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Voor je ligt een 
speciale full-co-

lor uitgave van het 
verenigingsblad van 
GEWIS, de Supre-
mum. Zoals je wel-
licht op de kaft hebt 
gezien, is dit de lus-
trumuitgave. De Su-
premumcommissie 
heeft de afgelopen 
weken hard gewerkt om deze editie te 
vullen met allerlei stukjes over 25 jaar 
GEWIS en over de lustrumweek. 

In deze editie vind je natuurlijk verslagen 
over alle activiteiten in de lustrumweek, 
zoals de opening met de ballonnen, het po-
kertoernooi, het feest in café Fame, het le-
vend tafelvoetbal en de reünistendag. 

Daarnaast zijn wij het archief ingedoken 
en hebben we allerlei dingen over GEWIS 
opgezocht. Zo zijn alle kaften van de Su-
premum van de afgelopen jaren bij elkaar 
gezocht en zijn deze in een kaftengallerij 
onderaan de pagina’s te zien. Ook hebben 
we geprobeerd een top 25 samen te stellen 
van alle infima die de afgelopen jaren inge-
stuurd zijn. 

Mocht dit alles nog niet genoeg zijn, dan is 
er voor de puzzelaar nog een speciale lus-
trumpuzzel van dispuut Half5 over het sor-
teren en omdraaien van kwartjes en voor 
de filmliefhebber is er nog een filmreview 
van ‘The Big Red One’, een film die in 1980 
uitkwam en waarvan 25 jaar later een re-
make kwam.

Tot slot wil ik vanaf deze plaats iedereen 
bedanken die heeft meegeholpen aan het 
tot stand komen van deze editie, in het 
bijzonder de Supremumredactie, die afge-
lopen week veel werk verzet heeft om deze 
editie op tijd bij de drukker de krijgen.
Veel leesplezier!

Rob van Esch
Voorzitter Supremumredactie
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Van de voorzitter

Robert Leeuwestein

Normaal gesproken is de 
vierde editie van een 

jaargang van de Supremum 
de laatste van dat jaar. Om-
dat GEWIS dit jaar 25 jaar 
bestaat, heeft de Supremum 
commissie bedacht om dit 
jaar een extra editie uit te 
brengen: de lustrumeditie. Dit 
betekent dat ik als voorzitter 
van GEWIS het privilege heb 
om dit jaar niet vier maar vijf stukjes 
te schrijven.

September en oktober zijn de drukste 
maanden voor een bestuur. Dit komt gro-
tendeels door de intro en alle constitutie-
borrels. Als bestuur heb je het dan zo druk 
dat je een keuze moet gaan maken tussen 
de verschillende activiteiten die tegelij-
kertijd plaats vinden. Nou heb ik van een 
aantal oud-bestuursleden gehoord dat de 
laatste maanden van het collegejaar, en ja, 
daar bevinden we ons nu, redelijk rustig 
zijn. Ik kijk snel in mijn agenda en kom tot 
de conclusie dat dat voor mij dit jaar toch 
echt onzin is. Hier onder volgen een paar 
voorbeelden van data waar het toch echt 
fijner zou zijn als er iets meer tijd was.

Woensdag 16 mei is al weer een paar da-
gen voorbij. Ik heb dus ook geen hoofdpijn 
meer van de vele halve liters bier die we 
toen naar binnen hebben gewerkt. Jammer 
genoeg stond ook die dag de Kaleidoscoop-
dag, wat een symposium is voor wiskunde-
studenten, gepland.

Dinsdag 22 mei ga ik overdag naar Utrecht 
om een vergadering bij te wonen van SNiC, 
wat een symposium voor informaticastu-
denten is. Daarna ga ik snel weer terug 
want ’s avonds begint de cantus van GE-

WIS. Tijdens de cantus vindt 
ook het FSE-feest plaats, wat 
een groot feest is georganiseerd 
door alle studieverenigingen in 
Eindhoven. Eigenlijk moet ik op 
dat feest een tijdje portier spe-
len. Het lijkt me niet echt ver-
antwoord om dat na de cantus 
te doen. Sterker nog, ik denk 
niet dat ik nog recht genoeg loop 
om na de cantus naar dat feest 

te gaan.

Vrijdag 25 mei is de reünistendag van GE-
WIS. Als voorzitter van GEWIS ben ik daar 
natuurlijk bij. Studievereniging A-Eskwa-
draat organiseert die dag in Utrecht de 
landelijke wiskunde olympiade genaamd 
LIMO. Wat helemaal handig is, is dat in de 
nacht van donderdag 24 mei op vrijdag 25 
mei ‘De Nacht van Eindhoven’ plaatsvindt. 
‘De Nacht van Eindhoven’ is een wedstrijd 
tussen universiteiten op het gebied van 
toegepaste statistiek, operations research 
en optimalisatie. Mocht je het plan hebben 
om naar beide wedstrijden te gaan, dan 
gaat dat dus mooi niet door.

Jammer genoeg vindt in de lustrumweek 
van GEWIS niet ons symposium plaats. 
Deze is verzet naar donderdag 14 juni. De 
dag daarvoor, woensdag 13 juni, wordt het 
landelijke symposium voor informaticastu-
denten genaamd SNiC georganiseerd. Bei-
de hebben als thema AI. Gelukkig staat de 
één voor Ambient Intelligence en de ander 
voor Artificial Intelligence.

Op 1 juli wisselt het bestuur van GEWIS. 
We gaan dan waarschijnlijk met het oude 
en het nieuwe bestuur uit eten. Daarna 
gaan we bij iemand thuis zitten tot in de 
vroege uurtjes. ‘Normale mensen’ staan al-
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weer op en voor ons is het de hoogste tijd 
om naar bed te gaan. Waarom moet ik dan 
weer de dag erna om negen uur ’s ochtends 
tentamen hebben? Dat tentamen ga ik dus 
niet halen.

Naast deze data zijn er natuurlijk veel meer 
leuke activiteiten. Bijvoorbeeld de lustrum-
week, de constitutieborrel van Intermate, 
Japie en onze eigen vereniging GEWIS, nog 
twee Algemene Ledenvergaderingen, het 
actievelingenweekend, de AC 6-kamp, de 
DET-dag, het zeilweekend en de dies van 
GEWIS.
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Kortom, ik kom de laatste twee maanden 
wel door. Begrijp me niet verkeerd; ik vind 
het echt niet erg dat er zoveel georganiseerd 
wordt, ik juich het alleen maar toe. Maar 
veel rustiger dan de maanden september 
en oktober is het toch echt niet.

Geniet nog van de mooie activiteiten dit 
jaar!

Robert Leeuwestein
Voorzitter GEWIS 2006/2007

Supremum 14-2a: 
“Enkele slimmeriken waren al op het geniale idee gekomen om achter die letters S.G.W. 
een I te plakken. Maar wij vinden, dat ESGEEWEEJIE zo beroerd klinkt en daarom is één 
van onze voorstellen, om de naam S.G.W. te wijzigen in GEWIS, hetgeen dan zoveel als 
Gemeenschap van Wiskunde en Informatica Studenten zou moeten betekenen.”
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Het is lustrum voor GEWIS! 
Het woord “lustrum” 

heeft meerdere betekenis-
sen, zoals modderpoel, grot 
en bordeel. Nu heeft GEWIS 
een mooie ontmoetingsruim-
te, maar geen van de voor-
gaande kwalificaties past 
hierbij. Dus we moeten naar 
een andere betekenis van 
het woord zoeken: reiniging, 
zoenoffer, belastingperiode of tijdvak 
van vijf jaren. Uiteraard is het de laat-
ste die we gaan vieren. 

Het is altijd verstandig om te vieren wat er 
te vieren valt maar waarom vieren we altijd 
equidistante perioden, zoals een verjaar-
dag en een lustrum? En niet perioden die 
gekenmerkt worden door het bereiken van 
een bepaalde toestand, zoals het moment 
waarop je net zo oud wordt als je schoen-
maat of jaartallen die machten van bijvoor-
beeld twee zijn? Dat laatste is interessant 
voor personen: bij de vijfde viering ben je 
32 en je zesde viering, waarbij je 64 wordt, 
is naar alle waarschijnlijkheid je laatste! 

GEWIS bestaat nu 25 jaar en dat is iets 
minder dan helft van de leeftijd van de TU/
e. Dat is niet verwonderlijk want de infor-
matica is pas in 1981 een aparte studie-
richting geworden. GEWIS is een belangrijk 
orgaan voor de faculteit wiskunde en infor-
matica want het is het enige orgaan dat 
onze studenten vertegenwoordigt. Ik vind 
het verkeerd om een universiteit met een 
bedrijf te vergelijken en daarom zou ik de 
studenten ook geen klanten willen noemen, 
maar ze worden wel een beetje als koning 
behandeld. 

