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Ter bevordering van 
het doorbreken van 

stramienen, graag het 
volgende niet aan het 
eind van mijn stukje 
maar in het begin: een 
fijne kerst en een ge-
lukkig nieuwjaar ge-
wenst!

In haar column laat Mo-
nique weten dat ze geen fan is van stra-
mienen. Toch is zijn sommige stramienen 
wél handig. Zo wordt de Supremum deels 
gevuld door stukjes over activiteiten van 
de vele commissies en disputen die GEWIS 
rijk is. Na enig aandringen verblijden zij ons 
graag met mooie stukjes voor in dit blad. 
Zonder dit stramien zou de Supremum een 
stuk dunner zijn dan deze is!

Vorige editie heb je kennis kunnen maken 
met de nieuwe rubriek “Je moeder!”. Hoe-
wel door een communicatiefoutje bij Sven  
bekend was dat zijn moeder een stukje zou 
schrijven, werd deze rubriek zeer goed ont-
vangen. Veel GEWIS’ers hebben de vrees 
dat hun moeder een stukje in de Supre-
mum schrijft. Des te hilarischer is het als 
niet jouw moeder, maar iemand anders z’n 
moeder, alle geheimen over de persoon in 
kwestie verklapt.

Bovengenoemde vrees had ik ook, maar ik 
verzekerde mijzelf ervan dat ik als lid van 
de Supremum-redactie enige invloed op 
de keuze van de moeder had. Des te groter 
was de schok toen ik bij de laatste spell-
check op pagina 25 een stukje van MIJN 
moeder aantrof. Blijkbaar reikt mijn in-
vloed niet zover als ik vermoedde en werd 
door slim spel van de andere redactieleden 
mijn grootste vrees werkelijkheid.

Nadat je jouw moeder hebt ingelicht dat ze 
telefoontjes van GEWIS niet moet aanne-
men, weerhoudt niets je er meer van om 
deze record-dikke Supremum door te le-
zen!
                                     Ivo van der Linden
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Van de voorzitter

Robert Leeuwestein

Het is wintertijd en dat 
betekent dat er al één 

trimester op zit. Hoogste tijd 
om een update te geven waar 
ik zoal mee bezig ben ge-
weest. Daar kan ik natuurlijk 
een mooie opsomming van 
geven, maar het lijkt mij veel 
leuker om één moment, dat 
mij nog lang in het geheugen 
zal blijven, uit te lichten en in 
wat meer detail te beschrij-
ven...

In de eerste maanden van het collegejaar 
wordt je als bestuur vaak uitgenodigd voor 
een constitutieborrel. Dit is een borrel waar 
men de mogelijkheid heeft om het nieuwe 
bestuur van een bepaalde vereniging te feli-
citeren met hun aanstelling. Dit feliciteren 
gaat natuurlijk volgens een bepaalde tradi-
tie. In Eindhoven is deze traditie voor mij 
vrij duidelijk maar in andere steden willen 
er soms wel eens andere tradities gelden.

Constitutieborrels, die niet in Eindhoven 
plaats vonden en waar wij als bestuur voor 
uitgenodigd waren, vonden plaats (in wil-
lekeurige volgorde) in Enschede, Utrecht, 
Delft, Groningen, Leiden, Amsterdam, Rot-
terdam en Nijmegen. Nu wil ik de borrel die 
in Nijmegen plaats vond graag nader toe-
lichten.

Toen we aankwamen bij de constitutiebor-
rel van studievereniging Desda stonden we 
toch even te kijken. Desda is een kleine 
wiskunde-studievereniging die is opgericht 
in 1986. Deze vereniging is zo klein dat de 
borrelruimte gedeeld wordt met drie andere 
verenigingen. 

Normaal gesproken wordt de ruimte waar 
de borrel plaats zal vinden gestript, zodat 
objecten die veel waarde hebben voor een 
vereniging niet gebrast kunnen worden. 
Brassen is het in veiligheid brengen van 
een voorwerp met emotionele waarde voor 
een groep studenten. Het was duidelijk dat 
niemand een poging had ondernomen om 

de ruimte te strippen. Objecten 
die nog in de ruimte stonden 
waren bijvoorbeeld banken om 
op te zitten, een archiefkast die 
open was, spelletjes, portretten 
en boekenkasten. Kortom, er 
was genoeg keuze om te bras-
sen.

Wij stonden dus te kijken wat we 
wilden brassen en toen kwam de 
pedel ons vragen waarvan wij 

waren. Het antwoord was kort en krach-
tig: GEWIS. De pedel vertelde ons dat ver-
enigingen binnen Nijmegen zelf hun bier 
moesten betalen. Echter omdat wij van ver 
kwamen kregen we een stempel, waarmee 
we gratis bier konden bestellen. Wij keken 
meteen waar we dat bier dan konden be-
stellen en zagen tot onze schrik dat er geen 
tap was en dat we maar uit flesjes moesten 
drinken.

Kort daarna viel het ons op dat er niet zo 
veel mensen in pak rond liepen. Sterker 
nog, we zagen maar een paar mensen in 
pak. Bijvoorbeeld de afvaardiging van A-
Eskwadraat, uit Utrecht, die net zo ver-
brouwereerd stond te kijken als wij. Zelfs 
het nieuwe bestuur van Desda had kleding 
aan die nog minder uitstraling had dan een 
nuldejaars student die voor het eerst op de 
universiteit komt.

Nadat we waren bijgekomen van deze situ-
atie, was het weer tijd om wat bier te halen. 
Dit duurde alleen zo lang dat Remko ge-
noodzaakt was om zelf maar voor tapper te 
spelen. Remko nam plaats achter de bar en 
ik bestelde bij hem bier voor onszelf en voor 
A-Eskwadraat. 

Ondertussen vond Nieke het nodig om 
iedereen die op de borrel aanwezig was op 
de hoogte te stellen dat GEWIS gearriveerd 
was. Dit deed zij door een GEWIS-sticker 
te plakken op een muur. Er hing echter op 
die plek ook een of ander krantenknipsel. 
De GEWIS-sticker belandde op het kran-
tenknipsel wat natuurlijk niet de bedoeling 
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was. Een aantal leden van Desda zagen dit 
gebeuren en begonnen hun aggressieve ge-
dachten hardop te uiten tegen Nieke. Het 
krantenknipsel, waar de GEWIS-sticker 
op zat, was blijkbaar een object met veel 
waarde voor Desda. De leden van Desda 
probeerden de sticker voorzichtig te verwij-
deren van het krantenknipsel. Dit had tot 
effect dat het leven van de krantenknipsel 
abrupt tot einde kwam.

A-Eskwadraat had zich ondertussen ook 
op de eerste rang van dit spektakel gewerkt 
en vond dat we over moesten gaan tot het 
brassen van een belangrijk object, name-
lijk de pedelstaf, die door de pedel achter 
de bar was gezet. De situatie, die hierboven 
beschreven is, vroeg er gewoon om.

Irene, secretaris van A-Eskwadraat, liep 
doodgewoon achter de bar, pakte de pedel-
staf, gaf die vervolgens over de bar aan mij 
en ik verliet de borrelruimte met de pedel-
staf in mijn bezit. Ivo nam snel plaats bij de 
uitgang om achtervolgers tegen te houden. 
Helaas voor hem waren er geen achterol-

gers. Voordat Desda wist wat er gebeurd 
was, zaten het bestuur van GEWIS en het 
bestuur van A-Eskwadraat al in de trein te-
rug naar het zuiden.

De volgende dag vond er weer een consti-
tutieborrel plaats. Dit maal van A-Eskwa-
draat in Utrecht. Als bestuur neem je altijd 
een cadeau mee naar een constitutieborrel 
die je dan vervolgens geeft aan het nieuwe 
bestuur. Wij vonden de pedelstaf die de dag 
ervoor gebrast was wel een mooi cadeau 
aangezien A-Eskwadraat had geholpen met 
het brassen van de staf. Het leuke daar-
aan was dat de staf niet zomaar een staf, 
maar een Sinterklaas-staf was. Als bestuur 
kwamen we toen met een geniaal idee: we 
gingen verkleed als Sinterklaas en Zwarte 
Pieten naar Utrecht. Een foto daarvan staat 
ergens in de buurt van dit stukje.

Veel kijkplezier, een fijne kerst en gezellige 
nieuwjaarswissel toegewenst.

Robert Leeuwestein
Voorzitter GEWIS 2006/2007
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Decanerone
Kees M. van Hee, decaan en hoogleraar AIS
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we ontmoetingsruimte 
van GEWIS officieel geopend 
op vloer 10 van het hoofd-
gebouw. In mijn toespraak 
bij de opening heb ik al op-
gemerkt dat voor veel stu-
denten een studievereniging 
de functie van een studen-
tenvereniging vervult. Toch 
zijn er grote verschillen: een 
studentenvereniging omvat studenten 
van meerdere disciplines en is in we-
zen gericht op de sociale ontwikkeling 
van studenten, terwijl een studiever-
eniging in oorsprong een belangen- en 
belangstellingsvereniging is. Bij de 
opening van GEWIS realiseerde ik mij 
dat het onderscheid aan het vervagen 
is en daar is niets mis mee!

Regelmatig denk ik met plezier terug aan 
mijn eigen studententijd en onlangs schoot 
mij een fragment van een liedje te binnen 
dat wij in die tijd regelmatig zongen. Het 
was een liedje over een kroeg, in de stijl van 
Jaap Fischer (die nog wel eens optreedt on-
der de naam Joop Visser), maar van een 
vrij onbekende zanger. Ik kende alleen een 

paar zinnen en met Google kwam 
ik er niet uit. Ik heb toen één van 
mijn oude vrienden geë-maild en 
die herkende de tekst, wist dat 
het een single was (een 45-toeren 
vinyl plaatje) en hij wist ook nog 
wat er op de achterzijde (B-kant) 
stond. Hij mailde mij de tekst en 
was zo vriendelijk in zijn archief 
op zoek te gaan naar de single. 
Hij heeft het lied naar MP3-for-

maat geconverteerd en naar mij gestuurd. 
Het lied heet “Houten poot” en is van Peter 
Blanker, iemand die niet echt doorgebroken 
is maar nog wel eens schijnt op te treden. 
Het enige algemeen bekende lied van hem 
is: “Het is moeilijk bescheiden te blijven”. 

Het was toen een prima lied om aan de bar 
te zingen. Allerlei muziek uit de zestiger 
jaren begint weer populair te worden, on-
der andere Franse chansons als “La vie en 
rose”. Misschien dat “Houten poot” ook een 
kans maakt aan de GEWIS bar. 

Hierbij de tekst. Ik heb de MP3-file naar de 
redactie van de Supremum gestuurd. 
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In een dorp aan de zee
stond een kroeg aan de zee

waar men wijn schonk van ’t edelste rood.
In de hoek stond iets raars,

’t was een stok met een laars
en dat was een (fuut, .... poink!) hou..outen poot.
En de waard zei “die was van een kaperkaptein,

die al eeuwen te gast is bij magere Hein,
maar zijn been mag er echt nog wel zijn”.

 
Men liet het been daar maar staan

en geen mens kwam er aan
daar de waard dat een ieder verbood.

Als er een vreemdeling zat,
en die vroeg wat is dat?

dan riep iedereen (fuut, .... poink!) hou..outen poot.
En de waard zei “die was van een roverkaptein,

die al eeuwen te gast is bij magere Hein,
maar zijn been mag er echt nog wel zijn”.

 
Op een dag met slecht weer

ging de zee zwaar te keer
en drie vissers durfden niet naar hun boot.

En ze goten teveel
edel vocht door hun keel

en ze wilden die (fuut, .... poink!) hou..outen poot.
Maar de waard zei: “Die was van een zeekapitein

en nou is ie al weer enk’le jaren van mijn,
laat nou staan daar, hij staat daar toch fijn”.

 
Maar de wijn zat hen te hoog,

en ze hadden geen oog
voor dit zeldzaam antieke kleinood.

En ze smeten ermee
wat nog nooit iemand dee

met die kostbare (fuut, .... poink!) hou..outen poot.
En de waard riep: “Die was van een zee-officier

geef in godsnaam dat kostbare ding nou weer hier.
Drinken jullie je wijn en je bier”.

 
Maar toen deed het relikwie
iets heel naars voor die drie

want het sprong plots’ling rond op z’n poot.
En ze kregen een schop

met de laars voor hun kop,
en toen waren ze (fuut, .... poink!) hartstikke dood.
En de waard zei “dat was wel goed bedoeld kapitein,

maar je geest moet in ’t vervolg zo opvliegend niet meer zijn,
want wie betaalt nou dat bier en die wijn (2x) ?”
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Houten poot
Peter Blanker 
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Bij de rector op bezoek...
Nieke Aerts

Iedere studievereniging 
wordt met een groepje uit-

genodigd om bij de rector op 
bezoek te komen. De rector 
heeft een hele vragenlijst 
voorbereid, zo hoopt hij een 
beter inzicht te krijgen op 
problemen die zich op de TU/e 
voordoen. Maandag 4 decem-
ber waren wij aan de beurt.

Als eerste stelde iedereen zich natuurlijk 
even voor, maar al snel ging het over het 
eerste struikelpunt van de TU/e; de voor-
lichting. Worden aankomende studenten 
goed ingelicht over de studie die ze willen 
gaan doen? Met andere woorden, klopte 
het idee over je studie dat je had voordat je 
ging studeren met wat het daadwerkelijk is. 
Bij een aantal waarschijnlijk niet. TU-breed 
wordt er regelmatig over de rendementen 
gesproken en dan voornamelijk over de 
rendementen van het eerste jaar. Wat is de 
reden dat die niet zo hoog zijn? Eén ding 
is zeker, iedereen die een verkeerde keuze 
heeft gemaakt en dus binnen een jaar stopt 
met zijn/haar studie wordt meegeteld bij 
het deel dat niet zijn propedeuse heeft ge-
haald. Bij negatieve studieadviezen werkt 
het ook zo. Dat geeft natuurlijk niet echt 
een reëel beeld van de studievoortgang in 
het eerste jaar. Een verkeerde studiekeuze 
kan voortkomen uit te weinig of slechte 
voorlichting, bij informatica denkt de mid-
delbare scholier al snel aan programme-
ren en bij wiskunde aan wiskunde B op de 
middelbare school. Maar hoe praat je dat 
uit hun hoofd?

Er is ook gepraat over de campus en het 
studentenstad-gevoel in Eindhoven. Waar-
om blijven veel studenten thuis wonen 
en waarom is de campus zo ongezellig na 
17.00 uur? Dit heeft veel met elkaar te 
maken, een thuiswonende student eet ook 
vaak thuis en moet dus rond 17.30-18.00 
uur thuis zijn. Als de campus ‘s avonds ge-
zelliger moet worden, dan moeten er mo-
gelijkheden zijn om iets te eten voor een 
redelijke prijs, dus niet volgens de Albron 

normen. Ook moeten de gebou-
wen toegankelijk zijn, het hoofd-
gebouw gaat om 19.00 dicht, ten-
zij je een overwerkpas hebt. Helix 
kun je zelfs niet meer uit rond 
die tijd als je geen overwerkpas 
hebt. Met het campus 2020 pro-
ject (wat wij hopelijk niet meer 
helemaal mee gaan maken) zou 
dit gerealiseerd moeten worden, 
hoewel de Zwarte Doos nu al een 

bijdrage doet natuurlijk.

Een volgend onderwerp is de minoren. Het 
is duidelijk dat hier meer voorlichting over 
moet komen. Eerder in het collegejaar en 
niet tijdens een tentamenweek, volgend 
jaar zal dit eind september plaatsvinden. 
Omdat het nieuw is zijn hier nogal wat ver-
beteringen aan mogelijk, daarom is er een 
speciaal klachtenpunt voor problemen met 
de minoren.

De informatievoorziening is ook een punt 
waar de rector wat vragen over heeft, zo ge-
bruiken sommige docenten Studyweb ter-
wijl anderen nog gewoon OWinfo gebruiken. 
Het zou natuurlijk veel gemakkelijker zijn 
als alle studies hetzelfde zouden voorschrij-
ven aan hun docenten. De rector meldde 
dat hij het liefst zou zien dat de 3TU’s allen 
hetzelfde systeem zouden gebruiken, maar 
dat lijkt nog wel even te duren. Misschien 
moet er eerst gefocust worden op de TU/e. 
Studyweb is een grote investering geweest 
en als we dit willen blijven gebruiken zal het 
dat weer worden. OWinfo lijkt te weinig mo-
gelijkheden te hebben voor sommige stu-
dies waar studenten via Studyweb groepjes 
maken. Blackboard is een systeem waar 
veel andere universiteiten mee werken. Dit 
is niet goedkoop om aan te schaffen, maar 
we weten wel dat het voldoende werkt aan-
gezien sommige andere universiteiten er al 
lang mee werken.

Er is ook nog even kort gepraat over de Cur-
sor en de opening van het academisch jaar. 
Hierover hadden wij weinig opmerkingen, 
alleen over de Cursor werd er even gezegd 
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dat zij niet zo goed zijn in zelf informatie 
inwinnen. Als ze iets in de Cursor willen 
publiceren wordt er vaak naar de organi-
satie van datgene gebeld om te vragen wat 
ze erover willen vertellen. Kranten kunnen 
ook aan hun eigen verhaal komen, toch?

Dat was het gesprek met de rector, met een 
(luxe) drankje & hapje sloten we af in de 
University Club.
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Infima

Lydia: “Robert en ik hebben het in het bestuurshok van FMF gedaan...”

Gesprek gaat over gebrek aan ECTS tijdens bestuursjaar.
Sven: “ECTS, wat is dat? Da’s toch een of andere enge SOA ofzo?”

Sander: “Kut Harm! eh.. Tim.”

Ferry’s definitie van een goede meeting:
“Zo, dat was een goede meeting 5 koffie op in anderhalf uur :)”

Lydia: “Ik ben echt dom!”
Ivo: “Nee, mensen in Beauty en de Nerd, die zijn dom.”
OK, even later probeerde hij het goed te maken door te zeggen: 
“Alleen de dames dan...”

Opvallende spelfout op teletext: “20:32 Beaty en de Nerd”

Rob tegen Ivo over Beauty & The Nerd: “Is er eigenlijk nog geneukt in dat huis?”
Ivo: “Nee. Nou.... tussen de kandidaten niet.”

