamheden vallen onder 
andere het ontwikkelen, onderhouden en 
hosten van websites en applicaties voor 
bedrijven, verenigingen en consumenten. 
Momenteel lopen er projecten voor de uit-
breiding van een reserveringssysteem met 
een online betaalmogelijkheid voor consu-
menten en de implementatie van een web-
winkel voor een EHBO-vereniging. Daar-
naast worden virtuele servers aangeboden 
voor klanten die aan een webhosting pak-
ket niet voldoende hebben, maar voor een 
dedicated of colocated server onvoldoende 
budget hebben.

Zo’n eigen bedrijf kan gezien worden als 
een spel waar een aantal regels en tips aan 
hangen en waarvan het resultaat afhangt 
van de keuzes die gemaakt worden. Het be-
langrijkste is zoveel mogelijk van de regels 
te weten en vooral te snappen en goed na 
te denken bij het maken van keuzes. Met 
name keuzes die in het begin gemaakt wor-
den hebben een grote invloed op de ontwik-
keling van het bedrijf en het is sterk aan 

te raden tijd te investeren om 
kennis te nemen met de regels 
van het spel en ervaringen van 
andere spelers.
Elk bedrijf staat geregistreerd in 
het Handelsregister en de eerste 
stap die elke speler zet is het re-
gelen van een inschrijving. Op de 
website van de Kamer van Koop-
handel staat uitgebreid beschre-
ven wat je hiervoor moet doen. 

Zodra dit gebeurd is ben je direct bekend 
bij andere spelers; die zullen van de moge-
lijkheid gebruik maken zichzelf bekend te 
maken door reclame te sturen. Het is ech-
ter aan te raden om voor dit startmoment 
informatie te vergaren, waarbij met name 
het internet een goed beginpunt is.

Omdat veel informatie al goed te vinden is 
op andere plaatsen, zullen hier slechts een 
klein aantal tips volgen. Wat direct na de 
inschrijving in het Handelsregister gedaan 
kan worden zijn de opgaaf van het nieuwe 
bedrijf bij de Belastingdienst, het aanvra-
gen van een zakelijke bankrekening en 
het afsluiten van een verzekering. Wat die 
laatste twee betreft is het verstandig na te 
gaan wat je nodig hebt, wat door diverse 
partijen geboden wordt en vooral wat het 
kost. Laat je niet verleiden door producten 
die het eerste jaar goedkoper of gratis zijn, 
tenzij je van plan bent na het eerste jaar al 
te stoppen.

Daarnaast is het erg verstandig om snel 
een domeinnaam te registeren, ook als je 
nog niet van plan bent een website te (la-
ten) bouwen; bij ICT Van Cuijk kan dit al 
vanaf 9 euro en het voorkomt dat iemand 
anders de naam registreert die jij wilt ge-
bruiken. Er zijn mensen op internet actief 
die voor deze lage prijs veel domeinnamen 
registreren om ze vervolgens tegen hogere 
prijzen te verkopen, dus zorg dat je een 
domeinnaam registreert voordat je veel be-
kendheid krijgt. Het is aan te raden dit voor 
de inschrijving in het Handelsregister te 
doen of anders nog op dezelfde dag. Boven-
dien staat een e-mailadres dat eindigt in je 

ICT Van Cuijk
Mark van Cuijk
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eigen naam netter dan een welke onder het 
domein van je provider valt en behoud je 
het adres wanneer je van provider wisselt.

Heel belangrijk zijn ook de Algemene 
Voorwaarden. Bepaal of je zelf Algemene 
Voorwaarden wilt gaan hanteren en laat 
je goed adviseren door een deskundige ju-
rist. Hoewel dit een kostbare investering 
kan zijn voor een starter kunnen ze later 
veel kosten en zorgen besparen. Zorg er in 
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ieder geval voor, ook als je zelf geen Alge-
mene Voorwaarden hanteert, dat je weet 
wanneer ze pas geldig zijn. Zelfs als het 
document meerdere lagen van verdediging 
levert tegen partijen die aan je persoonlijke 
vermogen willen komen, hebben ze geen 
enkele invloed als ze niet geldig zijn voor 
een bepaalde overeenkomst. Het is verba-
zingwekkend hoeveel bedrijven hier de fout 
in gaan.

Infima

Een student komt veel te laat binnen.
Radovanovic: “Rules are there to be broken, I understand. But not by this much!”

Frans Martens in de dierentuin: “Ja, ik zit nog even na te denken over die homosexuele 
wasberen...”

Jos Baeten (bij Semantiek): “En er hangt nog meer zooi aan die pijl. *denkt* Dat zijn 
parámeters natuurlijk.”

Sjef die in India omringd is door kleine bedelende kinderen
Maarten: “Hey Sjef.. willen ze met je spelen of willen ze geld?”

Bart in India: “Er zijn 1.2 miljard Indiers.. dus 600 miljoen vrouwen... daar moet toch 
een klein percentage van in de pornoindustrie zitten?”

Sujit komt na het busongeval in India met een stuk glas de bus terug binnen: “Who 
wants a souvenir? 10 roepie!”

Sven tijdens het B.O.O.M. dierentuinbezoek tegen een van de verzorgers van de vogel-
spinnen: “En, hoe lang moet je ze nu frituren?”

Frank tegen het Brabants orkest: “Dat is toch geen blazen man!”

Sven tegen Remko: “Als je Half 5 naar het E.S.C stuurt krijg je haarballen.”

Nieke is aan het zoeken naar een SSH client en Frank geeft haar een URL naar
Putty.
Nieke: “Ik wil geen Putty ik wil SSH.”
Frank: “SSH is voor mietjes.”
Nieke: “Ja, ik doe toch wiskunde.”

Tijdens OGO 2.3
Rene: “Hey ik heb een bug gevonden!”
Joeri: “Het vinden van bugs is niet zo heel knap op het moment...”
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Aangetrokken door de 
mooie poster die Christi-

aan Huijgens gemaakt had 
renden Sjef en Chris naar de 
trein toe. Ze waren aan de 
late kant, maar toch nog net 
op tijd. De lange treinreis en-
tertainden we ons met ouwe-
hoeren en kaarten met mooie 
vrouwen. Voor degene die dit 
gemist hebben, dikke pech!

Eenmaal aangekomen in Delft bleken we 
de eerste bezoekers te zijn. We gingen even 
de lokale kantine opzoeken om te lunchen, 
en toen we terugkwamen waren alle vereni-
gingen aanwezig. De mensen van GEWIS 
die met de auto waren zaten al op ons te 
wachten.

Op naar het 1e onderdeel: “Nerds Weekend” 
helaas bleek ik de poster verkeerd geinter-
preteerd te hebben, het was  geen weekend 
met nerd, het onderdeel heette “Weekend 
nerds” en was een variant van weekend 
milionairs met nerd vragen.

Omdat de opkomst vanuit eindhoven een 
beetje laag was hadden wij maar 1 team, dit 
team streed met verve om de Eindhovense 
eer te verdedigen. De meeste vragen waren 
vreselijk nerderig zoals “Wat betekend de 
afkorting BIOS?” echter met teamgenoten 
als Bob, Rob en Chris kwam dit helemaal 
goed. Voor de wiskunde vragen keken we 
naar Nieke en Sjef, en soms wist ik ook wel 
iets.

Gedurende deze quiz was het duidelijk dat 
wij zeker een klasse hoger stonden qua 
kennis en capaciteiten dan de overige aan-
wezigen. Hier mag iedereen zelf conclusies 
uit trekken, echter de directe consequentie 
was dat wij aan de leiding gingen van het 
klassement.

Het volgende onderdeel was een cultu-
urtocht. We moesten een aantal vragen 
beantwoorden en stempels halen van 
studie/studentenverenigingen. Ook moes-

DET-dag
Pieter Ceelen

ten er wat Delftse attributen 
meegebracht worden, waaronder 
een delftse knollaert. De vragen 
werden snel opgelost door een 
aantal Delftenaren aanwezig bij 
andere studieverenigingen. Op 
zoek naar de Knollaert! Na het 
aflopen van menige kroeg, bleek 
dit blonde Delftse biertje nergens 
verkrijgbaar te zijn. De meeste 
kroegen waren nog gesloten (om 

14:00), en in een enkele kroeg konden we 
wel binnen, maar was er geen personeel 
aanwezig. Uiteindelijk vonden we toch een 
plekje waar we ontspannen een lekker 
biertje konden drinken, helaas de barman 
had nog nooit van een knollaert gehoord.

Rond een uur of 3 begon het sport toernooi, 
enigszins te laat kwamen we daar aan om 
te zien dat andere mensen dit wat serieu-
zer hadden genomen dan ons. Mensen met 
sportkleding die aan het warmlopen waren, 
in contrast met ons, op blote voetjes pro-
beren om niet te moe te worden.

Dit sporttoernooi werd qua prestaties enig-
zins een fiasco, we verloren elke wedstrijd, 
en op het eind waren we toch enigszins 
vermoeid (ik in ieder geval). Omdat we ons 
toch niet hoefden om te kleden gingen we 
vast kijken of de tap een beetje lekker bier 
produceerde. Dit viel erg tegen, de tapper 
was gestresst, tapte glazen schuim en het 
bier smaakte vies (naar Heineken geloof 
ik).

Nadat we enigszins gewend waren aan de 
smaak van het bier was het tijd voor de 
BBB estafette. Deze typische Delftse tradi-
tie houdt in dat je een bier estafette doet 
maar voordat je je bier opdrinkt snel een be-
schuit en banaan je mond in schuift. Deze 
traditie resulteerde in de nodige kokhals 
neigingen, en we verloren 2 maal kansloos. 
De Delftenaren gingen op dit onderdeel met 
de overwinning aan de haal, maar zij zijn 
misschien meer geoefend met het naar bin-
nenschuiven van een banaan ;)
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De aansluitende BBQ was erg druk, er war-
en veel leden van CH, en de BBQ’s waren 
enigzins overbevolkt. Nadat de ergste de 
drukte over was gingen wij ook maar een 
stukje vlees eten. Onder het genot van een 
biertje en soms een stukje zon wat vanach-
ter de wolken verscheen, werd er nagepraat 
over de mooie dag die Delft er van gemaakt 
had. Er werd gesproken over de volgende 
DET dag, en waar die moet zijn. Ook bleek 
dit een goed moment voor kennismaking 
van de aanwezige kandidaatsbestuurs-
leden van GEWIS en CH. 

Nadat we ons buikje vol gegeten hadden 
besloten we om toch maar de bus en trein 
naar Eindhoven te nemen. Het begon toch 
wel koud te worden. Na een tijdje treinen 
kwamen we weer aan op Eindhoven Cen-
traal, en gingen we allemaal onze eigen 
weg...

Infima
Denis: “Ik heb van het weekend een nieuw speeltje gekocht”
Remko: “Wat? Een vriendin?”

Tijdens een spelletje.
Sjef: “Diana, welke kleur was jij ook alweer?”
Diana: “Rood.”
Twee minuten later
Sjef: “Wie was rood nou?”
Vijf minuten later (lachsalvo is net geeindigd)
Sjef: “Welke kleur was ik ook alweer?”

Rob Ritzen: “In de bieren... uhm dierentuin...”

Tijdens het Sudoku puzzelen van de eerstejaarscommissie.
Rob van Esch: “Ik heb een tegenspraak, hij is uniek!”
Sanne twintig seconden later: “Ik heb twee oplossingen!”

Maarten (tijdens SEP): “God bestaat momenteel even niet meer.”

Felienne tegen Rob: “Jij bent niet dom, Ivo is niet dom en ik ben niet zo heel erg 
dom...”

Nadat Jan-Cees van der Meer door Jean-Marc op een schrijffout is gewezen.
Jean-Marc: “Lekker, prutser!”

Jaap: “Bitmaps actually sounds nice. They really do!”

Rob na afloop van de IVA-cursus: “Dit is echt zo’n cursus die bedacht is door een of 
andere kerel in Den Haag om de mazen van de wet te  verkennen”
Ton: “Een Melkert-baan dus.”

Tijdens wiskunde II:
Martens: “Ik pak even mijn borstel”
Dion: (wordt wakker) “Wat? Borsten?”
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Op 1 juli krijgt de GEWIS-
trein een nieuwe beman-

ning. Niet omdat de trein ge-
kaapt wordt, maar omdat het 
de gewoonte is dat de trein 
na elk rondje een nieuwe en-
thousiaste bemanning krijgt. 
Als nieuwe conducteur heb ik 
voor jou de planner geraad-
pleegd en zal ik je vertellen 
op welke stations wij de ko-
mende tijd zullen stoppen.

Het eerste station dat we aan zullen doen is 
CS (Constitutie Station). De verwachte aan-
komsttijd is 5 juli om 16:00. Op die dag zal 
Sjef voor één keer nogmaals voor machinist 
spelen, zodat de nieuwe bemanning alle fe-
licitaties in ontvangst kan nemen. Op deze 
dag ben je uiteraard welkom in de feest-wa-
gon. Ook andere studie-treinen zullen een 
stop maken, zodat de bemanningen ons 
kunnen verblijden met een bezoekje.

