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Na een lange va-
kantie en een 

geslaagde intro is 
het weer tijd voor 
de eerste Supre-
mum van het colle-
ge jaar 2006/2007. 
Aan mij de eer om 
je te vertellen wat 
er in deze Supre-
mum te lezen is.

In deze eerste editie is het gebruikelijk dat 
het nieuwe bestuur van onze vereniging 
zichzelf voorstelt. Zo komen je alles over 
deze personen te weten wat je ooit wilde 
weten. 

GEWIS viert dit jaar haar vijfde lustrum. 
De lustrumcommissie GEZILVER zal jullie 
het komende jaar onder andere via de Su-
remum op de hoogte houden van de activi-
teiten die in dit kader georganiseerd gaan 
worden. 

Tevens vind je in deze editie een nieuwe ru-
briek. Degene die vaak bij GEWIS komen 
horen regelmatig de kreet “Je Moeder!”. De 
redactie heeft daarop besloten een moeder 
van een actief GEWIS lid te bellen en te vra-
gen of die ons niet iets kon vertellen wat 
wij nog niet wisten. Het resultaat is een erg 
verrassend verhaal.

Ook is het GEWIS gelukt om een een spon-
sor te regelen voor de prijzen van de puzzel. 
Maak daarom komend jaar een van de puz-
zels en wie weet win je een prachtige prijs!

Tot slot wil ik iedereen er graag op wijzen 
dat GEWIS 9 november gaat verhuizen van 
HG 8.79 naar HG 10.52. Verderop in deze 
Supremum vind je een aankondiging van 
het programma.

Veel leesplezier!

Inhoud Van de redactie
Rob van Esch
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De winnaar van de puzzel uit Supre-
mum 38.4 is geworden:

Jos in ‘t panhuis

Hij kan zijn prijs komen ophalen bij 
GEWIS.
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Van de voorzitter

Robert Leeuwestein
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ter… die de eer heeft om 

in het 25e bestuur van GEWIS 
te zitten… die nu vierdejaars 
informaticastudent is... en 
die misschien tot jullie ver-
bazing pas één keer naar het 
eerstejaarsweekend is ge-
weest. Juist, afgelopen eer-
stejaarsweekend was de eer-
ste keer dat ik mee ging naar 
dit prachtige weekend. Reden genoeg 
om hier een stukje over te schrijven.

Het eerstejaarsweekend begon met eten bij 
GEWIS, namelijk Chinees. Bij de lekkere 
portie bami met foe yong hai zat ook nog 
eens saté, wat ik dus helemaal niet lust. 
Gelukkig zat dit apart in een bakje, zodat 
ik dit kon geven aan een eerstejaars die 
wat meer honger had dan ik. Ondertussen 
had ik al heel wat verhalen gehoord over de 
fietstocht die over een uur zou aanvangen. 
Wat mij vaak op het hart werd gedrukt, 
was dat het bij de fietstocht niet de bedoe-
ling was om vroeg op de bestemming aan 
te komen. Sterker nog, het was traditie om 
zo veel mogelijk terrasjes en kroegen af te 
gaan.

Na een groepje gevormd te hebben vertrok-
ken we als één van de eerste. Om de tradi-
tie die mij verteld was in stand te houden, 
gingen we eerst een pilsje nuttigen bij de 
Zwarte Doos. Hoewel het pilsje erg lekker 
was, vonden we dat het toch tijd werd om 
eens te gaan fietsen. Het tweede pilsje werd 
dus even uitgesteld. Na een lange fietstocht 
van toch zeker wel vijf minuten, weken we 
heel even af van de route en plots stonden 
we aan de bar bij het sportcentrum.

We kwamen er al snel achter dat hier het 
bier net zo lekker was en zelfs stukken 
goedkoper dan bij de Zwarte Doos. Hier 
bleef het dus niet bij één pilsje en het be-
gon al snel gezellig te worden. Na een uur 
te hebben gezeten vonden we allemaal dat 
het tijd werd om weer te gaan fietsen. We 
moesten ten slotte nog een heel stuk.

Op de fiets werden we al snel 
gebeld door een ouderejaars 
(lees Jan). Deze vroeg hoe ver 
wij al waren want hij wilde met 
ons groepje mee fietsen. Erg ver 
waren we niet tot grote verba-
zing van Jan. Blijkbaar was het 
dus niet traditie om zó lang op 
het TU/e-terrein te blijven. We 
besloten om langzaam door te 
fietsen en voor dat we het wisten 

stonden we in een kroeg in Nuenen met een 
ander groepje. Na een korte tijd arriveerde 
Jan en hij kwam gezellig bij ons hangen 
aan de bar.

Vanaf dat moment begon het allemaal wat 
vager te worden in mijn geheugen. De vele 
pilsjes in de kroegen, hangjeugd die met je 
mee fietst en stoer probeert te doen door 
te vragen of je sigaretten bij hebt, brood-
jes frikandel en kroket eten, op een tandem 
fietsen, een fles sterke drank met je groepje 
leeg drinken enz. Of het nu kwam doordat 
we te lang in de kroegen hebben gehangen 
of doordat we gewoon gigantisch omgere-
den zijn, één ding is zeker, we kwamen als 
laatste groepje aan op de bestemming.

De volgende traditie was natuurlijk de 
dropping die meteen na de fietstocht plaats 
vond. Het was ondertussen al drie uur ge-
worden maar gelukkig waren er nog meer 
groepjes die gedropt moesten worden. De 
dropping liet niet lang op zich wachten 
want er was niemand van het bestuur dat 
in het groepje zat wat gedropt ging worden. 
Ik offerde mezelf op en kon dus meteen 
mee.

Wederom werden flessen sterke drank 
meegenomen voor onderweg. De eerste en 
enige post tijdens de dropping werd be-
mand door de “oude lullen”. Hier verdiende 
we als groep nog wat sterke drank zodat we 
in ieder geval niet om zouden komen van 
de dorst. Vanaf dat moment werd het al-
lemaal erg zwaar. Zwaar hoofd, zware voe-
ten, zware armen en zware oogleden. Het 
vochtgehalte in mijn mond daalde naar een 
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dieptepunt. De sterke drank hielp niet meer 
aangezien mijn lever overuren maakte.

Ik zal geen namen noemen zoals de vorige 
keer, maar één ding kan ik je met zekerheid 
vertellen. Het groepje waar ik mee gedropt 
was, was niet het meest succesvol in  het 
vinden van de kortste of snelste route, die 
zou leiden tot onze slaapplaats waar we zo 
naar verlangden. Zelfs toen het licht werd 
wisten we niet waar we heen moesten lo-
pen. Ja, richting die toren met die rode 
lampjes. Maar aan welke kant van de toren 
moesten we zijn? Waren we niet al te ver 
door gelopen?

Ondertussen begon het normale verkeer 
op gang te komen en zagen we mensen die 
hun hond aan het uitlaten waren. Plots 
herkende iemand, die nuchter genoeg was, 
een kruispunt dat we op de fiets tegen wa-

ren gekomen. Het was nog maar een klein 
stukje lopen! Mijn telefoon ging af. Het was 
Bob die vroeg waar wij waren en hoe het 
met ons ging. Op dat moment liep ik de 
hoek om en zag ik Bob staan. We waren 
voor de tweede keer thuis en deze keer zou-
den we niet meer weg gaan.

Ik strompelde richting de koelkast en 
dronk het blikje fris waar ik al uren naar 
verlangde. Toen kreeg ik te horen dat we 
wederom als laatste binnen waren geko-
men maar dat kon mij niets meer schelen. 
Ik liep de slaapplaats binnen en vond raar 
genoeg nog energie om het kussen van Ivo 
buiten te gooien en om zijn slaapzak aan de 
andere kant van de slaapplaats te depone-
ren. Sorry hè Ivo! De eerste dag zat erop en 
ik ging slapen.
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Decanerone

Kees M. van Hee, decaan en hoogleraar AIS
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ste Decanerone schreef 
heb ik aangekondigd dat ik 
in een volgende column wat 
zou vertellen over de labora-
toriumfaciliteiten waarvan ik 
droomde. Dat ga ik deze keer 
doen. 

Het is altijd lastig om uit te leg-
gen waarom een informaticus of 
een wiskundige een laboratorium nodig 
heeft. Niet alleen vinden buitenstaanders 
zoals bestuurders dit vreemd maar ook 
vakgenoten hebben er soms moeite mee. 
De critici vragen zich af wat een informa-
ticus of een wiskundige met een lab moet. 
De wiskunde is immers een vak dat je met 
potlood en papier bedrijft of hooguit met 
een standaard mathematisch pakket. En 
informatici bestuderen methoden en tech-
nieken voor het ontwikkelen van software 
systemen, maar ze maken ze niet zelf. Ver-
der doet het woord laboratorium ook den-
ken aan experimenteren, maar wiskunde is 
toch geen experimentele wetenschap en de 
informatica ook niet.

Gelukkig hebben wij de laatste jaren zulke 
laboratoria opgericht: LaQuSo (Laboratory 
for Quality of Software) en LIME (Labora-
tory for Industrial Mathematics Eindho-
ven). LIME heeft twee afdelingen: CeMAS 
en CASA. De eerste is vooral gericht op sta-
tistiek en operations research en de tweede 
op scientific computing. 

We hebben dus wat ervaring en dat maakt 
het beantwoorden van de vraag waarvoor 
je een lab nodig hebt gemakkelijker. Zoals 
ik in een vorige column al heb betoogd zijn 
technische wiskunde en technische infor-
matica typische ingenieurswetenschappen 
waarbij modellen of software systemen ge-
construeerd en geanalyseerd worden. Als 
deze modellen en systemen groter worden, 
dat wil zeggen een serieuze industriële 
schaal bereiken, dan is noch het modelle-
ren, noch het analyseren meer handmatig 
te doen. Dus zijn er software gereedschap-

pen nodig om dit te doen. Omdat 
wetenschappers grensverleggend 
bezig zijn, kunnen de bestaande 
(commerciële) software tools niet 
in de behoefte voorzien. Dus 
moeten we zelf nieuwe tools ma-
ken die problemen aan kunnen 
die een orde complexer zijn.  Dat 
is dus al een reden om een la-
boratorium te hebben: toolont-
wikkeling.  Het ideaal is dat je 

software tools maakt die gebaseerd zijn op 
interessante en nieuwe theorie en die door 
ontwerpers in de praktijk gebruikt kunnen 
worden voor het maken of analyseren van 
modellen of systemen, zonder dat zij de 
theoretische basis hoeven te kennen. 

Er is nog een reden om een laboratorium 
te hebben: namelijk om moeilijke praktijk 
problemen op te lossen. Want zonder naar 
echte praktijkproblemen te kijken kun je 
niet bepalen welke problemen relevant zijn 
en met welke complexiteit je rekening moet 
houden. De ervaring met onze laboratoria 
toont het aan: de praktijk is altijd weerbar-
stiger dan de theorie doet geloven. Uit bijna 
elk praktijk probleem dat we aanpakken 
komen nieuwe theoretische onderzoeken 
voort. En als er routine vragen komen dan 
kunnen we ze altijd nog doorgeven aan een 
commercieel adviesbureau. Het grappige is 
dat dit in de praktijk nauwelijks voor komt: 
de industrie komt naar ons toe met nieuwe 
problemen waar nog geen standaardoplos-
sing voor is. Het is natuurlijk tweerich-
tingsverkeer: wij lossen problemen van de 
industrie op en zij laten ons de nieuwste 
problemen zien. Zo is er een prima wissel-
werking tussen theorie en praktijk. Leuk is 
dat ook veel studenten in de labs werken, 
als studentassistent, als stagiair of als af-
studeerder. 
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Even terugkijken, in de eer-
ste OC OK! van 2004. Hier-

in schrijft Jan de Kort (toen 
net onderwijscommissaris 
in het nieuwe bestuur) over 
manieren om het studieren-
dement te verhogen. Rond die 
tijd wilde het CvB het rende-
ment verhogen, nu, zo’n 2 jaar 
later, denken ze een goede 
manier te hebben gevonden.

Zoals jullie allemaal gelezen of gehoord 
hebben is er een nieuwe tentamenregeling 
ingevoerd. Deze luidt als volgt:
“Een student die reeds drie keer een tenta-
men heeft afgelegd, zonder daarvoor te zijn 
geslaagd, dient voorafgaand aan de daarop 
volgende keer dat hij of zij aan dat tenta-
men wil deelnemen, met de studieadviseur 
afspraken te maken over zijn of haar stu-
dieaanpak aan de hand van een door hem 
of haar opgesteld studieplan.”
Dit collegejaar zal geen student hier last 
van hebben omdat iedereen per 1 septem-
ber jongstleden met een schone lei is be-
gonnen.

De vraag is natuurlijk of deze regeling ook 
daadwerkelijk het rendement zal verhogen. 
Denk je als student de eerste of tweede po-
ging na over de regeling? Denk je als je niet 

zeker weet of je het gaat halen 
dat je je beter uit kunt schrijven, 
of ga je de eerste twee keer toch 
gewoon op hoop van zegen? 
En de derde keer? 

De regeling zal, zoals in het On-
derwijs en Examen Reglement 
(OER) beschreven is, studen-
ten bewuster maken van hun 
studieaanpak, die tot ernstige 

studievertraging kan leiden. Hier 
wordt niet gesproken over het studierende-
ment, hoewel dit wel de reden is voor het  
instellen van deze regeling. 

Op dit moment is de regeling nog niet bin-
dend, dat wil zeggen dat als je met je stu-
dieadviseur gaat praten, je zeker het tenta-
men mag maken. Het is duidelijk dat onze 
faculteit dit nog zo wil houden, net zoals 
ons studieadvies niet bindend is. Maar 
deze regeling is wel een stap in de richting 
van een bindend advies…

Groetjes Nieke

P.S. Bindend studieadvies? Bindend ad-
vies? Hoe kun je een advies geven en ver-
volgens vinden dat iemand zich eraan moet 
houden? <blijf je verbazen>

OC OK!
Nieke Aerts
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GEWIS bestuur 2006/2007

Een nieuw collegejaar, een nieuw bestuur. Op de komende pagina’s stelt het 
nieuwe bestuur zich aan je voor...

Robert Leeuwestein
Voorzitter

Een aantal pagina’s terug 
heb ik mij uitgeleefd door 

wat te vertellen over het eer-
stejaarsweekend. Dit stukje 
zal daar echter niet over 
gaan. Ik ga namelijk jullie 
wat vertellen over mezelf.

Op 9 november 1984 ben ik ge-
boren in Dordrecht. Niet dat ik 
daar nog iets over weet, het is 
mij gewoon verteld. Zeer kort daarna ben 
ik verhuisd met mijn ouders en zus naar 
Heeze, wat zo’n vijftien kilometer van Eind-
hoven vandaan ligt. Daar begonnen mijn 
hersenen een beetje te werken en besloot 
ik iets sportiefs te doen, namelijk tennis. 
Het heeft vervolgens vijf jaar geduurd voor-
dat ik er achter kwam dat daar dus niks 
aan was. Gelukkig dachten mijn hersenen 
dat iets muzikaals ook leuk was. Dit re-
sulteerde in het regelmatig spelen van de 
akoestische gitaar. Later werd de akoesti-
sche gitaar vervangen door de elektrische 
en dat speel ik op dit moment nog steeds. 
Een aantal GEWIS-leden hebben een band 
opgericht genaamd GERUIS en je raadt het 
al, daarin speel ik gitaar.

Wat ik trouwens ook heel lang heb gedaan 
is hockey. In mijn jeugd redelijk fanatiek, 
later alleen voor de lol en de derde helft. 
Helaas voor de hockeyclub heeft GEWIS 
mij weggetrokken uit Heeze en daardoor 
was ik genoodzaakt om te stoppen met hoc-
key. Niet dat ik dat zo erg vind, GEWIS is 
namelijk veel gezelliger.