Robert (tijdens BV): “Zij kunnen ook niet zeggen: Jij moet je schaalkeren.”

Robert: “Je wil bijvoorbeeld niet dat Sam 1000 keer www.ComputerGeil.net uitprint.”

Er wordt (na de borrel) gediscussieerd over cup-maten:
Ivo: “Wat nou als je D+E hebt?”
Remko: “Da’s Douwe Egberts”
Lydia: “Wat nou als je A+H hebt?”

Marc: “Melkchocolade. Smelt in je hand.. en op je boek...”

Bob: “Nu we het toch over Limburg hebben... Jean-Marc, jouw vader lijkt echt een 
inbreker!”

Helemaal tot slot en over een heel ander 
onderwerp, misschien weten jullie nog dat 
de studentenraad een forum had opgezet 
waarop klachten gepost konden worden? 
Omdat dit niet zo gebruiksvriendelijk was, 
hebben we besloten dit idee te laten varen 
en een e-mailadres op te zetten voor al jul-
lie klachten: klachten@gewis.nl. (Dit gaat 
echt over de faculteit en niet over GEWIS)
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Historisch benul,  deel 1
F.J.L. Martens
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if Tijdens een bijeenkomst 

over de aansluiting tussen 
middelbaar en hoger onder-
wijs liet ik mij tijdens een kof-
fiepauze ontvallen dat iedere 
VWO-leerling eindexamen zou 
moeten doen in Nederlands, 
Engels, één van de twee ta-
len Frans of Duits, Wiskunde, 
Natuurkunde, Scheikunde, 
Biologie en Geschiedenis. 

Voor mijn part mag ieder vak behalve het 
Nederlands op twee niveaus geëxamineerd 
worden en hoeft een VWO-leerling bij deze 
vakken alleen maar het minimumniveau 
te doen: bij de talen een (eenvoudige) tekst 
kunnen lezen of maken, bij de exacte vak-
ken enkele essentiële ideeën en de conse-
quenties daarvan kunnen overzien en bij 
Geschiedenis een globaal overzicht van de 
Europese geschiedenis met bijzondere aan-
dacht voor die van ons mooie vaderland. 
Ik weet het: deze magere restauratie is een 
einde van de opzoekcultuur en, ik hoop dat 
van harte, ook een einde van alle gezeur 
over leukheid, creativiteit en je ei kwijt ra-
ken. Het gaat mij er overigens helemaal niet 
om onze jonge medeburgers te wapenen bij  
hun carrière, maar om ze essentiële idee-
en van de hedendaagse beschaving bij te 
brengen. Mijn toehoorders waren dezelfde 
mening toegedaan met één uitzondering: 
het vak Geschiedenis was niet nodig.

Het valt mij op dat veel mensen geen idee 
hebben van het historisch kader bij veel 
huidige instellingen en verworvenheden. 
Om maar eens enkele dingen te noemen:  
de sociale ontwrichting ten gevolge van de 
industrialisatie, de ongelooflijke armoede 
van verreweg het grootste gedeelte van de 
bevolking in West Europa tot ver in de twin-
tigste eeuw, het ontstaan van de landen in 
Europa, de scheiding van kerk en staat en 
de verwerving van burgerrechten. Bij deze 
burgerrechten hoort overigens ook het 
recht op goed onderwijs. Waarom dit recht 
zo verkwanseld wordt, is mij een raadsel. 
Het is inderdaad zo dat veel mensen ach-

teraf weinig lijken te doen met 
het onderwijs dat ze wordt aan-
geboden, maar als ze bij Biologie 
goed hebben opgelet weten ze dat 
veel zaaien en weinig oogsten de 
harde praktijk is. Toch gaat de 
soort er wel op vooruit. Het ada-
gium zou niet moeten zijn “Een 
slimme meid is op haar toekomst 
voorbereid”, maar “Techniek, 
kennis en historisch besef zijn 

een voedingsbodem voor lef”.

In ons onvolprezen land zijn er twee isla-
mitische omroepen, de ene op Europa ge-
richt  en de andere gericht op het verlangen 
naar het islamitische stamland. Het toeval 
wilde dat ik op een zondag bij beide om-
roepen een programma zag, waarin gemeld 
werd dat de opkomende Islam het Oost-Ro-
meinse rijk van de kaart veegde. Dat is een 
heel fout idee. De Arabieren begonnen na 
de overgang tot de Islam  rond 600 aan de 
verovering van een wereldrijk, maar liepen 
rond 800 totaal vast in het Oost-Romeinse 
rijk. Pas in 1453 veroverden de Turken de 
hoofdstad Constantinopel. De suggestie bij 
beide programma’s was dat deze verovering 
dankzij de superioriteit van de Islamitische 
wereld mogelijk was. De suggestie is onzin-
nig. Wat moet iemand met dit soort mede-
delingen die geen serieus vak Geschiedenis 
gevolgd heeft? Opzoeken op Internet? In 
het café gaan discussiëren met iemand die 
er verstand van heeft?   

FJL Martens
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In the Spotlight
...met: Martijn Schoenmakers

Een paar weken terug was ik aan 
het werk op de VWO-dag van de 

universiteit. Om de mogelijk toekom-
stige studenten van de TU/e een goed 
beeld te geven van wat studeren op 
de faculteit Wiskunde en Informatica 
voorstelt, breng je dan met deze kinde-
ren ook een bezoekje aan GEWIS. 

Al staande in de nieuwe ruimte van GEWIS 
vertelde ik dat ikzelf nog niet zo heel veel 
bij en met GEWIS deed, maar dat ik daar 
wel verandering in wilde brengen. Blijk-
baar praatte ik 
daarbij net iets 
te hard. Kort na 
die dag ontving 
ik een mailtje 
met een herha-
ling van wat ik 
toen zei en de 
vraag of ik een 
stukje voor in 
de Supremum 
wilde schrij-
ven… Dan kun 
je natuurlijk 
geen nee zeg-
gen!

Maar nu weten 
jullie nog niet wie ik ben, dus zal ik me eerst 
even voorstellen: ik ben Martijn Schoenma-
kers, geboren op 21 februari 1986 in het 
mooie Brabantse land, Ledeacker. Voor 
degenen die geïnteresseerd zijn waar dat 
ligt; daarvoor bestaat nu Google Maps of 
een routeplanner. Na de basisschool ben 
ik naar het Elzendaal College in Boxmeer 
gegaan waar ik het VWO volgde.

Bij het kiezen van een profiel, merkte ik dat 
de decaan mij al aardig kende. Hij raadde 
mij namelijk aan niet meer te doen dan 
strikt noodzakelijk was… was het dan zo 
duidelijk dat ik nooit iets voor school deed? 
In ieder geval heb ik zodoende gekozen voor 
het profiel Natuur & Gezondheid met infor-
matica in het vrije deel. 

Hoewel ik in de vierde klas al merkte dat 
iets meer inzet voor school toch wel nood-
zakelijk was voor betere punten, wilde ik in 
de vijfde toch nog steeds niet werken. Tja, 
net één vijfje te veel hè. Gevolg: laten we dat 
jaartje nog maar eens over doen. 

De leraar informatica vond dit alleen niet 
zo’n goed idee. Hij wist niet wat hij mij 
nu moest laten doen. Daarom kregen een 
vriend en ik de opdracht om de website van 
school, inclusief de digitale schoolkrant, 
weer leven in te blazen. Dat hoefde hij geen 

twee keer te zeg-
gen! Het resul-
taat was dan ook 
een 9 als punt 
voor de prakti-
sche opdracht 
en daarnaast le-
verde het Bas en 
mij ook nog een 
klein bijbaantje 
op, waardoor 
we nog steeds 
af en toe naar 
Boxmeer afrei-
zen om daar 
onze adviezen 
te geven en de 
redactie van de 

schoolkrant te sturen.

Toen ik dat mooie papiertje bijna op zak 
had, dat men een diploma noemt, wist ik al 
wat ik daarna wilde doen. Vliegen! En het 
liefste in zo’n mooie F16 (of geef mij maar 
zo’n JSF!), dat was altijd al mijn droom. De 
eerste selectieronden gingen goed, tot ik 
met de bedrijfspsycholoog moest praten. 
Hier kwam ik er pas echt achter wat de na-
delen van mijn luie leven waren. Ik werd er 
door die man netjes uit gebonjourd: “Eerst 
iets actiever worden, dan zien we je volgend 
jaar graag terug…” 

Ach, dan doe ik toch gewoon een jaartje iets 
anders? En dat is hoe ik hier op de TU/e 
terecht ben gekomen. Waarom hier? De 
meeloopdag en de VWO-dag hier lieten een 
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goede indruk bij mij achter. Daarbij kwam 
dat ik dacht dat ík lui was, maar blijkbaar 
was de meeloopstudent in Enschede nog 
iets luier. Het lukte hem meerdere malen 
dan ook niet om eerder dan de ochtend zelf 
te laten weten dat ik die dag mee zou kun-
nen lopen…. Dan houdt het al snel op. En 
nee, dat was natuurlijk niet de enige reden, 
maar wel één van de doorslaggevende voor 
mij om voor Eindhoven te kiezen. En tot nu 
toe heb ik daar nog geen spijt van.

En nu woon ik al iets langer dan een jaar-
tje in Eindhoven op Frederiklaan 175, niet 
ver van het stadion. Dat bevalt me prima! 
Hoef ik tenminste niet meer elke morgen 
een uur in de bus te zitten, want als er iets 
is waar je lui van wordt, is het wel een uur 
in een altijd nét iets te warme bus moeten 
zitten.

Eén nadeel aan het op kamers zitten: mijn 
huisgenoten zouden het niet echt waarde-
ren als ik mijn drumstel vanuit Ledeacker 
mee zou slepen naar hier. Dus moet ik een 
nieuwe hobby zoeken voor doordeweeks. 
Mijn ouders vinden dit minder erg, want 
het is wel weer een reden meer om elk 
weekend naar huis te komen. Wat ik zelf 
ook niet erg vind, want daar wacht dan ook 
weer mijn vriendin.

Dat is zo’n beetje mijn leven in het kort. 
Mocht je nog ideëen hebben voor nieuwe 
hobby’s, dan kun je me vast wel eens vin-
den bij de GEWIS-borrel. 

Greetzzz,

Martijn
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Infima

Sam: “Waarom doet deze computer het niet?”
Ivo: “Dat moet je aan het CBC vragen, niet aan het bestuur! ... Toch?”

Sam: “Linerider is gewoon een levensdoel....”

Sam in het bestuurshok tegen Remko: “Remko, ik vind dat jij als penningmeester...”

Over vierkanten die kunnen ‘intersecten’ en ‘overlappen’.
Martijn Schoenmakers: “if oversexed....”

Nieke komt het commissiehok binnen waar de Supremumcommissie druk aan het lay-
outen is: 
“Jullie zijn van die mensen die snappen hoe het met pixels en inches werkt he?”

Bob leest in een artikel: “...en koken is het nuttigst wat een vrouw kan doen.”
Bob: “Daar ben ik het niet mee eens. De afwas is nuttiger.”

Lydia bij de AC-vergadering: “Hij heeft een vlaai bedacht.”

Marc Puts over het semestersysteem: “Ik denk dat dat net als met de NS is. Als er ver-
andering is, ga je er in elk geval NIET op vooruit.”

Jack van Wijk legt uit hoe met een matrix rotaties, translaties en schaling ongedaan 
kan worden gemaakt.
Lourens: “Volgens mij werkt CTRL-z net zo goed”
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Dispuut “In Vino Veritas” oreert
Thijs Timmerman

Wijn na bier geeft plezier, 
bier na wijn geeft venijn. 

Een bekend spreekwoord, 
met diepe wortels in de hui-
dige beschaving. Een korte 
analyse.

Daar er in een standaardglas 
bier evenveel alcohol zit als in 
een standaardglas wijn, krijgt 
men door het nuttigen van deze 
hoeveelheden evenveel alcohol binnen, on-
geacht de drank. In wijn zit echter relatief 
meer alcohol en hoe hoger het alcoholper-
centage in een drank, hoe sneller en mak-
kelijker de alcohol zal worden opgenomen 
in het bloed. Toxicologen beweren dat het 
niet uitmaakt in welke volgorde dranken 
worden gedronken. Het hangt alleen af van 
de mate waarin je drinkt. In andere landen 
wordt dit verband dan ook niet altijd be-
aamd. 

Zo zijn de Duitsers het nog met ons eens, 
zij beweren ‘Wein auf Bier das rat ich dir, 
Bier auf Wein das lasse sein’. De Britten 
daarentegen menen ‘Beer after wine, and 
you’ll feel fine, wine after beer and you’ll 
feel queer’, waaruit blijkt dat je daar dus 
beter met wijn kunt beginnen. Toch neemt 
men in de huidige maatschappij de En-
gelsen en hun logica minder serieus, wie 
rijden er immers aan de linkerkant van de 
weg, meten in inches en drinken pints?

In de wetenschap valt dit spreekwoord dus 
niet goed te onderbouwen. In de historie is 
wel een hoop te vinden omtrent deze uit-
spraak. De algemeen geaccepteerde uitleg 
is als volgt. Wijn was vroeger een duur 

product dat slechts voor de elite 
bestemd was; zij waren immers 
degenen die het zich konden ver-
oorloven wijn te kopen. Bier was 
een volksdrank en werd soms, 
om hygiënische redenen, zelfs 
meer gedronken dan water, dat 
in die tijden vaak verontreinigd 
was. Bier was relatief goedkoop, 
makkelijk te maken en algemeen 
verkrijgbaar. De burgerij dronk 

dus bier, terwijl de adel zich aan wijn kon 
laven.

Was je nu een brave burger die zich had 
opgewerkt tot een vooraanstaand man, met 
een daarbij horend vooraanstaand salaris, 
dan kon je je permitteren wijn te kopen. 
Het was dus fijn om wijn te drinken na 
vele jaren van bier. Het tegenovergestelde 
is natuurlijk minder positief. Een promi-
nent figuur zijn die zich veel kan veroorlo-
ven, maar door omstandigheden zijn geld 
of aanzien kwijtraakt, zal dat als vervelend 
ervaren. Hij zal dus bier moeten drinken, 
waar hij eerder aan de wijn kon gaan.

Wijn na bier is dus een verbetering, een 
vooruitgang, en daarmee dus positief. Bier 
na wijn is een achteruitgang, dus negatief. 
Tot slot een wijsheid die u niet onthouden 
mag worden: voor hen die weten de wijn 
niet aan te kunnen, is het beter bij het bier 
te blijven. Prosit!
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Het GEWIS model - episode 8
Monique Hendriks
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Het einde van het jaar is 
weer in zicht. Tijd om 

de goede voornemens weer 
eens af te stoffen. Menig stu-
dent zal weer eens een blik 
werpen op zijn behaalde stu-
dieresultaten. Zo ook ik. Wat 
dat betreft kan ik tevreden 
zijn. 

Terwijl ik dit type voel ik de on-
dertoon in die woorden. Baal ik er van dat 
een ontzettend cliche voornemen me nu 
ontnomen is? Dat kan het niet zijn: ik kan 
me altijd nog voornemen om minder te 
gaan drinken (je hoeft ze natuurlijk niet na 
te leven, maar je moet wel een reden heb-
ben om ze te hebben). Nee, de reden is dat 
ik me stiekem in een stramien heb laten 
duwen. En nu houd ik absoluut niet van 
stramienen en nog minder van erin geduwd 
worden, maar ik heb er pas echt een hekel 
aan als dat stiekem gebeurd. Het lijkt een 
soort milde brainwash. 

Ik las laatst een stuk van Bram Vermeulen 
waarvan de strekking ongeveer deze was: 
Het grootste probleem van indoctrinatie is 
dat de geïndoctrineerden niet weten dat ze 
geïndoctrineerd zijn. Uit de eerste alinea 
heeft u waarschijnlijk al kunnen opmaken 
dat ik toch wel het gevoel heb dat er iets niet 

juist is hier, vandaar ook dat ik 
het een milde brainwash noem. 
Dat maakt het echter ook des te 
frustrerender. Ik weet dat ik be-
zig ben met mezelf een ongeluk-
kig leven in te werken en ik weet 
ook hoe ik dat tegen kan gaan, 
maar toch doe ik het niet. Stu-
deren, werken en presteren zijn 
een soort Pavlov-reacties gewor-
den en ik denk dat er veel men-

sen met mij zijn die wel doorhebben dat dit 
misschien voor hen niet de belangrijkste 
zaken in het leven zijn, maar er toch zo’n 
beetje constant mee bezig zijn. Er blijft (he-
laas) natuurlijk ook altijd een grote groep 
mensen die niet doorheeft dat ze gecondi-
tioneerd zijn om te presteren en er zullen 
(gelukkig) ook altijd mensen zijn op wie de 
conditionering geen vat heeft gehad.  

U leest het goed, ik hekel de eerste groep 
en prijs de laatste. Ik hoop van harte dat 
de groep die zich tussen het uitvoeren van 
haar idealen en het totale onbewustzijn in 
bevind zich grotendeels begeeft richting 
een wereld waarin Pavlov veel heeft gezegd 
maar niets te zeggen heeft. Ondertussen 
geldt nog steeds: een betere wereld begint 
bij jezelf. Dus mijn goede voornemen voor 
het komende jaar wordt: minder studeren.
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Commissie-keuze-diagram

Sven Bego en Ivo van der Linden

Beste lezer. In deze Supremum pre-
senteren wij het commissie-keuze-

diagram. Zoals je misschien wel op-
valt, komt het aardig overeen met het 
commissie-keuze-diagram van vorig 
jaar. Aangezien wij lui zijn en niet het 
vermoeden hebben dat wij Monique’s 
creativiteit kunnen overtreffen hebben 
wij vooral de befaamde copy-paste 
methode gebruikt.

GEWIS heeft verschillende commissies, 
want zonder commissies waren er geen 
activiteiten en zonder activiteiten zouden 
we alleen nog maar kunnen studeren. Een 
commissie is een groepje GEWIS-leden die 
samen iets organiseren, bijvoorbeeld een 
activiteit zoals poolen.