Tussen 15 juli en 17 augustus, zullen een 
aantal wagons van de trein losgekoppeld en 
achtergelaten worden. Gelukkig krijgen we 
hier, van de Facultaire Spoorwegen, lange-
re wagons voor terug. Een aantal behulp-
zame passagiers zullen ervoor zorgen dat 
deze wagons gerenoveerd worden en gereed 
zijn voordat wij het volgende station zullen 
bereiken. Op 17 augustus zullen we dan de 
nieuwe wagons inwijden met een grandioze 
opening onder het genot van enkele alcoho-
lische versnaperingen.

Op station Intro06 zal de trein van 21 tot 
25 augustus wachten zodat tientallen nieu-
we passagiers genoeg tijd hebben om op of 

over te stappen. Een kaartje kost 
voor hen maar 12 euro 50! Uiter-
aard zullen enthousiaste begelei-
ders de nieuwe passagiers leren 
wat het betekent om met de GE-
WIS-trein mee te reizen. Hopelijk 
zullen een aantal nieuwe passa-
giers de EJC-wagon bemannen, 
alwaar zij weer een geweldige 
activiteit en een fantastisch feest 
zullen organiseren.

Aangezien de GEWIS-trein al een tijdje 
meegaat, 25 jaar om precies te zijn, zullen 
we op station Lustrum stoppen alwaar wij 
dit heugdelijke feit zullen vieren.
Nu rest mij nog te vertellen dat op 23 mei 
door de reizigers werd besloten dat de Half 
5-, I.V.V- en B.O.O.M.-wagons niet ontkop-
peld hoeven te worden. In deze wagons kan 
je genieten van respectievelijk wiskundig 
vertier en bier, een wijntje of buitenplezier 
(ja ja, deze wagon heeft geen dak). Uiter-
aard zal ook de bemanning vaak in deze 
wagons te vinden zijn.

Daarnaast is besloten dat tijdens ons ver-
blijf op Station Intro06 een webcam op de 
borrel-wagon gericht mag en zal worden, 
zodat reizigers op het internet kunnen zien 
wie er zich in de borrel-wagon bevindt.

Tenslotte zal voor de volgende algemene 
bijeenkomst van reizigers uitgezocht wor-
den of er onder de reizigers behoefte is aan 
een GEWIS-kledinglijn. Misschien lopen we 
komend jaar dan wel rond in GEWIS-on-
dergoed, -sokken en -shirts.

Fijne reis!
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Het 25e bestuur
Ivo van der Linden
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Afgelopen Mei moesten wij 
in het kader van de 3TU 

vakken een weekje naar En-
schede om daar één of twee 
vakken te volgen. Omdat dit 
een niet alledaags tafereel 
was hier een kort verslag. 

Zondag
De meesten van ons besloten om 
zondagavond al af te reizen naar 
het pitoreske Enschede. Bovendien werd 
ons treinkaartje vergoed en was er maan-
dagochtend een ontbijtje geregeld. Toen we 
aankwamen in Enschede liepen we naar 
het hotel waar we dachten terecht te ko-
men. Nadat we hoorden dat we op een an-
dere locatie zouden slapen, waren we in 
eerste instantie ietwat teleurgesteld. Dit 
bleek echter niet nodig, daar onze verbli-
jfplaats wat weg had van Center Parks en 
dat alle heren van de TU/e hier sliepen. 
We hadden allen een eigen kamer en de 
meesten ook een eigen badkamer. Ook was 
er per huisje een gemeenschappelijke huis-
kamer. Dit beloofde een interessant weekje 
te worden.

Maandag
Zoals gezegd was er ‘s ochtends een ontbijtje 
geregeld. Dit was echt goed verzorgd. Er 
waren broodjes, boterhammen, vlees, kaas, 
eieren, cornflakes, koffie, melk, sinaasap-
pelsap, etc. Meer dan zat dus. 

Na het ontbijtje moesten we een minuutje 
of tien lopen naar het gebouw waar we les 
hadden. Daar hadden we tot half een les, 
waarna er een lunch was. En wat is een 
lunch zonder kroketten? Dat hebben ze 
geweten ook in Enschede. De eerste dag 
was de gemiddelde kroketconsumptie iets 
hoger dan 2. 

‘s Middags hadden de meeste van ons nog 
drie uur college. Op zich een heel interes-
sant vak, ware het niet dat we maar één 
keer een pauze kregen van 15 minuten. Dit 
zijn wij natuurlijk hier in Eindhoven niet 

Uuuggge Kiss of Fire uit Enschede
Martin van Jole

gewend, dus je kunt je voorstel-
len dat het ‘s middags doorbijten 
was. Na deze eerste lesdag was 
iedereen bij elkaar, dus besloten 
we maar meteen naar de super-
markt te gaan om wat bier en 
chips in te slaan. We moesten 
natuurlijk wel genieten van deze 
week ‘vakantie’. Vervolgens had-
den we besloten welke van de 
vier huiskamers DE huiskamer 

zou worden waar elke avond terecht kon-
den.

Na het avondeten in de Mensa, kwam ie-
dereen naar de huiskamer van BLOK D. 
Al snel was de Game Cube aangesloten en 
lag het welbekende groene pokermatje op 
de tafel. Bier, chips, Poker en Game Cube. 
De rest kun je wel raden, maar we misten 
nog iets.

Dinsdag
Dinsdag volgde tot de lunch hetzelfde 
 ritueel als de dag ervoor. De gemiddelde 
krokettenconsumptie daalde wel enigszins, 
maar lag nog ruim boven de één.

Tijdens de lunch kwamen we een oud 
studiegenoot (Jan de Kort, die nu in Delft 
studeert) tegen die hier ook een vak volgde. 
Die vertelde ons dat er al behoorlijk over 
ons geroddeld werd. “Die mensen uit Eind-
hoven komen hier alleen maar om te zuipen 
en te pokeren”. We hadden onze naam dus 
weer al snel gevestigd. Daarentegen hoor-
den wij op onze beurt weer van onze vrou-
welijke medestudenten (die dus wel in het 
hotel sliepen) dat de Delftse studenten ‘s 
avonds hun eigengemaakte aantekeningen 
over aan het schrijven waren. Ja je leest 
het goed, ze waren namelijk bang dat ze het 
later niet meer konden lezen. Tja.....

‘s Avonds natuurlijk weer Pokernight onder 
het genot van een paar biertjes. Sommigen 
van ons waren echter toe aan iets sterk-
ers. Daarom waren ze ‘s ochtends naar En-
schede vertrokken om een goede fles Wod-
ka te halen en omdat ze vonden dat ze de 

in
g
e
z
o
n
d
e
n



38.4

23

avond daarvoor iets gemist hadden, had-
den ze gelijk ook maar een leuk “DVD’tje” 
meegenomen. Dit was trouwens echt de 
allerslechtste “DVD” de we ooit gezien had-
den.

Na een paar wodkaatjes en biertjes te veel 
volgde, wat ingeweiden noemen, de con-
fession night. Voor de niet ingeweiden: Er 
waren een paar heren die hun hart even 
moesten luchten.

Woensdag
Vanwege de vele wodka’s en biertjes was 
het voor sommigen lastig om op te staan op 
woensdag. Maar voor zo’n ontbijt wil je wel 
opstaan. Verder kan ik vrij kort zijn over 
de woensdag. Dit was namelijk de meest 
rustige dag. De gemiddelde krokettencon-
sumptie handhaafde zijn niveau van de 
vorige dag en ook ‘s avonds was er niets 
bijzonders gebeurd.

Donderdag
Deze dag zag er in veel opzichten hetzelfde 
uit als de woensdag, ware het niet dat we 
die avond met zijn allen de stad onveilig 
gingen maken. Nadat we onze spullen in 
onze huisjes hadden gedumpt en nog een 
paar biertjes hadden genuttigd, gingen met 
zijn allen richting het bruisende centrum 
van Enschede.

We hadden besloten om daar lekker te 
gaan Grieken. Eenmaal in het centrum van 
de stad aangekomen was daar geen Griek 
te bekennen. Daarom hadden we beslo-
ten toch maar naar de Italiaan te gaan. 
We waren nog geen vijf minuten binnen 
en een aantal van ons lagen alweer in de 
ballenbak. De toon voor de avond was me-
teen gezet. Sommigen van ons hebben echt 
overheerlijke spareribs gegeten. Spareribs 
bij de Italiaan? Ja en echt superlekker, 
een echte aanrader. Natuurlijk moesten we 
ook weer even regelen dat er iemand ‘jarig’ 
was. Richard was natuurlijk weer gelijk 
de lul. Toen hij zijn desert bestelde, moest 
hij natuurlijk weer iets gewoons hebben, 
waarop de serveerster zei dat ze een cap-
puchino wel een beetje saai vond. Daarop 
bestelde Richard een dessert die vervolgens 
met vuurwerk geserveerd werd. Helaas za-
gen we met zijn allen de cocktail Kiss of 

Fire over het hoofd. Dit had anders nog een 
leuk tafereel op kunnen leveren.

Na de Italiaan zijn we naar een café geweest 
waar ze allerlei verschillende biertjes 
schenken. Een erg leuk café om de sfeer er 
nog wat beter in te brengen. Vervolgens zijn 
de mensen die er nog steeds geen genoeg 
van hadden naar een of andere discotheek 
geweest waar de cola duurder was dan het 
bier. 

Daarna zijn we met z’n vieren de taxi in-
gesprongen om in deze taxi van een leuke 
dame uit Enschede wat spraaklessen te 
krijgen. Een leuk eind aan een perfecte 
avond.

Vrijdag
Vandaag was het alweer de laaste dag. Om-
dat we allemaal kort geslapen hadden na 
een nachtje stappen, besloten we al snel 
om de middag over te slaan. Wel hebben we 
nog voor een laatste keer genoten van de 
heerlijke lunch. De gemiddelde kroketten 
consumptie steeg weer naar het niveau van 
maandag.

Na de lunch zaten we met zijn allen gezel-
lig in de trein. Het was duidelijk te merken 
dat het een zwaar weekje was geweest. We 
keken nog een keer om en toen was het 
echt voorbij. 

Nu zullen jullie wel denken: die gasten uit 
Delft hadden gelijk. Enigszins wel. Van de 
andere kant, we zijn wel elke dag (op vrij-
dagmiddag na dan) naar het college ge-
weest. Ook kan ik zeggen dat we best wel 
wat geleerd hebben daar in Enschede. Hier 
wilde ik het dan ook bij laten.

Uuuggge Kiss of Fire!
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zo ver: naar de dierentuin 
met B.O.O.M. Nou ja, dieren-
tuin, “reptielenhuis” is de of-
ficiële term, maar alsnog veel 
dieren hoor.

Ongeveer 20 avonturiers gingen 
mee om deze dag mee te beleven, 
tussen de dieren, ver weg van 
de bewoonde wereld. Zo rond 
een uur of 2 sprongen we met z’n allen op 
de trein naar Tilburg, om daar via de bus 
vlakbij het reptielenhuis afgezet te worden. 
Daar werden we erop gewezen dat er om 3 
uur een show was waar je even een spin op 
je hand en een slang om je nek kreeg. Nou 
leuk en nou die dieren! Voordat we begon-
nen te lopen werd er door Lydia nog even 
een papiertje uitgedeeld met daarop vragen 
over de dieren die in dit huis te vinden zou-
den moeten zijn. Iedereen ging enthousiast 
op pad om de hoofdprijs te behalen!

Nou, nou en wat een feest dat het was! Kik-
kers, slangen, hagedissen, apen (blijkbaar 
ook reptielen..?), piranha’s, etc. etc. etc. 
Na een uur rondgedoold te hebben was het 
tijd voor de grote show! Eén of andere ko-
miek begon eerst aan kinderen uit te leggen 
waarom slangen niet eng zijn en ging ver-
volgens bij iedereen langs om hem even om 
de nek te leggen. Het ging om een alom ge-
vaarlijke wurgslang (gevaarlijk voor muizen 
voornamelijk) van 3cm doorsnede (ofzo). 
Nou ja, dat ook eens meegemaakt. Ver-

Dagje in het wild!
Gerard de Ruig

volgens hetzelfde bij een vogel-
spin, met voor kinderen de vraag 
“waarom vinden jullie ze eng?”. 
Het antwoord was “omdat ze zo 
harig zijn, dat is vies”. Meteen 
ging de overstap naar “konijnen 
zijn ook harig en smerig”, al met 
al leuk om aan te horen. Even bij 
iedereen op de hand, waarna het 
geheel was afgelopen. Naar bui-
ten, bier drinken!

Ongeveer een half uur later was het tijd voor 
een show met roofvogels, leuk om te zien, 3 
verschillende soorten. Nadat dit alles klaar 
was zijn we buiten nog wat meer exotische 
dieren gaan bekijken: doodshoofdaapjes, 
stinkdieren, wasberen, en (volgens mij spe-
ciaal voor Sven): blauwe papegaaien! (Ofte-
wel Blue Parrots…) Na een tijdje had ieder-
een toch wel alle antwoorden ingeleverd, en 
werden onder het genot van een biertje (en 
friet saté, yummie!) de antwoorden nageke-
ken. Uiteindelijk bleek Tosca met stip op 
no. 1 te staan en kreeg daarom de felbe-
geerde prijs: een kikkerknuffel! Wahoo!