Waarom ik voor informatica heb gekozen is 
vrij simpel. Op de middelbare school was 

ik erg rampzalig in talen, nu nog 
steeds trouwens. Ik presteerde 
het om voor Frans en Duits al-
lebei een onvoldoende te halen 
voor mijn eindexamen. Sterker 
nog, ik haalde voor Frans en 
Duits het laagste cijfer van heel 
VWO in dat jaar op die school. 
Wat ik wel kon was wiskunde 
en ik vond het eigenlijk nog leuk 
ook. Wat ik niet wilde was puur 

wiskunde studeren. Ik vond mijn tijd ver-
doen achter een computer erg leuk en toen 
was mijn beslissing snel gemaakt.

Waarom ik voor Eindhoven heb gekozen is 
nog simpeler. Ooit is mij in college verteld, 
toen ik er wel een keer was en niet lag te 
slapen, dat een goede informaticus lui is. 
Waar je erg moe van wordt is reizen dus 
wat deed ik? Ik ging naar de stad die het 
dichtst bij was. Zie je wel, toen liep ik al 
voor op college. Waar ik dan in die tijd niet 
opkwam is om gewoon op kamers te gaan 
maar dat is weer een ander verhaal.

Waarom ik er voor gekozen heb om in het 
bestuur van GEWIS te gaan en waarom ik 
voor de functie voorzitter heb gekozen, is 
niet zo simpel uit te leggen. Laten we het 
erop houden dat dit een heleboel redenen 
had. Als je wilt weten wat één of meerdere 
van die redenen zijn, kom dan een keer 
langs bij GEWIS. Natuurlijk is dit maar één 
reden om bij GEWIS te komen, maar net 
zoals bij mijn keuze zijn er heel veel rede-
nen en aan jou om daar achter te komen!
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Ivo van der Linden

Secretaris

Lieve lezer. Dit jaar ben ik, 
Ivo van der Linden, secre-

taris van GEWIS. Onder mijn 
taken vallen onder andere 
het platspammen van GEWIS-
leden (via de mailinglijsten 
van GEWIS), het zoeken van 
personen aan wie ik nu weer 
binnengekomen e-mail kan 
doorsturen (zodat ik het niet 
zelf hoef af te handelen), het 
wegstoppen van binnengekomen post 
in een map en het vervormen van uit-
spraken van de andere bestuursleden 
in notulen.

Op 17 juli 1985, in het altijd groene Wage-
ningen, ben ik geboren. Na drie jaar ben ik 
verhuisd naar Schaijk, waar ik op de basis-
school heb gezeten. Middelbare school heb 
ik braaf in 6 jaar afgerond op Gymnasium 
Bernrode, te Heeswijk-Dinther. Ergens in 
de vierde of vijfde klas wezen mijn ouders 
erop dat als ik nog langer achter de compu-
ter wilde zitten dan ik al deed, ik misschien 
maar Informatica moest gaan studeren. Zo 
geschiedde het, waardoor ik sinds 2003 een 
poging doe tot het studeren van Technische 
Informatica, hier op de TU/e.

In tegenstelling tot andere leden van het be-
stuur, is bij mij het kwartje pas vrij laat ge-
vallen. De eerste twee jaar van mijn studie 
heb ik namelijk braaf heen en weer gereisd 
tussen Schaijk en Eindhoven. Pas aan het 
begin van het derde jaar realiseerde ik mij 
dat ik nodig op kamers moest gaan wonen. 
In Eindhoven wonen bevalt mij tot nu toe 
uitstekend en soms vraag ik me af of ik niet 
eerder op kamers had moeten gaan wonen, 

maar dan herinner ik mijzelf er 
weer aan dat ik dan waarschijn-
lijk nog minder studiepunten ge-
had zou hebben dan ik nu heb.

Na in de terminal van post-
greSQL ingetyped te hebben “se-
lect * from besluit where inhoud 
like ‘%Ivo van der Linden%’;” 
kom ik tot de conclusie dat ik 
in april 2005 mijn carrière bij 

GEWIS ben begonnen in de Supremum-
commissie, waar ik ervoor zorg dat andere 
mensen stukjes schrijven voor dit mooie 
blad. In februari 2006 heb ik mij bij de 
Borrelruimte Ontwerp Commissie gevoegd 
waar ik vooral mijn mening (over verfkleur-
tjes) probeer door te drukken. Tot slot zit ik 
sinds juni 2006 in de Web Commissie, om 
mijzelf ertoe te dwingen eindelijk eens een 
keer PHP te leren/gebruiken.

Naast mijn activiteiten bij GEWIS, zit ik 
ook nog in de OpleidingsCommissie Infor-
matica en de FaculteitsRaad. Uiteraard be-
zoek ik ook de bijeenkomsten van de Stu-
dentenRaad, zodat ik ook nog op de hoogte 
ben wat er op de rest van de faculteit loopt. 
Ten slotte kan ik nog opmerken dat ik op 
moment van schrijven voor de tweede keer 
studentassistent bij Programmarealisatie 
1 ben, waar ik eerstejaars informatica leer 
nette regels code te kloppen en hen gena-
deloos afstraf voor bijvoorbeeld een enkele 
spatie of wit-regel te weinig.

Knuffels,

Ivo van der Linden
Secretaris 06/07
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Lydia van Well

Penningmeester

Alweer zo`n 21 jaar ge-
leden kwam dit kleine 

meisje ter wereld. Hoi lieve 
GEWIS`ers, ik ben Lydia van 
Well en ben dit jaar penning-
meester van het bestuur. Jul-
lie zullen mij nog veel zien 
tijdens de boekenverkoop. 
Maar eerst ga ik jullie iets 
over mijzelf vertellen.

21 jaar geleden ben ik geboren in een zie-
kenhuis te Delft. Na een jaar in Rijswijk 
te hebben gewoond ben ik verhuisd naar 
het mooie Brabantse plaatsje Schijndel. 
Hier heb ik de basisschool goed doorlopen 
en al snel was ik klaar voor de middelbare 
school. Met veel vrienden en vriendinnen 
had ik het zo gezellig dat ik besloot er ge-
woon 7 jaar over te doen.

Maar na die tijd had ik wel genoeg gezien 
van de middelbare school. Ik besloot te 
gaan studeren. En niet zomaar. Maar in 
Eindhoven en dan ook nog Technische In-
formatica. Het reizen stond me niet zo aan 
en ik ben dan ook maar meteen op kamers 
gegaan. Hier heb ik het nog steeds goed 
naar mijn zin. Ik woon nu samen met Nieke 
van het bestuur in een appartementje. Wat 
me heel goed bevalt. 

Sinds het begin van mijn stu-
dententijd ben ik al actief bij GE-
WIS. Zo heb ik eerstejaarscom-
missie gedaan en ben ik nu voor 
het 2e jaar voorzitter van de AC. 
Maar dat is niet alles. Na mijn 
eigen intro was ik zo enthousi-
ast dat ik besloot om introcom-
missie 2005 te gaan doen. En 
zo een net zo gave intro neer te 

zetten als dat ik zelf heb gehad. Dit jaar 
hoop ik samen met de rest van de lustrum-
commissie, waar ik secretaris van ben, een 
heel gaaf lustrum voor jullie te organise-
ren. Naast die commissies ben ik ook nog 
lid van dispuut B.O.O.M. Hier heb ik het 
samen met mijn vrienden altijd ontzettend 
naar mijn zin. 

Naast al die commissies en een dispuut heb 
ik ook nog tijd voor hobby’s. In de zomer 
ben ik namelijk veel in de bergen te vinden. 
Ook de rest van het jaar vind ik leuk om in 
de bergen, dan wel de Ardennen, te gaan 
klimmen. Zo ben ik lid van de ESAC en 
daar beleef ik dan ook leuke avonturen.
Ik hoop dat jullie me nu een beetje ken-
nen. Maar wil je meer weten dan kun je dat 
altijd vragen. Ik ben vaak op de borrel te 
vinden. Tot dan!

Sven bego
Vice-voorzitter

Lieve lezer, als volgende is 
het mijn beurt om me even 

voor te stellen als vice-voor-
zitter van het huidige bestuur. 
De belangrijkste taken van 
mijn functie, zoals de voorzit-
ter vervangen, de relaties on-
derhouden met medewerkers, 
het beheer van het fotoarchief 
en aanspreekpersoon zijn 
voor commissies, zijn voor de 
meeste van jullie wel bekend. Daarom 

zal ik nu proberen een beeld 
te geven van de lange reis die 
ik in mijn leven heb afgelegd 
om uiteindelijk uit te komen 
bij de leukste functie binnen 
het bestuur van GEWIS.

In het zonnige zuiden van ons 
mooie kikkerlandje werd zo een 
21 jaar geleden een jongen gebo-
ren, genaamd Sven. Op het mo-

ment dat hij geboren werd, was nog niet 
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bekend dat hij later een rol zou gaan spelen 
in het 25e bestuur van GEWIS. Het lot had 
namelijk bepaald, dat hij de functie van 
vice-voorzitter op zich zou nemen.

 Maar voor het zover was, ging hij eerst op-
groeien in dat zelfde zonnige zuiden in een 
plaatsje genaamd Ubachsberg, dat vlakbij 
Heerlen ligt. In die beginjaren van zijn le-
ven, kreeg hij vele hobbies. Veel van deze 
hobbies zijn ook weer verdwenen, maar een 
van zijn grootste, namelijk het spelen van 
leuke en verslavende games, is nog altijd 
gebleven. Daarnaast is hij bij een drum-
band gegaan waar hij ondertussen alweer 
12,5 jaar lid van is. In die jaren heeft hij 
meegedaan aan vele festivals en twee maal 
deelgenomen aan een concours.

Toen hij 12 jaren oud was en zijn basis-
school had afgerond, ging hij naar de mid-
delbare school in Heerlen. Na zes leerzame 
jaren behaalde Sven uiteindelijk zonder al 
te veel moeite zijn doel, namelijk het ont-
vangen van zijn VWO diploma. Het studen-
tenleven riep hem.

De keuze daarna was simpel: hij zou naar 
Eindhoven gaan om daar verder te stude-
ren. Welke studie was nog even een pro-

bleem voor hem, maar na enige tijd zich te 
hebben georiënteerd, besloot hij toch voor 
Technische Informatica te gaan. Na een 
bruisende start van het jaar besloot hij de 
Eerstejaarscommissie in te gaan. Het or-
ganiseren van activiteiten beviel hem zo 
goed, dat hij in het tweede jaar lid werd van 
de Activiteitencommissie waar hij op dit 
moment nog steeds actief in is. Het leven 
binnen GEWIS begon Sven steeds meer te 
bevallen. Hij besloot daarom om datzelfde 
jaar nog de Introcommissie in te gaan, 
waarvan hijzelf en vijf andere leden later 
zouden besluiten om het dispuut B.O.O.M. 
te gaan oprichten. 

Maar ook dít bleek niet genoeg om zijn hon-
ger naar actief zijn binnen GEWIS te stillen. 
De keuze die hij toen maakte, is voor ve-
len bekend: hij besloot zich verkiesbaar te 
stellen om een functie binnen het bestuur 
van GEWIS te bekleden. Natuurlijk was het 
niet moeilijk voor hem om te beslissen wel-
ke functie hij wilde. Hij koos dus ook voor 
de leukste functie, die van vice-voorzitter. 
Zoals het lot al had bepaald, werd hij in-
gestemd en kon hij beginnen aan een jaar 
waarin hij veel ervaring zou opdoen en dat 
hij waarschijnlijk nooit meer zou vergeten.

Remko Bijsmans
PR-functionaris

Hey lieve GEWIS’ers, het 
wordt tijd dat ik maar 

eens aan mijn stukje ga be-
ginnen om mij aan jullie voor 
te stellen. Mijn naam is Rem-
ko Bijsmans en ik ben dit jaar 
de PR-functionaris van het be-
stuur. Dit is natuurlijk gewoon 
de mooiste functie binnen het 
bestuur en ik doe heus nog 
wel wat meer dan alleen maar 
koffie drinken (en af en toe 
zetten).

Zo’n 21 jaar geleden ben ik geboren in het 
ziekenhuis van Heerlen helemaal in het 
zuiden van het land (ja, alweer zo’n Limbo). 

Na wat rond verhuisd te zijn van 
Welten naar Heerlen ben ik uit-
eindelijk in Voerendaal beland 
waar ik mijn basisschool en la-
ter ook mijn middelbare school 
heb doorlopen. Op mijn middel-
bare school kwam ik al snel op 
het idee om technische informa-
tica te gaan studeren en waar 
kan je dat nou beter doen dan in 
Eindhoven. 

Vanaf het begin van mijn studie ben ik 
meteen op kamers gegaan wat mij heel erg 
goed is bevallen. Natuurlijk vond ik GEWIS 
meteen een gezellige vereniging en besloot 
ik maar eens wat commissiewerk te probe-
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ren in de vorm van de EJC. Dit is mij zeer 
goed bevallen waarna ik aan het einde van 
het jaar in de BAC (de mooiste commissie 
van GEWIS) ben gegaan. Verder ben ik ook 
nog lid van de SymCo07, de commissie die 
bezig is om voor jullie een symposium te or-
ganiseren ter  ere van ons 25-jarig bestaan. 
Verder ben ik ook lid van de Supremum-
redactie, de commissie die dit mooie blad 
voor jullie maakt. Aangezien de intro mij zo 
goed was bevallen leek het mij wel leuk om 
er zelf ook een keer een te organiseren. Tij-
dens het organiseren van de intro is er een 
hechte groep ontstaan waaruit uiteindelijk 
dispuut B.O.O.M is ontstaaan.

Naast al deze taken bij GEWIS doe ik na-
tuurlijk ook nog andere dingen. Een van 
mijn grootste hobbies is mijn sport: Vol-
leybal. Ik ben al meer dan 10 jaar bezig 
met volleybal en ik kan er geen genoeg van 
krijgen. Toen ik in Eindhoven ging stude-
ren ben ik natuurlijk mee gaan trainen bij 
Hajraa (de studenten volleybal vereniging 
van Eindhoven) en inmiddels ben ik daar 
ook lid van. Ook hier ben ik wel vaker aan 
de bar te vinden. Ik denk dat dit wel even 
genoeg over mij is. Als je nog meer wilt we-
ten dan kunnen we dat natuurlijk altijd op 
de borrel bespreken onder het genot van 
een biertje.

Hallo allemaal, mijn naam 
is Nieke Aerts en ik ben 

dit collegejaar onderwijs-
commissaris van GEWIS. In 
dit stukje zal ik mijzelf even 
voorstellen, elders in de su-
premum vind je ook het stuk-
je OC OK!

Ik ben geboren in het kleine 
dorpje Riel, vlakbij Tilburg. Na de 
basisschool te hebben afgerond 
ben ik in Tilburg naar de middelbare school 
gegaan. 
Dat ik in Eindhoven ben gaan studeren is 
een logisch gevolg van langsgaan bij de an-
dere technische universiteiten. (Behoeft dit 
verdere uitleg?) Wat ik ging studeren is lan-
ger onduidelijk geweest, maar wiskunde is 
natuurlijk de allerbeste studie, dus ik kon 
niet anders dan me daarvoor inschrijven.

Al snel ontdekte ik het geweldige studen-
tenleven naast mijn studie, in mijn eerste 

Nieke Aerts
Onderwijs commissaris

en tweede jaar was ik actief bij 
de studentenschaatsvereniging 
Isis. Hier heb ik wat commissies 
en ook bestuur gedaan. Ook bij 
GEWIS en de faculteit werd ik 
wat actiever. Ik ben inmiddels lid 
van de studentenraad, de OCW 
en de faculteitsraad. Bij GEWIS 
ben ik lid van GEZWAM en de 
jaarboekcommissie 05/06 (in-
middels is het echt al naar de 

drukker!). Verder ben ik ook een 
actief hockeysletje (ja, die met de heeeele 
mooie roze polo’s!!)