Velen zien een universiteit in de 
eerste plaats als een opleidings-
instituut, waarbij het doen van 
onderzoek slechts een middel is 
om de docenten scherp te hou-
den. Voor de meeste leden van 
de wetenschappelijke staf is het 
doen van onderzoek echter hun 
belangrijkste drijfveer om aan 
een universiteit te werken, maar 
de combinatie van onderzoek en 

onderwijs maakt het werken aan een uni-
versiteit zo leuk. Met name de laatste jaren, 
waarin  de belangstelling voor bètavakken 
tanende is, is er veel meer aandacht voor 
het welzijn en de prestaties van de studen-
ten dan bijvoorbeeld bij de oprichting van 
GEWIS.

Hoewel we als faculteit heel wat enquêtes 
houden om inzicht te krijgen in het wel en 
wee van de studenten, is het persoonlijke 
contact toch de beste bron voor feedback 
en in dat proces speelt GEWIS een essen-
tiële rol. 

Een minstens zo belangrijke functie van 
GEWIS is de onderlinge informatie-uitwis-
seling tussen de studenten en niet te verge-
ten de onderlinge gezelligheid. GEWIS heeft 
onlangs een nieuwe ontmoetingsruimte ge-
kregen op vloer 10 van het hoofdgebouw en 
het faculteitsbestuur doet erg haar best om 
GEWIS in de nieuwe situatie, als de facul-
teit een nieuw gebouw gaat betrekken, ook 
een heel goede locatie te bieden. Ik weet ze-
ker dat ik namens de hele staf van de facul-
teit wiskunde en informatica spreek als ik 
GEWIS een heel leuk lustrum en een heel 
goede toekomst wens!  

Decanerone
Kees M. van Hee, decaan en hoogleraar AIS
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GEZILVER voorwoord

Thijs Timmerman, voorzitter Lustrumcommissie 2007
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Zie hier de lustrumeditie 
van de Supremum. Hier-

mee beleef je de lustrum-
week nogmaals, maar dan 
in woord en beeld! Deze Su-
premum staat boordevol met 
foto’s, verslagen en points 
of view van deze feestweek. 
Speciaal voor dit feest zijn de 
Supremumleden als razende 
reporters op pad geweest om 
zo van alle activiteiten een uitgebreid 
verslag te schrijven. Een speciale pa-
parazzi-fotograaf is eraan te pas ge-
komen om de leukste momenten van 
de week op de gevoelige plaat vast te 
leggen. Op de fotopagina’s van GEWIS 
kun je een volledig beeld krijgen van 
de activiteiten en de sfeer daar, want 
die was goed!

Op het moment van schrijven is het zater-
dagmiddag. De ruimte is net weer ontdaan 
van alle versieringen, er is opgeruimd, ge-
veegd en gedweild en alles staat weer op 
zijn plaats. We hebben de week overleefd, 

mijn ogen zijn weer open maar 
mijn stem is nog ver te zoeken. 
Het mag allemaal niet deren, 
de lustrumweek is in mijn ogen 
enorm geslaagd. De hectische 
maar hilarische opening, de 
quiz, de supervette cantus in de 
tent, het pokertoernooi en het 
feest in flowerpowercafé Fame, 
de buitenborrel met het levend 
tafelvoetbaltoernooi en last but 

not least de reünistendag met cabaret. Aan 
al deze activiteiten hebben een hoop men-
sen meegedaan, maar ook een hoop men-
sen meegeholpen. Ik wil daarom bij dezen 
mijn commissieleden bedanken, alsmede 
Berry, Jan en Arnout voor de quiz, het 
praesidium voor de cantus, Frank voor de 
foto’s, de Supremum redactie voor de ver-
slagen en de BAC voor alle borrels. We zijn 
erg blij met de hulp die ons de afgelopen 
week geboden is, bedankt!

Rest mij je veel lees- en kijkplezier te wen-
sen, tot gauw bij GEWIS!

jaar
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Opening

Ivo van der Linden
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was het dan eindelijk zover! Het 
was 21 mei 2007 om precies 13:00u, 
de grandioze opening van het vijfde 
lustrum van GEWIS vond plaats!

Het gehele CvB-veld stond volgepakt met 
GEWIS-leden, maar ook met nieuwsgierige 
studenten en medewerkers die van over 
de hele campus waren toegestroomd. Ook 
stonden er massa’s mensen vanachter de 
ramen van het Hoofdgebouw en Vertigo toe 
te kijken. Het weer was prachtig, de zon 
scheen zoals nooit tevoren.

GEZILVER had een machtige geluidsinstal-
latie geregeld; de muziek was zelfs te horen 
tot voorbij het Paviljoen. Thijs plugde de mi-
crofoon in en sprak vol trots de menigte toe. 
Hij vertelde dat de opening groots gevierd 
ging worden met een ballonnenwedstrijd. 
Bij de voorbereiding waren de ballonnen ter 
opslag aan fietsen vastgebonden. Na enige 
onoplettendheid was Jean-Marc’s fiets al 
van de grond losgekomen. Iedereen kreeg 
een (met helium) gevulde ballon uitgedeeld 
met een kaartje eraan waarop hij of zij zijn 
of haar naam kon schrijven. De eigenaar 
van de ballon die het verste over de wereld 
zou reizen, zou 
de rest van zijn 
studie gratis bier 
aan de bar van 
GEWIS krijgen.
 
Nadat de menigte 
klaar was met 
v o o r b e r e i d e n , 
begon Thijs met 
aftellen vanaf 25. 

Na een op z’n zachts gezegd schrale 
voorbereiding was het dan zover. 

Op 21 mei 2007 om precies 13:00u zou 
het vijfde lustrum geopend worden, 
maar door de vele vertragingen, zou 
het nog wel eventjes duren.

Hoewel er uitnodigingen verstuurd waren 
naar alle studieverenigingen, kwamen er 
niet veel studenten opdagen. Sterker nog, 
alleen Thijs en Robert stonden op het ver-
der verlaten CvB-veld. Het veld was ook 
nogal drassig, aangezien het al de hele dag 
stortregende.

De lustrumcommissie was vergeten een 
geluidsinstallatie te regelen. Thijs nam het 
woord maar Robert had moeite hem te ver-
staan door het oorverdovende lawaai van 
de kletterende regen. Thijs had verzonnen 
dat het wel grappig zou zijn om een aantal 
ballonnen op te laten om te kijken welke 
het verste zou komen. Hij gaf een (met he-
lium gevulde) ballon met een kaartje eraan 
aan Robert zodat hij zijn naam erop kon 
schrijven.

Vlak voordat Thijs begon met aftellen liet 
Robert zijn ballon echter glippen. Door het 

lawaai van de re-
gen dacht hij dat 
Thijs “Nul!” had 
geroepen. Het 
woordt dat Thijs 
riep begon echter 
met een “L”. Thijs 
liet zijn ballon ook 
maar gaan; deze 
bleek echter lek te 
zijn en kwam niet 

(lees verder op de 
volgende pagina) 

(lees verder op de 
volgende pagina) 
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De moraal van het verhaal is dat de waar-
heid altijd ergens in het midden ligt. Die-
genen die bij de opening aanwezig wa-
ren, kunnen in beide verhalen bekende 
elementen ontdekken. Aan de anderen 
(maar eigenlijk iedereen) geef ik het ad-
vies: “Laat je fantasie de vrije loop!

De gehele menigte liet zijn ballon tegelijk 
los. Duizenden ballonnen verduisterden 
de zon. Voor enkele minuten was het CvB-
veld geheel overshaduwt door dit adembe-
nemende gezicht.

Na deze onver-
getelijke erva-
ring gaf Thijs  
Robert het 
woord, die met 
een overdonde-
rende speech 
ook zijn trots 
over de vereni-
ging uitte. Hij 
kreeg tranen 
in zijn ogen 
toen hij ver-
telde over zijn 
trots jegens 
de lustrum-
commissie en 
bedankte hen 
voor hun inzet 
tot nu toe.

De bestuursleden van GEWIS en de leden 
van GEZILVER kregen een glas Dom Périg-
non ‘57, waarna er getoast werd op de ope-
ning van het lustrum en dat het de rest van 
de week net zulk prachtig weer zou zijn als 
het die dag was.

Na de toast werd de lustrumdrank onthuld. 
Bols, de producent van GoldStrike, was be-
reid gevonden (en voelde zich vereerd) om 
een  nieuwe drank, SilverStrike, naar onze 
specificaties te produceren en een speciale 
wereldwijde limited-edition uit te brengen. 
Alle aanwezigen kregen een  gevuld shot-
glaasje uitgedeeld.  Nogmaals werd er ge-
toast op het 25-jarige bestaan van GEWIS.

veel verder dan het Matrix-gebouw.