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

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

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

Hier volgt een lijstje met de bekendste com-
missies van GEWIS. Met de daarbijbeho-
rende afkortingen:

AC
Activiteiten Commissie: Organiseert kleine 
activiteiten zoals poolen, zwemmen en kar-
ten.

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

CBC
Computer Beheer Commissie: Beheert de 
computers van GEWIS.

JBC
Jaarboekcommissie: Maakt een jaarboek.

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

GEZEVER
GEWIS Zoekt En Vindt Enkele Riedeltjes:
Dit is de commissie die de muziek tijdens 
de borrel verzorgt.

Intro
IntroCommissie: Organiseert de Intro en 
het eerstejaarsweekend.

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

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

Supremum
De commissie die dit mooie blaadje 4 keer 
per jaar in elkaar draait (dit jaar 5 keer om-
dat er een lustrum-editie komt).
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GESJOUW
GEWIS Stuurt Je Op Un Wandelweekend:
Organiseert een wandelweekend.

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

GEZWEM
GEWIS Zeilt Weer Een Meter: organiseert 
een zeilweekend.

GEZWAM
GEWIS Zweet Weer Alcohol Morgen: zorgt 
ervoor dat het op vrijdagmiddag nog steeds 
gezellig is bij GEWIS.

GEZILVER
GEWIS Zal In het Lustrumjaar Vele Evene-
ment Realiseren: Gaat een spetterend lus-
trum neerzetten.

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

BATA
De commissie die ervoor zorgt dat onze lo-
pers van de Batavierenrace in de watten 
worden gelegd. 
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Infima
...van docenten

Mark de Berg, terwijl hij zich in het gezicht schijnt met zijn aanwijslichtje: “Volgens mij 
is de batterij op.”

Tijdens college Parallelle en Gedistribueerde Algoritmen zit een student te eten.
Rob Hoogerwoord: “Is het lekker?..... Het lijkt hier wel een café!”

Nederpelt: “Syntaxis is een moeilijk woord voor syntax”

Nederpelt: “Ja, het hele universum, daar kun je U tegen zeggen!”

Jan Friso Groote tijdens het college Requirement Design Analysis and Verification: 
“And now the question is: why am I telling this?”

Blokhuis (tijdens algebra 3): “Het maakt niet uit als we alle coëfficiënten met 3 miljoen 
vermenigvuldigen... dus dat doen we maar.”
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This article is an introduc-
tion in Echo2, a framework 

that helps writing an AJAX 
web-application.

Just a year ago Jesse James Gar-
rett introduced the term AJAX 
(Asynchronous JavaScript and 
XML). Everyone knows by now 
which techniques are involved 
and how they are supposed to 
work together. Still, a lot of imagination is 
required to create a good application using 
the AJAX concept. AJAX does not define 
much. For example, it does not define 
where to store the user state and how to 
synchronize the client with the server. The 
communication protocol could use XML-
messages, JSON (JavaScript Object Notati-
on) or some self-made protocol. The Echo2 
platform has implemented a framework 
which is AJAX-based and takes away all 
the imagination. The Echo2 platform uses 
objects and events to create and update 
the user interface and tries to hide HTML, 
HTTP and JavaScript as much as possible. 
In most cases a developer only has to know 
Java and the way Swing works. The Echo2 
platform has its own graphical component 
objects, listeners and events, but they 
are very similar to the Swing objects. The 
framework tends to feel that your are wri-
ting a standalone desktop application, be-
cause it takes care of session management 
and client-server synchronization.

The only two things you have to do to make 
an Echo2 application web-aware is imple-
ment an ApplicationInstance class and a 
servlet. The application instance represents 
the state of a single user. The servlet re-
turns an instance of the ApplicationInstan-
ce class for every user. Echo2 can recreate 
the full client user interface based on the 
application instance state.  The browser re-
fresh button returns the same client state 
as it was before the refresh.

An application instance contains a hierar-
chy of components with a window object 

as root. Every component has 
properties and stylesheets to 
define the appearance and be-
havior. Echo2 does not use lay-
outmanagers to describe how a 
component should be rendered. 
Instead every component has a 
LayoutData object which des-
cribes how the parent should 
render it. There are not many 
components yet which can lay-

out other components, but it is enough to 
create a basic application.

Echo2 is an event-driven framework; the 
entire control flow of an Echo2 application 
is defined using events. Each component 
has methods to register and unregister 
event listeners. An Echo2 developer would 
create a Button with an ActionListener that 
defines behavior to update the state of the 
user interface when it is clicked. This is 
again the same as in Swing. Echo2 wraps 
the client events in an XML and sends it to 
the server. The server fires the event on the 
server side and the application code chan-
ges the component hierarchy to the new 
state. At the end of the request the servers 
sends an XML back to the client with the 
information which components changed. 
The client JavaScript code changes the 
browser contents to get in sync with the 
server state. A developer should only regis-
ter listeners when it needs them, otherwise 
the responsiveness of the user interface 
will degrade.

Currently, the user input components are 
complete enough to create a good data en-
try application. There are no input com-
ponents yet with advanced features like 
validation or formatting, but that is just 
a matter of time. The developer forum al-
ready has some nice contributions. Echo2 
is worth a look when evaluating web ap-
plication frameworks for an intranet appli-
cation. It is very responsive and it makes 
writing AJAX based applications easy. Just 
check out http://www.nextapp.com/plat-
form/Echo2/echo/ and see for yourself.

Echo2
Nico Klasens
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ACtiviteiten
Lydia van Well & Remko Bijsmans
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Woensdag 25 oktober 
was de dag dat de AC 
dit jaar ging karten. De 
AC had zijn beste been-
tje voor gezet met de 
promotie. En dat was 
te merken. Zo druk heb 
ik het nog nooit gezien 
tijdens het karten met 
de AC en ik ben al vaak 
meegegaan. Niet alleen oudgedienden gin-
gen mee, maar ook veel nieuwe gezichten, 
wat het allemaal nog leuker maakte. Vele 
nieuwe gezichten wilden wel eens zien wat 
de AC allemaal in huis had. De groep men-
sen voor de eerste heat stonden al te trap-
pelen om in die kart plaats te nemen. Een 
groot nadeel voor de eerste groep was ech-
ter dat de banden van de kart en de baan 
nog niet opgewarmd waren. Hierdoor waren 
de rondetijden van de eerste heat ook be-
duidend langzamer dan die van de tweede 
en derde heat.

De strijd was echter elke ronde hevig. De 
toeschouwers joelden de rACers toe. Vaak 
zonder te weten wie het was (zo`n apenpakje 
en een helm helpt niet echt bij het herken-
nen van een persoon). Na een heat kwamen 
de vermoeide coureurs uit hun kart gestapt 
en werd en nog druk nagediscussieerd over 
de rACe. Wie liet wie nou uit de bocht vlie-
gen en wie liet wie niet voorbijgaan omdat 
hij toch beter was. Al met al waren het met 
al die spetterende inhaalACties leuke rACes 
om te zien en heeft iedereen genoten. 

Nadat iedereen zijn of haar rACe had gere-
den waren een aantal leden nog zo enthou-
siast om nog een rondje te rijden. Zij waren 
het blijkbaar nog niet eens over wie er nou 
de beste was. De meeste voelden de spieren 
in hun armen moe worden en vonden dat 
het wel goed geweest was. Zij vertrokken 
richting huis.

De winnaar van vorig jaar was er ook bij. Hij 
reed in de derde ronde mee. Daar maakte hij 
het iedereen best lastig om sneller te gaan 

dan hij, wat uiteindelijk 
ook niet gelukt is. De 
kampioen had zijn titel 
verdedigd. Is er iemand 
die hem volgend jaar 
wel kan verslaan?

Zaalvoetbal
Iedereen had weer met 
spanning op deze AC-
tiviteit van de AC zitten 

wAChten. Maar zoals ik al snel ondervond 
was er dit jaar niet echt veel animo voor 
deze ACtiviteit. Met het bestuur hadden 
wij ons natuurlijk vol goede moed als één 
van de eerste ingeschreven met de instel-
ling om te laten zien dat wij dit jaar wel 
een fatsoenlijk potje voetbal konden afle-
veren. Natuurlijk was deze instelling weer 
eens veel te optimistisch, maar daar kom 
ik later op terug. Eerst moesten er maar 
eens tegenstanders komen, want een paar 
dagen voor de wedstrijddag stonden er nog 
steeds maar 3 teams ingeschreven. Geluk-
kig schreven zich op de laatste dag voor 
de wedstrijd nog een paar teams in zodat 
we ook echt van een toernooi konden spre-
ken.

Daar stonden we dan in de sporthal met 
ons sterren bestuursteam. Natuurlijk was 
het een grote tegenvaller dat onze super-
spits Nieke moest afhaken vanwege een 
blessure, maar toch zouden we ervoor 
gaan zorgen dat wij hier als kampioen weg 
zouden gaan. Met onze Beauty & the Nerd 
celeberity Ivo op goal zou iedereen zo erg 
onder de indruk zijn dat ze het niet in hun 
hoofd zouden halen om ook maar een bal 
op goal te schieten. Helaas kon Lydia ook 
niet aanwezig zijn bij de wedstrijden waar-
door ons enige voordeel (vrouwelijk over-
wicht) verloren leek te gaan. 

Gelukkig kregen wij hulp van onze enthou-
siaste eerstejaars Bjorn en Leanne waar-
door we toch weer met de eerder geplande 
tACtiek konden voortzetten. De eerste wed-
strijd werd na een zwaar gevecht toch nog 
verloren. De tweede wedstrijd tegen dis-
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puut Half 5 eindigde na een iets wat lange 
eindperiode in een gelijk spel. De spanning 
begon toch wel op te lopen: er was nog 
steeds niets gewonnen. Toen gebeurde het 
wonderlijke: we zijn door naar de halve fi-
nale omdat we minder erg verloren hadden 
dan dispuut Half 5. Hier is dus weer duide-
lijk geworden waar onze kwaliteiten lagen: 
het vertrouwen op geluk! 

De halve finale die wij toen gespeeld heb-
ben zal mij nog lang bijblijven. Er waren 
schitterende ACties van Sven te bewon-
deren in de spits en prAChtige steekpas-
jes van Robert vanaf het middenveld, dan 
nog maar te zwijgen van de prAChtige red-
dingen die Ivo met gevaar voor eigen leven 
pleegde. Dan ook nog de wonderschone 
goal gemaakt door Bjorn na een prAChtige 
dieptepass van Leanne. Mijn verrassing 
was dan ook groot dat toen het eindsignaal 
klonk we met ongeveer 7-1 verloren had-
den. Ergens is er blijkbaar toch iets fout 
gegaan met onze geweldige tACtiek. 

Maar niet getroost, snel werd weer alle moed 
verzameld en de krAChten gebundeld en 
besloten we na een opzwepende toespraak 
van onze coACh vol voor de derde plek te 
gaan. Deze kon ons toch niet meer ontglip-
pen! Niets bleek helaas minder waar. In het 
begin ging het gelijk op maar door tijdge-
brek werd besloten dat er maar één goal 
nodig was om de zo fel begeerde 3de plaats 
binnen te halen. Helaas viel deze goal door 
een wrede speling van het lot totaal onte-
recht aan de verkeerde kant en hebben we 
deze wedstrijd dus helaas ook verloren. 

Toen kwam de wedstrijd der wedstrijden. 
Ondanks dat we nog geen wedstrijd gewon-
nen hadden waren we dankzij het geweldi-
ge systeem van de AC nog vierde geworden, 
maar nu was het toch echt tijd voor de ti-

tanenstrijd van het zaalvoetbal toernooi: de 
AC tegen het bestuur! Zoals ieder jaar was 
het weer een zwaar beladen wedstrijd. Tijd 
tikte voorbij en er leek maar geen beslis-
sing te komen aan dit spannende duel dat 
na 10 min nog steeds op een verrassende 
0-0 stond. De seconden tikten weg en het 
begon erop te lijken dat deze titanenstrijd 
in een onbevredigend gelijkspel zou eindi-
gen. Een vlammend schot van Peter spatte 
nog uiteen op onze lat, maar daardoor lie-
ten wij ons niet tegenhouden. In een laatste 
wanhoopsoffensief besloot ik nog maar een 
keer naar voren te rennen in een poging 
een goal te scoren en toen gebeurde het. 

In een moment van onoplettendheid wilde 
Bob, doelman van de AC, de bal uittrap-
pen maar raakte hierbij de zijkant van mijn 
hoofd waardoor de bal linearecta AChter 
Bob in de goal verdween. De felbegeerde 
overwinning tegen de AC was binnenge-
haald!

Natuurlijk werd de middag afgesloten met 
een prijsuitreiking waarbij het team “Maar 
wij hebben Mark” de eerste prijs in ont-
vangst mocht nemen. Laten we hopen dat 

het volgend jaar weer 
zo’n spetterende AC-
tiviteit wordt en voor 
alle teams die nog 
twijfelen om volgend 
jaar mee te doen: wees 
niet bang dat jullie 
laatste worden of af-
gaan, want er is nog 
altijd het AC-team!
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Studeren in het buitenland
Jelte Vink

b
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d Hey, how are you? Where 

are you from?. Dat zijn 
meestal de eerste twee vra-
gen, die je hier hoort. Ge-
volgd door “Do you like Sin-
gapore?” en “Do you like the 
food here?”.

Ruim 4 maanden geleden stapte 
ik in het vliegtuig om aan dit 
avontuur te beginnen. Beladen 
met meer dan 30 kg en na een 
lange vliegreis van meer dan 12 uur moest 
ik de taxichauffeur gaan uitleggen waar 
de NUS (National University of Singapore) 
was, de grootste universiteit van het land. 
De beste man had geen idee… Eindelijk 
kom ik aan op PGP (de campus). Na weer 
een aantal formulieren ingevuld te hebben 
(dit land houdt van handtekeningen en 
stempels), krijg ik dan eindelijk de sleutel 
van mijn (tijdelijke!) kamer. Na een lange 
reis doe ik de deur van de kamer open… 
Een bed niet geschikt voor westerse men-
sen, zelfs niet voor mij, en een totale op-
pervlakte van minder dan 9m2, moet ik het 
hier 5 maanden uithouden?

Eenmaal door de zure appel van 
de eerste week heen, kan in de 
tweede week het echte werk be-
ginnen: de colleges. De verschil-
len zijn groot met Eindhoven. 
Het is veel praktijkgerichter en er 
wordt minder aandacht besteed 
bewijsvoeringen. Alles wordt 
met voorbeelden uitgelegd en je 
krijgt precies te horen wat je wel 
en niet moet doen. Opdrachten 
zijn minder open, je verslag moet 

er volgens een vast stramien uitzien en op 
vastgestelde punten zul je worden beoor-
deeld. Sheets worden van te voren geprint, 
zodat men niet voor verrassingen komt te 
staan. De meesten hier zijn “afraid to lose”. 
Antwoorden worden uit het hoofd geleerd 
en men durft meestal geen initiatief nemen 
in de projecten. Ze wachten af, tot ongeveer 
de laatste twee weken en dan gaan ze ont-
zettend hard werken om alles op tijd af te 
krijgen. Stuk voor stuk willen ze het hoog-
ste punt, maar de efficiëntie is soms ver te 
zoeken.

Het leven hier bevalt me goed. Singapore 
is een schitterend land. De oppervlakte is 

ongeveer gelijk 
aan de provincie 
Utrecht, maar 
dan met ruim 4 
miljoen inwoners. 
Het is een veilig 
land, alles is goed 
geregeld en het 
heeft een perfect 
openbaar vervoer 
systeem. Sin-
gapore is klein, 
maar je kunt er 
wel alles vinden. 
Van gigantische 
malls op Orchard 
Road tot wolken-
krabbers in het 
Business District, 
van een kunst-
matig aangelegd 
“ontspaneiland” 
(Sentosa) tot de 
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grootste haven van Azië.

In de weekenden probeer ik zo min moge-
lijk op de campus te zijn. Singapore ligt 
centraal, waardoor ook uitstapjes naar 
het buitenland goed te doen zijn. Jakarta 
(Indonesië) en Tioman (Malaisië) zijn al be-
zocht en in mijn laatste week ga ik nog voor 
een paar dagen naar Hong Kong (China). Je 
bent er snel, maar je stapt wel in een totaal 
andere cultuur.

Als ik terugkijk op mijn periode hier, ben ik 
blij dat ik de stap heb gezet. Het heeft me 
ontzettend veel tijd en moeite gekost. Het 
was zeker geen standaard route, maar de 
ervaringen die ik heb opgedaan zijn enorm. 
Je bent in een totaal andere wereld, waar 

andere regels en principes gelden. Afge-
zien van de kennis die ik hier heb opge-
daan, wordt er hier anders tegen proble-
men aangekeken. Maar misschien nog wel 
belangrijker, je moet hier alles zelf regelen. 
Je staat volledig op eigen benen en er is 
niemand om op terug te vallen. Je bent op 
jezelf aangewezen. Als je iets wilt, dan moet 
je dat zelf regelen.

Als ik op straat loop, word ik vaak door 
wildvreemden aangesproken. Je bent een 
exchange en ze zijn geïnteresseerd in je 
verhaal. Lachend vertel ik ze: “Thnx, I’m 
fine. I’m from Holland. Yes, I like Singapore 
and I really love the food here, but everyday 
the same rice…I would really die for some 
Dutch potatoes and a fine piece of meat!”
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GEWIS lustrumweek update
Thijs Timmerman

De klok staat op T-minus 
een half jaar ongeveer. 

De lustrumweek, die gepland 
staat in de week van 21 tot 
25 mei 2007, begint al aar-
dig vorm te krijgen. In deze, 
en in de komende edities van 
de Supremum, zullen we jullie 
een klein inzicht geven in de 
gang van zaken en de festivi-
teiten waar jullie je natuurlijk 
nu al op verheugen.

Globaal hebben we al een paar ideeën voor 
de week. Zo wordt de week maandagmid-
dag, in de pauze, op spectaculaire wijze 
geopend. We houden natuurlijk nog even 
geheim wat er allemaal precies gaat gebeu-
ren, maar leuk wordt het zeker. Het sympo-
sium vindt plaats op de dinsdag. De Sym-
posiumcommissie is druk bezig met het 
organiseren daarvan en ik heb er het volste 
vertrouwen in dat het een schitterende, ge-
zellige en verrijkende dag zal worden. 