Na deze spannende tocht door de wilde na-
tuur is iedereen dan toch maar weer terug 
naar het vertrouwde Eindhoven gekomen 
en is alles tot een goed einde gekomen. Al-
hoewel ik vermoed dat Sven toch wel die 
blauwe papegaaien mist…
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Refill: ‘Ik heb dorst!’ zal nooit meer 
hetzelfde klinken. 

Spanning en sensatie, maar vooral veel 
dorst. De afgelopen maanden was GEWIS 
in de ban van waarschijnlijk ‘s werelds 
eerste intelligente bierspel, Refill. Het ver-
haal zal u inmiddels wel duidelijk 
zijn, maar voor degenen die 
dit gemist hebben nog even 
een korte samenvatting: 
8 teams van 4 tot 6 dor-
stige personen willen bier 
bestellen, maar achter de 
bar zijn de glazen op. Elk 
team heeft slechts 1 leeg 
glas in haar bezit, waar-
door de dorst van het hele 
team natuurlijk bij lange na 
niet gelest kan worden. Van-
daar dat zij zullen proberen 
om glazen van andere teams 
te bemachtigen. Voor meer 
details kunt u terecht op www.
gewis.nl/refill. 

Op maandag 3 april 2006 om 
12:00:00 uur ging het spel van 
start. GETAPTOENEETOCH-
DACHTHETOOKNIET maakte 
een zeer goede start door op die 
bewuste dag alleen al 6 dorstige 
deelnemers te verslaan. Zij wisten 
het glas van De Laagvliegers en 
dat van de Bezopen Bosapen te 
veroveren, maar werden daarna 
helaas te gronde gebracht door 
Ik ben Dorst!!! eh... Vanwege 
connecties met de kroegbaas en het 
feit dat de barman ook wel dorst had wist 
GETAPTOENEETOCHDACHTHETOOKNIET 
terug te komen in het spel (ik geloof dat de 
correcte term hiervoor ‘omkoping’ is). 

Dat mocht helaas niet lang duren. Op-
nieuw werd ze de genadeslag toegebracht 
door Ik ben Dorst!!! eh..., waarmee GETAP-
TOENEETOCHDACHTHETOOKNIET en Ik 
ben Dorst!!! eh... op gelijke hoogte kwamen 
met elk 2 veroverde glazen. De laatste had 

echter het voordeel dat ze hun eigen glas 
nog bezaten, waarmee zij halverwege waren 
gekomen in de strijd om hun gehele dorst 
te lessen. 

Natuurlijk was er in dit spel ook een team 
dat door sabotage probeerde zich omhoog 

te werken. De Barman was echter 
niet om de tuin te leiden en 
dit team werd genadeloos 
gestraft door de functies 
van elk van de teamleden 
stap voor stap bekend te 
maken. Een tweede, even-
eens mislukte, poging van 
het ZuipTeam om de Bar-
man te bedriegen werd ze 
fataal. Ik ben Dorst!!! eh..., 
ondanks hun steeds erger 
worden dorst toch nog het 
meest oplettende team, rea-
geerde adequaat en ging met 
hun glas aan de haal. 

Wegens inactiviteit van twee 
van de drie overgebleven teams 
ging de barman weer over tot het 
besluit enkele functies bekend 
te maken. Zo bleven uiteindelijk 
Faxon en Ik ben Dorst!!! eh... over. 
Tijdens de buitenborrel van don-
derdag 11 mei jongstleden moest 
ook Faxon het ontgelden, waar-
door Ik ben Dorst!!! eh... tot win-
naar werd verklaard. Zij mogen 
nu hun dorst gaan lessen en mo-
gen binnenkort een toepasselijke 

prijs in ontvangst nemen onder 
het genot van een biertje. Rest mij 

nog GETAPTOENEETOCHDACHTHETOOK-
NIET te feliciteren met hun eervolle tweede 
plaats. Zij waren het enige andere team dat 
nog glazen heeft weten te veroveren. De 
barman zal hen er in bijstaan dat ook zij 
niet met een droge keel naar huis hoeven 
te gaan. 

Niet te veel schuim!

De Barman

Bestuursactiviteit: Refill
De Barman
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Helden hebben geen puistje
s

Het GEWIS model - episode 7
Monique Hendriks

Wordt de wereld nu een 
steeds groter toneelspel 

of worden de acteurs zoveel 
slechter? Toen ik op TV het 
verslag zag van de uitslag 
van de lijsttrekkersverkiezin-
gen bij de VVD vormde zich 
in mijn hoofd als vanzelf een 
vergelijking met Idols. Het 
verschil was dat dit er nog 
belachelijker uitzag. 

Ik vroeg me sterk af of al die mannen en 
vrouwen in pak toen ze hun vreugdespron-
getje maakten hun masker afzetten of juist 
op. Men verstopt zich achter alles wat ook 
maar een beetje houvast geeft: een pak, 
een kapsel, een nieuwe look, maar voor-
namelijk regels en protocollen. U mag hier 
zelf enkele regels invullen met de woorden 
Verdonk, “Ik zeg wat ik denk, en ik doe wat 
ik zeg!”, J.P., skateboardles, basketballes, 
en het onvergetelijke duo Bush & Blair met 
Maxima die op de achtergrond blijft her-
halen: “Je was een beetje dom ... Je was 
een beetje dom”. 

Ik vraag me af welke methode meer impact 
heeft: mea culpa in stereo of een imitatie 
van een heks. Het zal een nek-aan-nek race 
zijn. Helaas, want ik blijf toch altijd heilig 
geloven in het spreekwoord “De waarheid 
ligt in het midden”. Maar in het midden 
val je niet zo op en in stemwijzers wordt 
al lang niet meer geloofd. Dus stemt men 
maar op de grootste aandachttrekker, de 
beste acteur, of misschien wel de slechtste. 
Wat betreft die regels en protocollen: herin-

nert u zich nog het spreekwoord 
“De uitzondering bevestigt de re-
gel”? Natuurlijk heeft een land 
regels nodig om het een beetje 
 begrijpelijk te houden allemaal, 
maar een echte leider gebruikt 
die regels als leidraad en niet als 
reddingsvest. Uitzonderingen zijn 
er namelijk altijd en soms verdi-
enen uitzonderingen het recht 
om te breken met een regel. De 

uitzondering bevestigt goed leiderschap.

Het probleem is dat in dit multiculturele 
land schijnbaar ook de puistjescultuur 
naar binnen gedrongen is. Of eigenlijk niet 
naar binnen, maar naar boven. Wij worden 
geregeerd door een stel spiegelbevuilers. 
Het ergste wat je kan gebeuren is niet dat 
je een fout maakt, maar dat je gezichtsver-
lies leidt. Je kunt maar beter zelf beginnen 
met pesten, voordat je zelf nog gepest gaat 
worden en zelfkritiek is uit den boze. 

Het Binnenhof is een schoolplein gewor-
den. Ze hebben de zithoeken overgenomen 
en de bankjes ondergeplakt met kauwgom. 
Kleine jongetjes met een bril moeten er 
heel hard overheen lopen om een klap in 
het gezicht te ontwijken. De korte rokjes re-
geren er. Wie redt ons van deze hormonen-
tirannie? Helden hebben geen puistjes, dus 
we zullen het nog wel paar jaartjes moeten 
uithouden op deze middelbare shool. Laat 
ze in Den Haag maar rustig volwassen wor-
den. Tot die tijd zal ik mijn tas maar niet bij 
het handvat vasthouden.
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GEZWAM, wie heeft er on-
dertussen nog niet van 

gehoord? Ik heb van horen 
zeggen dat het op een AV re-
delijk besproken is. Maar voor 
diegene die het toch nog niet 
weten, volgt hier een beknop-
te uitleg.

GE(WIS) Z(weet) W(eer) A(lcohol) 
M(orgen) is een kleine commis-
sie die de continuïteit van het bier drinken 
bevordert. Eenieder weet dat op donderdag 
het alcohol percentage in je bloed flink op 
kan lopen, nu is het natuurlijk ontzettend 
zonde om dit weer af te laten zakken voor 
het weekend. Vandaar dat wij de mogelijk-
heid bieden om op vrijdagmiddag gezellig 
een biertje te komen drinken. (Met dank 
aan de BAC die de biervoorziening van GE-
WIS regelt, de bestuursleden die ons bin-
nenlaten en de aanwezigen voor de gezel-
ligheid.)

Op zo’n doordeweekse vrijdagmiddag wor-
den er vaak wat spelletjes gespeeld. Poker 
heeft tegenwoordig de hoge plaats van het 
mexxen overgenomen maar ook de wat se-
rieuzere spelletjes zoals “wie ben ik?” ko-
men aan bod. Af en toe zijn er ook speciale 
borrels, zoals afgelopen jaar het riktoernooi 

en de bierspelletjesborrel.

(bijna) Iedere week wordt er een 
presentielijst bijgehouden door 
de secretaris van GEZWAM. Aan 
het einde van het jaar wordt het 
natuurlijk tijd om daar eens wat 
mee te doen! Dus zijn de presen-
tielijsten verwerkt en in de vol-
gende tabel. (Met uitzondering 
van Jordi en Nieke, de oprich-

ters der geweldige commissie GEZWAM)

Verder waren er nog vele anderen aanwe-
zig, maar deze pagina is te klein om ie-
dereen te noemen. Natuurlijk zal Brie een 
toepasselijke prijs ontvangen voor zijn 90% 
aanwezigheidspersentage!

Nu de tijd van de buitenborrels is aange-
treden zullen de GEZWAM borrels nog een 
doel dienen, namelijk het bruinen van mijn 
benen! (en armen en gezicht) 
En aangezien de zon nu ook schijnt zal ik 
maar vast beginnen!

Tot vrijdag!

Namens GEZWAM,
Nieke

GEZWAM
Nieke Aerts
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Deloitte is met ruim 6.000 

medewerkers en kantoren in 

heel Nederland de grootste 

organisatie op het gebied van 

Belastingadvies, Accountancy, 

Consultancy en Financieel 

Advies. Deloitte Consultancy 

kent vele activiteiten en 

aandachtsgebieden: corporate 

strategy, supply chain strategy, 

strategisch marketingadvies, 

change-management, ICT-

strategie, het ontwikkelen 

van ICT-maatwerkoplossingen, 

implementatie van CRM-

oplossingen en de uitrol van 

SAP- en Oracle-applicaties, 

kostenreductietrajecten, 

financial management, 

operational excellence, 

PPS-constructies en grote 

gebiedsontwikkelingstrajecten. 

Volop kansen dus voor jong en 

ambitieus talent. Voor iemand 

als jij dus!

Vooruit, ga het gevecht maar aan. Daag hem uit, die hoogleraar. Nu zit je nog in de collegebanken. Maar misschien sta jij over een paar jaar wel op zíjn plek. 
We zijn niet bang bij Deloitte, niet voor ambitie en zeker niet voor een intellectuele uitdaging. Kennis is ons hoogste goed. De menselijke geest ons wapen. 
En ja, dat wapen mag je scherp houden. Sterker nog: móet je scherp houden. Daarom vind je bij Deloitte doorgewinterde professionals die hun knowhow 
in de praktijk toepassen, maar ook verspreiden via de collegezalen. Met zulke collega’s om je heen, wordt leren de gewoonste zaak van de wereld. Elke dag 
weer. En leer je het vak als nergens anders. Dus pak ‘m op, die intellectuele handschoen. Winners only. Kijk op www.treasuringtalent.com en lees alles over 
groei en ontwikkeling bij Deloitte.

Deloitte Consultancy zoekt talent op wo-niveau waarbij de voorkeur uitgaat naar een opleiding die zowel een ICT-

component als een bedrijfskundige inslag bevat. Talent dat zich volop gaat ontwikkelen tot: 

Deloitte biedt je volop afwisseling en uitstekende doorgroeimogelijkheden. Internationale trainingen, postdoctorale 

opleidingsmogelijkheden, een informele werksfeer: dat is typisch Deloitte. We vragen veel van je, maar geven je ook 

veel ruimte. Meer weten over onze vacatures binnen Consultancy of solliciteren? Kijk dan op www.treasuringtalent.com

of ga naar onze website www.careers.deloitte.com. Je kunt ook contact opnemen met Jo-Ann Abrahamsen via 

020 - 454 73 24 of jaabrahamsen@deloitte.nl.

TreasuringTalent.com

Business Consultants 

Gedreven consultants die affiniteit hebben met maatwerk-

software-ontwikkeling en die willen opereren op het snij-

vlak tussen business en ICT om klantspecifieke oplossingen te 

implementeren.

Software developmentspecialisten 

Analytische en resultaatgerichte consultants die maatwerk-

software-oplossingen ontwerpen en realiseren met behulp 

van de nieuwste technologieën en moderne ontwikkelmetho-

den en technieken. De technologie varieert van de bekende 

leveranciers tot en met open source, de opdrachtgevers van 

ministeries tot en met grote (internationale) organisaties.

Business IT Consultants

Waar business en IT samenkomen, helpen wij onze opdracht-

gevers slagvaardiger te worden in het creëren van meerwaarde 

met behulp van ICT. In multidisciplinair verband werken 

we  aan zaken als IT Strategy , IT Architecture, IT Outsourcing 

Advisory en het leiden van grootschalige IT-gedreven trans-

formaties.