Na deze teleurstelling vond Robert het tijd 
om wat te zeggen. Hij had niet zoveel voor-
bereid en met zijn handen in zijn zakken en 

een monotone 
stem bedankte 
hij Thijs voor 
het organise-
ren van de lus-
trumweek en 
hoopte dat hij 
deze week nog 
enkele biertjes 
samen met 
hem zou kun-
nen drinken.

Thijs herin-
nerde Robert 
eraan dat hij 
ook nog een 
lustrumdrank 
had ontwor-
pen, Silver-
Strike. In zijn 
poging om een 

zilveren versie van GoldStrike te maken 
had Thijs aluminiumfolie versnipperd en 
dit in een fles water gestopt. Hij vulde twee 
glaasjes met deze meuk en hoopte samen 
met Robert dat het de rest van de week be-
ter weer zou worden. De biertjes smaakten 
Robert echter niet meer zo goed, aangezien 
hij de rest van de week veel last had van 
zijn vullingen.

(vervolg links) (vervolg rechts)
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Grolsch Quiz-Night

Remko Bijsmans
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maandag 21 mei 2007: Terwijl ik 
dit stukje zit te schrijven besef ik me 
dat ons 5de lustrum begonnen is zoals 
ieder goed lustrum hoort te beginnen, 
met een lekker drankje (aangezien ik 
BAC’er ben, ben ik hier helemaal niet 
vies van, maar dat geldt voor meer-
dere mensen binnen onze geliefde ver-
eniging). Maar zonder lang dralen, zal 
ik nu maar beginnen met waarom ik op 
dit tijdstip na een borrel nog achter een 
PC ben geklommen: een stukje over de 
afsluiting van onze eerste lustrumdag, 
of eigenlijk nog beter, de opening van 
een geweldige lustrumweek.

Na aan het begin van de middag de ope-
ning van onze lustrumweek gevierd te heb-
ben met een glaasje champagne (het eerder 
genoemde lekkere drankje) was het tegen 
het einde van de middag dan eindelijk tijd 
voor de eerste borrel van deze week, maar 
natuurlijk niet zomaar een borrel.

Als eerste mocht ons bestuur naar voren 
komen op het podium waarna Thijs (de 
voorzitter van de Lustrumcommissie, beter 
bekent als GEZILVER) ons een heuglijk feit 
mededeelde. Er was namelijk ter ere van het 
5de lustrum een cadeau gehaald voor de 
vereniging en Robert had de eer dit prach-
tige geschenk te mogen onthullen. Het be-
treft hier een zeer fraai logo van GEZILVER, 
vervaardigd uit aluminium. Dit prachtige 
cadeau heeft een passende plaats gekregen 
boven de deur van het commissiehok. 

Na het onthullen van de nieuwste aanwinst 
aan de muur van GEWIS was het dan tijd 
voor datgene waarvoor de meeste mensen 
naar GEWIS waren gekomen (nee, niet 
het bier, want dat vloeide al enige tijd rij-
kelijk): de Grolsch GEWIS quiz. Deze quiz 
was mogelijk gemaakt door het harde werk 
van Berry, Jan en Arnout en ging natuur-
lijk (moge het soms door een wat vage link) 
over GEWIS. Er waren vragen waarbij ge-
hoofdrekend diende te worden en vragen 

waarbij het ge-
woon ging om 
pure kennis 
over het verle-
den. Natuurlijk 
zat er ook weer 
een muzikaal 
tintje aan de 
quiz, waardoor 
zelfs de men-
sen met wei-
nig kennis van 
de vereniging, 
maar met vol-
doende kennis 
van kansloze 
muziek nog een 
kans hadden 
om wat puntjes 
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te scoren. 

Verder waren er natuurlijk ook nog een 
aantal ludieke vragen, zoals de vraag wie er 
nu eigenlijk de GEWIS-vlag aan het begin 
van het jaar op brute wijze had ontvreemd 
en was er nog een catagorie waarbij ken-
nis van de ruimte heel erg van pas kwam. 
Er werden namelijk foto’s van voorwerpen 
uit de ruimte getoond, maar 
natuurlijk niet heel erg her-
kenbaar (wij hebben zelf de 
meest belachelijke dingen 
bedacht). 

Uiteindelijk werd dit spek-
takel verdiend gewonnen 
door Palinka 0, dus bij deze 
gefeliciteerd, maar dit viel 
allemaal in het niet bij de 
catastrofale fout die door 
het 24ste bestuur werd ge-
maakt. Zij meenden namen-
ljk even dat ze het 25ste 
bestuur waren en hadden 
dit als naam ingevuld. Na-
tuurlijk wil ik nog even een 
eervolle vermelding maken 
van GEZILVER. Zij werden 
door een fantastische pres-
tatie 2de, maar omdat zij de 
organiserende partij waren, 
konden zij natuurlijk niet 

hun prijs winnen. Na 
een open vraag wisten 
zij echter alsnog de 
felbegeerde 2de prijs 
te winnen. 

Nadat de quiz afge-
lopen was kwam de 
symposiumcommis-
sie nog even aan het 
woord om het sym-
posium dat GEWIS 
op donderdag 14 juni 
2007 organiseert te 
promoten. Deze pro-

motie werd natuurlijk 
vergezeld door een gratis fustje bier. Mede 
hierdoor zitten we tot op het moment van 
schrijven nog steeds aan het gratis bier. 
Daarom wil ik met de laatste slok van mijn 
biertje dan ook dit stukje afsluiten, maar 
wel met een gerust hart, wetend dat dit 
niet de laatste slok van het gerstenat zal 
zijn deze week.

jaar
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Cantus
Monique Hendriks

Het was een rustige borrel op dins-
dag 22 mei 2007 wat betreft het 

aantal bezoekers (een man of 25?)  
maar niet qua muziek. De happy hard-
core kwam me op de gang al tegemoet, 
maar gelukkig werd dit jeugdsenti-
ment regelmatig afGEWISseld met wat 
recentere sentimenten. 

Ondanks de lage opkomst was het toch een 
borrel als vele anderen: Denis zat vol van 
verhalen over skutsjesilen en apfelkorn 
gorgelen, Chris zat vol van de apfelkorn, 
Joejoe had weer een of andere vage fles 
drank bij en F.J.L. Martens moest na de 
borrel nog even aan Tegengif gaan werken. 
Om 7 uur werden we buiten geveegd, dus 

begaven we ons richting de tent op het CvB-
veldje, waar we ook niet binnen mochten. 
Na het broodnodige commentaar te hebben 
gegeven (de beste stuurlui staan aan wal 
bier te drinken) besloten we de lustrum-
commissie maar gewoon hun werk te laten 
doen en maakten we nog even gebruik van 
de horeca-faciliteiten van de TU/e. Op het 
terras van de Zwarte Doos waren ze ook blij 
dat we na 3 kwartier weer weggingen en wij 
waren op onze beurt blij dat we niet met al 
te veel dorst de cantustent betraden. Het 
duurde namelijk wel even voordat we het 
Praesidium mochten begroeten met Io Vi-
vat. Maar we werden direct beloond door 
de Senior met een ad fundum. Ik denk dat 
de strot van Ton een aardige bijdrage heeft 

geleverd aan deze beslissing. De zilveren 
gieters deden dus al snel voor de tweede 
keer hun ronde door de zingende tent. 

De eerste straf was voor Denis en Wou-
ter. Daarna ging het snel. Er waren 
natuurlijk weer de nodige ad funda 
verkeerd gegaan. En wie kan er nu be-
ter het beste voorbeeld geven dan het 
bestuur? Zo’n beetje elke willekeurige 
cantusbezoeker bleek uit het luide ‘tis 
mis’ dat uit de cantustent klonk na de 
incorrecte ad fundum van Ivo. Robert 
delegeerde zijn ad fundum aan Remko 
die vervolgens dezelfde fout maakte als 
Ivo. Gelukkig wist onze onderwijscom-
missaris, Nieke, wel hoe het moest. Nu 
mocht de man in de Amstel-bier-trui  
laten zien dat hij goed had opgelet, 
maar niets bleek minder waar; tot ons 
grote plezier maakte hij dezelfde fout als 
Ivo en Remko. 

Inmiddels begonnen de grenzen tussen 
man en vrouw, Limburger en Brabander 
en mens en dier te vervagen. Bob mocht 
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Kermit de Kikker zijn 
en Jean-Marc, Ton en 
Peter voelden zich tij-
dens onze uitvoering 
van de Muppetsong 
ineens erg vrouwe-
lijk. Bob kon hierna 
niet meer kiezen of 
hij Limburger of Bra-
bander is en Wouter 
voelde zich geen van 
beide. Ook het woord 
bierstraf kreeg een an-
dere lading toen Jean-
Marc de komende 5 
nummers géén bier 
meer mocht drinken. 
De bezemsteel was 
weer uit de kast ge-
haald en Ivo kon zich 
even een echte boom voelen toen deze door 
de mouwen van zijn shirt werd gehaald en 
vakkundig met duct-tape aan zijn armha-
ren werd bevestigd. Het kandidaatsbestuur 
van Lucid werd getrakteerd op roze koeken 
en bier uit de gieter. 