In de lustrumweek zal er veel geborreld 
worden. Uiteraard is dat een goede zaak, 
de keel moet nat gehouden worden. Elke 
dag zal er bij GEWIS gelegenheid zijn een 
biertje te drinken, of iets anders, naar be-
lieven. Ook enkele avonden zullen gevuld 
zijn met nut en vermaak. Vermaak behoeft 
natuurlijk geen uitleg, het is bijzonder ver-
makelijk om lekker een avondje aan de bar 
te hangen, dan wel flink te dansen op leuke 
partymuziek. Voor dat laatste wordt zeker 
gezorgd. We denken aan een groot feest er-
gens op het Stratumseind, met een leuke 
band. Garantie tot een goed feestje. 

Over het nut kunnen ellenlange 
betogen worden geschreven, 
maar we kunnen er kort over 
zijn. Zodra gezelligheid geen 
tijd meer kent, jij je vrienden 
eindelijk weer eens buiten de 
collegebanken spreekt en je on-
dertussen ook nog traint in je 
uithoudingsvermogen; dansen 
en stampen is immers een ener-
gievretende bezigheid, kan ik al-
leen nog maar van nut spreken. 

Nutteloos zal het in ieder geval niet zijn. 
Verder zou er wel eens gelegenheid kun-
nen komen om je basiskennis liederen op 
te krikken, want misschien komt er zelfs 
wel een cantus! Dat is natuurlijk verwen-
nerij voor de natnekken, wier dorst moei-
lijk gelest kan worden. De gebruikelijke 
donderdagborrel wordt niet overgeslagen, 
hier zal iets speciaals van gemaakt worden. 
De vrijdag is vooralsnog gereserveerd voor 
de reünisten: zij die jeugdsentiment zullen 
ondervinden bij het denken aan GEWIS. 

Eerder in het jaar zullen wij op een feeste-
lijke manier het programma aankondigen. 
Ook kun je dan alvast rondneuzen in de 
GEWIS lustrumkledingcatalogus, een do-
cument dat weliswaar minder dan 37 pa-
gina’s zal bevatten, maar daarom niet min-
der de moeite van het lezen waard zal zijn! 
Via posters en mailtjes zullen jullie te zijner 
tijd op de hoogte worden gebracht van deze 
aankondiginsborrel, want het zal, inder-
daad ja, op een borrel gebeuren!
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In het kader van een serie in de Su-
premum van moeders van bestuurs-

leden (dit berust op toeval, red.) van 
GEWIS, is mij gevraagd iets te schrij-
ven over de jeugd en het leven van 
Ivo.

Ivo werd op 17 juli 1985 in Wageningen ge-
boren. Hij was een makkelijke baby en is 
ook daarna een makkelijk kind gebleven, 
zelfs in de pubertijd. Toen hij bijna 3 jaar 
was, overleed zijn opa, wat de aanleiding 
was om te verhuizen naar Schaijk.  Ik was 
toen net in 
verwachting 
van zijn zus-
je Brenda. 
In Schaijk 
hadden mijn 
ouders een 
C a m p i n g 
“De Brem-
weide”, maar 
Schaijk was 
en is ook de 
woonplaats 
van de fami-
lie van zijn 
vader, Ton. 
Kortom een 
l a n d e l i j k e 
en bescher-
mde omgev-
ing om in op te groeien. Door de camping 
waren er altijd kinderen in de weekenden 
en vakanties, zodat hij nooit om speelka-
meraadjes verlegen zat en hij speelde dan 
ook graag en veel buiten. Bovendien woon-
den vele nichtjes en neefjes op nog geen ki-
lometer afstand.

Nadat hij op 3-jarige leeftijd in Avoriaz ein-
delijk zelf mocht gaan skiën, is skiën altijd 
zijn hobby gebleven. Vanaf zijn 6de jaar 
heeft hij altijd op hoog niveau in wedstrijd-
teams geskied. Ook nu skiet hij nog bij-
na ieder weekend in het winterseizoen en 
probeert minstens 2 keer naar de sneeuw 
te gaan. Ook Judo was zijn sport en hij 
heeft dit vanaf zijn 6de tot aan zijn 14e 

beoefend tot aan zwarte band. Maar ook 
voor de computer en computergames had 
hij al jong grote belangstelling.

De lagere schooltijd op de locale dorpss-
chool verliep voorspoedig. Soms wat gepest, 
omdat ook toen al duidelijk was dat het een 
“slimme” jongen was. Hij kon zijn meesters 
en juffen helemaal gek maken door maar 
te blijven doorvragen over een onderwerp, 
waar hij het fijne van wou weten, maar dat 
veel te diepgravend was.

Daarna naar 
Gymnasium 
B e r n r o d e 
in Heeswijk 
Dinther. Ie-
dere dag 
ruim een uur 
heen en weer 
ruim een uur 
terug, maar 
het was het 
waard. Een 
kleine, fijne 
school, waar 
er meer uit-
d a g i n g e n 
voor hem 
waren. Ook 
zijn zus, 
Brenda, is 

naar deze school gegaan en studeert nu In-
dustrieel Ontwerpen in Enschede. Nadat hij 
in de 5de klas een masterclass informatica 
had gevolgd bij de TUE, was het niet moei-
lijk meer. Informatica moest het worden en 
zijn keus viel op Eindhoven.

Zover ik als moeder vanaf afstand kan bekij-
ken heeft hij het in Eindhoven goed naar 
zijn zin en verloopt de studie voorspoedig. 
Nu dan, na ruime ervaringen in commis-
sies, het secretariaat van GEWIS, een leuke 
drukke functie, waarmee ik hem veel suc-
ces wens.

Heleen van der Linden-Rima

Je Moeder!
...met: Heleen van der Linden-Rima
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A - Buitenbeentje
1. Afghanistan, Irak, Jemen, Saoedi-Ara-
bië
2. DJ Tiësto, Kane, Marco Borsato, Van Dik 
Hout
3. FSM, IPU, LBC, LDS
4. Everybody is trying to be my baby, Ra-
dar love, Slave to the music, Walking in the 
sun
5. L, P, R, V
6. B’Elanna Torres, Chakotay, Deanna 
Troi, Ro Laren
7. Aardbei, Citroen, Kersen, Vanille
8. Bridget Maasland, Ruud de Wild, Sander 
Lantinga, Sophie Hilbrand
9. Abra, Ekans, Pidgey, Pikachu
10. I, M, P, U
11. Amandel, Kokosnoot, Pijnboompit, 
Walnoot
12. Dief, Heks, Koning, Priester
13. Dadaïsme, Impressionisme, Kubisme, 
Pointillisme
14. Dionysus, Hades, Hermes, Zeus
15. Augustijn, Delerium Tremens, Gulden 
Draak, Piraat

B - Succes
1. Peter, Ivo, Pieter, Arjan
2. Irene Moors, Wendy van Dijk, Wendy 
van Dijk, Wendy van Dijk
3. Siciliaans, Frans, Engels, Konings-In-
disch
4. Frankrijk, Rusland, Australië, Spanje
5. Jochem Uytdehaage, Gianni Romme, 
Chad Hedrick, Shani Davis
6. -60, -66, -73, -81
7. Woody Allen, Mike Myers, Mike Myers, 
Will Smith
8. PvdA, CDA, SP, VVD
9. George Carlin, Paul Simon, Rob Reiner, 
Candice Bergen
10. Jellyfish, Cat, Cuffs, Ballroom dancing
11. Mario, Pokemon, Final fantasy, Mad-
den
12. HK47, Dogmeat, Murray, Max
13. Maliszewski, Rubinstein, Arensky, 
Tchaikovski
14. Antimoon, Arsenicum, Aluminium, Se-
lenium
15. 0.39, 0.72, 1.00, 1.52

Kerstpuzzel 2006
Sanders Dommers, Michael van Duijkeren, Félienne Hermans,  

Peter Lem en Rob van Wijk

Sinterklaas is nog niet verdwenen 
of de kerstman staat alweer voor 

de deur om iedereen een hele lange 
vakantie te geven. Wij bieden de op-
lossing voor iedereen die nog niet 
weet wat hij of zij met al die tijd moet 
doen.
 
Ook dit jaar hebben wij weer ons best ge-
daan op de inmiddels klassieke kerstpuzzel. 
Hoewel de puzzel dit jaar, voor het eerst, 
geheel gemaakt is door leden van dispuut 
Half 5 blijft de opzet natuurlijk hetzelfde. 
Er zijn twaalf verschillende categorieën, 
waarbij in elke categorie alle vragen op de-
zelfde manier beantwoord moeten worden. 
Verder is de naam van de categorie vaak 
een belangrijke aanwijzing wat je precies 
moet doen.
 
De puntentelling
Ook de puntentelling blijft hetzelfde: voor 
iedere vraag is in totaal 1 punt te verdie-
nen. Dit punt wordt verdeeld over alle in-
zendingen die het correcte antwoord op de 
vraag hebben gegeven. Dus als bij vraag A6 
3 mensen (of groepen, hoe meer zielen...) 
een goed antwoord vinden krijgen die in-
zendingen elk 1/3 punt. In totaal zijn er 
180 vragen; wij zijn erg benieuwd hoeveel 
van de 180 punten onder de inzendingen 
verdeeld gaan worden.
 
De prijzen
Dit jaar zijn er wederom 10 prijzen te win-
nen. Daarbij geldt wel dat alleen (groepen 
van) studenten en medewerkers van de fa-
culteit Wiskunde en Informatica in aanmer-
king komen voor het winnen van prijzen. 
Andere deelnemers zijn van harte welkom 
om bij GEWIS voor de eer mee te doen. Ook 
mogen zij hun inzending natuurlijk instu-
ren naar de Cursor, waarin precies dezelfde 
puzzel verschijnt. Je kunt je oplossing in-
sturen tot 12 februari naar kerstpuzzel@
gewis.nl.
 
Veel plezier met het maken van de puzzel 
en een fijne vakantie toegewenst!
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C - Ghost Writer
1. Dubbele auto
2. Geplaag op de Belgische radio
3. Slak, ga toch fietsen
4. Carthaagse prinses gaat ook op dinsdag 
naar de Wildeman
5. Als het niet grijs is...
6. Film in bird’s eye view
7. Zwarte bloem
8. Het parket in een boomhut
9. Ga met je schaatsen door het zand
10. Nieuwsgierig tussen de lakens en een 
beest tussen de lakens
11. Een café voor een grote jongen
12. Blowen met de sunshine girls
13. Parfum voor de prins
14. Badstof voor een braaf jongetje
15. De man, de man, zijn moeder

D - Veel werk
1. Trouwdag, Hades, Slaapliedje
2. Boeddha, Jezus, Poseidon
3. Kruisboog, Storm, Landvoogd
4. Vloek, Schat, Schip
5. Gevangenis, Dronkenschap, Bal
6. Robot, Vergif, Dichter
7. Zanger, Schilder, Baron
8. Feeën, Liefdesdrank, Ezel
9. Relativiteit, Radio, Kernwapens
10. Graaf, Serenade, Kapper
11. Korporaal, Stierengevecht, Smokke-
laars
12. Prostituee, Kaartspel, Tuberculose
13. Prinses, Tombe, Opstanding
14. Vermomming, Redding, Gevangenis
15. Casino, Gravin, Geheim

E - Leuker kunnen we het niet ma-
ken
1. Seulement le prix est différemment
2. 
3. Die östliche Küche am Haus
4. 
5. No cat which resists
6. 
7. Soy afectuoso él
8. 
9. Ammiro
10. Dort ernten Sie den Nutzen von!
11. 
12. 
13. Não pode ser controlado
14. Een parel van de natuur
15. Comme vale-me

F - Kliekjes
1. Steffi Graff, The Beatles
2. Co Stompé, Sean Paul
3. Mark Huizinga, Captain Jack
4. Claudio Chiappucci, Rolling Stones
5. Mia Audina, ABBA
6. Kobe Bryant, Nirvana
7. Youri Djorkaeff, Frank Sinatra
8. Dennis Bergkamp, Foreigner
9. Earvin Johnson, Queen
10. Tyler Hamilton, Red Hot Chili Peppers
11. Coldplay, Barry van Galen
12. Kid Rock, Greg Lemond
13. Mud, Mike Tyson
14. Chingy, O. J. Simpson
15. Live, Pieter van den Hoogenband

G - Zilver
1. Pythagoras
2. Email
3. Full House
4. This Side of Paradise
5. GEZILVER
6. 6 december
7. Pikachu
8. Adolf Otto Reinhold Windaus
9. Inch
10. Helsinki
11. 97
12. Paul Melchers
13. Kathedraal van Uppsala
14. Barcelona
15. Het lopend vuurtje

H - In den beginne
1. Ik ben makelaar in koffie, en woon op de 
Lauriergracht, N° 37.
2. in nova fert animus mutatas dicere for-
mas
3. arma virumque cano, troiae qui primus 
ab oris
4. 
5. 
6. 
7. 
8. gallia est omnis divisa in partes tres
9. 
10. Two households, both alike in dignity,
11. Morning-room in Algernons flat in Half-
Moon Street.
12. 

13. iam primum omnium satis constat Troia 
capta in ceteros saevitum esse troianos
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15. 

I - Rebus

J - Vals Plat
1. Qua geluid vind ik de kikker het mooist
2.   LV     ZEE
    O  E  E
   G    ND
3. Ik vind paarden even lief dan koeien

4. Tell me quando quando quando
5. Een drankje drinken
6. Hij nam een broodje en de benen
7. Mijn biertje staat te wachten
8. Een zevenkoppige bemanning
9. Henk de G. moet nog wel een paar jaar 
zitten.
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10. Op deze receptie zullen ook enkele co-
niferen uit de muziekwereld aanwezig zijn.
11. Idi Amin wordt wel de Hitler van Afrika 
genoemd
12. Een biertje gaan we morgen drinken
13. Hon heter Anna, Anna heter hon
14. Ik citeer de statuten: “Het doel van de 
vereniging is het behartigen van de studie-
belangen van studerenden in de wiskunde 
en informatica aan de TUE, in het bijzonder 
de leden”
15. T’is een vreem’ling zeker, die verdwaald 
is zeker

K - Dubbelrol
1. Madonna, Faye Dunaway
2. Alanis Morissette, Graham Chapman
3. Val kilmer, Kent Taylor
4. Nigel Hawthorne, Charles Trowbridge
5. Anne Parillaud, Bridget Fonda
6. Jay Thomas, Robert Axelrod
7. Christopher Lee, Peter Sellers
8. Lon Chaney, Alec Guinness
9. Timothy West, Anthony Hopkins
10. Heather McComb, Danica McKellar
11. Neville Brand, Robert de Niro
12. Justin Theroux, John Diehl
13. Robby Benson, Robert Wagner
14. Roy Dotrice, Rip Torn
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Deloitte is met ruim 6.000 

medewerkers en kantoren in 

heel Nederland de grootste 

organisatie op het gebied van 

Belastingadvies, Accountancy, 

Consultancy en Financieel 

Advies. Deloitte Consultancy 

kent vele activiteiten en 

aandachtsgebieden: corporate 

strategy, supply chain strategy, 

strategisch marketingadvies, 

change-management, ICT-

strategie, het ontwikkelen 

van ICT-maatwerkoplossingen, 

implementatie van CRM-

oplossingen en de uitrol van 

SAP- en Oracle-applicaties, 

kostenreductietrajecten, 

financial management, 

operational excellence, 

PPS-constructies en grote 

gebiedsontwikkelingstrajecten. 

Volop kansen dus voor jong en 

ambitieus talent. Voor iemand 

als jij dus!

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

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

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

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

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

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

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

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

TreasuringTalent.com

Business Consultants 

Gedreven consultants die affiniteit hebben met maatwerk-

software-ontwikkeling en die willen opereren op het snij-

vlak tussen business en ICT om klantspecifieke oplossingen te 

implementeren.

Software developmentspecialisten 

Analytische en resultaatgerichte consultants die maatwerk-

software-oplossingen ontwerpen en realiseren met behulp 

van de nieuwste technologieën en moderne ontwikkelmetho-

den en technieken. De technologie varieert van de bekende 

leveranciers tot en met open source, de opdrachtgevers van 

ministeries tot en met grote (internationale) organisaties.

Business IT Consultants

Waar business en IT samenkomen, helpen wij onze opdracht-

gevers slagvaardiger te worden in het creëren van meerwaarde 

met behulp van ICT. In multidisciplinair verband werken 

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

Advisory en het leiden van grootschalige IT-gedreven trans-

formaties.

CRM-applicatiespecialisten

Consultants die betrokken zijn bij het ontwerpen, bouwen en 

implementeren van CRM applicaties als Siebel en e.Piphany. 

Je werkt in een multidisciplinair projectteam aan uitdagende 

opdrachten voor nationale en internationale cliënten op het 

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

stel je business requirements op voor de applicatie op basis 

van beschikbare bestpractice-processen, om deze daarna te 

realiseren in de applicatie zelf.

Battle of the brains.
winners

only
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Deloitte is met ruim 6.000 

medewerkers en kantoren in 

heel Nederland de grootste 

organisatie op het gebied van 

Belastingadvies, Accountancy, 

Consultancy en Financieel 

Advies. ERS houdt zich bezig 

met dienstverlening voor 

ondernemingen, gericht op de 

controle van de processen en de 

IT-architectuur achter de cijfers. 

Dat betekent het signaleren, 

analyseren, beoordelen 

en managen van risico’s. 

Variërend van boardroom-

risico’s op strategisch niveau 

tot technische risico’s op 

netwerkniveau, zowel in een 

adviserende als controlerende 

rol. Buitengewoon uitdagend 

en afwisselend werk voor 

jong en ambitieus talent. Voor 

iemand als jij dus!

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

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

de volgende werkgebieden: 

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

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

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

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

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

TreasuringTalent.com

IT-Auditors

Consultants die zich bezighouden met onderzoek naar de 

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

het gebied van Corporate en IT Governance.

Applicatiespecialisten

Consultants die betrokken zijn bij het adviseren, controleren 

en implementeren van control frameworks en beveiliging van 

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

Security-specialisten

Consultants die betrokken zijn bij het adviseren, contro-

leren en implementeren van complexe security-systemen 

en bijbehorende processen (beveiliging, netwerken, hacking, 

privacy).