CRM-applicatiespecialisten

Consultants die betrokken zijn bij het ontwerpen, bouwen en 

implementeren van CRM applicaties als Siebel en e.Piphany. 

Je werkt in een multidisciplinair projectteam aan uitdagende 

opdrachten voor nationale en internationale cliënten op het 

gebied van Marketing, Sales en Service. Samen met je cliënt 

stel je business requirements op voor de applicatie op basis 

van beschikbare bestpractice-processen, om deze daarna te 

realiseren in de applicatie zelf.

Battle of the brains.
winners

only
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Deloitte is met ruim 6.000 

medewerkers en kantoren in 

heel Nederland de grootste 

organisatie op het gebied van 

Belastingadvies, Accountancy, 

Consultancy en Financieel 

Advies. ERS houdt zich bezig 

met dienstverlening voor 

ondernemingen, gericht op de 

controle van de processen en de 

IT-architectuur achter de cijfers. 

Dat betekent het signaleren, 

analyseren, beoordelen 

en managen van risico’s. 

Variërend van boardroom-

risico’s op strategisch niveau 

tot technische risico’s op 

netwerkniveau, zowel in een 

adviserende als controlerende 

rol. Buitengewoon uitdagend 

en afwisselend werk voor 

jong en ambitieus talent. Voor 

iemand als jij dus!

Wat zou het makkelijk zijn als carrière maken een kwestie was van een druk op de juiste knop. Maar zo is het niet. Zeker niet bij ons. Carrière maken bij 
Deloitte vraagt heel wat meer. Je moet gedreven zijn, ambitieus. Passie hebben voor je vak. En vakinhoudelijke kwaliteiten ook nog eens combineren met 
sociale vaardigheden. Dat is niet niks. Maar er staat ook heel wat tegenover. Je komt  terecht bij een organisatie die wereldwijd werkt voor de grootste onder-
nemingen; en tegelijk een fors aantal nationale groeibriljantjes bedient. Een organisatie die jonge professionals volop carrièrekansen biedt en hen helpt hun 
kwaliteiten steeds verder te ontwikkelen. Of het nu gaat om vakinhoudelijke of persoonlijke groei. Ben je bereid te investeren in je toekomst, dan vind je van-
zelf de weg omhoog. En dan kan het hard gaan ook, right to the top. Kijk op www.treasuringtalent.com en zie hoe Deloitte je carrière de juiste push geeft.

Deloitte Enterprise Risk Services zoekt wo-ers met een bedrijfskundige of IT-gerelateerde studie en interesse in één van 

de volgende werkgebieden: 

Deloitte biedt je een ruime mate aan afwisseling en uitstekende doorgroeimogelijkheden. Internationale trainingen, post-

doctorale opleidingsmogelijkheden, een informele werksfeer: dat is typisch Deloitte. We vragen veel van je, maar geven je 

ook veel ruimte. Meer weten over onze vacatures binnen ERS, of solliciteren? Kijk dan op www.treasuringtalent.com of ga 

naar onze website www.careers.deloitte.com. Je kunt ook contact opnemen met Christine ten Duis via 020 - 454 74 64 of 

Wouter van Voorst tot Voorst, 020 - 454 76 69.

TreasuringTalent.com

IT-Auditors

Consultants die zich bezighouden met onderzoek naar de 

kwaliteit van de beheersing van IT-risico’s en vraagstukken op 

het gebied van Corporate en IT Governance.

Applicatiespecialisten

Consultants die betrokken zijn bij het adviseren, controleren 

en implementeren van control frameworks en beveiliging van 

ERP-applicaties (SAP, Oracle, JD Edwards, Peoplesoft).

Security-specialisten

Consultants die betrokken zijn bij het adviseren, contro-

leren en implementeren van complexe security-systemen 

en bijbehorende processen (beveiliging, netwerken, hacking, 

privacy).

Data-specialisten

Consultants die zich o.a. richten op fraudedetectie in data-

bestanden; ondersteuning bij accountantscontrole m.b.v. 

data-analyse; econometrische modelbouw en research om 

specifieke klantvraagstukken op te lossen; conversie en op-

schoning van data in IT-systemen als SAP, Oracle, JD Edwards.

Softwarespecialisten

Professionals die met de nieuwste Microsoft-technologie 

internettoepassingen ontwerpen en bouwen. Je werkt in een 

multidisciplinair team van specialisten aan web-oplossingen 

om Deloitte en haar cliënten te ondersteunen.

It’s all about 
pushing the right buttons.

right
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In het leven is het soms een 
kwestie van de juiste keu-

zes maken. Door het zorgvul-
dig afwegen van de voor- en 
nadelen is het mogelijk om 
tot een goede keuze te ko-
men. Belangrijke keuzes die 
je vaak moet maken, zijn keu-
zes met betrekking tot je tijd, 
eigenlijk vooral je vrije tijd.

Er zijn dan ook weer verschillende dingen 
die je kunt doen. Zo is het natuurlijk ideaal 
om, indien het weer zich daarvoor laat le-
nen, een terrasje te pakken en jezelf onder 
het genot van enkele consumpties bloot te 
stellen aan zon en gezelligheid. Mocht de 
zon zakken en de avond vallen, dan zijn er 
ook vele gelegenheden voor vermaak. Over 
het Stratumseind zal ik niet eens beginnen. 
Het gaat in deze bloemlezing eerder over 
evenementen die je aan het denken zetten 
en waarbij je je eigen grenzen kunt verleg-
gen. Zo heeft GEWIS Dispuut “In Vino Veri-
tas” twee avonden gevuld die nog lang in 
menig geheugen gegrift zullen staan. 
 
Een avond vol nut en vermaak was uiter-
aard de illustere PopQuiz. Het was aan de 
deelnemers om hun muziekkennis tentoon 
te stellen. Dit werd getoetst in twaalf cate-

gorieën van puike kwaliteit. Ook 
de jury, op wier schouders de 
immense druk der consequentie 
rustte, werd danig op de proef 
gesteld. Gelukkigerwijs stelden 
enkele deelnemers zich gul op en 
doneerden zij de juryleden een 
biertje, wetende hoe een droge 
keel aanvoelt. Het team “In Vin-
noo Veritas” kwam uiteindelijk 
als winnaar uit de bus. Hiermee 

zijn zij in het bezit gekomen van de felbe-
geerde PopQuiz wisseltrofee. Uiteraard was 
de PopQuiz een hoogstaande vorm van ver-
maak, dat de hersenen prikkelde en het 
geheugen diep uitgroef. Ook kon de mu-
ziekkennis bijgespijkerd worden, immers, 
niemand wist antwoord op alle vragen. Zo 
was deze avond een uitgelezen kans om, 
onder het genot van een koude rakker, 
mooie composities te mogen beluisteren en 
jezelf te verrijken met muziekkennis die je 
ooit weer van pas zal komen. 

Met deze avond nog vers in het geheugen 
begon I.V.V met het organiseren van de 
volgende activiteit, de Casinoavond. Hier 
was locatie erg van belang, dit bepaalde 
natuurlijk mede de sfeer. Er werd gekozen 
voor het ESKafé, een plek die uitermate ge-
schikt is om je geld in te zetten op het lot, 

GEWIS Dispuut “In Vino Veritas”
Thijs Timmerman
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of blindelings te 
vertrouwen op 
je stalen poker-
face. Dit pakte 
voor een aantal 
mensen goed 
uit, voor som-
migen minder. 
Het plezier was 
er desondanks 
niet minder om, 
in de entoura-
ge van gedimd 
licht, sigaren 
en donkere zon-
nebrillen voelde 
menigeen zich 
prima thuis. De 
druk om toch 
door te gaan, 
terwijl je al zo-
veel verloren 
hebt, kon niet iedereen weerstaan. Hierin 
was het natuurlijk een kwestie van ijzeren 
zelfdiscipline. Mocht die niet zo aanwezig 
zijn, dan was dit een goede gelegenheid 
daar eens aan te werken. De vogels floten 
alweer toen de deur van het ESKafé op slot 
werd gedraaid. Ook dit was natuurlijk een 
verrijkende avond, voor sommigen zelfs ook 
op financieel gebied.  

Zo gebeurt het dat er avondvullende pro-
gramma’s worden georganiseerd die niet 
passief vermaak als hoofddoel hebben, 

maar het prikkelen en stimuleren van de 
hersenen en het verrijken van de kennis. 
Dit is uiteraard een goede zaak. Het is dan 
ook een makkelijke keuze, mocht er weer 
een dergelijk evenement georganiseerd 
worden. De vrije tijd die je hebt is soms 
spaarzaam; het is een van belang deze te 
besteden. GEWIS Dispuut “In Vino Veritas” 
doet dat bijvoorbeeld graag onder het ge-
not van een lekkere fles wijn. Met de zomer 
voor de deur kunnen de flessen weer uit de 
kast gehaald worden, om te genieten van 
het o zo rijke leven. Prosit!
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Superfeest

Christiaan Bootsma & Monique Hendriks
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kan bedenken 
om een feestje te 
gaan organiseren, 
dan ga je samenwer-
ken met een andere 
studievereniging om 
een reden te creeë-
ren om een feestje 
te organiseren. Zo 
ontstond het idee 
voor een GEWIS/van der Waals-feest, 
uiteraard in deze volgorde. Samen 
dachten wij de Stunt wel vol te krijgen 
met uit hun dak gaande studenten, 
later zou blijken hoe accuraat die in-
schatting daadwerkelijk was. 

Na een hele middag opbouwen en sound-
checken was het dan eindelijk zo ver: het 
Superheldenfeest kon beginnen. Aan de 
deur was het al vanaf negen uur redelijk 
druk, al waren er niet heel veel mensen als 
superheld verkleed. Slechts een enkeling 
liep rond in een strak ‘Kill Bill’-pakje of een 
Superman-outfit . 
Zelfs de superhelden 
van de organisatie 
dachten dat ze ook 
in hun alledaagse 
kloffie wel de uit-
straling van een su-
perheld zouden heb-
ben. Aan creativiteit 
geen gebrek dus! 

Maar er mag ook wel wat goeds over de 
organisatie gezegd worden: de eerste 200 
biertjes hadden ze goed geregeld. De vroege 
helden hoefden hun portemonnee het eer-
ste uur niet te trekken. Het was vrede in de 
tent, tijd voor wat actie. 

Rond een uur of tien werd enige spanning 
voelbaar. De leden van onze enige echte (en 
allerbeste) GEWIS-band GERUIS bewogen 
zich langzaam maar zeker richting het po-
dium. Er onstonden verwachtingen bij het 
publiek en terwijl GERUIS zich richting 
hun instrumenten begaf zoals dat echte 

supermuzikale helden 
betaamt richtten alle 
ogen zich omhoog. De 
playlist van GERUIS 
beroerde het publiek 
echter dusdanig dat 
zij zich na verloop van 
tijd overgaven aan de 
‘beat’. Naarmate het 
wat later werd begon 
iedereen mee te zingen 

en mee te springen. Het toppunt hierbij 
was dat Sjef naar voren werd gevraagd om 
voor te doen hoe je fatsoenlijk moet hakken 
op “Wonderfull Days”.

Na middernacht mocht ook een band be-
staande uit van der Waals-leden (inclusief 
zanger van Thor) hun instrumenten uit de 
kast halen. Funkraum funkte de ruimte. 
Nou ja, niet helemaal: er ontstond zelfs een 
pit voor het podium, waar iedereen behoor-
lijk loos aan het gaan was, zoals dat hoort. 
Ondanks de problemen met het geluid wist 
Funkraum de zaal behoorlijk op te zwepen. 

Op een gegeven mo-
ment moest er zelfs 
een uitsmijter aan te 
pas komen. Deze su-
perheld had dus ook 
weer een topavond. 

Helaas wilde de DJ 
ook nog even de su-
perheld uithangen 
en hij draaide op een 

inmiddels niet meer nader te omschrijven 
tijdstip Funkraum van het podium. Zoals 
Popeye nog even snel een spinazie-fix zou 
nemen, namen wij nog snel wat biertjes tot 
ons. Ook de DJ bracht het publiek wel tot 
springen, hij slaagde er echter niet in een 
pit te creeëren. 

Jammer genoeg komt er aan alle mooie 
dingen een eind; rond twee uur konden de 
uitmijterhelden weer aan de slag omdat het 
feestje alweer afgelopen was. Die lange po-
lonaise naar buiten getuigde van het suc-
ces van het feest. 
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Enige tijd geleden heb ik 
van Tjeerd de vraag gekre-

gen of ik een stukje wil schrij-
ven in de Supremum over mijn 
afstuderen. Natuurlijk heb ik 
dit aanbod aangenomen. En 
mijn goede voornemen, om 
een keer de deadline te ha-
len, is helaas mislukt. Maar 
goed dit stuk gaat niet over 
het niet halen van Supremum 
deadlines maar over mijn afstuderen. 
Laat ik me kort even voorstellen. Ik 
ben Eric Kaasenbrood en nu tweede 
jaars student CSE. Binnen CSE doe ik 
de richting IST. Op het moment ben ik 
bezig met mijn afstudeerwerk bij TNO 
ICT Groningen. Hoe kom ik in Gronin-
gen terecht? Is Groningen anders dan 
Eindhoven? En wat doe ik daar eigen-
lijk? In het komende stukje zal ik ant-
woord geven op deze vragen.