Het ritmegevoel bereikte zijn dieptepunt, 
het volume was omgekeerd evenredig ge-
stegen met de kwaliteit, alle liedjes leken op 
Malle Babbe en voor de tafel van het Prae-
sidium kwam steeds meer bier op de grond 
terecht en steeds minder in de mond. Kort-
om, het was een geslaagde cantus. 
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Pokertoernooi: Dubbele stift, jack in de box!
Erik van Rhee

Een belangrijk persoon komt door-
gaans te laat opdagen bij meetings. 

Dus zoals het een belangrijk persoon 
betaamt kwam ook ik een 20-tal minu-
ten na de opening van het lustrumpo-
kertoernooi van woensdag 23 mei de 
GEWIS-ruimte binnen wandelen. Ge-
lukkig zat iedereen nog in het spel en 
waren er nog geen ontzettend interes-
sante handen gespeeld, met andere 
woorden: perfecte timing.

Zwanzig centimeter
Na een niet al te groot aantal minuten 
zinloos met een A5-blokje rondgewandeld 
te hebben gebeurde het dan eindelijk: de 
eerste afvalster (nee, niet die van dieëeting 
with the stars) was bekend. Met een be-
duusd hoofdje sjokte Nieke weg van haar 
tafel. Nadat ze haar tranen had gedroogd 
begon het pruillipje uiteindelijk te bewegen, 
en zowaar...er kwam nog geluid uit ook 
(ondanks de cantus van de dag er voor). 
De van te voren gevraagde eerste gedachte 
was de volgende: “Ik ben brak en me stem 
doet het nog”, flapuit Ivo vond het echter 
weer nodig om de wijsnerd uit te hangen en 
voegde hier grappend aan toe: “een beetje”. 
Het kon Nieke echter allemaal niks meer 
schelen, ze had gefaald, toch kon ze het 
niet laten om de volgende wijze woorden 
toe te voegen aan haar oorspronkelijke re-
actie: “en ik heb dorst”. De boodschap was 
duidelijk, Nieke was te ontdaan om een 
professioneel antwoord te kunnen vormen 
op de vragen van de Razende Reportert. Na 
dit korte edoch uitermate boeiende inter-
view was er gelukkig wat tijd om het po-
kerspelende plebs te aanschouwen. De ene 
persoon zat in tenue de ville aan de tafel, 
de ander koos er voor om een zonnebril op 
te zetten. Het spreekt voor zich dat ook de 
I-pods niet ontbraken en ook de sigaren (al-

thans, de resten hiervan) waren aanwezig 
in de GEWIS-ruimte. Baas boven baas was 
echter de persoon die er voor koos om een 
kerstmuts op te zetten en zwembandjes om 
z’n armen te binden, dit is natuurlijk een 
enorm intimiderende combinatie aange-
zien iedereen wel kan vermoeden hoe koud 
een gemiddeld buitenbad op de noordpool 
is (ik gok +/- 2,5 cm, als hij er al niet af 
valt). In eerste instantie bracht deze outfit 
echter geen geluk, want toen de kerstman 
dacht dat hij een goede hand te pakken 
had (pocket kings, King Kong, pocket Cow-
boys, Krispy Kreme of Ace Magnets voor 
de kenners onder ons) bleek dat Tosca de 
American Airlines te pakken had, de twee 
koningen van Remko waren dus daadwer-
kelijk “aas magneten”. Noch de flop, noch 
de turn, noch de river bood Remko de mo-
gelijkheid alle fiches van Tosca te winnen. 
Het bakje voor de neus van de zwemband-
jesdragende kerstman was slechts voor een 
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uitermate klein deel gevuld, indien je voor 
33 fiches een biertje aan de bar kon kopen 
dan kwam de beste man 1 fiche te kort. 
Toen hij de ronde hierna weer opnieuw ver-
loor bezat Dhr Bijsmans nog maar 28 pun-
ten en ondanks dat hij op het punt stond 
om op te geven is hij toch doorgegaan. De 
resultaten van deze dappere edoch totaal 
zinloze actie zullen naderhand in dit stukje 
worden besproken.

Fotoronde
De mensen die bekend zijn met poker op 
de tv zijn gewend dat ze de hand van alle 
spelers zien. Aangezien er geen camera’s 
waren ingebouwd in de plastic tafeltjes kon 
de lustrumcommissie de kijkers thuis deze 
informatie echter niet bieden. Om deze 
doelgroep niet geheel teleur te stellen heeft 
de Supremumcommissie er voor gekozen 
om GEZILVER te helpen, het materieel 
werd overigens verzorgd door onze alom ge-
prezen vice-voorzitter. Als alternatief voor 
bewegende beelden van de verschillende 
kaartencombinaties in de handen van het 
gepeupel heeft de Supremumcommissie 
één ronde foto’s gemaakt van de kaarten 
aan één tafel. De foto’s zijn naar alle waar-
schijnlijkheid ongeveer 2 weken nadat deze 
Supremum in de bus ligt te vinden op de 

GEWIS-site. De eerste foto hoort bij de 
kaarten van de dealer, de daarop volgende 
foto’s zijn van de rest van de mensen aan 
de tafel (met de klok mee, dus de tweede 
foto hoort bij de small blind etc etc). Jam-
mer genoeg raisde Rik (laatste foto) fors 
voordat de flop op tafel lag (+300) en blufte 
hiermee zijn tegenstanders eruit.

Roberts eye of view
Wanneer je zelf pokert weet je doorgaans 
alleen maar zeker welke kaarten jij in de 
hand hebt. Om de kijkers thuis hieraan te 
laten herinneren heeft de Razende Repor-
tert van een tweetal personen een aantal 
achtereenvolgende handen genoteerd. Om 
de chronologische volgorde in dit stukje 
enigszins te handhaven volgt eerst een “Ro-
berts eye of view” (vooraf 863 pokerdollars). 
Indien er mensen hun eigen pokerspel wil-
len verbeteren raad ik ze zeer zeker aan om 
de volgende regels aandachtig door te lezen 
en goed in zich op te nemen. Deze ervaren 
pokerspeler weet precies hoe hij zijn te-
genstanders moet intimideren, niet alleen 
staat er een glas cola voor zijn neus (alcohol 
en poker is immers een slechte combina-
tie) maar op zijn schoot pronkt een briefje 
met daarop de verschillende pokerhanden. 
Door dit briefje af en toe tevoorschijn te 

toveren creëer je 
immers meteen 
een underdog sta-
tus en kun je des 
te harder toeslaan 
op de belangrijke 
momenten. Alvo-
rens het uitdelen 
van de kaarten 
schuift Robert met 
een soepele bewe-
ging de small blind 
op tafel. Nadat de 
dealer beide kaar-
ten aan Robert had 
uitgereikt haalt hij 
gretig de kaarten 
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van de tafel af en bekijkt ze: Tr 2r (tien rui-
ten, 2 ruiten). Door niet te wachten totdat 
de rest van de personen de kaarten heeft 
bekeken, toont Robert nogmaals zijn pro-
fessionele niveau. Robert is geen naloper 
die goedkope trucjes van tv gebruikt om te 
winnen, hij creëert hier een nieuwe revo-
lutionaire vorm van pokeren! Deze manier 
van pokeren werpt meteen haar vruchten 
af, preflop zitten er nog maar 3 mensen in 
het spel. Na de flop (9h 8h 2k) brengt Ro-
bert met zijn gematigde inzet van 10 dollar 
Mattijn aan het twijfelen, deze ziet zich ge-
noodzaakt te folden. Na de turn (Qh) werpt 
Robert een vlugge blik op zijn spiekbriefje 
en dit blijkt meteen invloed te hebben. Na 
een schijnbeweging richting fiches smeekt 
zijn enig overgebleven tegenstander echter 
om genade en gooit zijn kaarten weg. Hier 
wordt tenminste gepokerd! Twee handen 
later kreeg Robert Js, Ks toegedeeld, he-
laas was er na het zien van de flop (K J 
7) nog maar één tegenstander over om uit 
te kleden, deze gaf zich echter niet zomaar 
gewonnen. Robert raisde met het nietszeg-
gende bedrag van 25 en toen zijn directe te-
genstander reraisde met 25 wist Robert al 
precies welke kaarten zijn tegenstander in 
de handen had, win-win situatie! De turn 
had voor Robert nauwelijks beter uit kun-

nen vallen (K) en toen 
hij raisde met het as-
tronomische bedrag 
van 100 dollar (of euro) 
callde zijn tegenstander 
vrij snel. Nadat Robert 
zijn bet na de river (6) 
herhaalde gooide zijn 
tegenstander zijn kaar-
ten weg. Robert had 
blijkbaar zo’n indruk 
gemaakt op zijn tegen-
stander dat deze het niet 
kon laten om zijn kaar-
ten te laten zien (QQ), 
precies zoals Robert al 
na de flop had geread. 
De twee hierop volgende 
handen besloot Robert 

zijn kaarten preflop weg te gooien om meer 
tijd vrij te maken voor het analyseren van 
het spel van zijn tegenstanders. De 6e en 
tevens laatste hand in “Roberts eye of view” 
bleek dit goed uit te pakken. Ondanks dat 
Robert de hand na een showdown verloor 
op een highcard had hij zijn verlies weten 
te beperken en veel nieuwe informatie inge-
wonnen over de speelstijl van Mattijn.