Data-specialisten

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

bestanden; ondersteuning bij accountantscontrole m.b.v. 

data-analyse; econometrische modelbouw en research om 

specifieke klantvraagstukken op te lossen; conversie en op-

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

Softwarespecialisten

Professionals die met de nieuwste Microsoft-technologie 

internettoepassingen ontwerpen en bouwen. Je werkt in een 

multidisciplinair team van specialisten aan web-oplossingen 

om Deloitte en haar cliënten te ondersteunen.

It’s all about 
pushing the right buttons.
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Van cocktailbar tot nieuwe bar
Kenneth van Koot
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it De BAr Commissie heeft 

weer een drukke tijd ach-
ter de rug. Want naast de 
wekelijkse borrels waren er 
ook enkele speciale borrels. 
Zo was er de Hawaii-borrel, 
en hebben we afscheid geno-
men van de oude ruimte en 
in het bijzonder van de oude 
bar. Maar na het afscheid 
was er ook weer een grootse 
opening van de nieuwe GE-
WIS ruimte en mocht de BAC 
de nieuwe bar in gebruik gaan nemen.

Hawaii-borrel
De Hawaii-borrel was de eerste speciale 
borrel in een reeks van drie. Op 26 okto-
ber was de GEWIS-ruimte mooi versierd 
en werd er een warme borrel gehouden. In-
derdaad warm en dat in oktober, het weer 
zat ons die dag mee zodat de BAC’ers er 
helemaal geen problemen mee hadden om 
zomerse kleding aan te trekken. De één 
liep rond in een BAC polo en bloemetjes-
zwembroek, een ander pakte iets meer uit 
en trok een Hawaii-blouse aan boven een 
rieten rokje. En dan is er altijd nog baas 
boven baas, zo liep Remko rond met ont-
bloot bovenlijf en in een mooi rokje. 

Niet alleen de leden van de BAC 
hadden zich gekleed naar het 
thema, ook de ruimte had een 
heuse metamorfose ondergaan. 
Zo waren er palmbomen ge-
maakt en was heel de ruimte 
versierd met papieren bananen, 
bessen en sinaasappels. Naast 
de papieren versiering was ook 
een veel van de bar verplaatst. 
Op die manier ontstond er een 
heuse cocktailbar die meteen 

omgedoopt werd tot cocktailbar 
Tropicana. Van achter deze bar werden de 
lekkerste cocktails verkocht en dat lieten 
de GEWIS’ers zich goed smaken. Naast 
de cocktails en het normale bier waren er 
ook nog veel versnaperingen. Zo waren er 
broodjes hamburger met een schijfje ana-
nas en waren er ook tosti’s Hawaii. Ook aan 
stukjes vers fruit ontbrak het niet en voor 
even leek het erop dat menig GEWIS ‘ers 
 zeer gezond leefde.

Afscheids-/Jaarboekborrel
Een week na de Hawaii-borrel was het al-
weer raak. Wederom een verlengde borrel 
en niet zomaar een borrel. Naast het feit 
dat op deze borrel het jaarboek 2004-2006 
werd uitgedeeld was het ook de laatste bor-

rel die plaats zou vinden 
in het zo geliefde HG 
8.79. Daarom had de 
BAC ook besloten om nog 
één keer oude tijden te 
laten herleven en waren 
er in plaats van getapte 
biertjes, flesjes Brand 
verkrijgbaar. Dit was een 
groot succes. De flesjes 
gingen als warme brood-
jes over de toonbank en 
na verloop van tijd moes-
ten we alsnog overgaan 
op de tap. Op deze borrel 
werd dus ook het nieuwe 
jaarboek gepresenteerd. 
Na het harde werken van 
de jaarboekcommissie 
kon iedereen een exem-
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plaar ophalen. Onder het genot van een 
biertje schreef men toen leuke stukjes in 
elkaars jaarboek. Maar ook aan deze borrel 
kwam een eind. En met dat eind naderde 
ook het einde van een tijdperk. 
Na vele jaren en nog veel meer borrels was 
het dan echt afgelopen in HG 8.79. 
Voor de laatste keer zou de BAr Com-
missie die avond opruimen en nabor-
relen in de oude ruimte. Het opruimen 
gebeurde snel zodat de BAC afscheid 
kon nemen van alles wat ze zo lief 
was in de ruimte. Maar rond half elf 
was het dan toch echt zover en moest 
ook de BAC de ruimte verlaten. Nadat 
iedereen nog zijn handtekening had 
achtergelaten ging het licht uit en de 
deur op slot en was het tijd om verder 
te gaan.

Openingsborrel
Na een emotioneel afscheid was er 
een week later weer feest. De nieuwe 
GEWIS-ruimte werd geopend. Na de 
opening door Dhr. Roumen en enkele 
mooie woorden vooraf was het om 16u 
dan eindelijk zover. Het eerste biertje 
werd getapt in de nieuwe ruimte en de 
eer viel aan de vertegenwoordiger van 
Grolsch om dit heerlijke biertje te nut-
tigen. Nadat dit biertje in één keer was 
weggewerkt was de bar officieel ge-
opend en kon iedereen de nodige bier-

tjes gaan bestellen. 
Het feest duurde 
lang en om 22u 
ging iedereen moe 
maar voldaan naar 
huis toe. Zo kwam 
ook deze borrel tot 
zijn eind en kwam 
er dus ook een eind 
aan de reeks van 
drie verlengde bor-
rels na elkaar. 
Inmiddels begint de 
BAC al te wennen 
aan de nieuwe bar 
en voelen we ons 
er al aardig thuis. 
Er zullen in de toe-
komst dus ook nog 
de nodige speciale 
borrels gehouden 
worden. De BAC 

hoopt jullie daarbij dan ook weer allemaal 
te zien.

Knuffels 
de BAC.



Als Embedded Software Specialist kun je bijna overal 

aan de slag. Maar als je liever niet te maken krijgt met de 

beruchte hokjesgeest, kom je al gauw bij Océ R&D. Want 

bij ons werk je in multidisciplinaire teams. Samen met 

onder meer elektrotechnici en werktuigbouwers, chemici

en fysici. Daarbij wordt van jou verwacht dat je steeds snel 

complexe problemen analyseert en creatieve oplossingen 

bedenkt. 

Zoals je misschien weet is Océ een van ’s werelds grootste 

printerfabrikanten. In een sterk concurrerende markt blijft

Océ succesvol dankzij eigen technologie, focus op klanten

en slimme innovaties. Software maakt daarbij steeds meer

het verschil. 

Als R&D-teamlid werk je in een informele cultuur, waar je 

het beste uit jezelf kunt halen. En Océ biedt talloze door-

groeimogelijkheden in techniek, management en business.

Zowel in Nederland als daarbuiten.

Uiteraard verwachten we veel van onze nieuwe embedded

software specialisten. Je hebt een relevante universitaire

studie (bijna) voltooid. En als persoon

ben je analytisch, oplossingsgericht, 

creatief én initiatiefrijk. Sta je aan het 

begin van je loopbaan? Neem dan nu 

het initiatief en maak kennis met de 

R&D van Océ via onze site jobs.oce.nl 

of telefonisch via 077-3593011.

Océ R&D: voor Embedded Software Specialisten
die meer afwisseling zoeken.
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..met: Jan Draisma

Volledige naam:
Jan Draisma

Leeftijd:
31 jaar
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Stel jezelf eens voor.
Ik ben Jan Draisma. Ik heb hier in Eindho-
ven Wiskunde en Informatica gestudeerd. 
Nadat ik met dubbele-P begonnen ben, ben 
ik verder gegaan met Wiskunde. Daarna 
heb ik hier mijn promotieonderzoek ge-
daan bij Arjeh Cohen, waarna ik drie jaar 
als postdoc in Zwitserland, in Basel, heb 
gezeten. Nu werk ik hier, in principe als 
Universitair Docent, behalve dat een groot 
deel van mijn taken organisatorisch zijn, 
namelijk voor DIAMANT.

Leeftijd?
Ik ben 31, als ik het goed heb... Ja.

Geboren in?
Ik ben geboren in Lundazi, in Zambia. 
Mijn ouders gaven destijds les op een mid-
delbare school in Zambia. Daarna hebben 
we een paar jaar in Nederland gewoond en 
is mijn zusje geboren. Toen zijn we naar 

Mozambique verhuisd. Daar hebben mijn 
ouders ook drie jaar les gegeven, aan de 
middelbare school. Eigenlijk zijn ze allebei 
biologen maar ze gaven biologie, wiskunde, 
natuurkunde, alle vakken waar mensen 
voor nodig waren. Dat was kort na de on-
afhankelijkheid van Mozambique, dus dat 
hele land moest opgebouwd worden. Daar 
kwamen mensen van over de hele wereld 
aan meehelpen.

Zambia, Mozambique, waar ben je nog 
meer geweest?
Nou, sindsdien heb ik gewoon in Nederland 
gewoond, behalve die drie jaar in Zwitser-
land.

Basisschool?
We kwamen terug uit Mozambique toen 
ik bijna 8 was. Dus heb ik een aantal jaar 
in Mozambique op school gezeten. Naast 
school gaven mijn ouders mij extra les-
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sen, bijvoorbeeld Nederlands. Mijn vader 
kan heel goed tekenen, dus hij maakte zijn 
lesmateriaal allemaal zelf, met leuke teke-
ningen.

En in Nederland? Waar hebben jullie 
toen gewoond?
In Dongen, dat is tussen Tilburg en Breda. 
Daar heb ik mijn basisschool afgemaakt en 
middelbare school gedaan.

Wanneer kwam je erachter dat je Wis-
kunde en Informatica wilde gaan doen?
Zoals ik al zei, begon ik hier met dubbele-
P. Ik wilde oorspronkelijk Informatica gaan 
doen. Op de middelbare school was ik best 
goed in wiskunde, maar trok het mij niet 
zo. Op de middelbare school krijg je niet het 
gevoel bij wiskunde dat er nog veel span-
nende dingen zijn waar aan gewerkt kan 
worden. Maar toen ik hier begonnen was, 
kwam ik erachter dat er wel degelijk veel 
spannende dingen bestaan in de wiskunde. 
Dat beviel mij beter dan Informatica.

Waarom wilde je Informatica gaan 
doen?
Ik denk dat ik zoals de meeste jongens 
computers en programmeren wel leuk 
vond. Mijn vader had mij een beetje BASIC 
en later Pascal bijgebracht. In de 5e en 6e 
klas ben ik eens op open dagen gaan kij-
ken. Destijds had Informatica hier hele leu-
ke open dagen, georganiseerd door Ria van 
Ouwerkerk en Franka van Neerven. Leuker 
dan op andere universiteiten.

Daarna heb je besloten Wiskunde te gaan 
doen?
Ja. Toen was het nog een vierjarige oplei-
ding. Maar ik heb er vijf jaar over gedaan. 
Ik heb een jaar in het bestuur van GEWIS 
gezeten, in ‘95/’96 was ik secretaris. De 
tijd vliegt zeg... 

Waarom heb je gekozen voor de functie 
secretaris?
Oh, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik 
het wel fijn vond dat de taken eigenlijk vrij 
duidelijk omlijnd zijn. Als secretaris ben je 
toch meer een uitvoerder. Dat paste me op 
dat moment wel.

Verder heb je je bij GEWIS bezig gehou-
den met het organiseren het wandel-
weekend...
Destijds, dat was wel grappig, toen ik voor 
mijn afstuderen een paar maanden in Hon-
garije zat, kreeg ik over een van de mailing-
lijsten van GEWIS een hele discussie mee 
over het besteden van geld dat ‘over’ was. 
Vanuit Boedapast meldde ik dat ik het wel 
leuk zou vinden om een wandelweekend te 
organiseren. Dat heb ik toen samen met 
Heleen Neggers georganiseerd. Ik weet zo 
niet meer waar we de eerste keer zijn gaan 
wandelen. Ik kan me een wandelweekend 
aan zee herinneren en een weekend in 
Zuid-Limburg, maar dat was allebei niet 
het eerste weekend.

Is wandelen een hobby van jou?
Ja, dat doe ik nog steeds wel graag. Op 
vakantie ga ik graag met de rugzak en 
tent op pad. Ook in de winter. Een beetje 
op sneeuwschoenen lopen in Frankrijk. 
Sneeuw is lekker zacht. Als je de goede ha-
ringen hebt, kun je je tent daar goed op op-
zetten. Als die dan ook nog een beetje wa-
terdicht is en je een lekker warme slaapzak 
hebt, slaap je heerlijk.

Nu werk je bij DIAMANT, hoe is dat zo 
gekomen?
Arjeh zocht iemand die aan de ene kant 
wiskundig onderzoek leuk vindt en het 
leuk vindt dat te combineren met organisa-
torische dingen. Ik organiseer tegenwoordig 
seminars en symposia. Ongeveer de helft 
van mijn tijd ben ik bezig met onderzoeken. 
De andere helft is organiseren en een beetje 
onderwijs. Op het moment geef ik niet zo-
veel onderwijs. Ik heb net een deel van een 
vak gegeven (Discrete Wiskunde) en in het 
laatste trimester geef ik Lineaire Afbeeldin-
gen voor Natuurkunde.

Vind je het leuk om te doen, onderwijs 
geven?
In Zwitserland heb ik een hoop instructie 
gegeven maar ook een college gegeven over 
algebraïsche groepen en heb ik seminars 
begeleid. Dat vond ik erg leuk om te doen.
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Getrouwd?
Ja. Toen ik in Basel woonde, heb ik in
Kaiserslautern mijn vrouw, Mihaela, leren 
kennen. Die wilde wel mee naar Nederland 
verhuizen. Daar was ik heel blij mee.

Hoe kwam dat toevallig zo?
Zij studeerde daar wiskunde. Ze is Roe-
meense. Ik was daar voor een congres, 
waar zij ook aan mee deed. 

Heb je al kinderen of plannen?
Nee. Waarschijnlijk willen we wel ooit kin-
deren. We hebben het er wel eens over. Als 
je drie jaar ergens anders hebt gezeten is 
het best wel weer wennen om in Nederland 
te zijn. Het is toch heel anders dan Basel. 
Zelfs voor mij is het niet helemaal triviaal 
om weer in het Nederlandse ritme te ko-
men. Voor Mihaela is het natuurlijk totaal 
nieuw. Ze komt uit Roemenië, waar ze eerst 
wiskunde gestudeerd heeft en journalist en 
lerares is geweest en voor de radio heeft ge-
werkt. Daarna besloot ze in Kaiserlautern 
een Master te doen. Door al die omstandig-
heden denk ik dat we eerst maar eens rust 
in ons leven zien te brengen, dan zien we 
wel weer verder.

Luister je veel muziek?
Ik ben eigenlijk onlangs begonnen hier op 
mijn kamer af en toe muziek te luisteren. 
Niet echt als ik onderzoek aan het doen 
ben, maar als ik andere dingen aan het 
doen ben vind ik het wel eens lekker om 
wat op de achtergrond op te zetten. Vooral 
rustige muziek hier, leuke Nederlandse of 
Belgische popmuziek. ‘s Ochtends luister ik 
meestal Radio 1. Ik kom er op een dag nau-
welijks aan toe om een krant te lezen dus 
vind ik het wel prettig om ‘s ochtends het 
nieuws te horen. Verder als ik radio luister, 
luister ik Studio Brussel of Kink FM.

Je lijkt wat met België te hebben.
Nee hoor, in België hebben ze gewoon goe-
de muziek.

Wat ga jij met Kerst doen dit jaar?
Dit jaar blijven we dus waarschijnlijk in 
Nederland. Dat wisselen we af met Roeme-
nië. Mihaela vindt het natuurlijk ook leuk 
om bij haar ouders te zijn met kerst. Vorig 
jaar waren haar ouders hier in Nederland. 

Misschien dat we tussen Kerst en Nieuw-
jaar ergens gaan wandelen of fietsen, veel 
lezen en uitslapen.

Is Kerst erg verschillend in Nederland en 
Roemenie?
Oh, eh, dat is toch wel heel verschillend. 
Wij hebben thuis Kerst nooit echt gevierd 
met kadootjes. We hadden vroeger wel Sin-
terklaas, maar met Kerst aten we samen of 
gingen we iets leuks doen met het hele ge-
zin. In Roemenië is het toch meer iets, hoe 
zeg ik dat, heiligs. Er wordt ook nog meer 
gegeten dan hier. Mihaela’s moeder kookt 
heel graag en heel goed.

Je geeft hier al wat college, hoe denk je 
dat studenten over jou denken?
Nou, bij Discrete Wiskunde ben ik bang dat 
ik de studenten een beetje heb afgeschrikt. 
Ik geloof niet dat ik een chaoot ben, maar 
meer dat ik te abstracte dingen aan ze pro-
beerde uit te leggen.

Andersom, hoe denk jij over de studen-
ten hier?
Het is heel anders dan in Basel. De accen-
ten in twee wiskundeopleidingen kunnen 
totaal verschillend liggen. Daarnaast heb 
ik het gevoel dat studenten in Basel wis-
kunde meer kiezen uit idealisme. Hier in 
Eindhoven zijn studenten meer down-to-
earth, praktischer.

Hoe ziet het ideale college eruit?
Het ideale college, daar vraag je wat..... Het 
is belangrijk, maar heel moeilijk, om een 
goede balans te vinden tussen degelijk-
heid en inspiratie. Degelijk een vak geven 
is heel praktisch, vooral als het meerdere 
jaren beslaat, en kan ook heel goed zijn. 
Maar het is ook belangrijk dat je studenten 
uitdaagt, dat je ze dingen vertelt die ze niet 
meteen snappen, waar ze een beetje voor 
moeten werken.

Hoe ziet jouw toekomst eruit? Waar zie 
jij jezelf over 10 jaar?
Daar heb ik me eigenlijk nooit echt zorgen 
over gemaakt, en dat wil ik zo houden. Ik 
doe gewoon het werk dat ik leuk vind, zo-
lang ik het leuk vind. 
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Laatst sprong mij een op-
merkelijk nieuwsbericht 

in het oog. Rupert Murdoch, 
een van die mediatycoons 
uit de VS, wilde het boek van 
Orenthal James Simpson, ge-
titeld “If I Did It”, niet uitge-
ven. Ondanks dat het maar 
een korte mededeling was, 
zette dit artikel me aan het 
denken.