Bij mij kun je dit jaar terecht met proble-
men over het onderwijs, ook zal ik het ten-
tamenarchief op de GEWIS-site bijhouden. 
In iedere supremum zul je van mij een 
stukje vinden over het onderwijs en aange-
zien ik die ook nog vandaag moet afmaken 
ga ik daar nu aan beginnen!
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De aansluiting

F.J.L. Martens

De overstap van VWO naar 
WO is voor de meeste eer-

stejaars bij de technische op-
leidingen een problematische 
overgang. Nog niet zo lang ge-
leden werd zo’n standpunt als 
politiek incorrect en sfeerbe-
dervend gezien. 

Maar nu is er een omslag en zelfs 
in Den Haag vindt men dat er 
iets aan de kloof tussen VWO en WO moet 
worden gedaan. Het is natuurlijk pech voor 
de huidige overstappers. Je moet maar zo 
denken: van een kudde gnoes die een rivier 
vol krokodillen oversteekt, haalt toch een 
deel de overkant. Het wachten is op een 
uitzending van “Rondom Tien” met aan-
sluitingsslachtoffers, tussen al die andere 
programma’s over mensen, die op een of 
andere manier zijn komen klem te zitten. 

Wat ging er mis? Dat is een vraag die niet 
gesteld mag worden omdat een probleem 
niet wordt opgelost door er het verleden bij 
te slepen. Positief denken is het devies. De 
vraag is moeilijk te beantwoorden. Allerlei 
verschijnselen hebben meegespeeld. Laat 
ik mij tot de wiskunde beperken. Bijvoor-
beeld, de invoering van het embryomodel, 
de basisvorming uitbouwen via HAVO-stof 
naar VWO-stof, van visje via varken naar 
mens dus, heeft het onderwijs minder ef-
ficiënt gemaakt. 

De invoering van het realistische onderwijs 
met contexten en realistische berekenin-
gen beneemt het zicht op de elegantie en 
de structuur van de wiskunde. De huidige 
leerling moet zien hoe de wiskunde in de 
dagelijkse praktijk wordt gebruikt en waar 
de wiskunde voor nodig is. Iedereen krijgt 
kansrekening en statistiek zodat niemand 
zich meer voor de gek hoeft te laten hou-
den. De wildgroei in spelshows, loterijen en 
casino’s laat zien dat er veel parels aan de 
zwijnen worden uitgedeeld. 

Op zich hebben de ideeën die tot 
deze veranderingen hebben ge-
leid sympathieke kanten, maar 
het totaal aan veranderingen 
ligt nu zwaar op de maag. Veel 
veranderingen in het VWO zijn 
onderbouwd met politieke op-
vattingen of zelfs wetenschap-
pelijke theorieën. Afgezien daar-
van, veranderen doet mensen 

goed, want dan blijven ze scherp en daar 
heeft iedereen baat bij. Niet zeuren en ver-
anderen dus!  

Gaat het weer goed komen? Ook dit is een 
lastige vraag. Laat ik mij maar weer tot de 
wiskunde beperken. Op het moment is het 
iedereen wel duidelijk dat  de vaardigheid 
in het rekenen en het manipuleren van 
formules op het vwo te weinig ontwikkeld 
wordt en het gebruik van de grafische re-
kenmachine contraproductief werkt. Dat is 
in ieder geval winst en waarschijnlijk zal er 
in de toekomst meer aandacht aan de vaar-
digheden  worden besteed. In Den Haag cir-
culeren plannen om de rol van het centrale 
examen terug te brengen en de schoolexa-
mens een grotere rol te laten spelen. Dat 
zal de herkenbaarheid van vakken niet ver-
groten en kan vakken ondermijnen. 

In West-Europa ligt het percentage VWO-
leerlingen dat een exacte universitaire stu-
die kiest nergens zo laag als in Nederland. 
Zou dat iets te maken kunnen hebben met 
de veranderingen in het VWO?   Godzijdank 
hoeven retorische vragen niet beantwoord 
te worden.

FJL Martens
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Intro 2006

Tom Nijhuis

Maandag
“Maandag 12.00: Lunch te Audi-
torium”
Auditorium. Dat klinkt bekend 
van enkele voorlichtingsdagen. 
Bovendien staat de term groot 
genoeg op de gevel om het in één 
keer te kunnen vinden. Na een 
snelle lunch en een enigszins 
hakkelend praatje van de rector 
magnificus word ik via een bord-
je dat boven de mensenmassa uitsteekt 
naar mijn eigen studie gewezen, ik maak 
voor het eerst kennis met de introcommis-
sie en mijn toekomstige jaargenoten.

Slechts even later ontmoette ik mijn introp-
appa en mamma: Yves en Jean-Marc. Mij 
werd door de laatste verzekerd dat het op 
technische studies vaak voorkomt dat je óf 
twee intropappa’s hebt, óf een geslachtsge-
stoorde intromamma. De dag werd voort-
gezet met het leren kennen van elkaar en 
van de verschillende commissies dan wel 
disputen (red.: van GEWIS) doormiddel van 
enkele spelletjes. In de herinnering blijven 
natuurlijk het weergaloze fris-bierspel en 
het keyboardslingeren, “dat gaver is dan 
kogelslingeren, omdat er meer kapot gaat” 
aldus Ivo. En bij die opmerking sluit ik me 
aan.

Na een regenachtig diner op één 
van de terrasjes van de Bunker 
eindigt de eerste dag met een 
concert van GERUIS in café de 
Stunt, ondertussen ben ik over-
donderd door de bierprijs.

Dinsdag
Dinsdag vroeg uit bed voor een 
ontbijt gevolgd door een “Facul-

teitsprogramma en instantietocht”. Mijn 
god, was ik maar blijven liggen… Gelukkig 
herkenden mijn intro-ouders de ervaring en 
wisten ze ons ervan te verzekeren dat het ‘s 
avonds wel weer gezellig worden zou.

Ik hield ze aan die afspraak, en die werd 
dus ook keurig ingelost tijdens de GE-
WIS-barbecue, een ervaring waar enkele 
bevriende leden van andere studies erg ja-
loers op waren omdat zij wéér te weinig te 
eten hadden gekregen bij de Bunker. Het 
programma werd afgesloten met een pro-
pagandistisch wervingspraatje van de grote 
studieverenigingen in het Auditorium. Ui-
teraard ’s avonds weer bier drinken in de 
kroegjes van Stratum, nog steeds dolgeluk-
kig over de duurzaamheid van een biljet 
van €10.

Woensdag
“Woensdag 8:30 Ontbijt, 
sporttoernooi” Sorry, half 
négen?! Sporten?!?
We krijgen aldus flink van 
katoen op de stormbaan en 
we falen ons te bewijzen tij-
dens een potje voetbal tegen 
fanatieke BMT’ers.

De dag vervolgt zich in de 
bunker waar we vermaakt 
worden met enkele spelletjes 
van de studentenverenigin-
gen. In de herinnering blij-
ven de verschillende intro-
ouders die zich, erg sportief, 
door ons met scheerschuim 
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Vrijdag
Het laatste programmapunt is de cantus 
op vrijdagmiddag. Onder leiding van een 
slecht te verstaan praesidium, valt er wat 
te zingen en te drinken. Ter afsluiting van 
de cantus was er een brandweerslang gere-
geld waar je je af kon spoelen mocht er bier 
op je gemorst zijn.

Dat was mijn versie van de introductie-
week. Ik heb me erg vermaakt en bedank 
daarvoor Yves, Jean-Marc, mijn groepsle-
den en alle anderen die er iets in betekend 
hebben.

laten bekogelen. Na een authentieke stu-
dentenmaaltijd in de flat van Yves wordt de 
avond besloten met de beroemde kroegen-
tocht.

Donderdag
Op donderdag is er aandacht voor het aan-
bod van cultuur dat Eindhoven heeft. We 
beginnen de dag met een workshop in het 
plaatselijke muziekcentrum waar een en-
thousiaste muziekdocent ons laat zien hoe 
eenvoudig het is om in korte tijd muziekan-
ten samen te brengen tot een band. Verder 
brengen we bezoek aan enkele muziekver-
enigingen en Footloose, de dansvereniging. 
Bij gebrek aan dames leren ze me de cha-
cha-cha dansen als een vrouw, ook dat zal 
wel weer iets te maken hebben met de tech-
nische aard van de studies.

’s Avonds kunnen we met bonnetjes te-
recht bij een zeker restaurantje in de stad. 
De avond begint met een concert van Band 
Zonder Banaan, en eindigt niet meer. Op 
donderdag is het namelijk ‘verplicht’ door-
trekken, wat zoveel wil zeggen als dat vrij-
dagochtend alle introkids actief wakker 
gehouden moeten worden met een water-
pistool. Een enkeling weet de dans te ont-
springen en valt op de wc in slaap.
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Kunt je beginnen met jezelf voor te stel-
len?
Ok. Mijn naam is Jeen Broekstra. Ik ben in 
november 2005 hier aangesteld als docent, 
part-time. Ik ben nu bijna 31.

Dus bijna een jaar?
Ja, god, is het al bijna een jaar?
Ik zit in de groep Architectuur van Informa-
tiesystemen (AIS). Mijn onderzoek houdt 
zich voornamelijk bezig met semantic web 
technologie en kennissystemen.

Je voornaam, Jeen, hoor je niet zo vaak, 
klinkt Fries.
Ja, dat is een Friese naam. Ik ben zelf geen 
Fries, maar mijn vader wel. Dus vandaar. 
Ik ben opgegroeid in Middenmeer. Dat ligt 
helemaal in de kop van Noord-Holland. 
Daar wonen mijn ouders nu nog. Mijn moe-
der komt oorspronkelijk van IJmuiden.

Opleiding?
Basisschool in Middenmeer, eh... de Peppel 
heette die. Middelbare school in Alkmaar, 
dat was een flink eind weg. Drie kwartier 
met de bus.

Wanneer kwam je erachter dat je iets in 
de beta-richting wilde gaan doen?
Ehm, oh jee... In het begin van de middel-
bare school kreeg ik mijn eerste computer, 
een Atari 600 XL, een machine met 16kb 
geheugen. Maar ik had een geheugen-uit-
breiding tot 64kb, een grote box. Ook had 
ie een tape-recorder. Echt geweldig, daar 
heb ik BASIC op leren programmeren, dat 
was toen helemaal je van het. Dat was in 
de eerste of tweede klas denk ik. Toen ont-
stond mijn belangstelling voor computers. 
Pas in de vierde of vijfde klas ging ik se-
rieus nadenken waar ik mee verder wilde. 
Toen ben ik eens gaan rondkijken. Ik had 
oorspronkelijk ook belangstelling voor Ge-
schiedenis. Dus iets heel anders, maar dat 
werd me door iedereen afgeraden onder 

Interview
...met: Jeen Broekstra
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het motto “daar is geen droog brood in te 
verdienen”. Het alternatief wat ik had was 
dus iets met computers. Dat is uiteindelijk 
kunstmatige intelligentie aan de VU gewor-
den. Ik heb dus geen informatica gestu-
deerd.

Heb je nog dingen naast je studie ge-
daan?
Het equivalent van GEWIS aan de VU heet 
STORM, daar heb ik in een aantal commis-
sies gezeten. Onder andere in de redactie 
van het verenigingsblad, de Strotklep. Ik 
heb ook nog in de excursiecommissie ge-
zeten, die cultuur- en bedrijfsexcursies or-
ganiseerde. Ik heb daar ook nog een jaar in 
het bestuur van de vereniging gezeten, als 
vice-voorzitter.

Wat waren je taken als vice-voorzitter?
Naast het ‘bijzitten’ bij sommige commis-
sies, heb ik veel gedaan met sponsorcon-
tracten met bedrijven, de post externe con-
tacten. Dat was leuk.
Daarnaast was ik natuurlijk aangewezen 
om de taken van de voorzitter over te nemen 
als hij er niet was. Dat heb ik 1 keer moe-
ten doen, op een introductieweekend voor 
de eerstejaars, toen moest ik de eerstejaars 
toespreken. Gelukkig bleef het daarbij.

Dus de Strotklep-redactie, zelf veel stuk-
jes geschreven, of layouten?
Ik was meer van het andere mensen achter 
de vodden zitten dat ze hun stukjes op tijd 
inleverden. Zelf stukjes schrijven deed ik 
niet zoveel. Daarnaast heb ik me nog een 
beetje beziggehouden met layouten, een 
aantal van de kaften, onder andere.

Vind je jezelf creatief?
Mwoh. Ik kan aardig photoshoppen, maar 
om mezelf nou creatief te noemen... Ik heb 
een hele tijd websites bouwen als hobby ge-
had, eigenlijk nog steeds. Visualisatie vind 
ik wel belangrijk, maar het is niet iets waar 
ik me bij mijn werk mee bezig houdt. 
Ik werk dus half-tijds hier aan de TU en 
halftijds bij Aduna, in Amersfoort. Daar 
werk ik nu aan het systeem Sesame, dat is 
een database specifiek voor RDF.

Heb je, sinds je studie, altijd bij Aduna 
gewerkt?
Het ging eigenlijk zo. Ik ben in 98 begon-
nen met zoeken naar een afstudeerproject. 
Dat heb ik toen bij Aduna gedaan. Daarna 
was ik heel erg aan het twijfelen: zal ik bij 
dit bedrijf blijven? Ik vond het er heel leuk 
en ze boden me ook een baan aan; of wil ik 
door, promoveren?
Toen heeft Aduna aangeboden om beide te 
doen. Ideaal. Toen ben ik als gast-promo-
vendus aan de VU in 5 jaar gepromoveerd. 
Het onderzoek wat ik toen deed werd te-
gelijkertijd ook door Aduna gebruikt om 
software mee te bouwen. Dus dat was een 
ideale combinatie.

En toen ben je hierheen gekomen?
Professor Houben, die in mijn promotie-
commissie zat, heb ik verteld dat ik op zoek 
was naar een positie aan een universiteit. 
Vrij vlug na mijn promotie kreeg ik een 
half-tijdscontract hier. Dat is natuurlijk in 
goed overleg met Aduna gegaan. Er zijn na-
tuurlijk onderzoeksprojecten die voor zowel 
de TU als voor Aduna interessant zijn.

En lesgeven, dat doet je hier ook, bij-
voorbeeld Technologie van Informatie-
systemen.
Op het moment geef ik, samen met Hou-
ben, het vak webinformatiesystemen (WIS). 
Ook daar vertel ik voornamelijk over ken-
nissystemen en semantic web.

Wat vind je belangrijker, onderzoek doen 
of lesgeven?
Ongeveer de helft van mijn tijd hier besteed 
ik aan onderwijs (Universitair Docent). Ik 
vind het allebei heel belangrijk. Onderzoek 
doe ik natuurlijk graag. Ik vind het leuk om 
aan problemen te werken, daar oplossin-
gen voor te zoeken en daar over te schrij-
ven. Maar onderwijs vind ik ook leuk om 
te geven. Ik leer er bijna net zoveel van als 
de studenten, hoop ik. Het is zeker uitda-
gend.
Wat ik altijd hoop te bereiken is dat ik de 
studenten enthousiast krijg over het on-
derwerp waar ik mee bezig ben.
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Dus voor een kwart geef je onderwijs, een 
kwart onderzoek en voor de helft werk je 
bij Aduna. Dat klinkt gevarieerd.
Het heeft zijn voordelen. Je verveelt je niet 
snel. Het heeft als nadeel dat je soms in 
een spagaat staat. Als je half-tijd bij de ene 
werkgever werkt en half-tijds bij de ander 
dan verwachten ze allebei, onbewust, dat 
je voor hen voor 100% gaat.