Interview met uitvaller
Vrij snel na deze hand was voor Ton het 
toernooi voorbij. Hij was de 3e persoon die 
het toernooi moest verlaten en toen hem 
naar zijn eerste gedachte werd gevraagd 
antwoorde hij: “Jammer”. Al snel begint Ton 
uit te leggen waar het fout is gegaan. Om te 
beginnen was hij behoorlijk short-stacked 
toen hij zijn laatste hand toegedeeld kreeg. 
Dit kwam onder andere doordat hij bij twee 
grote handen helaas aan het kortste eind 
trok. Toen hij aas-vier toegedeeld kreeg en 
5 5 4 op de flop zag verschijnen besloot hij 
all-in te gaan, niet wetende dat de persoon 
na hem de derde 5 in zijn handen had. He-
laas bleek Ton niet genoeg geluk te hebben 
om de overwinning toch nog zijn kant uit 
te trekken en aangezien Ton minder fiches 
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in zijn bezit had dan zijn tegenstander was 
het toernooi voor hem voorbij. Uitermate 
professioneel bedankt Dhr Godtschalk de 
organisatie en daarbij ook de dealers. Toch 
kon hij het niet laten om mede te delen dat 
de dealer van zijn tafel (de voorzitter van 
GEZILVER) weinig professioneel handelde, 
zo kon hij het af en toe niet laten om zijn 
mening te geven over de kaarten die op ta-
fel kwamen. Dit getuigt natuurlijk van een 
hoog amateuristisch karakter, de service 
van Dhr Coset was daarentegen uitmun-
tend. Johan Cruijf staat onder andere be-
kend om zijn gevatte uitspraken, Ton weet 
echter ook waar hij over praat. “Je speelt 
om te winnen”, merkt de zojuist uitgescha-
kelde speler scherp op, “dus het kan ge-
beuren dat je er vroeg uit ligt; je kunt wel 
checken en folden en dan als 9e eindigen 
maar dan heb je nooit de kans gehad om te 
winnen”. Met deze wijze woorden beëindigt 
hij het interview.

Berts eye of view
Kijkend naar het succes van de voorgaande 
“eye of view” besloot de Razende Reportert 
een nieuwe “eye of view”-kandidaat uit te 
zoeken. Al snel viel zijn keuze op Bert Ven-
daleer. De eerste 5 handen gebruikte Bert 
vooral om zijn tegen-
standers te analyseren 
en af en toe een flopje 
mee te pikken. Tussen 
neus en lippen door 
geeft Bert nog een aan-
tal gevatte Pokerwijs-
heden: “Achteraf poke-
ren is makkelijk!”, hier 
voegt hij echter vrij snel 
aan toe dat wanneer ie-
dereen achteraf pokert 
je natuurlijk niks kunt 
winnen. Dat niet ieder-
een zo professioneel als 
Dhr Vendaleer is bleek 
maar weer toen Mark 
van Helvoort per onge-

luk een 500-fiche op de tafel plaatste. Ge-
heel tegen de regels in pakt hij zijn fiche 
terug en geeft de uitermate zwakke smoes 
dat hij het kleurverschil niet zag door de 
donkere glazen van zijn zonnebril. Zijn ui-
termate sportieve tegenstanders vergeven 
hem echter deze fout en laten hem zijn in-
zet houden, zo kan het ook. Bij de derde 
hand toonde Bert aan dat je ook met niks 
een pot kunt winnen. Na de flop (2 5 9) 
verdubbelde hij de inzet van de pot en met 
deze grandioze bet blufte hij zijn tegenstan-
ders eruit; af en toe moet je gewoon even 
laten zien wie de baas is. Drie handen later 
krijgt Bert een King Kong in zijn handen ge-
worpen. Preflop plaatst Gijs een bet van 60, 
dit zorgt er voor dat iedereen behalve Bert 
zijn hand weggooid. Bert had al lang door 
dat hij zijn tegenstander wel kon hebben 
en liet zich niet zomaar wegbluffen. Ster-
ker nog, hij reraised 50 (naar een totaal van 
150) en zijn enig overgebleven tegenstander 
twijfelt niet en callt direct. Na de flop (2 7 
9) probeert Gijs door middel van een forse 
raise (+300) de pot naar zich toe te trekken. 
Bert laat zich echter niet kennen en besluit 
all-in te gaan. Door deze geniale manier 
van spelen is Gijs helemaal verward en 
besloot de inzet van Bert te callen. Nadat 
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hij de twee koningen 
van Bert met betreurd 
gezicht aanschouwde 
draaide hij zijn eigen 
kaarten om: twee ach-
ten. De turn (2h) en 
de river (4h) kunnen 
Bert er echter niet van 
weerhouden deze grote 
hand te winnen, een 
ideaal moment om Bert 
weer rustig verder te la-
ten spelen.

Interview met uit-
valler
Tijdens de observa-
tie van Dhr Vendaleer 
hadden alweer een aantal 
mensen het toernooi moeten verlaten als 
gevolg van een gebrek aan fiches. “Ja jam-
mer, goed geprobeerd. Maar nu ben ik wel 
op tijd voor de borrel!” zijn Kenneth’s eerste 
woorden na zijn uitschakeling. “Ik heb ge-
daan wat ik kon doen, had echter net iets 
te weinig geluk en ging op het verkeerde 
moment all-in” zegt de Limburger met een 
stalen gezicht. “Na de flop bood mijn hand, 
aas-9 klaveren, mij een flushdraw en dus 
besloot ik all-in te gaan”. De flop bestond 
toen uit K 8 4 waarbij zowel de koning als 
de 4 van klaveren waren. Helaas voor Ken-
neth hadden zowel Ron als Stef al een ko-
ning-8 in hun handen en geen van beide 
had zin deze hand weg te gooien. Toen op 
de turn nog een koning viel was het doek 
voor Kenneth al gevallen, hij lag uit het 
toernooi. “Als ik achteraf naar mijn hand 
kijk had ik natuurlijk nooit all-in moeten 
gaan, maar je moet toch iets doen wanneer 
je shortstacked bent”, na deze wijze woor-
den loopt Kenneth naar de bar om een wel-
verdiend biertje te bestellen.

Heads up!
Na enige tijd was het dan eindelijk zover, de 
finalisten waren bekend. Het was Remko, 