Het begon allemaal een klein jaar geleden. 
Toen zag ik aan mijn studiepuntenteller dat 
het niet meer zo heel erg ver weg was tot het 
ingenieurs diploma. Dus werd het tijd eens 
na te gaan denken over mijn afstuderen. Er 
kwam meteen de vraag naar boven of ik in 
het bedrijfsleven of op de universiteit wilde 
afstuderen. Ik besloot voor het bedrijfsle-
ven te kiezen en twee sollicitatieronden 
verder mocht ik bij TNO aan de slag. Toen 
realiseerde ik me ook dat Groningen verder 
was dan ik dacht en dat dat nog wel eens 
een probleem kon worden bij het vinden 
van een kamer. Vervelend genoeg waren er 
in Groningen, net als in Eindhoven, kijk-
avonden. Dus besloot ik hard op zoek te 
gaan naar een kamer. Vijftig mailtjes, twin-
tig telefoontjes, één kijkavond en één week 
verder had ik een kamer. Daar heb ik dus 
redelijk geluk mee gehad.

Op het moment zit ik al vier 
maanden in Groningen. Deze 
vier maanden zijn mij zeer goed 
bevallen. In Groningen was ik 
ook direct lid geworden van een  
sportvereniging en zo leerde ik 
ook de niet ICT georiënteerde 
Groningenaren kennen. Het 
grote verschil tussen Eindhoven 
en Groningen is dat de cafés 
veel langer open zijn, helaas is 

het biertje wat duurder. Verder merk je in 
Groningen dat je in een echte studenten-
stad zit. Vooral als je door de binnenstad 
loopt zie je veel meer studenten om je heen 
dan in Eindhoven.

Maar even terug naar de reden waarvoor ik 
naar Groningen ben gekomen. Ik ben naar 
Groningen gegaan om af te studeren. De 
afstudeeropdracht die ik bij TNO heb is erg 
interessant. In het begin was het wel even 
wennen, omdat het een stuk praktischer is 
dan dat ik op de Universiteit gewend was. 
Mijn opdracht is het analyseren van de be-
veiliging van WiMAX (WiMAX is een soort 
gepimpte versie van WiFi). Met deze bevei-
liging blijkt toch meer aan de hand te zijn 
dan ik vooraf verwacht had. Er zijn vrij wei-
nig publicaties en een meer grondige ana-
lyse heb ik ook niet kunnen vinden. Daar 
is dus ruimte genoeg en TNO laat mij vrij 
om te bepalen welke onderdelen ik verder 
wil uitdiepen.
 
Ik verwacht nog een paar maanden bezig te 
zijn en dan mijn afstuderen af te ronden. 
Het wordt dan ook eens tijd om te gaan 
kijken wat ik na mijn afstuderen wil gaan 
doen. Met de afronding van mijn afstude-
ren zal een periode van mijn leven worden 
afgesloten en is het tijd voor een nieuwe pe-
riode met weer nieuwe uitdagingen. 

Afstuderen bij TNO Groningen
Eric Kaasenbrood
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Mensen die de laatste 
tijd nog vrouwenblaad-

jes gelezen hebben (niet de 
playboy) weten het wel. Het 
is weer tijd voor BBB: Bor-
sten Buik en Billen. Vrouwen 
moeten aan hun BBB wer-
ken voordat ze het strand op 
mogen/durven. In artikelen 
wordt dan gesproken over 
workouts voor de eerder ge-
noemde lichaamsdelen. 

Het nadenken over oefeningen zoals sit-
ups, opdrukken en steppen maakt de BAC 
leden al moe bij voorbaat. Echter van het 
idee dat enkele vrouwen deze oefeningen 
doen kunnen wij wel genieten. De resulta-
ten van deze oefeningen bekijken wij graag 
op het strand onder het genot van een bier-
tje.

Daarom hebben wij ervoor gekozen om en-
kele weken geleden een BBB-week te orga-
niseren. In ons geval stonden de B’s voor 
iets andere woorden dan in de Yes of zo, 
bij ons hield dit de  BAC lustrum => Bier => 
Brak week in. Deze BBB-week had als doel 
om mannen en een enkele vrouw vast voor 
te bereiden op de zomer en het strand. De 

imposante bierbuiken konden 
deze week nog wat uitdijen en de 
levers raakten nog beter gewend 
aan een alcoholische versnape-
ring.

Maandag
Op eerste dag van deze week 
werd er wat gesleuteld aan de 
theoretische bierkennis; een 
bierproef borrel zorgde ervoor 

dat je op het terras een speciaal biertje kan 
bestellen wat niemand kent. Dit zorgt na-
tuurlijk voor het broodnodige respect van 
de overige terrasgangers.

Dinsdag
Om nog meer indruk te maken op je vrien-
den werd op dinsdag een bezoek gemaakt 
aan een trappist, we hoopten bij hem meer 
te leren over de nobele kunst van het bier 
brouwen. Echter vanwege enkele proble-
men een dag eerder waren de broeders 
deze dinsdag hard aan het werk. Dit zorg-
de ervoor dat er weinig geleerd werd over 
het brouwen; de meeste tijd werd besteed 
aan het genieten van een Achelse trappist 
op het terras en kijken hoe anderen hard 
aan het werk waren. Tijdens de terugtocht 
kon de kennis van het Frans Bauer genre 

De 3 B’s
Pieter Ceelen
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nog iets bijgeschaafd worden, de Belgische 
koetsier van huifkar had alleen deze CD.

Woensdag
De woensdag werd besteed in het thema 
vermaak, de geleerde bierspelletjes zullen 
ervoor zorgen dat niemand zich tijdens de 
vakantie zal vervelen.
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Donderdag
Op donderdag was het Oud-
BAC’ers borrel. Hier werd 
getapt door mensen die 
vroeger ooit in de BAC heb-
ben gezeten. Er werd een 
gratis fustje weggetapt, en 
de Oud-BAC’ers lieten zien 
dat ze nog goed konden tap-
pen. Ook het bier drinken 
achter de bar ging ze in mijn 
ogen goed af. Op deze bor-
rel was het erg warm, dit om 
vast een beetje te wennen 
aan de zomerse zon .

Vrijdag
Vrijdag was het uitbrak bor-
rel, er werden nog was bier-
spelletjes gespeeld en nog-
wat gelachen naar mensen 
die in dat klote weer gingen 
zeilen. De les die hiervan ge-
leerd kan worden is dat het 
erg belangrijk is dat je een 
goede bestemming kiest om 
naar het strand te gaan.

Al met al was het een zeer 
geslaagde week met veel bier 
en dat is altijd goed.

Infima
Het gaat over de vlaggen van “land hup hup hol”:
Thijs: “Ik sta op en rits mijn land vast aan mijn hol.”

Lydia staat in het bestuurshok voor een lege stoel:
“Hebben we nog ergens een stoel?”

Marcel: “Wie is Linus Torvalds eigenlijk?”

Sjef tegen Diana: “Als ik jou zie krijg ik altijd zin in iets.”
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Een nachtje doorhalen bij 
CQM, rekenend aan wis-

kundige problemen: de Nacht 
van Eindhoven. Twee GE-
WIS-teams deden mee aan 
deze wedstrijd voor Master-
studenten. CQM, Centre for 
Quantitative Methods, is een 
consultancy firma gevestigd 
in Eindhoven. Begonnen als 
een onderdeel van Philips, 
is het nu een zelfstandig bedrijf met 
ongeveer 25 consultants, grotendeels 
wiskundigen. Het bedrijf is gespeciali-
seerd in procesverbetering en -ontwik-
keling, logistieke netwerken en plan-
ning.

De Nacht begon donderdagmiddag 18 mei. 
Gewapend met kilo’s studieboeken kwamen 
we aan. Richard, Peter en Finbar vormden 
GEWIS 1; Dennis, Martin en Sandra wa-
ren GEWIS 2. Met vier andere teams uit 
Utrecht, Groningen en Tilburg gingen we 
de strijd aan.

Na een welkomstwoordje van de directeur, 
die meteen aankondigde niet de hele nacht 
wakker te zullen blijven, kregen we een 
presentatie over ‘Werken als consultant bij 
CQM’. Daarna gingen we eten bij een Indo-
nesisch restaurant. Weer terug kregen we 
de vier opdrachten gepresenteerd, waar we 
tot de volgende middag aan mochten wer-
ken. Ieder team kreeg de datafiles op een 
memorystick. Deze werd je geacht de vol-
gende dag weer in te leveren, voorzien van 
de oplossingen en presentaties van je team. 
De regels waren duidelijk: geen contact tus-
sen de teams en met de buitenwereld.

De eerste opdracht ging over het ontwer-
pen van een proefopzet voor de productie 
van een mobiele telefoon, waarbij we twaalf 
factoren konden kiezen of variëren. Geluk-
kig hadden we alledrie het vak Ontwerpen 
van Proefopzetten gevolgd, maar juist dat 
boek hadden we niet bij ons. Dennis kon 
echter na goed speurwerk nog wel de col-
legesheets vinden op zijn laptop.

De Nacht van Eindhoven
Sandra van Wijk

De tweede opdracht was een op-
timaliseringsprobleem: het ope-
nen van een aantal distributie-
centra in de VS, om alle staten 
van tandenborstels, koffiezetters, 
scheerapparaten, zonnehemels 
en mixers te voorzien. De kosten 
moesten natuurlijk zo laag moge-
lijk zijn. Dit leek ons niet de inte-
ressantste opdracht, vanwege de 
zeer complexe kostenstructuur.

De derde opdracht: ijspakketten bezorgen. 
Met een vrachtwagen moesten we honderd 
klanten in heel Nederland van ijsjes voor-
zien, via de kortste route, en steeds langs 
een van de distributiedepots. Bij het opti-
maliseren liep Mathematica’s geheugen al 
snel over, maar met veel handwerk kwa-
men we een heel eind.

De laatste opdracht was een aangepaste 
versie van het spel Scrabble. Met een lijst 
toegestane woorden moesten we een zo 
hoog mogelijke score zien te halen. Met de 
hand puzzelde Martin het hele bord vol, la-
ter bereikten we met een ingenieus uitge-
dachte algoritme een nog hogere score. Om 
middernacht stond een ‘persconferentie’ op 
het programma, om onduidelijkheden in de 
opgaven toe te lichten. Hoewel de antwoor-
den redelijk duidelijk waren, presteerde 
Peter het om met nog onduidelijkere tegen-
vragen, juist meer verwarring te scheppen.

De inwendige mens werd de hele nacht 
goed verzorgd. Red Bull en energiedrank 
moesten ervoor zorgen dat we scherp ble-
ven. Het toch optredende ‘verval’ werd door 
de organisatie maar al te graag gefotogra-
feerd.

Rond vijf uur begon het weer licht te wor-
den. We gingen buiten een luchtje schep-
pen, maar met het koude regenweer zaten 
we zo weer binnen. Nog voor zevenen ver-
schenen de eerste werknemers van CQM 
alweer op kantoor. We kregen een uitge-
breid ontbijt, maar echt hongerig waren we 
na zo’n nacht niet. Toen bleek dat ‘Quasi-
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modo’ ook in het Scrabblespel mocht. Met 
wat puzzelen kregen we hem uiteindelijk in 
onze oplossing verwerkt. Ondertussen deed 
Dennis nog een ‘power nap’, wat tot veel be-
kijks van de organisatie leidde. We deden 
nog een verwoede poging om voor de dis-
tributie-opdracht een toegestane oplossing 
te vinden. Onze kosten liepen echter in de 
miljarden, en de grens was 50 miljoen. We 
gaven het op en leverden ruim op tijd onze 
memorystick in, en konden toen discussië-
ren met de andere GEWIS’ers, die ‘al lang’ 
klaar waren.

Terwijl de organisatie onze oplossingen 
bekeek, lunchten wij in het PSV-stadion 
bij Eetcafe De Verlenging. Het gras in het 
stadion was flink groener dan dat van het 
veldje voor het Hoofdgebouw.

Terug bij CQM kregen we de uitslag. Al 
snel bleek dat de GEWIS-teams niet voor-
aan mee zouden strijden. Bij de telefoon-
opdracht hadden wij precies zoals geleerd 
een Fractional Factorial Design opgezet, 
maar het beste team gebruikte genetische 

algoritmes, waar zelfs de CQM consul-
tant niet op gekomen was. Onze briljante 
Scrabble-algoritme bleek toch iets minder 
briljant dan we zelf gedacht hadden. Al-
leen het volledig handmatig puzzelen van 
Richard, Finbar en Peter bleek nog minder 
succesvol. Maar bij de distributieopdracht 
hadden ze wel succes: de optimale oplos-
sing. Tot slot scoorden Dennis, Martin en 
Sandra een mooie tweede plek bij de ijsjes, 
en mocht Dennis de gevonden oplossing 
presenteren.