Houd je naast je werk nog tijd over voor  
andere dingen, zoals sport en hobbies?
Een hobby die ik heb is het onderhouden 
van websites, bijvoorbeeld voor een band 
waar ik de website voor onderhoud. Een 
heavy metal band, My Dying Bride. Ik speel 
er niet zelf in. Ik luister graag naar muziek, 
maar ik speel zelf geen instrument.
Verder lees ik graag. Ik ben nooit een hele 
fanatieke sporter geweest, maar ik heb wel 
aan Judo en squash gedaan. In mijn stu-
dententijd heb ik veel aan klimmen gedaan. 
Dat vond ik heel tof om te doen.

En wintersport?
Schaatsen deed ik vroeger wel. Dat heb 
ik altijd wel leuk gevonden, maar skiën of 
snowboarden ligt mij niet echt. Ik heb ooit 
eens een keer in een indoorbaan geprobeerd 
te snowboarden, maar ik lag meer onderuit 
dan dat ik overeind stond. Misschien als ik 
eens een keer met een paar vrienden mee 
ga op wintersport en daar een cursus volg, 
dat ik het fantastisch vind, maar het is er 
nog niet van gekomen. Ik ga veel wandelen 
in de Ardennen. Zeilen vind ik leuk. Zo-
mers ben ik veel op het water te vinden, in 
Friesland.

Exotische locaties?
Voor mijn werk ga ik vrij regelmatig naar 
het buitenland. Soms plak ik daar dan een 
vakantie aan vast. Twee jaar terug ben ik 
naar Japan geweest. Dat was heel bijzon-
der. Ik vind het een fascinerend land. Het 
is zeker leuk om daar een keer geweest te 
zijn.

Ben je getrouwd? Heb je kinderen?
Wel getrouwd, geen kinderen. 5 weken 
geleden ben ik getrouwd. We zijn net ver-
huisd binnen Amersfoort. Na mijn studie 
ben ik daar gaan wonen omdat Aduna daar 
zit. Dat bevalt me heel goed, het is een leuk 

klein stadje. Het heeft een goed bewaard 
oud middeleeuws centrum, met pleintjes, 
kroegjes en terrasjes. Het ligt heel centraal 
in Nederland. Als ik full-time in Eindhoven 
zou werken, zou ik serieus gaan overwegen 
om iets dichterbij te gaan wonen, maar nu 
is het goed te doen.

Je bent dus net getrouwd, gefeliciteerd. 
Waar/wanneer/hoe heb je je vrouw ont-
moet?
Dat zal bijna 3 jaar geleden zijn. We hebben 
elkaar via het Internet leren kennen. Een 
aantal keer heen en weer geë-maild en toen 
een soort blind-date gehad. En dat beviel. 
We zijn vrij snel samen gaan wonen. Zij is 
Belgische, dus als we elkaar wilden  zien 
was dat een hele operatie. Dat was zij op 
een gegeven moment zat en zei ze: ”Ik kom 
bij jou wonen”. Daar had ik weinig over te 
vertellen eigenlijk <lacht>. We wonen nu 
een dikke twee jaar samen.

Dus ze spreekt ook Frans?
Ja, beter dan ik in ieder geval. Ik kan het 
niet echt beoordelen, want ik spreek geen 
woord Frans.

Talen waren vroeger niet je favoriete 
vak?
Nou ik was er op zich niet slecht in, maar 
mijn belangstelling ging meer uit naar wis-
kunde/natuurkunde/scheikunde.
Maar Engels spreek ik wel. Onderzoek is 
tegenwoordig bijna allemaal internationaal. 
Dus als je een beetje wilt samenwerken met 
collega’s over de grens, is het erg praktisch 
om goed Engels te kunnen.

Je zei dat je graag leest. Heb je een fa-
voriet boek?
Ik heb niet één favoriet boek. Ik lees eigen-
lijk alles wat los en vast zit. Veel Engels.  
Fantasy. Oh god, ik krijg echt een nerd-re-
putatie zo. In de trein van Amersfoort naar 
Eindhoven heb ik de tijd om te lezen.

Hier in Eindhoven hoef je niet zo bang 
te zijn voor een nerd-reputatie. Vind je 
het vervelend om aangeduid te worden 
als nerd?
Het is een akelig woord voor iets waar je je 
eigenlijk helemaal niet voor hoeft te scha-
men. Goed zijn in bèta-wetenschappen en  
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belangstelling hebben, vind ik geen nega-
tieve kwalificaties. Volgens mij betekent 
het alleen maar dat je ergens goed in bent. 
Het enige negatieve aspect wat eraan ge-
koppeld wordt, is dat je slecht bent in so-
ciale omgang. Van mezelf denk ik dat dat 
wel mee valt.

TV?
Ik lees liever een boek, maar kijk wel TV 
hoor. Nieuws. Sport kijk ik hoogstzelden. 
Vroeger heb ik wel veel Formule 1 gekeken. 
Ik heb eigenlijk niks met auto’s, ik heb niet 
eens een auto.
Snooker, daar kijk ik ook wel eens naar. Ik 
weet niet of je dat een sport mag noemen. 
In mijn middelbareschooltijd heb ik het 
wel eens gedaan. Wat ik toen geleerd heb 
is dat het vooral heel heel heel erg moeilijk 
is. Science-fiction, bijvoorbeeld Star Trek, 
heb ik vroeger wel gevolgd. The Next Gene-
ration, Voyager. Ik denk dat ik alle afleve-
ringen wel gezien heb. Mijn vorige vriendin 
was nogal een Trekkie, die ging zelfs naar 
conferenties en zo en dan werd ik wel eens 
meegesleept.

Je onderhoudt dus een site voor een 
heavy metal band. Is dat jouw type mu-
ziek?
Ja. Ik hoop wel te kunnen zeggen dat ik 
een redelijk brede muzieksmaak heb. Ik 
luister niet alleen maar naar dat soort mu-
ziek hoor. Maar ja, My Dying Bride is wel 
één van mijn favoriete bands, ze spelen zo-

genaamde Doom-metal. Vrij trage, zware, 
droevige muziek.
Iets waar ik niet tegen kan is alles wat met 
R&B, hiphop en dergelijke te maken heeft. 
Daar krijg ik overal jeuk van, dat is niet 
mijn ding. Samen met mijn vrouw ga ik ook 
veel naar concerten en festivals. Zij is niet 
zo van de metal-muziek. maar ze vind het 
wel leuk om mee te gaan naar een concert 
of een festival.

Hoe denken studenten over jou?
Daar heb ik geen idee van. Op slechte da-
gen denk ik dat ze denken: “Wie is die ei-
kel?”. Op goede dagen hoop ik de indruk te 
kunnen wekken van iemand die enthousi-
ast is over het vak waar hij mee bezig is. 
Ik hoop ook te kunnen overbrengen dat ik 
benaderbaar ben. 

Hoe ziet jouw toekomst eruit? Hoe zie 
jezelf over 10 jaar? Hoeveel kinderen 
heb je dan?
Of ik dan kinderen heb, weet ik niet. Daar 
moeten we nog eens goed over nadenken. 
Professioneel zie ik mijzelf over 10 jaar nog 
in dit vakgebied, aan deze universiteit of 
een andere. Ik ben er voorlopig nog niet op 
mijn vakgebied uitgekeken.
Ik weet niet of het nog 10 jaar volhoudt 
om tweemaal half-tijd te werken. Ook al is 
het heel leuk om te doen, het is wel relatief 
zwaar. Uiteindelijk denk ik dat ik een keus 
zal moeten maken, maar voorlopig ben ik 
lekker bezig met de dingen die ik nu doe.
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Infima
... van docenten

Aart Blokhuis schrijft iets tijdens Lineaire en Bilineaire Algebra in rood op het bord:
“Now, you’re all girls here, so none of you is colourblind.”

Aart Blokhuis tijdens Lineaire en Bilineaire Algebra:
“So this is the improved stupid reasonig, which is really the clever reasoning.”

Michael Franssen in het receptieboek van Henny van Keulen: “Veel plezier met je vrij 
tijd.”

Georg Prokert (over een kapot bord in auditorium 14):
“Ik hoop dat het bord mij niet verplettert voordat ik het bewijs af heb, want dan wordt 
dat huiswerk.”
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In the spotlight
...met: Maartje van der Zalm

Ohjee, een pakkend stukje 
over mezelf voor de Su-

premum. De laatste keer dat 
ik een stukje moest schrijven 
was om mezelf voor te stellen 
als danscommissaris en toen 
had ik in vergelijking met de 
rest van mijn bestuursge-
nootjes ongeveer een bladzij-
de meer...mmm dus nu maar 
iets korter houden.

Ik studeer Scheikundige Technologie hier 
op de TU. Ik zou officieel in mijn 4e jaar 
zitten, maar vanwege mijn druk sociaal le-
ven loop ik een klein beetje achter. Ik zit 
ook sinds begin augustus in de 3e lustrum 
Senaat der STD Prometheus. Prometheus 
is een onafhankelijk Scheikundig Tech-
nologisch Dispuut dat zich voornamelijk 
bezig houdt met de promotie van chemie 
op middelbare scholen door het in elkaar 
zetten van dozen met speciale proefjes. Zo 
hebben we onlangs een chemieshowtje in 
elkaar gezet ter gelegenheid van de release 
van een nieuw Harry Potter boek. Hier voel 
ik me ook erg thuis en heb ik een tal van 
vrienden.

En nu wil ik dus graag lid worden van GE-
WIS en het GEWIS dispuut Half 5. Wel erg 
druk natuurlijk, maar ik kan niet zonder 
mijn sociaal leven. Ik heb veel vrienden 
bij Half 5 en ben me erg thuis gaan voelen 
daar. Ook ben ik tegenwoordig bijna altijd 
bij de Half 5 borrel, dat zouden meer men-
sen moeten doen.

Wat valt er nog meer te vertellen over mij 
behalve dat ik een erg actieve student ben 
die wonderbaarlijk genoeg tot nu toe haar 
verenigingsleven erg goed weet te combi-
neren met een studie? Dit komt denk ik 
doordat ik heel vaak te veel energie heb. 
Hoe laat ik ook ga slapen, ik sta bijna al-
tijd voor 10 uur weer naast mijn bed om 
naar colleges te gaan en andere dingen te 
doen. Nu moet ik ook wel eerlijk zeggen dat 
ik over het algemeen ‘s avonds als ik in bed 
plof ook wel meteen in slaap val. En in het 

weekend rust ik meestal uit. Ik 
heb het heel erg naar mijn zin 
zo!

Een stukje over mijn geschiede-
nis. Wat vroeger mijn hobby’s 
waren, wat voor opleiding ge-
daan, twijfel tussen het studeren 
van theoretische wiskunde in 
Nijmegen of Scheikundige Tech-
nologie in Eindhoven.

Ik dans al vanaf mijn 7de jaar. Ik ben be-
gonnen met jazzballet en toen ik 10 was 
over gestapt op streetdance. Toen ik naar 
de middelbare school ging ben ik geen gym-
nasium of atheneum gaan doen, maar ben 
ik naar de Musische afdeling op het Willem 
II college in Tilburg gegaan en ben aan de 
vooropleiding voor de toneelacademie be-
gonnen. Naast de normale vakken van de 
middelbare school hadden wij ook 4 uur 
extra toneel en op de woensdagen van 4 tot 
6 repetitie voor een jaarlijkse musical. Na 
drie jaar ben ik naar het VWO gegaan en 
heb besloten om daarnaast wel de voorop-
leiding voor de toneelacademie af te maken 
op het Willem II college. 

Toen moest ik bedenken wat ik verder wil-
de gaan studeren. Mijn docent van tekenen 
vond dat ik naar de kunstacademie moest, 
de docente van CKV2-drama vond dat ik 
naar de dansacademie moest, de docent 
van CKV1 vond dat ik in ieder geval niets 
technisch moest gaan doen. De docent 
van natuurkunde had tegen me gevraagd 
tijdens een les of natuurkunde in Utrecht 
niets voor me was en mijn wiskunde do-
cent was heel blij te horen dat ik naar de 
Nijmeegse wiskunde tweedaagse zou gaan. 
Toen ik daar vandaan kwam had ik zoiets 
van ja, dat wil ik studeren en mijn schei-
kunde docent liet me zelf mijn beslissingen 
nemen.

Dus toen moest ik gaan kiezen tussen 
Scheikundige Technologie en wiskunde. 
Ik was dus naar de Nijmeegse wiskunde 
tweedaagse gegaan en de studie leek me 
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zeer leuk. We kregen redelijk moeilijke stof, 
maar ik snapte het behoorlijk goed. Ik voel-
de me er echter niet echt thuis en dat vond 
ik ook heel erg belangrijk. Al in mijn derde 
jaar was ik voor scheikunde een keer op de 
TU/e geweest en ook dat beviel me toen, 
dus uiteindelijk ben ik een meeloop dag 
gaan doen bij Scheikundige Technologie en 
bij Technische Wiskunde

Uiteindelijk heb ik de week voor ik me moest 
in schrijven nog een heel lang gesprek ge-
had met mijn wiskunde docent. Hij zei dat 
ik de wiskunde vakken waarschijnlijk heel 
leuk zou gaan vinden, maar wiskunde niet 
alleen wiskunde is, en dat hij niet zeker 
wist of ik die vakken leuk zou vinden. Na 
nog heel veel getwijfel of ik wiskunde wel 
aan zou kunnen heb ik mijn wiskunde do-
cent moeten teleurstellen en heb ervoor 
gekozen om Scheikundige Technologie te 
gaan studeren.

Maar uiteindelijk merk ik wel dat schei-
kunde niet echt mijn volle interesse heeft, 
mijn volgende tentamenweek bestaat uit de 

volgende vakken gedeeltelijk vrijwillig (mi-
nor/ keuzen vakken/ herkansingen): elek-
tromagnetisme 2, mechanica 2, wiskunde 
4, numerieke methoden en algoritmen, 
statistiek 2 statgraphics, en dan eindelijk 
nog wat scheikunde, materiaalkunde B en 
grensvlak chemie.

En nu ben ik ondertussen ongeveer twee 
en een halfde-jaars...al hoe wel meer twee-
de jaars, maar gezien mijn activiteiten in 
het Footloose bestuur, Senaat van Pro-
metheus, een jaar ziekte (das te lang om 
over te praten, maar ben nu helemaal beter 
ongeveer) en nu ben ik bijzonder lid van 
GEWIS. Echt super leuk! Hopen dat Half 5 
mij nu ook als bijzonder lid wil accepteren. 
Ik voel me erg thuis bij deze mensen. De 
Borrel om Half 5, de bierprofessor, levend 
mijnen vegen, superhelden feest, EJC oos-
ters feest, de IVV casino nacht, op naar nog 
meer activiteiten!

Heel veel groetjes!!
Maartje van der Zalm
Bijzonder lid GEWIS
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Infima
Jan van Thiel: “Ja..., KUT I.V.V!”

Lydia krijgt een factuur voor de domeinnaam van de BAC. Verontwaardigd: “Hebben wij 
Barcommissie.nl dan?”

Gerard: “Ik heb net wat intelligents gezegd... Ik ben helemaal in de war!”

Ivo komt terug van het strikken van zijn stropdas op de gang:
Ivo: “Is mijn stropdas zo acceptabel?”
Sven: “Je stropdas wel, maar die knoop ziet er niet uit.”
Ivo: “Dat snap ik niet.”

Tijdens ‘kuscollege’ van Dieke van Ewijk:
Dieke: “Wie weet hoeveel spieren je nodig hebt om te zoenen?”
Rob Ritzen: “37!!”
Dieke (stomverbaasd): “Bijna goed, het zijn er 34.”

Bij de Popquiz.
Finbar: “Hoeveel punten kon je krijgen?”
Berry: “Dat weet Thijs want hij doet wiskunde!”