die op 28 fiches had gestaan, niet gelukt 
door te dringen tot de finale. Wel had hij 
op een gegeven moment 873 fiches voor 
zich staan. Remko is hiermee dan ook het 
levende bewijs dat je nooit moet opgeven, 
ook al ben je enorm short-stacked; het 
kan altijd nog! Ondertussen was op eigen 
initiatief een nieuw pokertoernooi gestart 
met een inleg van €2,00 per persoon. De 
nummer twee van deze competitie zou zijn 
of haar inzet terug krijgen en de nummer 
één mocht zich de trotste eigenaar van een 
borrelkaart van €10,00 noemen. Niet lang 
nadat de nieuwe competitie op was gestart 
begon de finale van het Pokertoernooi. Mat-
tijn (3936), Chris (426), Robert (1023), San-
der (1637), Guiso (1705), Kevin  (7071) en 
Stef (3908) gingen aan tafel zitten en al na 
de eerste hand moest Chris de tafel verla-
ten, zijn twee 8-en waren geen partij voor de 
drie 5-en van Sander. Vrij snel hierna volg-
de nog een tweetal ronden waarin 2 perso-
nen tegelijk het toernooi moesten verlaten 
en zie daar...we hebben een heads up te 
pakken. De 3200 fiches van Sander moes-
ten het opnemen tegen de 17000 fiches van 
Kevin. Doordat de dealer een schoppen 9 
voor Sander omdraaide en een harten 4 
voor Kevin mocht Sander beginnen op de 
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dealerpositie, de blinds bedroegen inmid-
dels 400 respectievelijk 800 pokerdollars. 
De eerste twee handen wist Sander naar 
zich toe te trekken door meteen fors in te 
zetten. Sander zijn tactiek was in ieder ge-
val bekend, zo snel mogelijk druk opbou-
wen en een tweetal all-ins forceren. Kevin 
liet echter niet zomaar met zich spelen en 
door zijn inzet van 2000 na de flop zag San-
der zich genoodzaakt zijn kaarten weg te 
gooien. Bij de vierde hand kon Kevin het 
echter even niet laten om binnensmonds 
“saai” te mompelen toen Sander preflop 
weg ging. De hand hierna was het echter 
Kevin die preflop zijn kaarten retourneerde 
aan de deler. Sanders mening over dit fold-
gedrag: “”, geen mening dus. De zesde die 
beide spelers toegedeeld kregen was een 
stuk spannender dan voorgaande handen. 
Sander kreeg, zo bleek achteraf, Ks Qh in 
zijn handen geworpen en Kevin moest het 
doen met Th Jd. Toen Sander de inzet ver-
hoogde met 800 besloot Kevin wat extra 
druk op Sander te zetten door te reraisen 
met 2000; uitermate begrijpelijk aangezien 
beide personen een zeer sterke heads-up 
hand te pakken hadden. Sander achtte zijn 
hand zelfs zo sterk dat hij besloot all-in te 
gaan preflop en aangezien het aantal fiches 
van Sander minder dan 4000 was callde 
Kevin direct. Sander kon opgelucht adem-
halen na het zien van alle gemeenschappe-
lijke kaarten (8s 2s 7r, 2h, As), zijn kicker 
koning was goed genoeg om de pot in zijn 
voordeel te beslechten. Door deze grote pot 
te winnen versterkte Sander (6400) zijn 
positie ten opzichte van Kevin (14000). Bij 
de 7e hand deed zich een opmerkelijk ver-
schijnsel voor, door onkunde van de dealer 
kon Kevin de onderste kaart zien. Uiterma-
te professioneel houdt hij deze informatie 
niet voor zichzelf en er wordt opnieuw ge-
schud. De handen die hierop volgende wer-
den ofwel preflop beëindigd ofwel direct na 
de flop. Inmiddels krijgen Sander en Kevin 
alweer hun 15e heads-up hand toegedeeld. 
Na de flop besloot Sander om nogmaals all-

in te gaan en voor de tweede keer callde 
Kevin de all-in van Sander. Indien Sander 
deze hand zou winnen zou hij eindelijk 
meer fiches dan Kevin hebben, de hand 
van Sander was echter lang niet goed ge-
noeg in vergelijking met de hand van Kevin 
en ook de flop turn en river konden Sander 
niet uit de brand helpen. Na een slopende 
heads-up ronde had Kevin van der Pol dan 
toch het pokertoernooi gewonnen.

De winnaar
Achteraf bleek dat Kevin niet had verwacht 
dat hij het pokertoernooi zou winnen, hij 
was uitgegaan van een derde plaats of iets 
in die richting. Mede door deze niet al te 
slechte inschatting was de Razende Repor-
tert benieuwd naar de pokerervaring van 
Kevin, deze antwoord: “Ik speel wel vaker 
poker via internet, niet zo heel erg veel 
hoor; zo’n 3 uur in de week”. Het geheim 
van deze overwinning ligt volgens Kevin in 
het rustig blijven en rustige muziek opzet-
ten. Zelf luisterde hij naar het nieuwe al-
bum van Björk. Korte tijd na het einde van 
het pokertoernooi kreeg Kevin zijn prijzen 
overhandigd; in de goodybag zaten onder 
andere een lustrum-vest en een borrel-
kaart.

Poker++
Aangezien de pokertafels nog altijd in de 
ruimte stonden besloot een aantal mensen 
om het aangename met het nog aangena-
mere te combineren: poker spelen en bier 
drinken. De regels waren vrij eenvoudig: je 
mag niet folden en als je wint dan moet je 
een adje trekken. Ik weet nu in ieder geval 
wat ik ga doen wanneer ik de volgende keer 
tegen m’n 7 en 5-jarige nichtjes ga pokeren 
(ja Ron, ze zijn nog single en samen zijn ze 
vast wel oud genoeg): Björk luisteren...mis-
schien dat ik dan wel een keertje win. En 
als het dan nog niet lukt verlaag ik me wel 
tot dat andere niveau: pokeren in combi-
natie met bier drinken. Dan win ik in ieder 
geval altijd! 
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Feest café Fame
Tjeerd Maas

Om 21:00 is het dan eindelijk zo-
ver; het grote GEWIS feest tij-

dens de Lustrumweek. Een handjevol 
GEWIS’ers heeft zich bij elkaar ges-
schaard in Café Fame, het nieuwe 
pand van meneer Thomas Spijker. Een 
ander handje zit buiten op het terras. 
Binnen staat een auto waarin de DJ 
boot gemaakt is. Waarin een man, door 
vele omschreven als DJ Schraaaaaal, 
een poging doet om de aanwezig zij-
nde meute op gang te brengen.

Eenmaal binnen wordt het duidelijk dat 
Café Fame zich een van de raarst ingerichte 
kroegen van Eindhoven mag noemen. Het 
eerste wat opvalt is de ontzettend ronde, 

roze bar met 
mooie (maar 
i r r i t a n t e ) 
bolvormige 
lampen er-
boven han-
gend. Als je 
namelijk te 
lang naar 
de van kleur 
v e r a n d e -
rende lampen staart, waan je je in een bi-
zarre paddo-trip. Muren lijken willekeurig 
bekleed met tegeltjes en achterin staat het 
podium klaar voor de band “Los Zand”, die 
gereserveerd is door GEZILVER. Wat nog 
het meest opvalt is de auto vooraan in de 

kroeg, welke 
dienstdoet als 
DJ boot, maar, 
zoals Lydia in 
levende lijve 
o n d e r v o n d 
toen de voor-
bumper los-
liet, niet heel 
stevig is.

In het begin 
blijft het nog 
vrij rustig op 
het feest. Be-
zoekers krijgen 
van de lustrum 
commissie aan 
de deur een 
glaasje Sil-
verstrike en 
één van die 
prachtige lus-
trummunten 
aangeboden. 
J e a n - M a r c 
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laat merken dat hij binnen is, door maar 
meteen 3 stempels op zijn hoofd te laten 
zetten.

Later wordt het al wat drukker en wan-
neer de band begint te spelen, besluiten de 
mensen op het terras toch ook maar naar 
binnen te gaan. Er heerst een gezellig sfeer-
tje. De band speelt rustige nummers, zoals 
“Even aan mijn moeder vragen” en “I feel 
good”. Hierdoor ligt het biertempo bij de 
meeste mensen niet heel hoog. Jan meldt 
dat hij dit wel oké vindt; zo kan Denis het 
tenminste langer vol houden dan gisteren. 
Ook vindt hij de keuze van de band om een 
medley te spelen van Corry en de Rekels 
briljant.

“Los Zand” is een coverband in de trant van 
“Klaarwakker” en speelt vooral wat oudere 
Blues en lekkere meezingers zoals Jantje 
Smit en Marianne Rosenberg met “Ich bin 
wie du”. Met een bezetting van 8, waar-
onder een trompettist en een saxofoniste, 
heeft de band het behoorlijk krap in café 

Fame, maar maakt er toch handig gebruik 
van. De bassist heeft zijn kraagje omhoog 
staan en menig ander bandlid draagt een 
ludieke stropdas. Bij hun eerste set is er 
nog niet heel veel publiek, maar bij de 
tweede staat de tent behoorlijk vol en wordt 
er door iedereen vrolijk meegehupst.

De mannen van studentenfeesten.net zijn 
ook binnen en hebben voor de gelegenheid 
roze polo’s aangetrokken; dikwijls komt er 
een weemoedige roze parfumgeur voorbij-
drijven. Zij zijn trouwens niet de enige be-
zoekers die zich hebben opgedoft. Er staan 
op dat moment zelfs mensen binnen in van 
die prachtige lustrumpolo’s, terwijl ze niet 
eens lid zijn.

De band eindigt met het nummer “Ieder-
een is van de wereld”. Niets is minder waar, 
want er wordt behoorlijk meegeschreeuwd. 
Als daarna DJ Schraaaaal zijn deuntjes 
weer inzet, trekt menigeen een sip gezicht 
en denkt terug aan de tijd daarvoor. 
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Ondertussen is door het ver-
dwijnen van de band, de achter-
bar vrijgekomen. Bert en Evert 
hebben moeite om op de hoge, 
gladde barkrukken bij deze bar 
te blijven zitten. Peter had het 
beter voor elkaar en had een 
assistente geregeld om hem op 
de barkruk te helpen.