Bij de borrel kwam het team uit Gronin-
gen na een nek-aan-nek race als winnaar 
uit de bus en zij namen het grote geld mee 
naar het noorden. Tot slot kreeg iedereen 
een certificaat en een memorystick en bo-
vendien een biertje uit de BeerTender, want 
aan het ontwerp daarvan heeft CQM mee-
geholpen. Al met al een geslaagde Nacht 
van Eindhoven. Jammer dat we niet in de 
prijzen vielen en de GEWIS-kas niet heb-
ben kunnen spekken. Toch hadden we wel 
goede ideeën bij sommige opdrachten, al 
zeggen we het zelf. 
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Oosters EJC Feest

Dennis Haverkamp
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stond helemaal in het 
teken van het EJC-feest. Na 
weken voorbereiding begon 
het dinsdag in de pauze in het 
auditorium. Daar organiseer-
den we een super-sudoku. De 
spelers streden in teams van 
twee personen tegen elkaar 
op twee borden van ruim een 
vierkante meter. De bordjes 
met cijfers werden met punaises op 
het bord geprikt. Dit maakte het spe-
len een stuk moeilijker omdat ze eerst 
nog het kaartje met het juiste nummer 
moest zoeken. Na een uur spelen had-
den Jolien en Sanne de snelste tijd in 
de boeken staan. Ze kregen daar al-
lebei een verrassingspakket voor. Dit 
pakket bestaat uit een flink aantal 
oosterse ingrediënten die we bij Inpro-
ba uitgekozen hebben.

Woensdagmiddag zijn we met de hele eerste-
jaarscommissie in een echte oosterse draak 
gekropen. Door het slechte weer moesten 
we binnen gaan lopen. We hebben via de 
loopbruggen een rondje gelopen langs de 
kantines van het auditorium, hoofdgebouw, 

Potentiaal en W-hoog. We weten 
nu wel waarom er geen draken 
op de universiteit zitten. De 
deuren en gangen zijn namelijk 
helemaal niet berekend op een 
draak van 6 personen lang. Het 
was daarom af en toe wat pas-
sen en meten. Doordat de ach-
terkant ook niet altijd helemaal 
synchroon met de voorkant liep 
heeft deze ook alle pilaren van de 

TU gevoeld. We kregen vaak leuke reacties, 
maar sommige mensen vonden ons toch 
wel een beetje vreemd. Na een krap ritje 
met de lift naar vloer acht hield de draak 
het voor gezien voor deze dag.

Het hoogtepunt van de week was natuur-
lijk het feest op woensdagavond 24 mei in 
’t Lempke. We hadden de hele ruimte ver-
sierd met lampionnen en Chinese tekens. Er 
was gezorgd voor schalen kroepoek (‘kloe-
poek’) en loempia’s met een lading loempia-
saus. Samen met de oosterse gong tussen-
door en de foto’s op de schermen zorgde dit 
voor een gezellige oosterse sfeer. Het was 
voor sommigen ook de eerste keer dat ze na 
de verbouwing van Jansen & Jansen weer 
in dit café kwamen. De DJ was ook in de 

feeststemming en had voor ons wat 
oosterse muziek uitgezocht. Een 
aantal mensen was ook in Chinese 
of Japanse kleding gekomen. Een 
enkel commissielid werd zelfs niet 
meer herkend door de bezoekers! 
Ook de lightsticks die aan het eind 
van de avond uitgedeeld werden 
zorgden voor een gekleurd spekta-
kel. Na afloop van het feest heeft de 
commissie besloten dat Tjeerd (in 
de kimono van Jan van Thiel red.) 
en Maartje het mooist aangekleed 
waren. Zij krijgen binnenkort ook 
een mooi verrassingspakket.

Van half 9 tot 10 uur kon ieder-
een los gaan tijdens de karaoke die 
op 4 schermen mee te zingen was. 
Hier kwamen natuurlijk alle kara-
okeklassiekers langs. Er werd mee-
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gezongen met ‘De Vlieger’, ‘Per 
spoor’, ‘Ik leef niet meer voor jou’, 
‘Even aan m’n moeder vragen’ en 
natuurlijk ons GEWIS-lied. Ieder-
een deed natuurlijk evenveel zijn 
best (als we de zangkwaliteiten 
even buiten beschouwing laten).          
Na enig beraad heeft de EJC be-
sloten dat Rob Ritzen toch nét 
even beter zong, hij heeft daar-
mee het laatste Inproba-pakket 
gewonnen. Na de karaoke bleef 
het nog tot 2 uur heel gezellig in 
’t Lempke. 

De commissie bedankt iedereen 
die op ons feest geweest is. We 
hebben een heel leuk jaar achter 
de rug met een spannende activi-
teit (laserschieten) en een gewel-
dig feest!

Infima

Ivo tijdens SEP: “Dat is veel werk, maar ik zie wel copy-paste potentie....”

In de Catharinakerk bij de viering van het 50-jarig jubileum van de TU/e:
“Zijn jullie speciaal voor vandaag in het oranje?”
Sjef: “Ja.”

Rob van Esch tegen een hapjesbezorger in het Philips muziekcentrum: “Heb jij Thijs 
gezien?”
Hapjesbezorger: “Oh, die jongen met die wijze blik in zijn ogen.”

Het gaat erover dat Denis altijd bij GEWIS is.
Geert: “Denis, jij bent het enige meubilair, dat zichzelf verhuist.”

Bas tijdens OGO: “Hee, dat is geen GCL! Dat zie ik aan de smileys.”

Kasper in een gesprek over de bedrading van het OGO 1.3 project:
“Heb ik net helemaal voor hem zitten strippen!
(na een korte pauze)
“Die kabeltjes dan hè.”

Sander zwaait met rechterhand: “Dit is m’n pizzahand”

Tim: “Ik kan geen popquiz. Ik weet van geen enkel nummer een liedje.”
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In de afgelopen vijf jaar 
was ik niet vaak, zeg maar 

nooit, te vinden bij GEWIS. Nu 
ik, na een weekje Enschede, 
Peter en Richard wat beter 
heb leren kennen, kom ik te-
genwoordig zo af en toe langs 
bij GEWIS en meteen werd ik 
gevraagd om een stukje te 
schrijven voor het blad Supre-
mum. Waar moest dit stukje 
ook weer over gaan? Oh ja, de borrel-
lezing van Deloitte.

Op woensdag 12 april gaf Deloitte een bor-
rellezing in Café ‘t Pandje. Omdat ik wist 
dat Deloitte een bedrijf was in de financiële 
wereld en ikzelf ambities heb om hier iets 
in te gaan doen, leek het me interessant om 
eens een kijkje te gaan nemen. Bovendien 
was de lezing ‘s avonds en ik had toch niets 
beters te doen.

Om negen uur begon de lezing in een zaal-
tje boven het café. Er waren vier heren van 
Deloitte aanwezig, waaronder Peter Heij-
nen. Helaas ben ik de namen van de andere 
heren vergeten. Twee van hen, onder wie 
Peter, vertelde ons iets over wat het bedrijf 
allemaal doet. 

Na een praatje van een half uur was mij het 
duidelijk in welke sectoren van de financi-
ele wereld Deloitte opereert, namelijk pen-
sioenregelingen voor bedrijven en bedrijfs-
overnames. Ook werd er wat verteld over de 
verschillende klanten waarmee Deloitte te 
maken krijgt, zoals bijvoorbeeld Philips. 

Borrellezing Deloitte
Martin van Jole

Wat mij vooral opviel aan de le-
zing was dat de heren van De-
loitte er vooral de nadruk op 
legden dat de sfeer binnen het 
bedrijf erg belangrijk is. Ze zoch-
ten vooral mensen die goed in 
hun vak zijn, maar die ook een 
bepaalde mate van sociale vaar-
digheden hebben. Wel vond ik 
het jammer dat het mij  tijdens 
de lezing onduidelijk was wat wij 

als wiskundigen of informatici zouden kun-
nen betekenen voor Deloitte. Dit werd ech-
ter ruimschoots goed gemaakt; na de lezing 
was er namelijk de ruimte om met de he-
ren, onder het genot van een lekker biertje, 
hierover van gedachten te wisselen.

Zelf heb ik geruime tijd met Peter Heijnen, 
die overigens Econometrie heeft gestu-
deerd,  gepraat. Na dit gesprek werd me wel 
duidelijk wat voor soort mensen ze precies 
zochten bij Deloitte en hoe een gemiddelde 
werkdag eruit ziet. 

Al met al vond ik het toch een geslaagde 
avond. Hoewel ik de lezing op zich minder 
geslaagd vond, ben ik toch behoorlijk wat 
te weten gekomen over hoe het is om bij 
Deloitte te werken.

Voor mensen die geïnteresseerd zijn in een 
carrière bij Deloitte: binnenkort wordt er 
een case-dag in Amsterdam georganiseerd. 
Wanneer de datum hiervan bekend is, zal 
er een mailtje gestuurd worden naar  
GEWIS met meer informatie hierover.
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Donderdag 1 juni was er 
in de mooie sociëteit van 

ESV Demos het (schijnbaar 
beruchte) W-Hoog feest. Ach-
ter de bar van dit door Simon 
Stevin en Protagoras georga-
niseerde feest stond niemand 
minder dan GEWIS’ eigen, 
enige echte, geruite-broeken 
dragende punker: ikke! 

Nu zullen sommigen van jullie je waar-
schijnlijk afvragen wat een verhaal over 
een door BMT/Wertuigbouw georganiseerd 
feest in de Supremum doet, en ik zou het 
zelf niet weten. Het toeval wilde echter dat 
Monique mij vroeg of ik een soort van ‘be-
hind-bar view’ wilde geven van het feest 
voor in de B&B rubriek. Als trouwe supre-
mum lezer had ik werkelijk geen idee waar 
ze het over had, maar ik beloofde haar m’n 
best te zullen doen.

Aangezien dit voor mij de eerste keer was 
dat ik op een feest achter de bar stond, be-
sloot ik maar op tijd aanwezig te zijn. Bij 
Demos aangekomen waren er al een hoop 
mensen druk in de weer met allerhande mi-
litair-uitziende versieringen op te hangen. 
Al snel nadat ik binnen was kwam Kevin 
op me af, die mij even de fijne kneepjes van 
het feesttappen ging bijbrengen. Wij begin-
nen dus met de bar en keuken feestklaar 
te maken, waarna een stel BMT’ers/Werk-
tuigbouwers besloot dat ze pannenkoeken 
wilden bakken en dus gruwelijk in de weg 
gingen staan.

Gelukkig waren ze vrij snel weer weg en 
hebben ze hun zooi fatsoenlijk opgeruimd, 
waardoor we mooi op tijd klaarwaren voor 
het feest. Dat kon van de bezoekers echter 
niet gezegd worden. Waarschijnlijk vonden 
ze de aanblik van een stel zweterige man-
nen die achter een bal aanrennen interes-
santer dan bier voor maar 80ct, want pas 
toen het voetbal op tv was afgelopen begon 
het een beetje druk te worden.

W-Hoog feest
Rick Worms

Toen het feest eenmaal op gang 
kwam was het dan wel ook echt 
druk. Het bier vloeide rijkelijk in 
de glazen wel te verstaan, dege-
ne die deze uitdrukking bedacht 
heeft was vast geen goede tap-
per) en af en toe had ik het idee 
dat ik ledematen te kort kwam.

Op het podium stond de band 
Promisquity, en voor zover ik 

meekreeg stonden die er een mooi feestje 
van te bouwen. Eerlijk gezegd weet ik al-
leen nog dat ze ‘Should I stay or should I 
go’ van the Clash hebben gespeeld, de rest 
is me ontschoten.

Aan het eind van het feest was het he-
laas tijd voor het opruimen. Hier hebben 
de mensen van de origanisatie dik punten 
gescoord, ze hebben namelijk allemaal erg 
goed meegeholpen. Toen alles opgeruimd 
was en ik rond een uur of 7 naar huis wilde 
gaan, vond ik mijn fiets terug met een voor-
wiel dat wel een heel erg vreemd begrip van 
rond had. Eigenwijs (zat) als ik was ben ik 
er toch maar op naar huis gefietst en het 
zal me altijd een raadsel blijven hoe met 
dat ooit is gelukt. Het is natuurlijk wel erg 
grappig om allemaal mensen tegen te ko-
men die naar hun werk gaan terwijl je zat 
op een fiets zit die op ongeveer 2 kilometer 
afstand nog te horen is.

Uiteindelijk is er ergens tussen de 800 en 
900 liter bier doorheen gegaan, wat me een 
mooie score lijkt, zeker aangezien iedereen 
veel te laat kwam opdagen. Verder heb ik 
me zeker vermaakt en als het aan mij ligt 
kunnen zullen jullie me vaker bij Demos 
achter de bar zien.
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Tegenwoordig is het zeil-
weekend een van de wei-

nige weekendjes die nog wel 
doorgaan bij GEWIS. Het is 
dan ook een goede zaak daar 
een feest van te maken. Dit 
jaar was de opzet iets anders 
dan de afgelopen jaren. Er 
werd weer ‘back to basic’ ge-
slapen op de boten, in plaats 
van in een warme, droge ac-
commodatie. Dit was natuurlijk ietwat 
afschrikwekkend, nat worden en niet 
veel lammen op de kant klinkt niet zo 
aanlokkelijk. Toch waren er ook die-
hards die het aandurfden en zich, niet 
wetende wat hen te wachten stond, in-
schreven. Met 21 man togen we uitein-
delijk naar Heeg, een idyllisch plaatsje 
in Friesland. 