Remko in het bestuurshok: “Flash is geen programmeertaal, Flash is knutselen voor 
prutsers!”
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Zijn typerende geur,
Zijn voetstuk zo groot,
Zijn ontwapenende blik,
Henk is nu dood…
Met grote verslagenheid en droefenis hebben wij afscheid 
genomen van onze mascotte, onze steun en toeverlaat,

HENK
Vaandeldrager en Edelmoedige Beschermheer der BAC

Wij danken hem voor zijn immer vrolijke aanwezigheid 
achter de bar. Zonder hem zullen wij een moeilijke tijd 
tegemoet gaan. Henk stond altijd achter ons. Hij was het 
grote voorbeeld van de BAr Commissie.
  

 Bob 
 Jean-Marc
 JoeJoe
 Pieter
 Remko 
 Rob 
 Roel
 Sam
 Sjef
 Thijs
 Ton

Gelegenheid tot condoleren elke donderdag van 16.30u 
tot 19.00u in CremaTU/erium HG 8.79. 

Henk hield niet zo van de geur van bloemen.
Dit immens grote verlies is moeilijk te bevatten. 

Henk R.I.P.
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HENK
Ons medeleven gaat uit naar Stu-
dievereniging GEWIS, in het bij-
zonder de BAr Commissie. Vele 
droeve BAC-leden hebben wij 
reeds vervoerd. Veel sterkte.

Liften HG-Noordzijde

Jij sprak door mijn 
mond,

HENK
Ik zal je missen
 Sam

Ik kijk terug op een fijne 
tijd met jou bovenop mij,

Henkie
Ik ben koud zonder jou...

De Coca-Cola koelkast

Zonder jou heb ik zo wei-
nig te doen, Henk…

De afzuiging van HG8.79

Maatje van 
het zelfde 
merk, ik zal 
je missen…

De Grolsch-
koelkast

Henk is enne lollige vent...

Henk
Wir vermissen Sie..
 De Limurgers

Met veel respect voor zijn be-
sluit, maar met een leeg gevoel, 
blijven wij achter. 

Altijd stond hij achter de bar, 
uitkijkend over de GEWIS-
ruimte. Hij was een immer aan-
wezige rots in de branding. 

In hem verliezen we een boeg-
beeld, een icoon en een metge-
zel. We zullen je missen.

Henk
Het 25e Bestuur der S.V. GEWIS
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D’n Nis, wie is er nog niet GEWIS?

Tjeerd Maas

Er ligt een nieuw café/dance 
kroeg op Stratum. Nou ja, 

nieuw... Het etablissement 
is al een tijdje geopend. Het 
werd dus tijd om er eens een 
kijkje te nemen, want zoals 
jullie vast wel weten is de bor-
relruimte van GEWIS binnen-
kort niet meer en dus moes-
ten er verschillende kroegs 
bezocht worden om ideeën te 
kweken voor een nieuwe borrelruimte. 
Tenminste... dat was de afspraak...

Hier zou dus een stukje moeten staan over 
D’n Nis. Jammer genoeg is het er de laatste 
weken een beetje bij in geschoten... Ik ben 
er dus nog nooit binnen geweest, maar ik 
kan jullie van horen zeggen vertellen dat 
het een heerlijk foute kroeg is waar lekker 
gefeest kan worden. Als je informatie gaat 
zoeken op Google, vind je al gauw een paar 
foto’s van het interieur. Het ziet er allemaal 
heel strak uit: dansgericht, maar toch bar-
hangbaar. In D’n Nis wordt Bavaria ge-
schonken. Dus mensen als je niet van Ba-
varia, kansloze muziek en uit je dak gaan 
houdt, dan kun je het vergeten. Vanaf het 
terras zijn een aantal flatscreens te zien. 
Het is aan te raden om eens een keertje 
binnen te kijken, maar zoals ik al zei: ik 
ben er dus nog niet geweest.

Nou tot zover D’n Nis! Sorry... Waar ik 
echter wel veul meer over kan vertellen is 
natuurlijk de verhuizing van GEWIS. Dat 
leek mij namelijk ook niet ongeschikt voor 
een B&B. De nieuwe borrelruimte van GE-
WIS zal komen te liggen op vloer 10 van het 
hoofdgebouw en zal er vele malen mooier 
en groter uitzien dan onze huidige bor-
relruimte. Binnenkort is al de opening (9 
november red.), maar wat jullie natuurlijk 
meer boeit en waar deze rubriek dan ook 
eigenlijk over moet gaan, is hoe het er nu 
uit komt te zien.

Het begon allemaal toen dik anderhalf jaar 
geleden GEWIS een sponsorwestrijd won 
en geld kreeg om een nieuwe bar neer te 

zetten. Al snel werd er een en-
thousiaste commissie opgericht, 
die deze taak op zich nam. Niet 
wetende dat deze taak al snel 
zwaarder en groter zou worden 
dan ze ooit hadden kunnen den-
ken. Toen de faculteit  van het 
plan hoorde, werd er besloten 
dat GEWIS dan beter meteen 
naar het nieuwe onderkomen 
zou kunnen verhuizen. Zo wer-

den de taken uitgebreid en moest er door 
de commissie een nieuw GEWIS ontworpen 
worden. Maanden, lange vergaderingen, 
felle discussies gingen voorbij en eindelijk 
werd de 8 koppen tellende commissie het 
eens.

De 290 m2 tellende ruimte ging ingedeelt 
worden in bestuurshok, commissie/verga-
der ruimte, een BAC voorraadhok, een ser-
verhok, een balie voor de boekenverkoop en 
natuurlijk de borrelruimte met bar. Voordat 
het zover was moest er ook nog verbouwd 
worden en met de hulp van DHV, de facul-
teit, Stork, Jansen & Huybregts, INterio en 
natuurlijk een aantal actieve GEWIS’ers 
werd er maanden nagedacht en gebouwd 
aan de nieuwe ruimte.

De ruimte heeft een warme uitstraling en 
een sfeer gekregen. Er werd al gauw een 
idee geopperd om een kerstdiner in de 
ruimte te organiseren, maar voordat het 
zover is, moeten er nog een hoop puntjes 
op de ‘i’ gezet worden. Natuurlijk willen we 
alle leden en medewerkers van harte uit-
nodigen om 9 november de opening van 
de nieuwe GEWIS ruimte met ons te ko-
men vieren in HG 10.52 vanaf 15:30. Het 
zal een feestelijke gebeurtenis worden met 
optredens van onder andere GEWIS band 
GERUIS en Jan Willem Schellekens. Hier-
naast vind je de aankondigingsposter.

Ik hoop dat ik jullie nieuwsgierig heb ge-
maakt naar D’n Nis, maar vooral de nieuwe 
GEWIS ruimte. Benieuwd hoe beiden er 
uiteindelijk uit zien? Nou... Ik wel.

jaar

GEWIS











39.1

29

De kwaliteit van software 
kan op twee aspecten 

worden beoordeeld. De eer-
ste is functionele kwaliteit; 
doet de software wat het zou 
moeten doen. Om dit te be-
oordelen zijn er methodieken, 
tools en frameworks beschik-
baar. De andere component 
waarop software beoordeeld 
kan worden is structurele 
kwaliteit: is de software volgens de re-
gels ontworpen en geïmplementeerd. 

Ook voor het beoordelen van de structurele 
kwaliteit van software zijn tools beschik-
baar. Deze tools kunnen zowel waarschu-
wen voor verdachte statements alsook de 
onderlinge samenhang van verschillende 
classen en componenten in beeld brengen. 
Veelvoorkomende fouten op statement ni-
veau worden bugpatterns genoemd, fouten 
in de samenhang van een programma wor-
den anti patterns genoemd.

De eerste tool die gebruikt wordt om bug-
patterns op te sporen is de java compiler. 
De javacompiler is hier gelukkig redelijk 
streng in. Waar een c-compiler slechts 
waarschuwt voor niet geinitialiseerde va-
riabelen, keurt de java-compiler dit soort 
code gewoon af. Ook de verplichting om ex-
ceptions te moeten afhandelen is een plus-
punt. In een taal als C# is deze verplichting 
er niet, omdat dit volgens de ontwerper van 
C# productiever is. Voor beide standpun-
ten is wat te zeggen. Maar persoonlijk geef 
ik de voorkeur aan de gedwongen afhande-
ling van exceptions. Vanaf Java versie 1.5 
is het mogelijk de warnings van de compi-
ler te laten zien door het toevoegen van de 
switch -Xlint.

Een meer gespecialiseerde tool die opzoek 
gaat naar bugpatterns is FindBugs. Een 
voorbeeld van een bugpattern is het cre-
eren van een nieuwe String met het 
statement new String(“foo”). In het on-
gunstigste geval levert deze constructie 
twee objecten op. FindBugs zoekt dit 

The Quality Code
Leo Blommers, software developer Finalist IT Group

soort constructies op en geeft 
aanwijzingen hoe deze te ver-
helpen zijn. De lijst met bug-
patterns die FindBugs opspoort 
is aanzienlijk. Het aantal false 
alarms overigens ook, alhoewel 
vol trots gemeld wordt dat dit 
onder de 50% blijft. De bezwa-
ren wegen echter niet op tegen 
de voordelen. Het sporadisch 
gebruiken tijdens een project, of 

meer geregeld via een ANT task, helpt om 
mogelijke fouten op te sporen en zo betere 
code te krijgen.

Ook om de structuur van een programma 
als geheel te bekijken zijn er tools beschik-
baar. Een van die tools is Structural Ana-
lysis for Java (SA4J). Deze tool maakt de 
onderlinge samenhang van classes in een 
programma zichtbaar en gaat op zoek naar 
anti-patterns. Een voorbeeld van een anti-
pattern is een butterfly. Hiermee wordt een 
class bedoeld die bij een wijziging aan deze 
class gevolgen heeft voor heel veel andere 
classen.  Ook kan op eenvoudige wijze de 
impact van een wijziging in een bepaalde 
class op de rest van de applicatie worden 
bekeken. 

SA4J levert leuke plaatjes op. Helaas zal 
het bij het constateren van ernstige anti-
patterns te laat zijn om de code met een 
paar simpele wijzingen uit de gevarenzone 
te halen. Wel kan de uitkomst bijvoorbeeld 
worden gebruikt bij het bepalen van de ri-
sico’s om code van externe partijen in be-
heer te nemen, of kan het gebruikt worden 
bij een impact analyse van een request for 
change. Findbugs is een ander verhaal. Ei-
genlijk is dit programma verplichte kost. 
Deze tool kan regelmatig tijdens de ont-
wikkeling worden gebruikt en de aanbeve-
lingen leiden over het algemeen tot kleine 
wijzingen die een daadwerkelijke bijdrage 
leveren aan de kwaliteit van de code.

Interessante links:
http://findbugs.sourceforge.net/
http://www.alphaworks.ibm.com/tech/sa4j
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Het begin van een nieuw 
collegejaar is altijd ge-

zellig. Nieuwe mensen, de in-
tro, de FLUP, nieuwe vakken, 
vrienden van vroeger, alle-
maal dingen die als het ware 
als “takken” aan ieder z’n 
“levensB.O.O.M.” groeien. Zo 
ook voor de B.O.O.M.en, want 
wij hebben ons best gedaan 
hieraan bij te dragen.

Intro!
Tijdens de intro was het feest, zoals altijd. 
Maandag, tijdens de vossenjacht, heeft 
B.O.O.M. een post bezet gehouden om daar 
de kennis van kids over B.O.O.M.en e.d. 
te testen, en ze vervolgens wat plantjes te 
laten planten in bloembakken om zo een 
kunstzinnig en artistiek verantwoord ge-
heel te vormen. Het was prachtig, zowel de 
ouders als de kids deden hun uiterste best 
om deze uitdaging met beide handen aan te 
grijpen met een subliem eindresultaat. Dat 
we overigens meteen weer uit de bak gooide 
zodra het groepje weg was… Maar ja, daar 
gaat het niet om. Ook de rest van de intro 
was B.O.O.M. aanwezig, maar dan meer op 
gezelligheidsgebied.

Met Takken!
Gerard de Ruig

Dies
Oftewel de B.O.O.M. bijna-bui-
ten-borrel op 19 september die 
helaas niet buiten kon zijn om-
dat de stroomvoorziening het 
niet trok en de buitentap niet 
goed afgesteld kon worden. Maar, 
uiteindelijk toch wel een succes. 
Veel mensen zijn geweest om 
lekker een broodje hamburger te 
eten en een shotje boswandeling 
te drinken. En natuurlijk niet te 

vergeten: de ondertussen dode (sorry hè) 
wandelende takken, als cadeau van dis-
puut in oprichting GELIMBO.

FLUP
Tja, hoe zullen we het noemen? Het was een 
leuke FLUP waaraan iedereen veel mooie 
takken heeft overgehouden denk ik zo, zij 
het lamme takken of niet. Helaas was er 
vantevoren te weinig communicatie over 
de activiteiten op zaterdagavond geweest 
waardoor de cantus in het gedrang kwam, 
waardoor we de B.O.O.M.activiteit hebben 
geschrapt om iedereen toch die cantus te 
geven. Uiteindelijk hoort dat toch bij een 
FLUP en moet iedereen dat hebben mee-
gemaakt. De activiteit die wij hebben voor-
bereid wordt zeker niet volledig geschrapt, 

wij gaan hem zeker nog 
doen!

Met takken!
Al met al een mooi 
begin van het nieuwe 
collegejaar. Ik hoop 
dat iedereen mooi tak-
ken heeft aangegroeid 
en dat ook zal blijven 
doen, ook al zullen de 
meeste mensen het an-
ders noemen, zij het uit 
principe of niet… Voor 
nu: later, en neem er 
nog ene, met takken!

Blaadjes,
B.O.O.M.
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Leuker dan TPG post

Gerben Kegel

Zaterdag is het weer tijd 
om lekker order te pikken 

bij Albert Heijn, of misschien 
post rond brengen voor de 
TPG. Ik zat samen met een 
vriend na te denken waarom 
we ondanks een Bachelor 
degree, eigenlijk van die kut 
baantjes moesten doen op 
zaterdag om wat bij te verdie-
nen. Waarom konden we niet 
iets doen was leuk was, en wat ook 
nog lekker verdiende. Maar ja, wat?

Op een gegeven moment kwam iemand er-
mee: “Zouden jullie voor ons een website 
willen maken?” We hadden het wel eens 
vaker gedaan, maar eigenlijk was het nooit 
wat geworden. Vaak leek het ons ook geen 
goed idee omdat het altijd voor bijna niks 
moest gebeuren, maar dat was deze keer 
anders. Een echt bedrijf had een website 
nodig. Mooier nog was, dat een vriend via 
via had opgevangen wat het budget was, 
dus we konden hoog inzetten.

Een week later zaten we daar dan. Vrij-
dag ochtend, negen uur, nette pakjes aan. 
Beetje zenuwachtig misschien. We zaten 
in een kamertje met de adjunct-directeur, 
hoofd ICT en nog iemand van het 150 kop-
pen tellend bedrijf.

“Wij willen een website?” Veel meer input 
leek er niet te komen. Het was al snel dui-
delijk dat geen van hen een idee had waar 
een website uberhäupt voor kon dienen. 
Wij waren ook een beetje overrompelt door 
het gebrek aan input van hun kant. We 
stelden voor om de week erna nog eens 
samen te komen. Wij zouden dan een lijst 
ideeën presenteren die interessant zouden 
kunnen zijn voor het bedrijf.

Daar zaten we weer de week erna. Niet meer 
zenuwachtig. Wij gingen ze het wel eens 
even vertellen. De uren daarna legden we 
uit hoe hun website voorzien kon worden 
met informatie uit hun andere systemen, en 
lieten tal van opties voorbij komen, waar-

van de meeste op menig website 
te vinden zijn. Al snel waren ze 
razend enthousiast en hadden 
ze een keuze gemaakt van wat 
ze allemaal precies wilden.