The Juice schreef over de moord op zijn 
vrouw. Misschien vond hij dat de echte 
moordenaar het maar op een laffe manier 
had aangepakt. Hij wilde in ieder geval 
meedelen wereld dat als hij het gedaan 
had, hij het beter had aangepakt. Ineens 
komt daar de link met het hier-en-nu. De 
GEWIS-vlag! Als je de vlag jat, doe dat dan 
goed. In het hypothetische geval dat je de 
vlag vindt, zorg er dan voor dat je die op 
een leuke manier terugbezorgt. Snel en ge-
vat zijn is daarvoor natuurlijk een vereiste. 
Je moet een gevatte brief schrijven en die 
tijdig versturen. Mocht je dan die brief on-
dertekenen, doe dat dan op een waardige 
manier. Cijfers die verwijzen naar letters in 
de brief, waar vervolgens niets uit te ha-
len valt, is niet alleen erg onorigineel maar 
vooral laf. 

Stel dan in ieder geval ook een ludieke eis. 
Nu is ‘het bestuur een dansje laten doen’ 
natuurlijk een dijenkletser, iets  waar je 
ze nooit meer op zult betrappen. Schitte-
rende keuze, totdat je donderdagavond in 
De Stunt komt en het bestuur het zelfde 
dansje ziet doen. Of je ziet Ivo op tv vrolijk 
rondspringen met een of andere dame. Ook 
heeft het doen van een dans vrij weinig met 
een vlag te maken, of met de emoties van 
het bestuur omdat de vlag weg is. Dansen 
is over het algemeen een vrolijke, soms hi-
larische bezigheid. Gepaste ernst is naar 
mijn mening meer aan de orde bij het te-
rugbezorgen van de vlag. 

In ieder geval moet jouw wens in vervul-
ling gaan. Uiteraard ga je naar de AV om 

O.J. Simpson had het beter gedaan 
Thijs Timmerman

te aanschouwen wat er gebeurt. 
Dan claimt I.V.V ineens de vlag 
te hebben. Nu moet je, daar is 
het weer, snel en gevat zijn. Stel 
dat je nu je mond houdt, dan ge-
beurt er dit: het bestuur willigt 
de eis uit de blijkbaar meer over-
tuigende en ondertekende brief 
van I.V.V in. Jij zit met die vlag 
in je tas maar je hebt je laten af-
troeven, waardoor je niet alsnog 

kan opstaan en je mond open trekken. De 
volgende dag blijkt dat I.V.V heeft gepro-
beerd mensen uit hun tent te lokken, maar 
jij durfde er niet op in te gaan. Omdat je 
hem nu, na de AV, natuurlijk nooit meer 
persoonlijk kunt overhandigen, stuur je 
hem maar op zodat GEWIS haar vlag terug 
heeft. Een briefje, wederom met cijfertjes 
ondertekend, is het enige wat je nog van 
jezelf durft te laten horen. Het verhaal loopt 
nu met een anticlimax af. Mocht iemand 
erachter komen dat jij hem had, dan zul 
je er in ieder geval weinig respect mee ver-
dienen, want je had het spreekwoordelijke 
ijzer moeten smeden toen het heet was.

Stel dat je nu niet je mond houdt. Je staat 
op, deelt het bestuur mede dat je twijfelt 
aan de waarheden in de andere brief. Mocht 
het zover komen, dan wil je zelfs de vlag 
tevoorschijn halen om aan te tonen dat je 
hem hebt. Je troeft de andere brief af. Het 
geintje verloopt precies zoals je het bedacht 
had. Jouw brief wordt nu toch wel serieus 
genomen, je hebt immers je identiteit ken-
baar gemaakt. Het bestuur doet het door 
jou gevraagde dansje, jij geeft de GEWIS-
vlag terug en je hebt een topdag. 

Jammer genoeg verdwijnt je daad in de 
anonimiteit, want de kans om je kenbaar 
te maken is verkeken. Over een tijdje, mis-
schien in een dronken bui, vertel je het aan 
iemand en komt iedereen er alsnog achter. 
Hopelijk zal het niet al te veel gevolgen heb-
ben voor je ambities bij GEWIS, anders heb 
je hiermee dus je eigen glazen ingegooid. 
Gemiste kans, het wachten is op de volgen-
de verhuizing of constitutieborrel. Succes. 
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Spijkerhard

Tjeerd Maas

Donderdag 7 december 
leek het even stil te zijn op 

Stratumseind. Even... want na 
de korte stilte steeg er om 20 
uur precies een luid gejuich 
op. Een nieuw café wordt ge-
opend en het bier is gratis. De 
Supremum zou de Supremum 
niet zijn als we deze kroeg 
niet voor de B&B zouden ge-
bruiken.

Iedere student weet waar café Thomas ligt 
en waarschijnlijk ook dat al jaren ijzerhan-
del “De Spijker” links naast café Thomas 
gelegen is. Deze winkel is echter niet meer. 
De eigenaar van café Thomas heeft het 
pand opgekocht en verbouwd. 

Bij de ingang worden we begroet door een 
aardige uitsmijter meneer. Beleefd groeten 
we terug en lopen naar binnen. Op het eer-
ste gezicht lijkt het niet echt groot vooral 
omdat een aantal zuilen het zicht belem-
mert. De muren zijn bekleed met een vrien-
delijk ogend behang hier en daar behan-
gen met kleine schilderijtjes. Een massale 
hoeveelheid bewegende lampen zorgen voor 
de disco-achtige sfeer. We lopen iets verder 
door. Dan pas zien we hoe groot deze kroeg 
eigenlijk is. Hoewel het gebouw van de bui-
tenkant er kleiner uitziet dan café Thomas, 

doet de binnenkant er niet aan 
af. Helemaal achter in de hoek 
is er zelfs de mogelijkheid om de 
Thomas binnen te lopen. 

Is de Spijker dan een uitbrei-
ding van de Thomas? Nee, de 
Spijker is een combinatie van de 
Stunt en de Thomas. De beton-
nen vloer geeft je het idee dat je 
in een bunker staat, terwijl de 

muren dat idee bijna letterlijk weer ver-
bloemen. Dan hoef ik nog maar één ‘muur’ 
te bespreken: het plafond. Een appartere 
keuze had men niet kunnen maken; er is 
parketvloer tegen het plafond geplakt. De 
plek waar je je in waant lijkt dus onder-
steboven.

Het volgende punt is natuurlijk de bar. 
Bij de verbouwing van café Thomas 
werd besloten niet meer te gaan voor 
één centrale bar. In de Spijker is toch 
weer gekozen voor één centrale bar en 
hij is groot, heel groot. De bar is bijna 
net zo lang als het café zelf, lopend van 
voor naar achter. Een ander punt is dat 
de bar behoorlijk laag is. Aan de ene 
kant vreemd, maar het nodigt wel uit 
om een praatje te maken met het bar-
personeel. Mijn gok is echter dat men 
hier gegaan is voor een goedkope prijs 
en niet voor de gezelligheid. Een klopje 
met mijn vuist tegen de zijkant deed 
mijn vermoeden bevestigen: hol...

Iets waar wel heel veel aandacht aan is 
besteed, is de garderobe en de toiletten. Het 
geheel bevindt zich, net als bij de Thomas, 
op de bovenverdieping. Het begint al bij de 
blinkende trap en boven bevindt zich een 
nog blinkendere wc.

Het belangrijkste is natuurlijk de sfeer. 
Lekkere afwisselende muziek, voorname-
lijk R&B, en de flitsende lichten, maken 
alle foutjes goed. Niet helemaal mijn soort 
kroeg... Een beetje jammer van de bar, deze 
is niet lekker hangbaar, maar ach... ze heb-
ben wel Grolsch en het was gratis.
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Waarschijnlijk heb je al 
menig keer de trimeste-

renquête ingevuld. En heb je 
je vast wel eens afgevraagd 
of dat zin heeft. Wat gebeurt 
er eigenlijk met de uitkom-
sten? Dat is nou precies wat 
ik in deze bijdrage wil verdui-
delijken.

Het proces
De trimesterenquêtes worden aan het eind 
van elk trimester afgenomen. Ze bestaan 
uit een algemeen deel en een vakkendeel. 
Elk vak uit dat trimester wordt geënquê-
teerd. 
Bij de bachelorstudenten wordt de enquête 
afgenomen na afloop van het tentamen van 
een verplicht vak, doorgaans het laatste 
tentamen in die periode. Dat gebeurt per 
cohort, maar omdat de meeste studenten 
niet nominaal studeren kan het zijn dat 
men vragen krijgt over vakken die men nog 
niet gevolgd heeft, of dat er juist vakken 
ontbreken. Of men krijgt twee keer een en-
quête voorgeschoteld, van tweede en derde-
jaars vakken bijvoorbeeld.
Masterstudenten krijgen elk trimester een 
emailbericht met het verzoek de trimeste-
renquête elektronisch in te vullen. (Helaas 
is de gebruikersinterface nu nog dermate 
onvriendelijk dat dit een negatieve invloed 
heeft op de respons. Maar binnenkort is 
dat euvel voorbij.) 
Afstudeerders krijgen zodra zij zich voor 
de examenzitting hebben opgegeven een 
speciale afstudeerenquête mee, die zij vóór 
de diplomazitting in moeten leveren bij het 
onderwijsbureau. Deze bevat vragen over 
de afstudeerfase en over de gehele vijfjarige 
opleiding (TI5) resp. tweejarige masterop-
leiding.

De ingevulde enquêtes worden verwerkt 
door het STU en komen dan in gecompri-
meerde vorm bij het opleidingssecretari-
aat. Zo zijn per vak de gemiddelde scores 
voor elke vraag aangegeven, plus de door 
studenten gemaakte opmerkingen over dat 

vak. Per vak worden deze uit-
komsten verstuurd naar de be-
treffende docent, samen met een 
reactieformulier. 

Bespreking
Vervolgens worden de vakuit-
komsten en de eventuele reac-
ties van de docenten in samen-
hang met de tentamenresultaten 
besproken door de evaluatiecom-

missie. In deze commissie hebben zitting: 
Jan Friso Groote (opleidingsdirecteur BTI, 
CSE en ES),  Marloes van Lierop (adjunct-
opleidingsdirecteur), Michael Franssen 
(bachelorcoördinator), Jaap van der Woude 
(mastercoördinator), Roel Bloo (studieadvi-
seur), Jacob Perrenet (onderwijskundige) en 
Rik Kaasschieter (hoofd onderwijsbureau). 
De commissie heeft door haar samenstel-
ling goed zicht op het huidige en recente 
onderwijs, zowel op het programma als op 
de docenten en de omstandigheden.
De commissie komt drie maal per jaar bij-
een. Per keer worden de resultaten van één 
trimester besproken; de resultaten van de 
afstudeerenquêtes worden eenmaal per 
jaar verzameld en besproken in de zitting 
over het lentetrimester.

Bij de vakenquêtes wordt als antwoord 
doorgaans een cijfer tussen 1 en 5 gevraagd, 
waarbij 1 overeenkomt met ‘heel slecht’ en 
5 met ‘heel goed’. De norm die de evalua-
tiecommissie hanteert is dat er minimaal 3 
gescoord moet zijn op alle aspecten. 
Is dat niet het geval dan wordt gekeken of 
er een aannemelijke verklaring is, en of er 
actie nodig is. 

Ook de uitkomsten van de algemene vragen 
worden door de commissie besproken. 
In het algemene deel komen de OGO-pro-
jecten aan bod, maar ook vragen die inzicht 
geven in het studeergedrag van studenten 
en het RSI-gevaar. Er wordt expliciet ge-
vraagd naar adviezen ter verbetering van 
onderwijs, faciliteiten en ondersteuning.

De trimesterenquêtes
Marloes van Lierop
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Van de bespreking door de evaluatiecom-
missie wordt een verslag gemaakt. 
Dit verslag wordt samen met de meest re-
levante gegevens uit de enquêtes naar de 
Opleidingscommissie Informatica (OCI) ge-
stuurd.
De opleidingsdirecteur legt daar verant-
woording af over acties die door de eva-
luatiecommissie zijn voorgesteld. De OCI 
kan aanvullende acties eisen, en eventueel 
betrokken worden in vervolgacties. Ook be-
waakt zij de voortgang van de afgesproken 
acties. 
Mijn ervaring van het afgelopen jaar is dat 
de OCI op een adequate en constructieve 
manier haar rol vervult in het bewaken en 
verbeteren van de kwaliteit van het onder-
wijs.

Acties
De meest voorkomende stappen n.a.v. de 
vakenquêtes zijn het geven van een pluim 
aan een docent of instructeur bij opvallend 
goede scores, en het aangaan van een ge-
sprek met een docent over een slechte sco-
re en mogelijke verbeteracties. Voorbeelden 
van verbeteracties in 2005-2006 zijn: 
- intensiever overleg tussen instructeurs en 
docent bij bepaald vak;
- andere werkvorm en casus bij bepaald 
vak;
- andere instructeur bij een bepaald vak;
- aanscherping voorkenniseisen bij een be-
paald vak;
- extra tentamen regelen voor een bepaald 
vak;
- extra student-assistent inzetten bij het 
practicum van een bepaald vak.

Indien er structurele klachten zijn over de 
docent van een bepaald vak, kan het ge-
beuren dat de docent vervangen wordt (is 
in 2005-2006 éénmaal gebeurd).
Indien er structurele klachten zijn over een 
bepaalde docent, en het volgen van een 
didactisch traject of cursussen geen sou-
laas biedt, wordt de betreffende docent nog 
maar zeer selectief ingezet bij onderwijs. Of 
de tijdelijke aanstelling wordt niet verlengd 
(is in 2005-2006 tweemaal gebeurd).

Ook de algemene vragen kunnen aanleiding 
geven tot vervolgstappen. Dat kan variëren 
van het beter spreiden van zware tenta-

mens, het uitbreiden van projectruimten, 
en het nader onderzoeken van de klachten 
over StudyWeb of kosten van studieboeken, 
tot meer zwaarwichtige maatregelen. 
Zo baarden de antwoorden over studiege-
drag de evaluatiecommissie al jaren grote 
zorgen. Om studenten te stimuleren meer 
tijd aan hun studie te besteden worden bij 
het nieuwe bachelorcurriculum dat in 2007 
van start gaat substantieel meer contactu-
ren ingeroosterd in het eerste en tweede 
jaar. Daarnaast zal met tussententamens 
gewerkt worden om spreiding van studiel-
ast beter te regelen.

Ook maakt de commissie zich zorgen over 
het RSI-gevaar. Daar heeft zij echter geen 
afdoende oplossing voor. De verplichte RSI-
workshop in het eerste jaar in combinatie 
met de steeds terugkerende vragen hier-
over in de enquêtes dragen hopelijk bij tot 
bewustwording van de risico’s.

De uitkomsten van de afstudeerenquêtes 
geven vooral inzicht in de gang van zaken 
rondom afstuderen, en in de manier waar-
op studenten de gehele studie ervaren heb-
ben. Gelukkig geven zij weinig aanleiding 
tot verbeteracties. Uit de laatste bespreking 
is bijvoorbeeld wel gebleken dat afstudeer-
ders het geven van een tussenvoordracht 
erg nuttig vinden, maar dat lang niet ie-
dereen dat doet. Er zal dan ook zowel bij 
de afstudeerders als de begeleiders aan-
gedrongen worden op het belang van zo’n 
voordracht.

Blijf meedoen
Ik hoop dat duidelijk geworden is dat er 
zorgvuldig gekeken wordt naar de uitslagen 
van de trimester- en afstudeerenquêtes. 
Het is voor het opleidingsmanagement een 
belangrijk signaleringsinstrument. Waar 
nodig worden verbeteracties in gang gezet. 
De enquêtes vormen dan ook de belangrijk-
ste pijler van het kwaliteitssysteem. Ik sluit 
dan ook af met de oproep om vooral mee te 
blijven doen met deze periodieke enquêtes, 
ook als ze elektronisch ingevuld moeten 
worden……

Marloes van Lierop is adjunct-opleidings-
directeur informatica
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Uitslagen FR verkiezingen

Supremum redactie

1. Ivo van der Linden
97 (zetel 1)

3. Leeuwestein R. (Robert) 
15 (reserve 1)

4. Philipse S.R. (Sander)
9 (reserve 2)

Studenten
Totaal # stemmen: 278 
Halve geledinglijstkiesdeler: 27.80

6. Hendriks M. (Monique)
48 (zetel 2)

5. Hermans F.F.J. (Félienne)
44 (zetel 4)

2. Tankink C. (Carst)
20 (zetel 5)

Personeel
Dit jaar zijn geen verkiezingen gehouden, omdat deze tweejaarlijks zijn.

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

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

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

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

6. Boon M.A.A. (Marko)
(zetel 5)
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7. Delissen T.A. (Thomas)
45 (zetel 3)
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Het ontwerpen van software
Harold Weffers

o
n
d
e
rz

o
e
k Binnen de Faculteit Wis-

kunde en Informatica 
ben ik in het kader van de na-
doctorale opleiding tot tech-
nologisch ontwerper op het 
gebied van software techno-
logie onder andere betrokken 
bij het vormgeven en coördi-
neren van de verschillende 
onderdelen van de opleiding, 
bij de werving en selectie van 
nieuwe kandidaten, bij de werving en 
selectie van ontwerpprojecten en bij 
het uitbreiden van ons netwerk van in-
dustriële partners.

Het doel van een dergelijke opleiding tot 
technologisch ontwerper is het toevoegen 
van een extra dimensie aan een volwaar-
dige ingenieurs-/M.Sc. opleiding door 
uitbreiding met en integratie van nieuwe 
elementen. De nadruk in een dergelijke op-
leiding tot technologisch ontwerper ligt op 
het verkrijgen en beoefen-
en van vaardigheden bij 
het vinden van techno-
logische oplossingen. 
Voor het vinden van deze 
oplossingen is effectieve 
samenwerking tussen vertegenwoordigers 
van verschillende disciplines noodzakelijk 
en dit wordt in de opleiding beoefend. As-
pecten die in de opleiding aan de orde ko-
men zijn: verbreding van de oorspronkelijke 
opleiding met elementen uit verwante tech-
nische gebieden; verbreding door nadruk 
te leggen op het technologisch ontwerpen 
in multidisciplinaire samenhang (in een 
groep, in kennisniveau); verbreding door 
toevoeging van industriële bedrijfsweten-
schappen; verbreding door integratie van 
kennis en vaardigheden uit andere discipli-
nes dan de ingenieurs- en/of natuurweten-
schappelijke disciplines. Naast verbreding 
is in een aantal gecompliceerde technische 
gebieden een verdieping noodzakelijk.