Ook het podium wordt ingeno-
men en er wordt flink gedanst 
in het volgestroomde café. 
Wanneer we aan mensen vra-
gen wat ze van de Fame vinden, 
weet Roel te vertellen dat hij die ronde, roze 
bar prachtig vindt, vooral omdat er zo lek-
ker tegenaan te rijden is.

Hoe meer de avond vordert, hoe vreem-
dere dingen er gebeuren. Om 1:37 komen 
er plots een aantal Gangsta’s binnenlopen. 
Zo’n pooiertypes met van die dikke winter-
jassen aan en dat terwijl de temperatuur 
toch al tot zo’n 40 graden is opgelopen. 
Hierna verandert DJ Schraaaaaal de mu-
ziekstijl ook zodat de heren in kwestie bin-
nen blijven. Rob van Wijk vindt wisselgeld 
in zijn Ice-tea terug. “Have you ever been 
mellow” wordt gedraaid en iedereen slaat 

aan het hakken, behalve Sjef. Ga zo maar 
door.

De klok tikt 2 uur en het feest loopt ten ein-
de. Het laatste nummer is onbekend, maar 
dat betekent niet dat het barpersoneel niet 
uit hun dak mag gaan. Buiten besluiten 
een aantal mensen dat de avond pas suc-
cesvol is afgelopen na een wereldrecordpo-
ging hoopje. Kenneth is de ongelukkige die 
onderop ligt, terwijl steeds meer mensen 
zich op de hoop storten. Hij staat dan ook 
met wat moeite op. Iedereen is het eens. 
Het was een geslaagde avond. Morgenvroeg 
weer opstaan wordt moeilijk.

w
o
e
n
s
d
a
g
 2

�
 m

e
i

jaar

GEWIS



lustrum
editie
2007

2�
Buitenborrel: Levend Tafelvoetbal

Rob van Esch

Dat de lustrumcommissie een goe-
de deal met Piet Paulusma had 

gesloten voor de donderdag van de 
lustrumweek werd al vroeg op de dag 
duidelijk. Met een stalende zon, 26 
graden en veel bier op voorraad was 
het vandaag tijd voor de lustrum bui-
tenborrel. 

Het weer was zelfs zo goed dat de BArCom-
missie besloot ‘Cocktailbar Tropicana’ weer 
eens voor de dag te halen. Na een paar 
uurtjes opbouwen verscheen er op het 
veld voor het hoofdgebouw een mooie bar 
met cocktails, rosé en koud bier. Terwijl 
er door enkele enthousiastelingen gezorgd 
werd voor de geluidsinstallatie, werd door 
een aantal andere mensen het levend tafel-
voetbal al eventjes uitgeprobeerd. De lus-
trumcommissie had namelijk gezorgd voor 
een enorm lucht-tafelvoetbal-springkussen 
waarop later op de borrel een aantal span-
nende wedstrijden gespeeld zou worden. 

Al snel kwam de borrel goed op gang. Om 

de sfeer extra kracht bij te zetten en om het 
symposium te promoten, bood de Sympo-
sium commissie een fustje bier aan. Dit viel 
bij iedereen in goede aarde en de sfeer zat 
er goed in. Een aantal mensen van bouw-
kunde, die niet bij naam genoemd willen 
worden, wisten te vertellen onze borrel een 
stuk gezelliger te vinden dan de bijeen-
komst bij KOE. 

Om ervoor te zorgen dat alle hongerige 
mensen niet wegliepen van de borrel om in 
de stad te gaan eten, had de lustrumcom-
missie gezorgd voor een zeer grote voor-
raad broodjes hamburgers. Er ontstond al 
vrij snel een wachtlijst omdat de bakplaat 
de vraag niet aan kon. Gelukkig was het 
broodje de wachttijd meer dan waard, hul-
de voor GEZILVER!

Rond 5 uur werd aangekondigd dat de 
lucht-tafelvoetbal-springkussen-challenge 
zo zou gaan beginnen en dat iedereen die 
mee wilde doen zich in moest schrijven met 
een team van vijf man. Uiteindelijk waren 

d
o
n
d
e
rd

a
g
 2

�
 m

e
i

jaar

GEWIS



Donderdag 14 juni 2007

SYMPOSIUM

Studievereniging GEWIS
Technische Universiteit

Eindhoven

 HG 10.52
 Postbus 513

 5600 MB Eindhoven 5600 MB Eindhoven
 Telefoon: 040-2472815

Telefax: 040-2436685
 

 www.gewis.nl/symposium
 symposium@gewis.nl

 ABN-Amro Bank
nnr. 54.56.06.330

Hoofdspreker: 
prof. dr. Emiel Aarts

Lokatie: Auditorium TU/E

Prijs:
Studenten: 2,50 euro
Overig: 10,00 euro

Programma:
09.30-10.00: Ontvangst Koffie en Thee
10.00-13.00: Lezingen
13.00-14.00: Lunch en Infomarkt
14.00-16.45: Workshop/Lezingen
16.45-17.00: Afsluiting
17.00-18.00: Borrel17.00-18.00: Borrel

Artificial Intelligence
GEWIS Symposium



lustrum
editie
2007

2�

er zes teams, met zeer exotische namen, 
die de krachten onderling wilden meten. 
Er werden twee poules gemaakt en de ope-
ningswedstrijd werd gespeeld door ‘Ein 
team, ein bal, ein tor’ en ‘BAC++’. Helaas 
was de eerste geen partij voor ‘BAC++’,  dat 
zonder veel moeite negen maal het doel 
van de tegenpartij wist te vinden. Het der-
de team in deze poule ‘Cheops kicks ass’ 
speelde ook als eerste tegen ‘BAC++’. Ech-
ter deze wedstrijd werd ook gewonnen door 
‘BAC++’, met 8 
tegen 6. Dit 
ontnam het 
team van Che-
ops alle hoop 
op de overwin-
ning, en zij be-
sloten dan ook 
uit de competi-
tie te stappen. 

In de andere 
poule verliep 
de strijd om de 
eerste plaats 
een stuk span-
nender. Nadat 
eerst ‘AEIOU 
“De klinkers”’ 
met 5-1 won 
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van ‘Half 5’, 
won vervolgens 
‘Half 5’ met 4-3 
van ‘BAC++++’. 
De laatste 
wedstrijd tus-
sen ‘AEIOU 
“De klinkers”’ 
en ‘BAC++++’ 
zou dus be-
palen wie er 
bovenaan zou 
eindigen in 
deze poule. 
Na een zeer 
s p a n n e n d e 
strijd waarin 
het doelsaldo 

gelijk opliep, won uiteindelijk ‘AEIOU “De 
klinkers”’ met 5-4. 

De finale werd gespeeld tussen ‘BAC++’ en 
‘AEIOU “De klinkers”’. Toch bleek dat, on-
danks de felle tegenstrijd van ‘AEIOU “De 
klinkers”’, ‘BAC++’ toch echt de sterkste in 
deze competitie was, dit team won met 6 
tegen 3 de finale. De strijd om de derde en 
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vierde plaats werd gespeeld door ‘Half 5’ en 
‘Ein bier, ein bal, ein tor’. Deze wedstrijd 
werd zonder veel moeite met 4 tegen 1 ge-
wonnen door ‘Half 5’.

De einduitslag was als volgt:
1. BAC++
2. AEIOU “De klinkers”
3. Half 5
4. Ein bier, ein bal, ein tor
5. BAC++++
6. Cheops kicks ass
De winnaars kregen een paar zeer mooie 
rode vesten bedrukt met een vis. Daar-
naast kregen zij natuurlijk bier voor deze 
uitmuntende prestatie. Ook de tweede en 
derde plaats kregen een gratis biertje. 

Omdat het bestuur van GEWIS ook wel zin 
had in een biertje besloot zij nog een gratis 
fustje aan te bieden. En terwijl de borrel 
van bouwkunde allang voorbij was, gingen 
wij gewoon nog door. Er werd rustig door 

geborreld en sommigen waren zo enthou-
siast aan het borrelen dat zij hun waar-
devolle eigendommen (lees B.O.O.M.-polo) 
niet meer zo goed in de gaten hielden. Toen 
Bob rustig aan het zonnen was met zijn 
dispuutspolo uit, braste Sam, na een hint 
van Diana, deze polo. Dit zorgde voor de 
nodige ophef bij B.O.O.M. en er ontstond 
een wilde achtervolging van Sam door de 
helft van B.O.O.M. Sam wist bijna weg te 
komen, maar werd op het nippertje over-
meesterd door Ivo, die zijn judokunsten 
eindelijk eens kon demonstreren. Na deze 
overmeestering keerde de rust op de bor-
rel terug en kon iedereen nog even genieten 
van de ondergaande zon.