En nu? Laten we maar een plan 
van aanpak schrijven, daar 
stonden ze op het HBO altijd 
zo om te springen. Template er-
bij, en invullen maar. Voor het 

eerst werden de kosten hier genoemd, com-
pleet uit onze duim gezogen natuurlijk. We 
stuurden het Plan van Aanpak op.

Omdat dit de eerste opdracht was welke 
wit betaald zou worden, was ik ondertus-
sen naar de kamer van koophandel en de 
belastingdienst geweest. Bij de KvK wisten 
ze me te vertellen dat we ons niet hoefden 
te registreren wanneer we af en toe een 
opdrachtje deden. Ook de belastingdienst 
vond het geen enkel probleem, zolang we 
maar geen reclame gingen maken om klan-
ten te werven, we het aantal opdrachten 
niet uit de hand lieten liepen, en de ver-
diensten aan het eind van het jaar netjes 
opgaven als extra inkomsten. Wij waren al 
lang blij dat we ons daar allemaal geen zor-
gen over hoefden maken, dus we lieten het 
voor wat het is.

Nadat onze handtekeningen en die van de 
directeur onder het contract stonden kon-
den we aan de slag. In werkelijkheid waren 
we stiekem al lang begonnen natuurlijk, 
want de meeste dingen konden gewoon ge-
recycled worden van vroegere projecten.

Na enkele maanden hebben we de site op-
geleverd. Via mond tot mond reclame zijn 
er uiteindelijk nog enkele projecten bij ons 
terecht gekomen. Het is in ieder geval een 
stuk leuker dan post bezorgen.
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Ieder jaar staat de 
ACtiviteitencom-

missie voor jullie 
klaar om een aantal 
mooie ACtiviteiten 
neer te zetten. Zo 
zijn er dit jaar al het 
Poolen en de Film-
avond geweest en 
gaan we binnenkort 
weer karten. Hier 
een verslag van af-
gelopen activiteiten.

Poolen
Woensdag 20 september stond het traditio-
nele poolen weer op het programma. Zoals 
wel vaker de eerste ACtiviteit van het col-
legejaar. Het bleek wel dat iedereen de AC 
hard had gemist, want de opkomst was bij-
zonder goed te noemen. Toen iedereen rond 
half 7 gearriveerd, was kon het grote feest 
beginnen. Om een overzichtelijke compe-
titie te hebben was het allemaal volgens 
het knock-out principe (voor andere men-
sen ook wel bekend als boomdiagram). De 
opdrACht was dus simpel. Win 4 wedstrij-
den en je gaat met de hoofdprijs naar huis, 
welke bestond uit een heerlijke borrelkaart. 

Als je verloor kon je na-
tuurlijk vrij spelen op 
de overige tafels. Naar 
mate het toernooi vor-
derde, bleek toch wel 
dat er een aantal favo-
rieten waren voor de 
eindzege. Het was dan 
ook niet verwonderlijk 
dat de finale van een 
bijzonder hoog niveau 
was die menig poollief-

hebber zich nog zal herinneren. Uiteinde-
lijk werd de eindstrijd na bloed, zweet en 
bier gewonnen door het team ‘Door het la-
ken’, dat werd gevormd door Kenneth van 
Koot en Peter van ElsACker. Naar verluid 
komen zij volgend jaar terug om hun titel 
te verdedigen, dus bij deze een uitnodiging 
om volgend jaar weer mee te doen met het 
poolen. Overigens bent u ook allen van har-
te welkom om met de andere schitterende 
ACtiviteiten mee te doen die de AC dit jaar 
nog zal organiseren!

Filmavond
Afgelopen nacht, (3 oktober, red.), was de 
warmloper voor de filmquiz. De filmavond 
van de AC. Het was weer eens tijd voor ko-

medies, actiefilms, 
thrillers, horrors en 
kansloze films.

We begonnen de 
avond al goed, of 
eigenlijk middag 
aangezien het nog 
maar 4 uur was, 
met Ice Age 2. Ieder-
een kende Ice Age 1 
wel. Ice Age 2 was 
een grappig vervolg 
op het eerste deel.  
Hoe verder we in de 
film kwamen hoe 
drukker het werd 
bij Eskafé. De eer-
stejaars kwamen 
ook nog een kijkje 
nemen en al met al 
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begon het gezellig 
druk te worden. 

Na Ice Age 2 werd 
al snel de frietpan 
aangezet om zo 
voor de avond-
maaltijd te zor-
gen. Die bestond 
uit een gezonde 
portie friet met 
een frikadel of een 
kroket. En voor 
de hongerige on-
der ons misschien 
wel beide. Na een 
vullende maal-
tijd kon er alweer 
begonnen worden met de tweede film. Er 
werd gekozen voor X-Men 3. De hapjes wer-
den rondgedeeld en ook de zakken chips 
moesten er hier aan geloven. Het bleef 
maar drukker worden en ondertussen werd 
er buiten vrolijk verder gefrituurd, omdat 
de frituurruimte was ingenomen door een 
vergadergroep. X-Men 3 was een goede film 
en de stilte was dan ook wel te merken in 
de ruimte.
 
Na deze films vond ik het wel tijd voor een 
pauze en ben ik buiten bij de frituurmen-
sen gaan kijken (en mee snoepen). Binnen 
werd er een detective film met roodkapje in 
de hoofdrol gedraaid. Lijkt een rare film, 
maar wat ik er van gezien heb, zit er genoeg 
humor in.

Het werd tijd voor een wat kanslozere film, 
genaamd Ken Park. De mensen die deze 
film gezien hebben weten vast waar ik het 
over heb. De moraal van het verhaal is ver 
te zoeken. Al meende Monique hem toch 
wel te hebben begrepen en die heeft het 
toen maar even uitgelegd. Voor de duide-
lijkheid twee keer aan Sven, want die kon 
het niet geloven. Vele mensen hebben die 
avond dingen geleerd, die ze misschien wel 
zo snel mogelijk weer wilden vergeten.
 
Hierna vond ik het wel weer goed geweest 
en ben ik naar huis gegaan. Maar aan de 
verhalen te horen zijn we nog doorgegaan 
tot ̀ s morgens vroeg met films van Jim Car-
rey en een film genaamd Future Sport. Het 
was een gezellige avond met veel verschil-
lende films. Dus als je het gemist hebt, zorg 
dat je er volgend jaar bij bent, want het is 
een avond die je niet wilt missen!!!

Infima
Lourens: “Wie is Jenna Jameson?”
Robert: “Oooh, dat is die pornoactrice!”

Monique: “Vorige week, o ja, dat was FSE barbeque, Cantus, Thor Feest, uh, oja, dat 
was mijn balansdag.”

Diana: “Ik ga Sander even vervelen. Doen jullie mee?”
Monique: “Wat ga je doen met Sander?”

Lydia over het intro thema: “Weet je wat ook vet is?! Oh, een dikke puist.”
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Het vijfde lustrum van GE-
WIS, wat een feest is dat! 

Vijfentwintig jaar bestaat 
onze vereniging alweer, een 
goede reden om een geweldi-
ge feestweek te organiseren. 
GEZILVER, de Lustrumcom-
missie 2007, gaat daarvoor 
zorgen. GEZILVER betekent 
“GEWIS zal in ’t lustrumjaar 
vele evenementen realise-
ren”, dat is tegelijk ons doel! 
In elke Supremum van dit collegejaar 
zullen wij jullie op de hoogte houden 
van de vorderingen rondom deze feest-
week. 

Het doel van de lustrumcommissie is niet 
om elke maand een Super GEWInSdag 
te organiseren. Ook zullen we de GEWIS-
ruimte niet ombouwen tot, wat zal ik eens 
verzinnen, een vijver met eieren en zonne-
panelen of zoiets. Laten we ook maar geen 
gouden T-shirts drukken en de koningin 
uitnodigen, die heeft tenslotte ook wel iets 
beters te doen. Nee, wij hebben andere 
plannen. Een week in mei, tussen Hemel-
vaart en Pinksteren, zal er een vol feest en 
vermaak worden. Wij zijn al druk bezig met 
het voorbereiden daarvan.

Ik stel jullie de bemanning van 
de GEZILVERvloot voor, die dit 
alles gaan organiseren. Lydia van 
Well, is secretaris van deze com-
missie en zal in het kraaiennest 
de coördinaten bijhouden. Peter 
van Elsacker gaat op de schat 
passen. Sven Bego, Michael van 
Duijkeren en Martijn Leunissen 
opereren allen als luitenant-ter-
zee. Ondergetekende zal het roer 
in handen hebben, om zo samen 

met de bemanning het schip aan de juiste 
wal te laten aanmeren. 

Wat de lustrumweek precies in gaat hou-
den zal later bekend gemaakt worden. Ver-
derop in het jaar zal op deze plaats, maar 
ook via de elektronische courier of via pos-
ters, het programma worden aangekon-
digd. In ieder geval is er elke dag tijd om 
lekker te borrelen, komt er een knalfeest en 
komt er gelegenheid om lustrum-goodies te 
bemachtigen, zodat je daaraan over 60 jaar 
nog kan zien dat GEWIS 25 jaar bestond in 
2007. Voor nu houden we jullie verder in 
spanning, jullie horen nog van ons.

Namens de Lustrumcommissie GEZILVER,
Thijs Timmerman, voorzitter. 

GEWIS viert haar vijfde lustrum!
Thijs Timmerman
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Infima
Jean-Marc zwaait naar Remko tijdens intro-dinsdag in de bunker.
Remko: “Ga je naar huis?”
Jean-Marc: “Nee, ik heb nog wat rondlopen en volgens mij is het aan het eind van de 
week zwanger.”

Bob tijdens de borrel: “Dan moet je meer sex hebben, dat is goed tegen de hoofdpijn.”
Lydia: “Behalve als je tegen de muur aan ligt.”

Thijs: “Wat is het e-mailadres van het College van Bestuur? cvb@gewis.nl? Oh nee...”

Tijdens het maken van bestuursfoto’s.
Ivo: “Lydia dit is misschien nog wat voor je lijstje.”
Rob: “Neuken op het net?”
Remko: “Neuken op het net, dat is toch cybersex.”
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Donderdagavond kreeg ik van Sven 
een telefoontje of ik misschien een 

stukje wilde schrijven voor het vereni-
gingsblaadje en daar heb ik mee inge-
stemd. Het is best wel moeilijk om hier 
mee te beginnen. Ik ben Marij Bego en 
dus de moeder van Sven. Ik heb geen 
idee wat jullie allemaal weten over 
hem, maar hier zijn, denk ik, enkele 
dingen die jullie nog niet weten.

Sven heeft vroeger logopedie gehad omdat 
hij laat was met begrijpelijk praten. Hij had 
namelijk een eigen taaltje dat alleen werd 
begrepen door zijn zus Kim. Enkele van zijn 
uitdrukkingen waren: “Mimi en Meme in 

de toeka” hetgeen Kim en Sven in de dou-
che betekend; en “Helimoemoem” wat een 
helikopter is. Door de logopedie sprak hij 
Nederlands in plaats van dialect, maar een-
maal in Eindhoven beland, is hij Limburgs 
gaan spreken.

Op sportief gebied heeft Sven van alles ge-
probeerd: judo, zwemmen, schaken, voet-
ballen. Als hij met voetballen had door 
getraind was hij waarschijnlijk nu geselec-
teerd voor het Nederlands elftal als 1e bal-
lenjongen. Fietsen kon Sven goed, alleen 

remmen deed hij op 
een zeer aparte ma-
nier, namelijk bergaf 
de berm in duiken om 
tot stilstand te komen. 
Een andere keer wilde 
hij tussen heg en lan-
taarnpaal door fietsen 
op de stoep maar het 
stuur was te breed en 
hij dook over het stuur 
heen; sleutelbeen gebroken. Wandelen 
vindt Sven ook wel aardig maar dan alleen 
in de bergen in Oostenrijk of in de Nacht 
van Gulpen (= 70 km. wandelen), waaraan 
hij 2x heeft deelgenomen, waarvan 1x met 

succes.

Sven heeft nog 1 grote hobby na-
melijk de drumband. Daarvan is 
hij al 12 ½ jaar lid en hij doet 
dat nog steeds met heel veel ple-
zier. Pretparken zijn ook favoriet 
bij Sven. Hoe hoger en sneller de 
achtbaan hoe beter het is. Hij 
wilde vanaf zijn vroege jeugd al 
achtbanen-bouwer worden.

Dat Sven aan deze opleiding is 
begonnen was geen verrassing 
voor ons. Hij speelt namelijk al 
vanaf zijn 8e levensjaar spel-
letjes op de computer. Eerst de 
Nintendo, dan Super-Nintendo, 

Game-Boy, Game-Boy Advance, GameCu-
be en tegenwoordig speelt hij World of War-
craft op de PC. Tussendoor heeft hij nog 
een Commodore 64 gemold door de stekker 
verkeerd in te steken. Dit zal hem nu wel 
niet meer gebeuren anders is hij niet goed 
met zijn vak bezig.

Nu weten jullie wat meer over Sven en 
maak ik maar een einde aan het verhaal.

Groetjes van “de mam” van Sven.

Je moeder!
...met: Marij Bego
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Vrijdag de 22e was het ein-
delijk zover, het moment 

waar we al sinds de intro naar 
uitkijken, na het horen van al 
die mooie verhalen over de 
FLUP. Die vrijdag konden we 
eindelijk zelf gaan ervaren 
hoe het zou zijn!

Na vrijdagmorgenvroeg snel mijn 
spullen ingepakt te hebben, ver-
trok ik op mijn fietsje naar de 
TU, met een tas vol met spullen. Natuurlijk 
in de hoop dat ik niks essentieels vergeten 
zou zijn. Daar aangekomen snel even naar 
de 8e verdieping om toch nog op tijd te zijn 
voor mijn college. Bij GEWIS lagen er toen 
al enkele tassen en toen al bleek dat ik niet 
eens zo heel veel spullen bij me had… En 
die hoop met tassen zou natuurlijk alleen 
maar groter gaan worden!

Zo tussen half 5 en 5 uur begon het al re-
delijk vol te stromen bij GEWIS, allemaal 
mensen die nog even lekker wilden eten 
voor de FLUP en om alvast een goede bo-
dem te leggen voor de enige(?) alcoholische 
versnaperingen die nog zouden volgen… 
Die goede bodem leggen is zeer zeker ge-
lukt, de Chinees was heel lekker!

Toen de Chinees op was begonnen de eerste 
groepjes er al over na te denken om te gaan 

fietsen, maar dat bleef in het be-
gin vooral bij denken en veel actie 
werd nog niet echt ondernomen, 
maar enige biertjes later kwam 
dat dus vanzelf. Wij vertrokken 
als 3e groepje ofzo, precies weet 
ik het niet, maar bij het zien van 
de fotoroute herkenden wij gelijk 
de eerste paar plaatjes. Af en toe 
is het dus wel handig om een ge-
boren en getogen Eindhovense te 
zijn ;)

Na onze stop in Nuenen,  na weer enige tijd 
de route gewezen te hebben, kwamen we 
bij een caféetje in Gerwen, aardige mensen 
daar en na een lekkere Bavaria zijn we weer 
vertrokken. Onze volgende stop was bij het 
fietserscafé in Lieshout. Ook daar weer een 
lekkere Bavaria gedronken, alhoewel niet 
iedereen van de groep het er mee eens was 
dat Bavaria lekker is… Ook missen ze daar 
nu een kratje bier van de hele stapel die 
daar stond, hulde aan Jeroen.