Onze opleiding, die nog steeds vaak wordt 
aangeduid met OOTI (Ontwerpersopleiding 
Technische Informatica), is een van de 10 

opleidingen tot technologisch 
ontwerper die Nederland rijk is 
en die sinds kort allen zijn on-
dergebracht in de 3TU.School for 
Technological Design, Stan Ac-
kermans Institute. 

In het kader van onze opleiding 
richten wij ons in het bijzonder 
op de verschillende aspecten die 
een rol spelen bij het ontwerpen 

en ontwikkelen van software voor (resour-
ce-constrained) software-intensieve high-
tech systemen in een multidisciplinaire 
industriële/bedrijfsmatige omgeving. In dit 
soort omgevingen gaat het vaak om groot-
schalige projecten met zeer harde en duide-
lijke deadlines en zeer beperkte budgetten. 
Gedreven door de technologische ontwik-
kelingen en de mondiale concurrentie is 
het in een dergelijke omgeving van belang 
de aandacht te richten op de differentiëren-
de aspecten, op de innovatieve en creatieve 

aspecten en op een visie 
voor de langere termijn. 
Het is echter ook van be-
lang om in een dergelijke 
omgeving het maximale 
rendement te halen uit de 

samenwerking tussen en met verschillende 
personen en toeleveranciers.

Jaarlijkse solliciteren rond 125 young pro-
fessionals en studenten naar een mogelijk-
heid om aan onze opleiding deel te nemen. 
Waarom? Allen willen de gelegenheid deel 
te nemen aan een gewaardeerde industrie-
gerichte opleiding waarin ze meer relevan-
te industriegerichte ervaring op doen en 
waardoor ze een nog beter carrièreperspec-
tief kunnen ontwikkelen. Van deze 125 sol-
licitanten selecteren we maximaal 20 per-
sonen en hen bieden we deze mogelijkheid 
in de vorm van een tweejarige aanstelling 
aan TU/e als Technologisch Ontwerper in 
Opleiding (TOIO). 

Gedurende de eerste 15 maanden nemen 
onze TOIO’s deel aan een aantal intensieve 
trainingen en een aantal grote projecten 

Wil je een duurzame car-
rière in de industrie? Stop 

dan niet bij een M.Sc.!
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binnen verschillende toepassingsgebieden. 
Tijdens de trainingen wordt niet alleen (ver-
diepend) aandacht besteed aan technisch-
inhoudelijke onderwerpen (systems archi-
tecting, designing software, ...), maar ook 
aan bedrijfsmatige onderwerpen (project 
management, business issues, ...) en aan 
onderwerpen met betrekking tot professio-
nele vaardigheden (teamwork, intercultu-
ral communication, vergadertechniek, ...). 
Veel van de trainingen worden verzorgd in 
samenwerking met en door ervaringsdes-
kundigen uit het bedrijfsleven.

Gedurende de laatste 9 maanden van de 
opleiding nemen onze TOIO’s deel aan een 
industrieel ontwerp- en ontwikkelproces in 
het kader van hun proeve van bekwaam-
heid. In het kader van deze projecten is de 
laatste jaren samengewerkt met bedrijven 
zoals ASML, NXP Semiconductors, Océ 
Technologies, Philips Applied Technologies, 
Philips Medical Systems, Philips Research 
Laboratories, Philips TASS, Siemens VDO, 
TNO Defensie & Veiligheid, TNO Informa-
tie en Communicatietechnologie, maar ook 
met organisaties zoals het Embedded Sy-
stems Instituut en het Laboratory for Qua-
lity Software.

Indien een TOIO alle trainingen en projec-
ten binnen de gestelde termijn met goede 
resultaten heeft afgerond, dan ontvangt 
zij/hij namens TU/e een apart diploma 
en wordt hem de graad PDEng (Professio-
nal Doctorate in Engineering) toegekend. 
Daarnaast wordt zij/hij ingeschreven in 
het register van technologisch ontwerpers 
dat door het Koninklijk Instituut Van Inge-
nieurs (KIVI NIRIA) wordt bijgehouden.

Gediplomeerden van onze opleiding wer-
ken niet alleen als systeem– of software-
architect of –ontwerper bij grote bedrijven 
zoals Philips, ASML, FEI Company, Océ en 
TNO maar ook bij kleinere bedrijven zo-
als Handshake Solutions, TeleIDEA, Tiobe 
Software, CrossVerge en dienstverlenende 
bedrijven zoals Atos Origin, LogicaCMG, Si-
oux Embedded Systems en Topic Embed-
ded Systems. Diegenen die eventueel meer 
over onze opleiding tot technologisch ont-
werper op het gebied van software techno-
logie willen weten zijn uiteraard van harte 
welkom om een keer contact op te nemen 
(h.t.g.weffers@tue.nl) of langs te komen 
(HG 6.57).
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Nieuw bachelor-curriculum
Ivo van der Linden

Beste lezer. Zoals je waar-
schijnlijk weet stapt In-

formatica volgend jaar ook 
over op het semestersy-
steem. Als gevolg hiervan zal 
het curriculum, de verzame-
ling vakken die je volgt, ver-
anderen.

Al meer dan een jaar is een apar-
te commissie binnen de faculteit, 
de curriculumcommissie, bezig met het 
opzetten van het nieuwe curriculum. Dit is 
uiteraard geen simpele taak, aangezien er 
30 ECTS minder te verdelen zijn (vanwege 
de Minor), docenten soms graag hun vak 
behouden zien en het curriculum toch een 
goed totaalplaatje moet vormen. Het cur-
riculum ligt nu vrij definitief vast. In deze 
editie van de Supremum wil ik graag het 
nieuwe Bachelor-curriculum even met je 
doornemen. Misschien dat volgende editie 
het Master-curriculum aan bod komt.

Op de pagina hiernaast vind je een over-
zicht van het nieuwe programma. Zaken 
die opvallen zijn:
- Vakken zijn een veelvoud van 3 ECTS.
- Elk semester heeft een OGO-project van 
3 ECTS.
- Er is geen Wiskunde 1 t/m 5 meer, maar 
de wiskunde-vakken zijn genoemd op on-
derwerp.
- In Semester 2.2 en 3.1 staat een Minor 
van totaal 30 ECTS gepland.

Dingen die missschien niet meteen opval-
len zijn:
- Wetenschapsfilosofie ligt eruit. Ik denk 
dat weinig studenten dit zullen missen.
- De Ontwerp van Algoritmen vakken (de 
Eindhovense school) worden niet meer ge-
geven. Deze methode was 20 jaar geleden 
hot en in toekomst wordt het alleen maar 
lastiger om docenten in dit vakgebied te 
vinden. De keuze om deze vakken weg te 
laten is dus niet overwacht. Je kunt je wel 
afvragen bij welk vak je wel netjes leert 
werken.
- Het vak Software Engineering en het Soft-

ware Engineering Project zijn 
allebei in semester 3.2 gepland. 
Waarschijnlijk zal het vak in het 
eerste blok gegeven worden zodat 
je daarna de verkregen kennis in 
het project kunt inzetten.
- Het aantal studiepunten aan 
wiskunde-vakken is gestegen. 
Zijn er nu 20 ECTS aan wiskun-
devakken (Wiskunde 1 t/m 5), in 
het nieuwe curriculum zijn dat 

er 24 (Lineaire algebra, Analyse, Discrete 
structuren, Kansrekening en Statistiek).
- De OGO-projecten zijn 3 ECTS. Ervan 
uitgaande dat een semester bestaat uit 3 
blokken, betekent dit dat je 1 ECTS per 
blok besteed aan OGO. Dit is 28 uur. Dit 
kan twee dingen betekenen: Je houdt je 
minder met OGO bezig dan nu het geval is, 
of de 3 ECTS zijn niet realistisch en je bent 
evenveel met OGO bezig als nu, wat ervoor 
zorgt dat de studielast vergroot wordt.
- Sommige vaknamen zijn lekker vaag. Er 
is een document waarin staat welke onder-
werpen precies naar voren komen in welke 
vakken (dit zou een halve Supremum kun-
nen vullen). Uit dat document kan men wel 
concluderen dat de vakken aardig vol zit-
ten.
- De meeste keuzevakken die op dit mo-
ment bestaan, komen terug in de minor 
Verdiepende Informatica.
- Net als eerst volgen de OGO-projecten op 
een vak uit een voorgaand blok. 
- OGO 1.1 ‘gooi ons in het diepe’ wordt weer 
vervangen door OGO 1.1 ‘laat ons een (zie-
kenhuis-)database in elkaar prutsen’. Zelf 
ben ik daar wel fan van.

Conclusie
Het nieuwe bachelor-curriculum zit lek-
ker volgepropt. Het wordt nog afwachten 
hoe alle vakken ingevuld gaan worden en 
op elkaar afgestemd worden, maar mijn 
verwachting is dat vooral het eerste jaar 
(dat het nieuwe curriculum van kracht is) 
de vakken goed gevuld zullen zijn. Waar-
schijnlijk zullen we met zijn allen wat har-
der moeten gaan werken. Daar lijkt mij 
niets mis mee.
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Op 23 maart 2007 
houdt LaQuSo 

(Laboratory for 
Quality Software) 
haar jaarlijkse in-
ternationale sym-
posium. Het sympo-
sium is bedoeld om 
kennis uit te wisse-
len over methoden 
en technieken op 
het gebied van softwaretesten, soft-
warekwaliteit en formele methoden. 
Naast lezingen zullen er ook een ‘tool 
exhibition’ en een posterpresentatie 
plaatsvinden.

De key notes van het symposium worden 
gegeven door Wil van der Aalst (TU/e) en 
David Parnas (University of Limerick, Ier-
land) en daarnaast zullen nog zo’n 30 
sprekers uit wetenschap én industrie in 5 
parallelle tracks hun praktijkgerichte erva-
ring presenteren.

De onderwerpen die aan bod komen zijn 
zeer uiteenlopend zoals:
- Requirements Engineering
- Performance Analyse
- Testen van Embedded Software
- Model-based Testen
- Nieuwe Trends in Testen
- Open Source Tools
- Security Analyse

Een leuke bijkomstigheid is dat studen-
ten, NIRICT medewerkers en TestNet leden 
gratis toegang hebben tot het symposium 
(normaal kost dit 195 EUR). Dus ga snel 
naar http://www.laquso.com/VVSS2007/ 
en schrijf je in!

Symposium over 
Softwarekwaliteit

Petra Heck
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Nieuw bachelor-curriculum

Semester 1.1
6  Logica en Verzamelingenleer
6  Computersystemen
6  Programmeren
3  Ethiek en recht
6  Lineaire algebra
3  OGO informatiesystemen

Semester 1.2
6  Automaten en procestheorie
6  Datastructuren
6  Programmeermethoden
3  Mens Machine Interactie
6  Analyse
3  OGO Robot

Semester 2.1
6  Software specificatie
6  Operating systemen
6  Datamodelleren en databases
6  Discrete structuren
3  Kansrekening
3  OGO algoritmiek

Semester 2.2
3  Computergrafiek
3  Gedistibueerde algoritmen
6  Algoritmiek
15 Minor
3  OGO software specificatie

Semester 3.1
3  Computernetwerken
6  Bedrijfsinformatiesystemen
3  Statistiek
3  OGO Spel
15 Minor

Semester 3.2
3  Software Engineering
3  Security
3  Datamining en kennissystemen
3  Functioneel programmeren
3  Compilers
3  Webtechnologie
15 Software Engineering Project
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Met gepaste trots, een hoop zelfvertrouwen en geen enkel gebrek aan be-
scheidenheid presenteren wij u de Eerstejaarscommissie 2007!

Inderdaad! Ook dit jaar staat er weer een enthousiast groepje eerstejaars voor alle GEWIS-
leden klaar om een originele activiteit en een spetterend feest te organiseren. Houd dus 
posters, flyers en promotieborrels in de gaten want dit wil en mag niemand missen. Te 
ongeduldig naar bericht van onze kant? Stuur dan een mailtje naar ejc07@gewis.nl. En 
maak dan nu kennis met:

EJC 2007
Eerstejaars Commissie

Hallo GEWIS! Eindelijk mijn persoonlijke introductie in de Supre-
mum. Een moment waarnaar ik lang heb uitgekeken. Welnu, ik ben 
dus Tom en heb het genoegen jullie favoriete (!) commissie voor te 
zitten. Ik kom helemaal uit het verre westen (van Brabant) om hier 
Wiskunde te studeren, en ik moet zeggen dat het me bevalt. Verder 
vul ik mijn tijd met gitaarspelen, uitgaan, concerten en festivals be-
zoeken, of gewoon wat thuishangen met vrienden. Voor een praatje 
over wat dan ook kun je me vinden op een willekeurige donderdag-
middagborrel van GEWIS.

Haai! Ik zal me nog even voorstellen; ik ben Leanne Scheepers en de 
secretaris van de EJC07. Ik woon in mijn hele leven al in één van 
de mooie buitenwijken (?) van Eindhoven, en ik hoop eind maart 
ook mijn 18e verjaardag te kunnen vieren! Inderdaad, ik ben dus 
geboren toen jullie allemaal al lang en breed bestonden… Buiten 
mijn studie houd ik me heel actief bezig met handbal en daar gaat 
dus ook bijna al mijn tijd aan op… de rest besteed ik aan een beetje 
relaxen en leuke dingen doen, en als het eventjes kan ook lekker op 
stap of shoppen! Als je nog ideeën of suggesties hebt voor ons, of 
gewoon gezellig wilt kletsen ik ben redelijk vaak te vinden bij GEWIS 
in de pauze of bij een borrel!

Hoi, ik zal even vertellen wie ik ben. Ik ben Bjorn de Bruijn en ik ben 
de penningmeester van de EJC07. Ik woon in Helmond en kom dus 
elke dag met de trein op en neer. In mei wordt ik alweer 21, officieel 
volwassen dus. Ik ben een uiterst fanatieke Ajacied buiten mijn stu-
die, fitness graag en ga graag naar hardcorefeesten, maar houd ook 
van festivals met goeie bands. Verder doe ik graag leuke dingen met 
vrienden enzo. In de pauzes ben ik vrijwel altijd bij GEWIS te vinden, 
op de borrel zo vaak mogelijk maar kan helaas niet altijd. Misschien 
tot snel!
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Tom Nijhuis

Leanne Scheepers

Bjorn de Bruijn
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Hey allemaal, Giso hier. De gezelligste van de eerste jaars commissie 
:) ! Ik ben 20 jaar en en proud of it. In het dagelijks leven zit ik veel 
achter mijn pc’tje, maar dat is vrij logisch.. ik studeer informatica! 
Wil je mij inpakken, moet je een van mijn hobbies ook leuk vinden ;) 
ik ren veel en speel hockey in Prinsenbeek en zo niet daar, dan wel 
bij de hockeysletjes in Eindhoven. Daarnaast doe ik graag leuke din-
gen met vrienden. Ik vind het heel leuk om lekker te dansen tijdens 
het uitgaan, maar af en toe is het ook fijn om een beetje te chillen 
met een potje poker. Stappen, pokeren.. you know, guys stuff :) In 
Breda speel ik ook in een band waar ik achter de piano kruip en er 
wat bij zing. Nu heb ik wel genoeg verteld, hopelijk tot bij een van 
onze feestjes.. ;)

Hello! Aangenaam, Kelly Stewart, geboren en getogen Eindhovense 
en nu wiskundestudent. Ik ben geboren op 7 november 1988 en 
sinds toen hield ik mijn ouders bezig met mijn gebrabbel. Verder 
doe ik aan trampolinespringen (ja, dat is een sport) en snowboarden 
en heb me ook veel vermaakt met dansen. Verder hou ik van shop-
pen, muziek luisteren, mandarijnen, stappen, yoghurt, film kijken, 
chocolade (who doesn’t?), kaasfondue, naar het buitenland.. Genoeg 
over mij, hopelijk komen jullie eens iets over jezelf vertellen of op z’n 
minst ons feest en de activiteit bezoeken! Ciao!

Hey, ik zal maar eens beginnen met een minder standaard zin. Bij 
deze. Ik ben Kevin van der Pol, lid van de EJC07 en kom oorspron-
kelijk uit het pittoreske (?) Drunen. Ik kom niet direct van het VWO, 
maar heb vorig jaar heel veel verschillende fulltime baantjes gehad, 
van de fabriek (blergh!) tot verkoper van onder andere autoradio’s en 
TomToms. Toen eigenlijk pas beslist om Informatica te gaan doen 
in Eindhoven, en daar heb ik het nu prima naar mijn zin. Verder 
doe ik... ehm... niks. Donderdag, vrijdag, zaterdag ben ik uiteraard 
te vinden in de kroeg of de discotheek (kan niet wachten tot er een 
Drie Gezusters in Eindhoven komt!), of als mijn geld op is zit ik bij 
één van mijn vrienden thuis. Op donderdag ben ik natuurlijk bij de 
GEWIS borrel, zie jullie daar!
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Giso Dal

Kelly Stewart

Kevin van der Pol
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Opening nieuwe ruimte
Willy Mackus

Op de parkeerplaats hoor ik 
de geluiden van GERUIS. 

Ik stap in de lift en druk auto-
matisch het knopje “8” in. Ik 
neem de trap van vloer 8 naar 
vloer 10 en loop wat onwen-
nig de grote nieuwe ruimte in 
terwijl de laatste klanken van 
de band net weg sterven. 