Bij een weekend op het water is fatsoen-
lijk weer een vereiste. De beloofde mede-
werking van onze Friese vriend Piet Pau-
lusma leek echter niet verleend te worden. 
Met 90% kans op regen (bron: teletekst) en 
een vlagerige windkracht 5 zag het er niet 
erg rooskleurig uit. Toen zelfs diehard en 

Over varen, vlaggen en vleeswonden
Thijs Timmerman

voorzitter Sjef afbelde omdat hij 
zich niet erg goed voelde, zagen 
wij als commissie de bui letter-
lijk hangen. Wat moest dat voor 
weekend worden? Een dappere 
poging van de toch wel meest 
ervaren zeilers om toch even op 
het water te gaan kijken, strand-
de nog voordat ze de haven uit 
waren. Bij die levensgevaarlijke 
maar dappere poging tot avon-

tuur liep Denis zelfs een diepe vleeswond 
(lees: schaafwondje) in zijn vinger op, het-
geen bij het direct ingelichte thuisfront GE-
WIS tot grote bezorgdheid leidde. 

Na spoedberaad bleek dat we ons in een 
pijnlijke situatie bevonden. We konden het 
water niet op, het was koud en guur, we 
zaten in dezelfde haven als een groep Gro-
ningers en ons bier was nog niet op! Maar 
elk nadeel heeft uiteraard zijn voordeel en 
de flesjes werden dan ook in een rap tempo 
geopend. Toen Bob zijn gitaar tevoorschijn 
haalde en iedereen knus rond het kamp-
vuur ging zitten, zat de sfeer er goed in. De 
Groningse dames kregen de aandacht van 
enkele GEWIS’ers en het ene na het andere 

blok hout verdween 
in het vuur. Er leek 
geen einde aan te 
komen, maar dat 
kwam er natuurlijk 
wel! Ook het uit-
gaansleven moest 
namelijk verkend 
worden. Niet voor 
iedereen, enkele 
zeilers waren in het 
verleden al eens in 
Heeg geweest. De 
meest foute kroeg 
was dus al bekend 
en die zijn we dan 
ook meteen inge-
stapt. Feestschuur 
d’Aldwal stond vol 
met jonge meisjes, 
stonede apen, hit-
sige opa’s en een 
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danspaal. Amstel bier en happy hardcore 
was de combinatie die menigeen niet aan-
kon. 

De volgende dag duurde het dan ook best 
lang voordat de meeste ogen weer open wa-
ren. Het regende tot een 
uur of elf, dus niet ieder-
een voelde zich geroepen 
zo vroeg de boot uit te 
klimmen. Na het nutti-
gen van een stevig ontbijt 
was het tijd om uit te va-
ren. De lucht werd steeds 
blauwer, maar de golven 
werden er niet lager op. 

Zo gebeurde het dat we 
niet nat werden van de 
regen, maar van de golven 
die over de boot sloegen. 
Zonder waterdichte re-
genjas en –broek was je 
ten dode opgeschreven, 
vooral Ton heeft gemerkt 
dat een Heineken Hon-

cho niet aan die waterdichte eis 
voldoet. Het zeilen was dan ook 
van korte duur voor een aantal, de 
warme douche was iets meer aan-
lokkelijk. De pizzamaaltijd was een 
goede bodem voor de tweede avond 
in d’Aldwal. Ook deze avond waren 
de stickers mee. Nadat midden in 
de nacht nog bijna onze Thales-vlag 
(van de sponsor) door een Gronings 
corpsdispuut werd gebrast, keerde 
de rust weer. 

Op de zondag werd er iets vroeger 
opgestaan maar het bleek al snel 
dat niet iedereen nog zin had het 
weer wederom te trotseren. Uitein-
delijk bleek het ideaal weer te zijn, 
een meer stabiele wind, kracht 4 
en wederom (op een kwartiertje na) 
geen regen. Ook de binnenvaart-
schippers in Friesland kunnen te-
genwoordig het GEWIS-logo zien, 
dat in stickervorm achtergelaten is 
op bakens die de vaargeul marke-
ren. Moe gestreden kwamen de zei-
lers in de loop van de dag de haven 
weer binnen. Nadat alle spullen 
weer werden verzameld en de boten 

waren schoongemaakt, vertrokken 
de nog aanwezigen weer richting het zui-
den. Moe maar voldaan kijken we terug op 
een topweekend, waarin het weer ons heeft 
meegezeten en gezelligheid weer eens geen 
tijd kende.  
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Hello. I am Vincent Ssema-
ganda, a master student 

in computational science and 
engineering, one of the three 
specializations for the mas-
ters program industrial and 
applied mathematics at TU/e. 
I am from Uganda, “the pearl 
of Africa”, a country which is 
geographically located along 
the Equator in the Eastern 
part of Africa.

The field ‘industrial and applied mathe-
matics’ is something which is just at its 
roots in Uganda. I am thus grateful that 
TU/e accepted me in order to utilize the 
mathematical skills I have so as to solve 
problems in the current industrial world. 
Throughout my studies as a mathematics 
student at high school and the university 
people have always asked me about other 
fields where mathematics can be applied 
apart from statistics. I know most of you 
would want to know some of the answers I 
would give for such questions. To be frank 
I did not have a lot to convince them. Ho-
wever if I get such questions, I have a lot 
to tell, for at TU/e I have discovered that 
in every industrial development there are 
mathematicians behind it.

One thing I have realized since I joined  
TU/e is that lecturers are always ready to 
help their students when they are approa-
ched. This has really helped me especially 
in programming courses. Generally, since 
I came to The Netherlands, there are a lot 
of things I have noticed which are different 
from the situation in Uganda. One of the 
great differences is walking in an environ-

ment which is at an approximate 
temperature of a freezer. My first 
experience of the winter season 
was not a good one though I 
would feel good when looking at 
“white surrounding” whenever it 
would snow. In Uganda howe-
ver, we enjoy a “summer like” 
kind of temperature throughout 
the whole year with some rainy 
season. People here are kind and 

sociable. I got to know more about the Dut-
ch people when I became a member of the 
sports center. I am a great lover of football 
and I found my identity in one of the Push-
phaira football teams under TU/e. This 
motivated me to learn the Dutch language 
and currently I am taking a Dutch langu-
age course.

“Bread”!!, In Uganda I used to eat bread as 
an accompaniment for a cup of tea. Here 
I am surprised its a typical lunch for the 
Dutch people. Still of a surprise to me is 
the use of the bicycle as a transport means. 
Believe me, if some of you are planning to 
pay a visit to Uganda, “of course I am sure 
you will”, you should not bother carrying 
your bikes with you. Biking in Uganda 
is too much of a risk because we use the 
same road with all the other road transport 
means. Most parts of Uganda are hilly and 
thus it is hard to ride a bike in such places. 
Everything in my life has changed since I 
came to Netherlands, my interaction with 
different people has improved and the way 
I look at real life problems has changed 
since I started my course at TU/e.This has 
made my stay at Eindhoven an important 
story to tell in my life.

Buitenlandse student aan het woord
Vincent Ssemaganda
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Werkervaringen

Gijs Hollestelle
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Omdat er voor iedereen 
een moment gaat komen 

waarop hij of zij het studen-
tenleven achter zich zal moe-
ten laten hier mijn verhaal over 
hoe ik als oud-bestuurslid van 
GEWIS het studentenleven 
vaarwel heb gezegd en mijn 
eerste stappen in het land der 
werkenden heb gezet.

Voordat ik ging afstuderen had ik het idee 
dat ik daarna wel zou willen gaan pro-
moveren, maar tijdens mijn interne afstu-
deeropdracht kwam ik er al snel achter 
dat het niets voor mij zou zijn om vier jaar 
aan hetzelfde onderwerp vast te zitten. 
Vooral ook omdat de meeste opdrachten 
van mensen die promoveren erg ver van de 
praktijk af liggen. Daarom wilde ik op zoek 
naar een bedrijf waar ik mijn security ken-
nis in de praktijk toe kon passen. 

Via vacature-sites en advertenties kon ik 
niets vinden dat goed aansloot bij mijn 
wensen, op aanraden van een mede-stu-
dent heb ik me toen ingeschreven bij YER, 
een bureau dat voor jou op zoek gaat naar 
een passende baan. Via YER ben ik in con-
tact gekomen met Deloitte ERS.

Na wat uitzoekwerk bleek dat Deloitte een 
apparte afdeling heeft, Enterprise Risk 
Services genaamd, die onderandere kijken 
naar de risico’s die IT met zich meebrengt 
voor een bedrijf. Dit betekent dat er bij 
bedrijven gekeken wordt naar de beveilig-
ing van IT systemen en de manier waarop 
die beheerd worden. Naast deze diensten, 
die vaak als ondersteuning van een accou-
nancy controle gebruikt worden bleek ERS 
ook andere diensten aan te bieden, onder 
andere op het gebied van risico manage-
ment, security en privacy services. 

Nadat ik wist wat Deloitte ERS inhield 
ben ik direct op solicitatie gesprek gegaan. 
Naast het feit dat de werkzaamheden erg 
interessant waren was er ook een goede 
en informele sfeer. Binnen een maand was 

alles geregeld en zou ik een paar 
weken na mijn afstuderen kun-
nen gaan beginnen aan mijn 
eerste echte baan!

Nu een half jaar later heb ik bij 
Deloitte een hele boel geleerd 
over de praktische aspecten van 
security. Heel veel zaken die op 
de TU geleerd zijn kunnen hier 
direct in de praktijk gebracht 

worden. De werkzaamheden zijn heel afwis-
seld, de ene week ben je voor een bank de 
beveiliging van het netwerk aan het testen 
en de volgende keer bij een productie bedrijf 
aan het kijken naar de manier waarop fac-
turen worden verwerkt. Bij alle opdrachten 
komt er een mix van security kennis en het 
begrijpen van de problemen van de klant 
kijken. Je zit dus niet de hele dag achter de 
PC maar je bent juist actief bezig om samen 
met de klant te zoeken naar oplossingen 
van de security problemen.

Je krijgt heel veel ruimte om zelfstandig 
dingen aan te pakken, zo ben ik op dit mo-
ment bezig met het inrichten van een secu-
rity monitoring oplossing waarbij ik vrijwel 
zelf kan bepalen hoe ik alles wil aanpak-
ken.

Wat me tot nu toe wel zwaar valt is het 
wonen in Amstelveen, hoewel ik twee hele 
gezellige huisgenoten heb, kan het toch 
niet tippen aan mijn tijd in D’n Hiemel in 
Eindhoven. Ook het feit dat er iedere dag 
gewerkt moet worden valt niet mee als je 
er aan gewend bent geraakt om altijd wan-
neer je dat wilt op stap te gaan. 

Als je meer wilt weten over werken in het 
algemeen, of bij Deloitte in het bijzonder, 
wonen in Amstelveen of gewoon een praatje 
wilt maken, spreek me dan een keertje aan 
op de borrel. Tijdens het schrijven van dit 
stukje kom ik er achter dat ik de borrel wel 
heel erg mis en ik ga proberen vaker te ko-
men. Mocht het niet lukken om vaker naar 
de borrel te komen dan kun je me ook altijd 
een mailtje sturen, b.v. op gijs@gewis.nl.
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In den beginne was er het 
bedrijfsproces. Het was 

nog chaos en woestenij, maar 
de architect’s geest zweefde 
over het geheel. De architect 
zei: ’Er moet overzicht komen 
van wat het systeem moet 
kunnen,’ en er was overzicht. 
Hij zag dat het overzicht goed 
was, en hij scheidde de sy-
steemeigenschappen en ge-
gevensopslag van het systeemgedrag; 
de systeemeigenschappen noemde hij 
samen met de gegevensopslag de user 
requirements, het systeemgedrag 
noemde hij use cases. Het werd week-
end en maandag. De eerste stap.

De architect zei: ’Het systeemgedrag moet 
geformaliseerd worden’. En zo gebeurde het. 
Hij maakte de use cases in Petri netten en 
scheidde het informele van het formele. Hij 
noemde het formele work flows. Het werd 
weekend en maandag. De tweede stap. 

De architect zei: ’Er moet orde komen in 
de gegevensopslag.’ En zo gebeurde het. Er 
ontstond een idee over de gegevensopslag 
en het was duidelijk hoe de gegevens met 
elkaar samenhingen. En de architect 
zag dat het goed was. Hij zei: ’Het object 
model moet weergeven wat er hoe wordt 
opgeslagen.’ En zo gebeurde het. Het ob-
ject model werd gecreëerd: allerlei objecten 
die attributen droegen met typen daaraan 
gedefinieerd. En hij zag dat het goed was. 
Het werd weekend en maandag. De derde 
stap. 

De architect zei: ’Er moet duidelijkheid 
komen om de use cases aan de gegevens-
opslag te koppelen.’ En zo gebeurde het. De 
architect maakte de verbindingen, om over 
de work flows te heersen, en om over de use 
cases te heersen. Hij plaatste de verbind-
ingen tussen de work flows en het object 
model, om te heersen over het systeem 
en haar gedrag. Het geheel noemde hij de 
CRUD matrix. En hij zag dat het goed was. 
Het werd weekend en maandag. De vierde 
stap.