De rest van de fietstocht verliep verder zon-
der veel problemen. En toen we dus aange-
komen waren, konden we onze spullen uit 
gaan pakken en hebben we de eerste zaal 
tot de ‘Women only’ zaal gedoopt, en omdat 
het nog wel even zou gaan duren voordat 
er een volgende groep zou arriveren, aan-
gezien er wat mensen (die ik verder niet bij 

naam zal noemen 
;)) helemaal naar 
Someren zijn ge-
fietst, hebben 
we verschillende 
mensen opgebeld 
met de vraag hoe 
we verder moes-
ten rijden als we 
bij het kanaal 
stonden.

Zo rond half twee 
begonnen de an-
dere groepjes 
eindelijk binnen 
te druppelen, 

De FLUP!
Leanne Scheepers
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dus zo’n drie uur nadat wij aangekomen 
waren. Om twee uur konden we gedropt 
worden als eerste groep, en het was gezellig 
in het busje hoor. Na een tijdje gereden te 
hebben werden we gedropt en moesten we 
op zoek gaan naar de eerste en enige post. 
Daar kregen we na even zoeken zelfs twee 
flessen Apfelkörn mee. 
Tijdens de dropping ben ik er ook wel weer 
achter gekomen hoeveel ik waard ben voor 
deze en gene… de boden varieerden van 1 
biertje voor papa en mama tot een laars 
voor beiden.

Na nog een tijdje gelopen te hebben en wat 
stoppauzes gehad te hebben, kwamen we 
na heel de tijd ongeveer op een lange rechte 
weg gelopen te hebben bij een kruispunt. 
En dat maakte het natuurlijk moeilijk he! 
We konden rechtdoor, rechtsaf en recht 
door het weiland heen… Op zoveel keu-
zes was natuurlijk niemand van ons bere-
kend, dus zijn we op het kruispunt in het 
zand gaan liggen, terwijl we vol spanning 

afwachtten tot dat de volgende groep raad 
zou komen bieden. Het was verder ook al-
leen maar een kleinigheidje dat de groep na 
ons een uurtje later gedropt werd, dus heb-
ben we een klein uurtje op het kruispunt 
liggen ‘slapen’.

Uiteindelijk bleek het niet zo heel moeilijk 
meer te zijn en kwamen we tegen een uur 
of zes met onze vermoeide benen weer aan. 
Op dat moment waren onze magen ook re-
delijk leeg, dus kon er best een lekker ont-
bijtje in.

Daarna toch maar een poging gewaagd 
om eventjes te slapen, maar daar is niet 
zo heel veel van gekomen, er bleven maar 
mensen binnen komen en verkondigen dat 
zij toch echt de meest dronken waren (hè 
Lennart…) en een hoopje op Ivo. Ook het 
gesnurk van verschillende mensen hielp 
niet echt mee. En iedereen ziet er heel lief 
uit als ze slapen hoor ;)
Dus toen ben ik de mensen op het lucht-
kussen maar gezelschap gaan houden en 
langzamerhand begon iedereen een beetje 
wakker te worden… 

Zaterdags hebben we overdag vooral lekker 
gelamd, gezellig met een rugbybal geslapen 
en van het zonnetje genoten. Ook waren er 
natuurlijk nog wat actieve mensen die heel 
actief hebben gefrisbeed en/of gevoetbald. 
Daarna was er de schmink-irritante-men-
sen-onder-contest en ik ben toch wel be-
nieuwd wie er uiteindelijk gewonnen heeft, 
dus Nieke?

Half 5 had ook nog een estafette georgani-
seerd, was best leuk, alleen toch een beetje 
jammer dat Jurgen, die wraak wilde nemen 
op Sam, die hem helemaal nat gegooid had, 
die emmer met water er gewoon helemaal 
naast gooide… dat je wraak neemt ok, 
maar doe het dan wel goed!

Daarna lekker gebbq-ed en na nog wat ge-
lamd te hebben, konden we eindelijk met 
de Pop-quiz beginnen! Was heel goed geor-
ganiseerd vond ik, maar het was toch best 
pittig, zeker als je de helft van de liedjes/
clips niet kent.

Daarna cantus, waar de meeste mensen 
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toch iets minder natgegooid door bier uit-
kwamen dan tijdens de intro… Het was wel 
een beetje jammer dat er vooral alleen steeds 
dezelfde mensen bierstraffen kregen, op een 
gegeven moment gaat dat best vervelen…

Daarna kon je nog lekker buiten bij het 
kampvuur gaan zitten, maar na een tijd-
je begonnen de meeste zo gaar te worden 
dat ze toch maar gingen slapen… Of in 
de slaapzaal naast je opeens beginnen 
te roddelen, ook altijd leuk, zeker als het 
over jezelf gaat…weet je ook weer wat er 
allemaal speelt hè! 

Toen we ’s morgens weer wakker wer-
den, konden we alweer bijna naar huis 
vertrekken. Eerst even spullen opruimen 
en alles een beetje netjes achterlaten en 
toen konden we aan de fietstocht begin-
nen. Toch een beetje jammer dat de te-
rugweg langer duurde dan de heenweg, 
zeker wat fietsen betreft, maar we heb-
ben nog wel een lekker frietje gehaald en 
ons verder goed vermaakt onderweg.

Nadat ik mijn tas weer bij GEWIS opgehaald 
had en weer naar huis gefietst was, was ik 
toch wel goed moe, na lekker gedoucht te 
hebben, wat gegeten te hebben, ben ik toen 
ook ff in mijn bed gaan liggen en toen ben 
ik ook gelijk in slaap gevallen.
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Infima
Sjef tegen Bob: “Ik kan je misschien helpen met computers.”

Sjef zie Remko SSH-en.
Sjef: “Remko, putty is je vriend!”
Remko: “Waarom?”
Sjef: “Dat weet ik ook niet, dat zegt iedereen...”

Na de constitutieborrel tijdens het naar huis brengen van Sven.
Sjef tegen Sven: “Hoe heet je?”
Sven: “Je moeder.”
Sjef: “En je achternaam?”
Sven: “Bego.”

Op de fiets wordt gesproken over GEWIS-aliases.
Sven: “Een alias, is dat niet een jas uit het midden oosten?”

Tijdens de opening van het academisch jaar betreed de 50.000ste studente het po-
dium.
Sven: “Die is beter om naar te kijken.”
Ivo: “Wat? Die Notebook?”

Ivo in de trein naar Leiden tijdens het kaarten: “Bommen hebben is gaaf!!!”
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Aangezien een goed begin 
door sommige mensen 

wel eens al het halve werk 
wordt gezien, is het dus een 
goede zaak een goed begin 
te hebben. Goed dan, Dispuut 
“In Vino Veritas” is goed be-
gonnen. Of dat dan ook het 
halve werk is geweest, blijft 
voor nu in het midden. In ie-
der geval moge het duidelijk 
zijn dat I.V.V niet stil heeft 
gezeten in de afgelopen tijd.

Nog voordat de intro begonnen was, had 
I.V.V haar eerste activiteit alweer georga-
niseerd. Een goede activiteit om het colle-
gejaar mee te openen is het van oorsprong 
Franse spel met ballen, onder intimi beter 
bekend als “Petanque”. Het gepeupel is 
hoogstwaarschijnlijk meer bekend met de 
term “Jeu de Boules”. Met de nodige ver-
snaperingen die men op het Franse terras 
ook gaarne nuttigt, was het die middag 
goed toeven. 

Met het einde van september in zicht, brak 
een drukke periode aan. Niet alleen kwam 

het eerstejaarsweekend in zicht, 
waar natuurlijk een goede activi-
teit neergezet moest worden, ook 
naderde de oogstmaand van de 
I.V.V Champagnewijngaard in de 
gelijknamige streek in Frankrijk. 
De I.V.V Cuvée Prestige is een 
champagne die sinds de oprich-
ting van I.V.V gemaakt wordt in 
de catacomben van ons Franse 
château. Eind september begin-
nen ongeveer de plukweken en 

moet de nieuwe generatie champagne be-
reid en gebotteld worden. Omdat wij dit 
proces op de voet willen volgen, stonden 
enkele bezoekjes aan ons château ook op 
het programma. Nadat we constateerden 
dat het proces in volle gang en in volle glo-
rie verliep, keerden wij met een tevreden 
gevoel huiswaarts. De champagne moet 
echter nog een lange tijd rijpen in de kel-
ders, dus het wachten is op de eerste fles 
I.V.V Cuvée Prestige. Nadat die onze keu-
ring heeft doorstaan, zal de champagne 
mogelijkerwijs aan het grote publiek wor-
den voorgesteld. U zult hier tegen die tijd 
ongetwijfeld notie van nemen. 

Wegens groot suc-
ces kwam er een 
waardige opvolger 
van de PopQuiz, 
namelijk de Pop-
Quiz. Het eerste-
jaarsweekend was 
daarvoor natuur-
lijk een uitgelezen 
mogelijkheid. De 
eerstejaars kre-
gen de mogelijk-
heid hun muziek-
kennis op tafel te 
gooien, misschien 
in de hoop daar 
vrienden mee te 
kunnen maken. 
Want de show 
steel je zeker als 
je de hele lyric van 
“Toppertje” uit je 

Dispuut “In Vino Veritas” oreert:
Thijs Timmerman
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hoofd weet… Voor elk wat wils dus, met 
resultaat; er was niemand die op de magi-
sche 0-puntengrens bleef steken. De acht 
categorieën boden voldoende uitdaging om 
voor iedereen wat te kunnen invullen. Dat 
niet iedereen overtuigd was van zijn of haar 
eigen kunnen, bleek wel uit het aantal om-
kooppogingen bij de jury. Eén team spande 
daarmee de kroon en kreeg, ondanks hun 
toch eervolle vierde plaats in het eindklas-
sement, de omkoopprijs. De strijd om de 
eerste plaats werd uiteindelijk een nek-
aan-nekrace tussen verschillende teams. 
“Dazegiknie” won en sleepte daarmee een 
vermelding op de PopQuiz wisselbeker in 

de wacht, evenals een bijzonder smakelijke 
fles wijn. Met dank aan de jury, was dit een 
bijzonder geslaagde activiteit. 

Met nog vele activiteiten in het vooruit-
zicht, en de tickets voor het volgende be-
zoekje aan ons château in de broekzak, ziet 
de toekomst er rooskleurig uit. Misschien 
wel zo rooskleurig dat we kunnen denken 
aan een rooskleurige roséchampagne. Op 
die zaken zullen we nog niet vooruit lopen. 
Houdt u in ieder geval de aankondigingen 
in de gaten, dan is het risico iets van deze 
evenementen te missen nihil. 

Infima
Tijdens de 93e AV
Tjeerd tegen Ivo: “Waar staat de afkorting ‘IVO’ voor?”
Denis: “In Vino Obesitas”

Tijdens de 93e AV.
Tjeerd: “Nou zit je onzin met onzin te vergelijken!”

Sjors van Thor: “Nieuwe naam voor borsthaar: ‘Heb je een wuppie tussen je cuppie?’!”

Pieter tegen enkele bestuursleden, nadat hij heen en terug is gelopen naar het commis-
siehok:
“Als jullie mij toestemming geven om in het commissiehok te gaan zitten, moeten jullie 
mij ook wel er aan herinneren dat ik dan de sleutel moet vragen.”
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Maandag 2 oktober (in-
derdaad, deadline niet 

gehaald) wist de Sp!ts maar-
liefst een hele pagina te vul-
len onder de titel “Depressie 
bedreigt hele samenleving”. 
Youp van ‘t Hek roept het al 
sinds de jaren 90, maar lang-
zaamaan komt de rest van 
het land er dan ook achter. 

Youp wijt dit gedrag altijd op zeer 
poetische wijze aan het kuddegedrag van 
de mens: we doen vaak niet wat we zelf 
leuk vinden, maar wat de buurman leuk 
lijkt te vinden. Ik denk dat het niet te ont-
kennen valt dat wij onszelf inderdaad op 
dat gebied voordoen als schapen. Maar zijn 
we dat niet altijd al geweest? Laten we toch 
nog maar even verder gaan zoeken naar de 
klepel dan. 

Een greep uit de overige krantenkoppen die 
ik vond in deze zelfde Sp!ts: “Politici slij-
pen messen” en “Bos maant Balkenende 
tot eerlijke campagne”. En het is inderdaad 
een felle en oneerlijke strijd. Het doet mij 
een beetje denken aan de puberteit, dat 
was ook een felle en oneerlijke strijd om 
iets onzinnings als populariteit. Opmerkin-
gen als “Balkenende heeft niet eens een op-
positie nodig om zichzelf uit te schakelen” 
zeggen mij vrij weinig over de inhoud van 
het partijprogramma van GroenLinks. Toch 
zie je de populariteitsmeters flink varieren 
tijdens zo’n debat. Het jongetje met de bril 
wordt gepest. Ditzelfde jongetje kan er zelf 
echter ook wat van hoor. Ik heb niet de tijd 

gehad om het hele debat te vol-
gen, maar het zou me niets ver-
bazen als er meer tijd is besteed 
aan het discussiëren over of be-
paalde vragen wel of niet beant-
woord moesten worden dan aan 
het uiteindelijk beantwoorden 
van die enkele vragen die wel be-
antwoord moesten worden. 

Misschien moet bovengenoemde 
Youp zichzelf ook eens verkies-

baar stellen. Politici met een flinke portie 
sarcasme en een grote bek zijn populair ge-
worden. Degenen die nog wel iets zinnigs 
te zeggen hebben zullen toch eerst even op 
een koopzondag bij de Bijenkorf langs moe-
ten om in de uitverkoop (De Dolle Dwaze 
Dagen) nog wat semi-origineel sarcasme 
aan te schaffen voor de helft van de prijs 
om na november uberhäupt nog wat te zeg-
gen te hebben. Het is dan natuurlijk wel 
te hopen dat niet heel onnadenkend Ne-
derland het huis niet meer uit wil ten tijde 
van de verkiezingen vanwege een zware 
depressie. Het zwarte schaap met de gro-
te bek is vooropgegaan en de rest van de 
schapen volgen. Daar kunnen zij ook niks 
aan doen, dat is nu eenmaal hun natuur. 
Gelukkig corrigeert de natuur zich altijd 
vanzelf weer. Depressie is namelijk een 
ziekte die ervoor zorgt dat je steeds meer 
interesse verliest, en als straks niemand 
meer geïnteresseerd is in politiek, dan heeft 
het zwarte schaap ook niks meer aan zijn 
populariteit en kunnen ze in de schapen-
kooi in Den Haag misschien weer gewoon 
over zinnige dingen blaten.

Het GEWIS model - episode 8
Monique Hendriks

Geblaat
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Inmiddels al 
weer meer 

dan zeven ja-
ren verzorgen 
Hannie Hor-
vath en Dési-
ree Meijers de 
facultaire PR 
en Voorlich-
ting. Voor Han-
nie ligt het ac-
cent meer op 
Wiskunde en 
voor Désiree 
op de Informa-
tica. Want hoe-
wel er sprake 
is van één fa-
culteit zijn er 
twee studierichtingen in gehuisvest. 
Inmiddels is de scheiding gelukkig 
niet meer zo strikt, zodat we kunnen 
profiteren van elkaars aanwezigheid 
en/of deskundigheid.

Typisch is dat we ongeveer dezelfde ach-
tergrond hebben. We hebben allebei de 
HEAO Communicatie in Eindhoven gedaan 
en we hebben allebei Bedrijfscommunica-
tie en Digitale Media gestudeerd aan de 
Universiteit van Tilburg. Als je een beetje 
geïnteresseerd bent in websites komt deze 
laatste studie goed van pas. Je leert hoe je 
een website aantrekkelijk en effectief kunt 
maken. Nu we weten hoe het moet, kan het 
niet anders dan dat jullie over enige tijd het 
resultaat ervan kunnen bewonderen. 