Ik kijk om me heen in de hoop 
nog meer “ouwe lullen” te zien. Ik weet nog 
niet wat hun plaatsje in de nieuwe GEWIS-
ruimte is, maar mijn gok dat het wel in de 
buurt van de bar zal zijn blijkt te kloppen. 
Alleen met zo’n grote bar is dat nog steeds 
even zoeken. Ik kan me nog herinneren dat 
we tijdens ons bestuursjaar (1999-2000) 
eisen op hebben gesteld voor de nieuwe 
GEWIS-ruimte, want de bedoeling was 
dat we een jaartje later zouden verhuizen. 
Een bestuurshok, een commissiehok, een 
voorraadhok, een archiefhok, toen we dat 
op papier hadden gezet zeiden we tegen el-
kaar: “Dat krijgen we nooit, maar we kun-
nen maar beter hoog inzetten.” 

Voor de spectaculaire opening is 
kosten nog moeite gespaard: een 
band (GERUIS), een DJ (Jan-
Willem), bekende Nederlanders 
(Ivo van Beauty en de Nerd) en 
de BAC is verkleed in ESC-gile-
tjes waar alleen de ducktape aan 
ontbreekt. Oud(bestuurs)leden 
zijn per post op de hoogte gesteld 
van de opening en het afscheid 
van HG 8.79. De uitnodiging viel 

in de bus op de dag van het afscheid, maar 
ouwe-lullen willen graag wat te zeuren heb-
ben. 

Maar ik moet toe geven, de nieuwe ruimte 
ziet er mooi uit of de sfeer nog als vanouds 
merken we vanzelf op de eerste donder-
dag van de maand. Ik heb het vermoeden 
dat er verder binnen GEWIS niet zo heel 
veel veranderd is. Als ze het tegenwoordig 
nauw zouden nemen met deadlines had dit 
stukje in ieder geval de Supremum niet ge-
haald...

Sommige dingen veranderen nooit: 
Denis in de oude ruimte (HG8.79)
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Opening nieuwe ruimte

Yves Houben

Ja en dan is het eindelijk 
zo ver! Iets later dan ver-

wacht, maar zeker de moeite 
van het wachten waard. Hoe-
wel de officiële opening pas 
op 9 november is betrekken 
we in de pauzes vanaf 6 no-
vember de nieuwe ruimte. 

Normaal zou je denken dat het 
onwennig aanvoelt, maar de 
“thuis” sfeer hangt er al meteen. Ik hoor 
wel van een aantal mensen, dat al jaren 
bij GEWIS komen dat er heimwee ontstaat. 
Zeer begrijpelijk. Maar voor onze jaargang 
en de nieuwste is de overschakeling snel 
gemaakt. 

Dit komt natuurlijk ook doordat de nieuwe 
ruimte veel groter, mooier en functioneler 
is. Zo is er eindelijk een fatsoenlijk com-
missiehok waar ook commissie met meer 
dan 4 leden in kunnen vergaderen. Het 
bestuur heeft meer werkplekken en er een 

vast “hok” voor boekenverkoop. 
Met andere woorden: een vast 
hok voor Lydia. Misschien is het 
wel een idee om boven het hok 
elk jaar de naam van de pen-
ningmeester te zetten? Uiter-
aard is het dan niet te bedoeling 
dat er in dat hok (wat overigens 
een mooie afsluitbare ruimte 
met genoeg kasten is) geslapen 
wordt, maar af een toe een bakje 

water nuttigen is geen probleem. 

Ook over de kleurkeuze ben ik zeer te spre-
ken en natuurlijk die prachtige bar niet te 
vergeten! Complimenten aan de BOC en 
alle anderen die hebben meegeholpen.  Op 
het moment dat dit artikel in de Supremum 
staat, voelt iedereen zich hopelijk thuis in 
HG 10.52!

Sommige dingen veranderen nooit: 
Denis in de nieuwe ruimte (HG10.52)
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Heb je een vreemde uitspraak gehoord?
Mail die naar infima@gewis.nl!

Heb je een stukje voor in de Supremum? 
Mail naar supremum@gewis.nl!

Geef je mening in de GEWIS polls: de 
uitslagen worden in de Supremum gezet...

En heb je zin om de Supremum nóg beter 
te maken? kom dan bij de



jaar

GEWIS

39.2

�3
B.O.O.M. komt naar je toe deze kerst!

Gerard de Ruig

Net als eigenlijk iedere 
kerst is het gebruikelijk 

dat iedereen een mooi stukje 
groen in huis neerzet in ver-
schillende vormen. Iets waar, 
vooral door ons dispuut, na-
tuurlijk veel over te filosofe-
ren is.

Allereerst is het natuurlijk ge-
bruikelijk de mooie kersttakken 
overal mooi versierd op te hangen. Van 
de B.O.O.M. gerukte takken die toch een 
mooie dood krijgen zouden wij zeggen. Ook 
rukken mensen met kerst allerlei naald-
B.O.O.M.en uit de grond en plaatsen deze, 
veelal versierd met ballen, kaarsen en een 
mooie piek bovenop, in hun huiskamers. 
Soms komt er een bus spuitsneeuw tevoor-
schijn om het geheel een echte winter-look 
te geven. Wat geweldig voor die B.O.O.M.en 
niet? Om zo in het middelpunt te staan?

Nu kun je erover nadenken waarom men-
sen dit hele oude gebruik nog steeds zo 
aanhouden met kerst. Is het omdat men-
sen zo in de kilte van de winter dat groen 
zowel binnen als buiten missen en daar-
om de enige B.O.O.M. die nog groen is in 
deze tijd van het jaar maar als pronkstuk 
in de kamer zetten? Of is het zo dat men-
sen nog wel naar buiten willen om onder 
de B.O.O.M.en te zijn maar het simpelweg 
te koud vinden? Wat overigens dit jaar wel 
meevalt moet ik toevoegen. Hoe dan ook, 
een mooie maand om een B.O.O.M. te zijn, 
waarin iedereen blij is als je in hun midden 
verkeerd.

Het begin van januari, dan is het afgelo-
pen met de pret. Een warm einde voor 
veel van de, veelal ondertussen gestorven, 
B.O.O.M.en. Hieruit zijn ook zo conclusies 
te trekken. Allereerst worden de B.O.O.M.en 
blijkbaar aangeschaft voor tijdelijk ver-

maak. Men gaat er bij voorbaat 
al vanuit dat het een ding is wat 
daar tijdelijk kan staan, en geeft 
het derhalve ook geen water, 
geen verzorging en geen liefde. 
Mooi zijn is het enige dat be-
langrijk is voor de B.O.O.M. Na-
dat de B.O.O.M. dan afgedankt 
is dient het meestal slechts één 
doel: om samen met alle andere 
afgedankte B.O.O.M.en op een 

groot vuur gecremeerd te worden. Niets 
kan deze gang van zaken stoppen – zo gaat 
het ieder jaar. En dit alles terwijl mensen 
met kerst toch tot bezinning moeten ko-
men. Een feest wat voor veel mensen een 
verschillende inhoud heeft, maar toch voor 
veel mensen eenzelfde betekenis: samen-
zijn met elkaar en familie, nieuwe hoop 
voor een nieuw jaar en streven naar meer 
goedheid en vrede in de wereld. Dat dit 
hand in hand gaat met het afslachten van 
B.O.O.M.en doet er niet toe. (Dit geldt ook 
voor veel dieren trouwens, eten, eten, eten, 
maar daar gaat het hier even niet om. Vlees 
is lekker, koeien eten gras, dat is ook een 
soort B.O.O.M., ergo: koeien mogen dood.)

Maar goed, wat ik hiermee allemaal wil zeg-
gen doet er niet echt toe. Het is de gang 
van zaken vanuit een ander perspectief. 
Iets waar vele niet-B.O.O.M.en nooit over 
na zullen denken. Dit hoeft ook niet te ver-
anderen: wij als B.O.O.M.en zijn blij dat 
het beetje groen waar wij ook voor staan in 
de huizen van vele mensen veel geluk mag 
brengen. Dus versier ze mooi en geniet er 
van! Ook van de vreugdevuren met nieuw-
jaar waar veel B.O.O.M.en een mooi einde 
brengen aan hun leven en een mooi begin 
aan uw nieuwe jaar.

Naalden,
GEWIS dispuut B.O.O.M.

d
is

p
u
u
t



��

jaar

GEWIS

Al een tijd lang hebben we 
niks meer gehoord van 

Tenacious D, maar nu zijn ze 
sterker terug dan ooit met 
een nieuwe film en nieuw 
album. Voor degenen die 
niet weten wie Tenacious D 
zijn: ze zijn de zelf uitgeroe-
pen “best rockband in the 
world”.

Op Internet zijn al enkele weken 
nieuwe filmpjes te bewonderen 
met in de hoofdrollen K.G (Kyle 
Gass) en J.B. (Jack Black). Deze filmpjes 
schitteren in gay-heid en meligheid ten top. 
Deze teasers zijn de voorbodes van de film 
die in januari uitkomt in Nederland. 

Het Verhaal
Het verhaal zelf heeft niet veel om het lijf. 
Alles draait om het ontstaan van Tenaci-
ous D. Hoe K.G. en J.B. bij elkaar zijn ge-
komen en hun zoektocht naar “the pick of 
destiny”. Ze zijn op zoek naar een plectrum 
gemaakt van een tand van de duivel zelf en 
gebruikt door legendarische gitaristen, zo-
als Jimi Hendrix. Hiermee denken zij ook 
muziekgeschiedenis te gaan schrijven.

De film begint briljant! Een jong J.B. groeit 
op in een Christelijk gezin waar god hoog 
in het vaandel staat, rock muziek is 
dus  duivels. Tijdens het bidden 
voor het eten, zet kleine J.B. 
een klein optreden neer voor 
zijn gezin, waarna hij naar 
zijn kamer wordt gesleurd 
door vader Meat Loaf, 
die hem er vervolgens 
flink van langs geeft 
en al zijn rockposters 
van de muur scheurt. 
In zijn verdriet richt 
kleine J.B. zich tot 
de laatste poster die 
hangt, een poster van 
Dio en Dio antwoordt. 
De hele intro wordt als 
een musical neergezet, 

Tenacious D: The Pick Of Destiny
Richard Bakker & Tjeerd Maas
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waarbij de mini-optredens van 
Meat Loaf en Dio de kroon span-
nen. Daarnaast zet Troy Gen-
tile hier een meesterlijke perfor-
mance neer met zijn immitatie 
van Jack Black.

J.B. besluit zijn ouderlijk huis 
te verlaten en zijn heil in Holly-
wood te zoeken. Hier ontmoet hij 
de straatmuzikant K.G. met haar 
op zijn hoofd!!! Na enkele weken 
met elkaar te hebben opgetrok-
ken, besluiten de twee een band 

te gaan vormen. Volgens J.B. moet de band 
“Tenac” gaan heten, omdat hij sinds zijn ge-
boorte een moedervlek in deze vorm op zijn 
rechterbil heeft staan. K.G. merkt op dat 
ook hij zo’n moedervlek heeft, maar deze 
vormt “ious D”. Tenacious D is geboren.

Om een bandcontest te winnen, moeten ze 
nieuw materiaal schrijven, maar ze hebben 
geen inspiratie. Daarom gaan ze op zoek 
naar de “Pick of Destiny”. Een gitaarwinkel-
eigenaar (Ben Stiller) weet hen te vertellen 
dat ze de plectrum kunnen vinden in het 
museum voor Rockgeschiedenis. Vol goede 

moed lenen de twee de auto van 
hun enige fan en gaan op weg. 

Tijdens deze roadtrip gebeuren er 
allerlei vreemde dingen waarvan 

we niet te veel zullen 
verklappen, maar het 
varieert van een bijrol  

als enge zwerver van Tim 
Robbins tot een als Sasquatch 

verklede Jack Black.

Verwijzingen
Gedurende de hele film zijn er verwij-
zingen naar het oude album en andere 
films. Zoals eerder gezegd komt Dio in 

de film voor en dit is natuurlijk een 
van de prachtnummers van hun 

eerste album. Bij hun eerste 
ontmoeting speelt K.G. een 
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Jaar:  2007
Bios:  11 januari 2007
Genre:  Comedy / Muziek
Cast:  Jack Black, Kyle Gass, Jason Reed, Tim Robbins, Ben Stiller, Meat Loaf, e.a.
Regie:  Liam Lynch
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gedeelte van een ander nummer van dit al-
bum, namelijk “Rock you socks”. J.B. vult 
hier K.G. aan door de tekst bij de melodie 
te verzinnen.  Maar de grootste verwijzing 
is de film zelf. Gedurende de hele film wordt 
er verwezen naar de allereerste hit van de 
twee mannen, “Tribute”.  Uiteindelijk wordt 
op het einde van de film, het verhaal van 
Tribute nogmaals verteld maar nu wat 
meer uitgebreid dan in de clip. Uiteraard 
is er ook weer een rol weggelegd voor Dave 
Grohl van Foo Fighters als personificatie 
van de duivel. 

Naast verwijzingen naar het oude album 
zijn er ook volop verwijzingen naar films. 
Zo wordt de bekende scene met de lasers 
van Entrapment op de hak genomen, door 
een ‘o zo soepele en gracieuze’ J.B.  Ook 
wordt Star Wars gepariodieerd met als ge-
weldige one-liner ‘Use the cock”. Daarnaast 
komen ook nog “The Karate Kid’, “Neveren-
ding Story” en nog veel meer films terug in 
de verschillende scenes. 

Tot slot
Richard: Ik ben een echt fan van Tenacious 
D, dus ik verwachtte van tevoren veel van 
deze film. Het begin is, zoals eerder gezegd, 
briljant. Vooral de rol van Meat Loaf vind ik 
erg sterk. Verder heeft de film een paar ge-
weldige momenten, die zeker aan J.B. wel 
zijn toevertrouwd om goed neer te zetten. 
Ik zal daar hier niet verder over uitwijden, 
dat mogen jullie zelf gaan zien.

De film in het geheel vind ik licht tegen-
vallen, maar ik denk dat de film pas echt 
tot zijn recht komt als je in een melige bui 
bent. Ik vond de film nogal traag met af en 
toe geweldige scenes. Wat ik ook jammer 
vond was dat de hele film verwijst naar Tri-
bute, maar dat je dit nummer niet te horen 
krijgt. Al met al toch een lichte tegenvaller.

Beoordeling:      

Tjeerd: Net als Richard vind ik Tenacious 
D top. Ik was ook aangenaam verrast met 
deze film en heb me sufgelachen. Regisseur 
Liam Lynch (ook bekend van het nummer 
“United States of Whatever”) had al eerder 
hun dvd “The Complete Masterworks” gere-
giseert en maakt er ook nu weer een feestje 
van in een fantastische en vaak vreemde 
wereld laat hij de heren van Tenacious D 
dichter bij elkaar komen. Het hele concept 
van een moderne rockmusical in een film 
met de meest suffe humor die je kan be-
denken is onvergetelijk. Daarnaast keren al 
je favoriete characters terug. Dio en Dave 
Grohl spannen daarbij de kroon, maar ook 
de rollen van Meat Loaf, Ben Stiller en Tim 
Robbins zijn super: “Come over here! I’m 
going to fucking stab you!” Hahaha...

Beoordeling:      
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Puzzelpagina
Rob van Esch
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Maak nu de puzzel en stuur deze in naar

puzzel@gewis.nl

en maak kans op een spel van 999 Games!

Na de erg pittige puzzel in 
de vorige Supremum volgt 

nu een iets makkelijkere puz-
zel. Tijdens de verhuizing van 
GEWIS zijn er verschillende 
(bier)glazen kwijtgeraakt. 
Kun jij alle glazen terugvin-
den, zodat er weer volop bor-
rel gedraaid kan worden?

In het diagram hieronder zitten 
in totaal 10 glazen verborgen. Naast het dia-
gram staat aangegeven welke typen glazen 
voor kunnen komen. Het aantal delen van 
een glas is het aantal vakjes dat het glas 
in het diagram inneemt. Glazen kunnen 

zowel horizontaal als verticaal 
voorkomen. Glazen raken elkaar 
nergens, ook niet diagonaal.

Onder elke kolom en naast elke 
rij staat aangegeven hoeveel 
glasdelen er in die rij of kolom 
voorkomen.

In het diagram is met een kruis 
aangegeven waar zich geen glas-

delen kunnen bevinden. Het grijze vakje 
geeft een glasdeel aan. Dit is niet het onder-
ste of het bovenste deel van een glas. 

Denk jij dat je deze puzzel op kunt lossen? 
Doe een poging en maak kan 
op een spel van 999Games. 
Oplossingen kunnen ge-e-
maild worden naar puzzel@
gewis.nl. Op de website van 
de Supremum, www.gewis.
nl/supremum, is een afbeeld-
ing van het diagram te down-
loaden, zodat het insturen 
wat makkelijker verloopt.

Veel puzzelplezier!
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Optiver Holding .Binnenkant voorkant kaft
Stan Ackermans Instituut .....................11
Finalist IT Group ..................................19
Deloitte Consultancy .............................30
Deloitte Enterprise Risk Services...........31
Océ .......................................................34
ASML ....................................................42
LaQuSo ................................................47
Supremum ...........................................52
Atos Origin .... Binnenkant achterkant kaft
Wervingsdagen .................Achterkant kaft

•  Dinsdag 19 december
    96e Algemene Vergadering

•  Woensdag 20 december
    1e activiteit Cluedo

•  Donderdag 21 december
    Lunchlezing Microsoft 
    Kerstviering faculeit
    Aansluitend Kerstborrel bij GEWIS

•  Vrijdag 22 december t/m 
    vrijdag 5 januari
    Kerstvakantie

•  Maandag 8 januari
    Nieuwjaarsreceptie TU/e

•  Dinsdag 9 januari
    B.O.O.M. nieuwjaarsduik
 
•  Vrijdag 2 februari t/m 
    zondag 4 februari
    Bikkelweekend

•  Zondag 18 februari t/m 
    dinsdag 20 februari
    Carnaval

•  Dinsdag 6 februari
    AC-Feest in de Krazy Kangeroo

Natuurlijk is er elke donderdag van 16.30 
uur tot tenminste 19.00 een super gezel-
lige borrel bij GEWIS (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

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 Remko Bijsmans, de 
PR-functionaris van GEWIS, via prf@gewis.
nl. Het postadres en telefoonnummer blij-
ven gelijk aan bovenstaande informatie.

Colofon
c
o
lo

fo
n 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
Sinterklaas bij GEWIS