Het KAF van het koren scheiden
Jan Martijn van der Werf

De architect zei: ’Het object 
model moet wemelen van leven-
digheid, en de work flows moeten 
sound zijn.’ En hij schiep de life 
cycles van alle objecten waarvan 
het object model wemelt en kri-
oelt, en ook bewees hij sound-
ness van alle work flows. En de 
architect zag dat het goed was. 
De architect zegende ze met de 
woorden: ’Wees vruchtbaar en 

word talrijk en vul het object model. En 
ook de work flows moeten gebruikt worden, 
overal in het systeem.’ Het werd weekend 
en maandag. De vijfde stap.

De architect zei: ’Het systeem moet het ob-
ject model en haar objecten gaan gebruik-
en.’ En zo gebeurde het. De architect pakte 
alle object life cycles en work flows en kop-
pelde ze samen tot het grote systeem. En de 
architect zag dat het goed was. De architect 
zei: ’Laten wij een user interface maken, die 
alles wat moet kan; zij moet heerschappij 
voeren via de work flows en het object mod-
el over het systeem.’ De architect schiep de 
user interface naar zijn beeld, als beeld van 
de architect schiep hij het, grafisch schiep 
hij de user interface. Hij zegende het en zei 
tot de user interface: ’Wees welgebruikt en 
gebruiksvriendelijk, werk op het systeem 
en breng haar onder je gezag.’ Ook zei de 
architect: ’Hierbij geef ik je alle work flows; 
dat zal je leidraad van gegevensverwerking 
zijn.’ En zo gebeurde het. De architect keek 
naar alles wat hij had gemaakt en zag dat 
het zeer goed was. Het werd weekend en 
maandag. De zesde stap.

Zo werden het systeem en haar user in-
terface in al hun rijkdom voltooid. In de 
zevende stap had de architect zijn werk 
voltooid, in die stap voltooide hij het werk 
dat hij gedaan had. De architect zegende 
de zevende stap en verklaarde die voltooid, 
want op die stap gaf hij de eindpresentatie 
over heel zijn scheppingswerk. Dit is de ge-
schiedenis van het systeem en haar user 
interface. Zo ontstonden ze, zo werden ze 
geschapen.
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United 93

Richard Bakker & Tjeerd Maas

Het kon niet uitblijven: een 
film over 9-11.  Nee, niet 

een “we doen die torens nog 
een keer dunnetjes over”-
film. United 93 gaat over de 
4e vlucht, die die dag ook 
gekaapt werd, maar door in-
grijpen van de passagiers 
zijn uiteindelijke bestemming 
(het witte huis) nooit heeft 
bereikt. Het einde van de film 
is dus geen raadsel meer en we zullen 
hier dan ook geen doekjes om winden.

Waarheid
United 93 is een waargebeurd verhaal 
en de film is dan ook opgedragen aan de 
slachtoffers van deze vlucht. Het is niet de 
eerste keer dat regisseur Paul Greengrass 
een historische gebeurtenis verfilmd. In 
2002 kwam hij met Bloody Sunday over het 
bloedige treffen tussen de Britse troepen en 
de protestanten. Dit documentaire-achtige 
drama deed al erg realistisch aan en ook 
nu krijgt Greengrass het voor elkaar om 
deze grimmige sfeer in beeld te brengen. 
Greengrass staat bekend om zijn “losse 
hand” werk. Er wordt vrijwel geen gebruik 
gemaakt van de steadycams wat het realis-
tische uiterlijk ten goede komt.
Natuurlijk zijn er veel overeenkomsten, 
maar er zijn wel degelijk ook verschillen 
die opvallen. Door het weinig gebruik van 
lichtinval en de snelle scènewissellingen 
van en naar de tientallen verschillende per-
sonages, doet het geheel toch wel een beetje 

Amerikaans soapig aan.
Daarnaast is ook duidelijk te 
zien dat Greengrass niet houdt 
van special effects. De vliegtui-
gen zijn een beetje nep (en dat 
is nog zacht uitgedrukt). Geluk-
kig zijn deze momenten schaars 
waardoor dit geen grote smet op 
de film werpt. Als je als kijker 
dacht een mooie crash te zien, 
dan volgt er helaas wel een anti-

climax: dat was te duur, een rookpluimpje 
kon er nog net vanaf en de crashsite ziet 
eruit als een middagje werk met plastic 
scheppen.
Dit klinkt allemaal heel negatief, maar 
niets is minder waar. Deze film kijk je voor 
de historie en het briljante script.

Het verhaal
Het begint allemaal bij het inchecken van 
de verschillende passagiers. Je ziet van 
elke passagier de naam op de boarding 
kaart staan, zodat de film al vanaf het be-
gin persoonlijk wordt. Ook checken hier de 
terrorristen in en ze kijken al zenuwachtig 
om zich heen. Wat wel opvalt is hoe makke-
lijk de mensen, toen nog, langs de controle 
kwamen. De douane betast de passagiers 
een beetje en kijkt niet echt goed naar de 
tassen, terwijl je vandaag de dag standaard 
een full-body search krijgt met nog net 
geen rectaal onderzoek.

Ook zie je iemand (ironisch genoeg) nog net 
op tijd het vliegtuig halen en eenmaal in 
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Wat ik ook een mooi detail vond, was dat 
de mensen thuis aan de telefoon door een 
hel gaan terwijl op de achtergond de kin-
deren gezellig op straat spelen. Bij een an-
dere beller vragen de kinderen vrolijk of dat 
papa is en dat hij de groeten moet krijgen, 
terwijl papa zo van plan is om het vliegtuig 
over te nemen. 
Over het algemeen is het een realistische 
film die zeker niet te slijmerig is maar toch 
het respect behoudt ten opzichte van alle 
partijen, zelfs de terroristen. Deze wor-
den niet neergezet als de boeven, maar als 
mensen en dat maakt het een niet typische 
Amerikaanse (en dus goede) film.

Beoordeling:     

Tjeerd: Zelf ben ik niet zo’n fan van die 
films die pogen het zo realistisch mogelijk 
te doen overkomen door geen werk in art-
work te steken. Dat vind ik zachtgezegd 
een beetje jammer. Wel goed weergegeven 
voor zover dat mogelijk is, maar veel te 
Amerikaans. Waarom staan je acteurs bij 
de climax in de zandbak zich af te vragen 
waar het vliegtuig nou eigenlijk is? De ac-
teerprestaties doen er niet aan onder, maar 
wie zaten er nou eigenlijk in het vliegtuig? 
Ik kon de mensen niet uit elkaar houden. 
Dus daarom, in tegenstelling tot Richards 
positieve beoordeling, geef ik maar 2 ster-
ren voor deze Amerikaanse soap.

Beoordeling:     

het vliegtuig belt hij nog een vriend op 
om hem te bedanken voor het wegbren-
gen naar het vliegveld. 
Dan kan het vliegtuig eindelijk vertrek-
ken. Mensen bellen nog met het thuis-
front om te melden dat alles goed is en 
dat ze iets later zullen aankomen, want 
het vliegtuig had vertraging. Als het eten 
en drinken wordt geserveerd (toen nog 
niet met plastic bestek!) gaat een terro-
rist naar de wc met een tas (?) om daar 
op zijn gemakje zijn C4 uit te stallen en 
een bom te gaan knutselen. Als deze ter-
rorist eenmaal terug is gaan de rode kami-
kaze hoofdbandjes om bij de terroristen en 
het kapen kan beginnen.
Ondertussen is in de cockpit al bekend dat 
er twee vliegtuigen in het WTC zijn gevlogen 
en de verschillende familieleden thuis ma-
ken zich hierdoor ook al zorgen. De piloot 
krijgt het bericht dat er een kans is dat er 
terroristen in de cockpit willen, maar dit 
weerhoudt hem er niet van de deur open 
te doen als de terroristen aankloppen. De 
terroristen zijn nu daadwerkelijk aan de 
macht  en verschillende passagiers bellen 
in paniek met het thuisfront. Er wordt door 
verschillenden al afscheid genomen en 
sommige passagiers weten nu ook van de 
andere vliegtuigen. 
Dit is het keerpunt; de passagiers beslui-
ten in opstand te komen. Sommigen bellen 
hiervoor zelfs met hun ouders om samen 
te beslissen wat het beste is. Deze ouders 
zeggen dat het vliegtuig sowieso niet veilig 
zal landen, dus dat het vliegtuig overnemen 
het beste plan is... 

Tot slot
Richard: De eerste film die ik van Green-
grass heb gezien was Bloody Sunday. Ik 
vond dit een briljante film, omdat de ca-
meravoering zorgt voor veel realisme en het 
ervoor zorgt dat je met de hoofdpersonen 
meeleeft. Deze film zorgt voor dezelfde reac-
tie bij mij; het is weer een realistische film 
die mij vanaf het begin pakt.
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Jaar: 2006
Bios: 29 juni 2006
Genre: Drama/Historie/Thriller
Cast: Christian Clemenson, Gary Commock, David Alan Baschem, e.a.
Regie: Paul Greengrass
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Rob van Esch

In de Supremumpuzzel deze 
keer een logiquiz. Naar idee 

van Mark van Helvoort heb-
ben wij besloten een pittige 
logiquiz te plaatsen. Je kunt 
wederom de oplossing inzen-
den om mee te dingen naar 
prachtige prijzen.

Aanwijzingen
1) Het vliegtuig naar Thailand, dat een oneven vliegnummer heeft, vertrekt direct voor het 
het vliegtuig bij gate 3.

2) Het vliegtuig dat om 13.15 uur vertrekt, vertrekt van een gate die twee nummers hoger 
is dan de gate voor vluchtnummer 026. De vlucht van 13.15 is gaat niet naar Malta of 
Madagascar.

3) Vlucht 041 naar Rio de Janeiro vertrekt niet onmiddelijk na het vliegtuig naar Mada-
gascar, dat niet bij gate 4 staat.

4) Passagiers naar Malta nemen gate 1.

5) Het vliegtuig van 13.25 uur staat bij  gate 6.

6) Vlucht 037 vertrekt om 13.21 uur.

7) Passagiers voor vluchtnummer 023 gaan naar gate 2; zij vertrekken eerder dan het 
vliegtuig naar Costa Rica, dat om 13.30 uur opstijgt. 

8) De gate voor het vliegtuig van 13.37 uur is twee nummers hoger dan die voor het vlieg-
tuig van 13.08 uur.

Maak nu de puzzel en stuur deze in naar

puzzel@gewis.nl

en maak kans op een geschenkbon t.w.v. € 10,-.

Het wordt weer hoog tijd voor va-
kantie en alle GEWIS’ers willen 
dan natuurlijk graag naar exoti-
sche bestemmingen. Helaas is er 
een probleem met de vluchtnum-
mers en de gates. Kun jij ach-
terhalen hoe laat je voor welke 
vlucht bij welke gate moet zijn?
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Oplossing:
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Woensdag 17 mei was het 
zo ver! het GEWIS-dis-

puut Half 5 bestond 2,5 jaar. 
Omdat na 5 jaar een lustrum 
wordt gevierd en omdat geldt 
dat Half 5 gelijk is aan 2,5 
was het tijd voor een feestje. 

En omdat het motto van Half 5 
“Wiskundig vertier en bier” is, 
moesten die 2 elementen natuur-
lijk wel terug komen tijdens het Half 5 lus-
trum. Na wat denken was er een activit-
eit gevonden: levend mijnenveger voor het 
wiskundige deel, gevolgt 
door een borrel voor het 
benodigde bier! Iedereen 
die er niet geweest was 
vraagt zich nu natuurlijk 
af, wat is levend mijnen-
veger? Nou dat zal ik eens 
gaan vertellen. Het lijkt 
wel wat op de MSN-vari-
ant van mijnenveger. 
Voor wie dat niet kent: 
daarbij is het de bedoe-
ling om zoveel mogelijk 
mijnen te vinden. Heb 
je een vakje zonder mijn 
dan is de andere speler, 
alleen dan is het niet zo 
gemakkelijk om aan de 
beurt te komen. Hiervoor 

Half 5 Lustrum
Stef Louwers

moeten namelijk eerst vragen 
goed beantwoord worden, en het 
team dat als 1e het goede ant-
woord weet mag weer proberen 
de mijnen te vinden. Maar na en-
kele spelletjes begon de tijd wel te 
tikken. Het was Half 5! Met zijn 
allen dus naar GEWIS waar het 
bier en de andere borrel-gangers 
ons al opwachtten. Tijdens deze 
borrel had de BAC nog wat bier-

spelletjes georganiseerd, en het was een 
gezellige middag en borrel geworden.
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Adverteerders
Supremum

Siemens ............ Binnenkant voorkant kaft
ASML ....................................................21
Deloitte Consultancy .............................28
Deloitte Enterprice Risk Services...........29
Quinity .................................................47
Hewitt ............ Binnenkant achterkant kaft
Atos Origin .......................Achterkant kaft

•  Maandag 19 juni
    AC Kanoën
•  Dinsdag 20 juni
    Algemene Ledenvergadering
•  Woensdag 5 juli
    Constitutieborrel 25ste bestuur
•  Maandag 5 juli t/m vrijdag 25 augustus
    Zomervakantie
•  Donderdag 17 augustus
    Opening nieuwe GEWIS-ruimte
•  Maandag 21 t/m vrijdag 25 augustus
    Intro 2006
•  Vrijdag 22 t/m zondag 24 september
    Eerstejaarsweekend

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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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
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 CS2
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, Frank Vlamings

Bij de voorplaat
Oosters feest van de EJC
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