Onze taken zijn divers en afwisselend, zo-
dat zelfs na zeven jaar de verveling bij ons 
nog niet heeft toegeslagen. We verzorgen de 
voorlichting aan studiekiezers op zowel ba-
chelor-, master-, en HTO-niveau door een 
actuele website, dito brochures en voorlich-
tingsactiviteiten. Vorig jaar zijn we gestart 
met een actieve benadering van middelbare 
scholen. Docenten van ons gaan naar mid-
delbare scholen om lessen te verzorgen. De 
reacties zijn erg positief! Ook tekenen wij 
voor de invulling van de Publieksdag; een 

Na zeven jaar, klaar voor de oogst!
Désiree Meijers & Hannie Horvath

jaarlijks terugke-
rend evenement 
voor jong en oud. 
Daarnaast pro-
beren we bijzon-
dere zaken van 
de faculteit on-
der de aandacht 
van de media te 
brengen. 

Om PR mede-
werker bij de 
TU/e te zijn, is 
sowieso erg boei-
end. Je werkt 
met en voor jon-
ge en intelligente 

mensen die veelal 
interessante dingen doen. Daarnaast is de 
TU/e een bruisend instituut waar altijd wel 
wat te beleven valt.  

Toch is het niet allemaal rozengeur en 
maneschijn. Recentelijk is er in opdracht 
van het College van Bestuur door Van der 
Hilst Communicatie een onderzoek verricht 
naar de communicatiesector binnen onze 
universiteit. Een van de gesignaleerde ver-
beterpunten is de samenwerking. Binnen 
deze faculteit is die in elk geval optimaal. 
Maar dit neemt niet weg dat er na een aan-
tal jaren best eens kritisch gekeken mag 
worden naar het geheel. 

Hoe de facultaire communicatie er de ko-
mende zeven jaren precies uit zal zien, is 
nog niet bekend. Wij hopen echter dat we 
na onze gezamenlijke inspanning ook de 
resultaten kunnen oogsten. Want het aan-
tal nieuwe studenten is niet zo groot als wij 
en onze opdrachtgevers wel zouden willen. 
Dat is jammer. Tenslotte biedt een oplei-
ding aan onze faculteit een gegarandeerde 
springplank naar een succesvolle toekomst. 
Dat gunnen wij onze afstudeerders graag! 
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Infima
Rob: “Kijk, sommige mensen denken dat ik op blond val...”
Monique: “Maar het maakt eigenlijk niet uit welke kleur...”
Rob: “Inderdaad, als het maar blond is.”

Monique: “Ik bel niet zo vaak met Ali Baba, maar die mensen kunnen wel Nederlands, 
toch?”

Stef (tijdens het datamodelleren): “Ja, dat is een mooie relatie. Goed voor het waar-ben-
je-in-godsnaam-mee-bezig gehalte.”

Sander: “I liek milk.”
Ivo: “Je lekt melk???”

Gerard kijkt vanaf verdieping 10 naar de schoorsteen met de donut:
“Ik wil ook een zwemband om mijn toren”

Monique aan de telefoon tegen een medewerker:
“You are not really supposed to come, but you are invited”

Chris (Legt uit hoe het kopieerapparaat van GEWIS werkt):
“Ja, dan doe je je velletje er in en dan...”
Frank: “Je velletje? Dat zou ik er niet in steken hoor!”

Ivo in het bestuurshok: “Wow, het BAC-postvak is opgeruimd!”
Rob v. Wijk: “Snel, bel de Cursor!”

Remko: “10 oktober, dat staat niet in mijn agenda.”

Ivo: “Vreemd goedje dat hier op m’n plasticje zit!”

Remko in het receptieboek van Henny van Keulen: “Ivo v/d Linden, secretaris 06-06”

Monique: “Helmonders? Je kunt beter kippen houden...”

Rob bij de Bierprofessor: “Moeder Overste, dat wil ik!”

Monique: “Geile Wijven bij de Stunt?”
Christiaan: “Nee, jij bent toch hier?”

Tijdens de 94e AV.
Berry: “Bob, had jij nog een vraag hierover?”
Bob: “Ja, over de inflatie van Nieke...”

Introcommissie in een mail naar GEZWAM: “De vrijdagmiddag is niet het beste moment 
om jullie vrijdagmiddagborrels te promoten.”

Tijdens eindpresentatie Indiágo komt Henk van Tilborg te laat binnen.
Rob: “You’re late!”

Tim tegen Diana: “Je mag em faken.”
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Aan het einde van het vo-
rige collegejaar heeft de 

finale van de bierproefcom-
petitie plaats gevonden en is 
Kwak tot Half 5-dispuutsbier 
2005/2006 uitgeroepen. Over 
finales gesproken, Half 5 
heeft natuurlijk ook nog een 
WK-poule georganiseerd, die 
gewonnen is door B100.

Na onze welverdiende vakantie was de intro 
een drukke week voor de meeste leden van 
Half 5; zes van ons waren introbegeleiders, 
eentje was centrale introcommissie en een 
ander introcommissie bij Footloose. Hier-
door hebben we dit jaar helaas geen tijd 
gehad om een post te bemannen tijdens 
de vossenjacht. Tijdens de Flup hebben we 
een fantasisch spel georganiseerd met bier 
en vertier (niet al te wiskundig deze keer)

Intern zijn we begonnen met een Half 5-
fotocompetitie, waarbij het de bedoeling is 
zoveel mogelijk foto’s te maken van klokken 
die op half 5 staan. De resultaten hiervan 

zijn te bekijken op onze website, 
www.half5.nl (ook nieuw: een ei-
gen domein)
Maar er is ook treurig nieuws: 
helaas hebben we na de vakant-
ie afscheid genomen van een van 
onze leden; Bart Hermans.

Op het moment zijn we druk 
bezig met het organiseren van 
het allereerste Half 5-weekend, 

dat plaats zal vinden in het eerste weekend 
van november. Verder zijn we bezig met het 
maken van de jaarlijkse Kerstpuzzel en or-
ganiseren we samen met dispuut in ruste 
Banaan op 17 oktober de Filmquiz.

Na het kiezen van Kwak zijn we natuurlijk 
geen geheelonthouders geworden; we zijn 
begonnen met nieuwe bierverkiezingen! 
Als je zin hebt om een adviesstem uit te 
brengen, ben je iedere donderdag vanaf on-
geveer 22:00 welkom in de bierprofessor op 
Statum. Voor het programma kun je ook 
kijken op www.half5.nl

Het komende jaar zul je dus nog veel van 
ons horen, want behalve de kerstpuzzel en 
de filmquiz, zijn we van plan die jaar ook 
een puzzelwedstrijd te organiseren. Vo-
lop wiskundig vertier en bier dus, ook in 
2006/2007!

Half 5 bier, dat zouden meer mensen 
moeten doen!!

De vakantie van Half 5
Félienne Hermans
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Heb je ook wel eens dat 
je te weinig tijd hebt, 

dat dingen veel te snel gaan, 
dat je dat ene gesprek met 
je schoonmoeder liever niet 
had willen voeren of vraagt 
je vriendin net iets te veel 
van je in bed. Maak je dan 
geen zorgen: er is een oplos-
sing en die oplossing heet 
Christopher Walken!

Christopher Walken
Christopher Walken zul je zeggen, dat is 
toch die gast die altijd de “bad guy” speelt 
en zo verschrikkelijk goed kan dansen? 
Dat klopt, in de laatste film van Adam 
Sandler’s productie maatschappij lijkt de 
veteraan rechtstreeks uit de “Back to the 
Future” reeks zijn komen te vallen. Opges-
loten achter termen als “Beyond” en “Way 
Beyond” werkt de partime wetenschapper 
Morty aan iets nieuws: een hypermoderne 
allescontrolerende afstandsbediening.

Het verhaal
Michael Newman (Adam Sandler, Big Dad-
dy/Waterboy) wordt scheldend wakker op 

Click
Richard Bakker & Tjeerd Maas

de bank wanneer zijn kinderen 
zijn Twinky’s proberen te jat-
ten, die hij de vorige avond heeft 
laten staan. Op tafel liggen een 
heleboel afstandbedieningen. 
Michael is niet zo heel goed in 
memory; om de goede afstand-
bediening bij het correcte appa-
raat te gebruiken blijkt moelijker 
dan het is. Voordat hij de TV 
aan heeft, heeft hij de ventilator 
aangezet, de garage geopend en 
een op afstand bestuurbaar au-

tootje tegen de muur laten rijden. Michaels 
vrouw (Kate Beckinsale, Underworld/Van 
Helsing) probeert er alles aan te doen om 
hem een beetje te kalmeren. Kwaad loopt 
hij weg en gaat naar zijn werk, maar voor-
dat dit lukt zet ie wel nog ff de ventilator 
aan in plaats van dat ie de garagedeur 
opent. 

Je opent de deur van je baas zijn kantoor en 
wat zie je? Een verwijfde Michael Knight ge-
combineerd met zijn Baywatch kwaliteiten, 
namelijk zijn rondborstige secretaresses. 
Michael wil Ammer’s (David Hasselhoff, de 
baas dus) partner worden. Hij werkt zich 
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kapot om dit te bewerkstelligen, maar 
wordt aan het lijntje gehouden door zijn 
baas. 
Op een gegeven moment draait Michael 
door en besluit een universele afstands-
bediening te kopen, die van Morty. Dit 
veranderd zijn leven radicaal. Hij ont-
dekt dat het apparaat ook zijn leven kan 
besturen. Het uitlaten van de hond kan 
vooruitgespoeld worden, hij kan het vol-
ume regelen van irritante conversatie 
tussen zijn vrouw en haar beste vriendin 
en zelfs in screen honkbal kijken. Er zijn 
dus ongekend veel mogelijkheden met 
dit apparaatje.

Hij heeft het druk met zijn promotie en 
wanneer zijn vrouw zijn ouders uitnodigt, 
heeft hij daar dus absoluut geen zin in. 
Zijn vader, een rol van Henry “the Fonz” 
Winkler, haalt namelijk altijd hetzelfde 
goocheltrucje uit. Hij besluit wat chapters 
uit zijn leven te skippen. Dat is waar het 
misgaat hij ontdekt dat hij zich niks kan 
herinneren van deze stukken uit zijn leven 
en dat hij dan in een soort zombie-mode 
verkeerd waardoor hij te weinig aandacht 
aan zijn gezin besteed. Erger is nog dat het 
apparaatje zelflerend is en dit soort dingen 
onthoud.

We hebben nu al behoorlijk wat over het 
verhaal verteld, maar er zijn nog genoeg 
leuke grappige momenten om de film te 
gaan zien, maar hoe het geheel afloopt dat 
houden we natuurlijk nog even geheim. 
Misschien is Morty toch niet wie hij zegt 
dat hij is?

Tot slot
Richard: Click is een vermakelijke film voor 
de doordeweekse zaterdag met een zak 
chips op de bank. Er zitten echt geweldige 
grappen in deze film die je zelf mag gaan 
ontdekken, waarbij vooral het irritante 
buurjongetje en de baas een grote rol spe-
len. 

Jaar: 2006
Bios: Nu
Genre: Comedy/Drama/Fantasy
Cast: Adam Sandler, Christopher Walken, Kate Beckinsale, Henry Winkler
Regie: Frank Coraci

Verder speelt, zoals gezegd, Christopher 
Walken in deze film, wat voor mij al re-
den genoeg is om te gaan kijken. Het blijft 
meesterlijk om hem te zien acteren. Voeg 
naast de grappen en Christopher Walken 
ook nog de charmante Kate Beckingsale 
toe en je hebt meer dan genoeg redenen om 
deze film te gaan zien. Maar om daarvoor 
naar de bioscoop te gaan...

Beoordeling:     

Tjeerd: Tja, wat zal ik zeggen. Het is een 
Adam Sandler film, die op het eind een 
beetje muschi-muschi wordt. Wie van die 
humor houdt, moet hem zeker gaan kijken. 
Vooral de combinatie Sandler-Walken is erg 
grappig. Helaas is het niet Sandlers beste 
film... Hij speelt voor de zoveelste keer een 
boos mannetje zoals hij dat ook al deed in 
Little Nicky en Happy Gilmore, maar de bij-
rollen zijn het meer dan de moeite waard 
om hem alsnog in de bioscoop te gaan kij-
ken. En zeg nou zelf, wie wil er nou niet 
Adam Sandler zien terwijl ie een enorme 
scheet in het gezicht van David Hasselhoff 
laat? 

Beoordeling:     
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Puzzelpagina

Rob van Esch

Maak nu de puzzel en stuur deze in naar

puzzel@gewis.nl

en maak kans op een spel van 999 Games!

p
u
z
z
e
l Na een aantal logische 

puzzels  in de afgelopen 
Supremums, is het nu weer 
eens tijd voor een leuk tel-
probleem. Los de puzzel op 
en maak deze keer ook nog 
eens kans op een spel van 
999 Games!

We beschouwen roosters van n 
bij m vierkantjes. Elk vierkant in 
het rooster heeft unieke coördinaten (i, j) 
met 1 ≤ i ≤ n en 1 ≤ j ≤ m. Op het rooster de-
finiëren we een functie k(i, j). Deze functie 
geeft de kleur van het vakje. In ons geval 
zijn er twee kleuren, te weten zwart (0) en 
wit (1). We vragen ons af wat de minimale 
hoeveelheid rechthoeken van a bij b vier-
kantjes is waarmee alle witte vierkantjes 
van het rooster overdekt kunnen worden. 
Zonder dat de zwarte vierkantjes overdekt 
worden.

Voorbeeld
Neem n=m=3 en k(i, j) = 0 als 
i=j=2 en k(i, j) = 1 als i ≠2 en j ≠2, 
(zie Figuur 1).

In dit geval is het vrij duidelijk 
dat het minimale aantal recht-
hoeken 4 is (Zie Figuur 2). Wan-
neer we echter de functie k wijzi-
gen in k(i, j) = 0 als i=1 en j=2 
en k(i, j) = 1 als i ≠1 en j ≠2, dan 

blijkt dat je aan drie rechthoeken genoeg 
hebt (zie Figuur 3).

Wat moet je nu doen? Probeer een algoritme 
of een formule te vinden waarmee dit pro-
bleem opgelost kan worden. Je oplossing 
kun je insturen naar puzzel@gewis.nl.
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Adverteerders
Supremum

Corus ............... Binnenkant voorkant kaft
Finalist IT Group ..................................28
Finalist IT Group ..................................29
ASML ....................................................39
Organon ........ Binnenkant achterkant kaft
Shell .................................Achterkant kaft

•  Donderdag 2 november
    Afscheidsborrel GEWIS-ruimte HG 8.79 
    & uitreiking jaarboek
•  Dinsdag 7 november
    AC Zaalvoetbal tournooi
•  Donderdag 9 november
    Opening nieuwe GEWIS-ruimte HG10.52
•  Dinsdag 14 november
    Borrellezing Quinity
•  Woensdag 15 november
    Open dag Technolution
•  Woensdag 29 november
    In Vino Veritas 
    Open Algemene Dispuuts Vergadering

Natuurlijk is er elke donderdag van 16.30 
uur tot tenminste 19.00 een super gezel-
lige borrel bij GEWIS (HG 8.79) (vanaf 9 
november: HG 10.52).
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, met dit jaar een extra editie vanwege 
het lustrum. De Supremum wordt verspreid 
onder alle studenten en medewerkers van 
de faculteit Wiskunde en Informatica van 

de Technische Universiteit Eindhoven.
Redactie
Rob van Esch
Remko Bijsmans
Ivo van der Linden
Tjeerd Maas
Richard Bakker
Monique Hendriks
Peter van de Ven

Inleveradres
Supremum
Studievereniging GEWIS
HG 8.79 (vanaf 9 november: HG 10.52)
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
Sven Bego

Bij de voorplaat
Kroegentocht Intro 2006
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