Tegen een uurtje of 9 liep de borrel dan toch 
ten einde. Iedereen ging met een voldaan 
gevoel richting stad, om daar een hapje te 
eten. Terugkijkend kan ik, denk ik namens 
vrijwel iedereen, zeggen dat het een uiter-
mate geslaagde buitenborrel was.
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Reünistendag
Remko Bijsmans

Vrijdag 25 mei. De reünistendag van 
GEWIS gaat beginnen. Het is de of-

ficiële afsluiting van een spetterende 
lustrumweek. Natuurlijk is er vandaag 
wederom een gevarieerd programma, 
maar dit maal voor de reünisten. On-
der het kader van de razende reporter 
(wat iets tegenvalt met een gekneusde 
teen) ben ik de hele dag meegelopen 
met de reünisten.

De dag begint met om 11.00 uur ontvangst 
in de ruimte van GEWIS. De reünisten ko-
men langzaam binnendruppelen. Sommige 
zijn alleen, andere zijn met een groep be-
kenden, dan wel van hun bestuursjaar dan 
wel van hun studiejaar. Om 12.00 uur, wat 
de uiterste verzamel tijd was, zijn er onge-
veer 40 reünisten in de ruimte. Onder het 
genot van een lekker bakje koffie of thee 
wordt er heftig bijgepraat over beleefde 
avonturen en de huidige bezigheden. Ook 
hoor ik tijdens het rondlopen herhaaldelijk 
dat we er qua ruimte toch wel op vooruit 

gegaan zijn.

Om tien over twaalf is het dan eindelijk 
zo ver. Thijs (de voorzitter van GEZILVER) 
komt naar voren met een microfoon en 
heet de reünisten hartelijk welkom op de 
reünistendag. Er wordt kort even het pro-
gramma doorgenomen: eerst een rondlei-
ding over de faculteit, daarna lunch in het 
auditorium gevolgd door een potje Bingo 
op ludieke wijze. Hierna is er weer even 
pauze waarna er een quiz zal plaats vin-
den om de kennis van de reünisten over 
GEWIS te testen. Hierna zal er avondeten 
gegeten worden in het auditorium waarna 
het cabaret zal plaats vinden, hierna is er 
nog de mogelijkheid om bij GEWIS lekker 
na te borrelen. De bekendmaking van dit 
goed gevulde programma wordt met gepast 
enthousiasme ontvangen door de reünis-
ten. Hierna komt Robert (de voorzitter van 
GEWIS) aan het woord. Hij heeft niet zo 
heel veel meer toe te voegen aan de speech 
van Thijs behalve dan dat hij de reünisten 

allemaal voor hun inzet wil 
bedanken. Dankzij hun inzet 
in hun tijd is GEWIS tegen-
woordig de vereniging waar 
we allemaal trots op zijn. 

Hierna begint de rondleiding 
over de faculteit, waarbij we 
natuurlijk bij GEWIS begin-
nen. Als eerste wordt het be-
stuurshok aangedaan. Hier 
werpen meteen veel oud be-
stuursleden een blik op het 
besturen bord dat bij GEWIS 
aan de muur hangt en zijn 
dan ook verheugd om hun 
naam terug te kunnen vinden 
op een van de plaatjes. Ver-
volgens worden nog even het 
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commissiehok en het bestuursvoorraadhok 
bekeken. Vervolgens is de tijd aangekomen 
om naar de oude GEWIS-ruimte te gaan. 
Eenmaal in de ruimte zijn een aantal reü-
nisten geschokt over hoe “leeg” de ruimte 
eruit ziet. Toch worden er al snel weer her-
inneringen opgehaald over hoe de indeling 
toen was en dat er helemaal niet zo veel 
ruimte nodig was. Voordat we verder gaan 
naar de volgende ruimte kijkt een aantal 
naar buiten door de luxaflex om nog één 
keer van het vertouwde uitzicht te kunnen 
genieten. Hierna gaan we door naar HG 
6.96 waar al tijden de AV van GEWIS plaats 
vindt. Veel reünisten vinden het leuk om te 
horen dat de AV nog steeds plaats vindt in 
deze ruimte. Vervolgens is het tijd voor de 
lunch in het auditorium.

Na de lunch is het tijd voor een gezellig 
potje Bingo. De reünisten druppelen de 
ruimte binnen en het is mooi om te zien 
dat de collegezaal nog steeds van achter-
uit gevuld wordt, sommige dingen veran-
deren dus echt nooit. Zodra iedereen een 
plaatsje heeft gevonden en voorzien is van 

een Bingo-formulier neemt Peter het woord 
en legt de reünisten uit wat de bedoeling is. 
We gaan bingo spelen maar er wordt soms 
wat rekenvaardigheid verwacht. Peter be-
gint met behulp van Sven de getallen om 
te roepen en in het begin gaat dit nog op 
de normale manier. Maar na een stuk of 10 
getallen vindt Peter het tijd voor wat meer 
afwisseling en komen de wat meer crea-
tieve verwoordingen naar boven. Zo komt 
het getal Mex, de wortel van 1369 (het bin-
nen GEWIS alom bekende getal 37) en het 
4de priemgetal (wat volgens Peter echt 5 is) 
langs. Om een prijs te winnen was het de 
bedoeling beide diagonalen op het formu-
lier vol te hebben. Echter na 30 getallen is 
er nog steeds geen winnaar naar voren ge-
komen. Het begint dan ook steeds rumoe-
riger in de zaal te worden, maar gelukkig 
laat de eerste winnaar niet lang meer op 
zich wachten. Een vlugge blik over de ge-
tallen bevestigd inderdaad dat we hier een 
winnaar hebben. De prachtige prijs van 
een Grolsch pet en kaartspel worden dan 
ook aan de winnaar overhandigd wat een 
luid gelach oplevert. Peter verzekert de re-
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unisten er echter van dat de prijzen steeds 
beter zullen worden, waarna er verder ge-
speeld wordt voor een volle kaart. Uiteinde-
lijk zijn er twee reünisten die tegelijk een 
volle kaart hebben en zij mogen dan ook 
beiden naar voren komen. Peter heeft een 
mooie benaderingsvraag voor de reünisten 
en degene die er het dichtste bij zit zal een 
mooie prijs ontvangen. Aangezien beide he-
ren student zijn geweest denkt Peter dat ze 
de volgende vraag wel moeten kunnen be-
antwoorden: “Hoeveel calorieën zitten er in 
een Big Tasty?” Het eerste antwoord is 120 
en het tweede antwoord is 250. Beiden blij-
ken niet eens in de buurt te zitten want het 
schokkende antwoord is 905 calorieën (als 
ik Peter later vraag waarom hij dit weet, 
vertelt hij dat hij die betreffende ochtend 
een Big Tasty als ontbijt had gegeten). Pe-
ter besluit dat beide heren toch een prijs 
verdienen en zij krijgen dan ook een hele 
mooie GEWIS-pul overhandigd. 

De tweede ronde is meer van hetzelfde al-
leen zijn de rekenopdrachten dit keer iets 

moeilijker en wor-
den de wat meer cre-
atieve oplossingen 
ook goed gerekend. 
Deze laatste toevoe-
ging wordt dan ook 
enthousiast ontvan-
gen. Na ongeveer 9 
getallen meldt dan 
ook de eerste moge-
lijke winnaar zich bij 
de jury. De opdracht 
ditmaal was om 
een willekeurige rij 
en kolom helemaal 
vol te hebben. Deze 
slimme reünist heeft 
dan ook van een rij 
en een kolom alle 
getallen helemaal 
zwart gemaakt zodat 
controle op de getal-
len onmogelijk blijkt 
te zijn. Deze creativi-

teit wordt dan ook beloont met een prachtig 
Grolsch T-shirt. Vervolgens wordt er weer 
gespeeld voor een volle kaart en het duurt 
dan ook niet lang voordat de eerste zelf ge-
maakt kaarten binnen komen van mensen 
die denken alle getallen goed te hebben. 
Een korte controle op de kaart onthult al 
snel dat het hier om een valse Bingo gaat, 
misschien dat sommige rekensommen van 
Peter toch net iets te lastig waren. De “vals-
speler” moet voor straf het eerste couplet 
van het GEWIS-lied op het bord schrijven. 
Het duurt hierna niet lang voordat de vol-
gende reünist zich meldt met een zelfge-
maakte kaart. Deze blijkt wat nauwkeuri-
ger te werk te zijn gegaan en heeft dan ook 
geen fout gemaakt. Deze reünist gaat er 
vandoor met een prachtige GEWIS-mok. 

Hierna is het tijd voor de laatste ronde van 
het Bingo spel, namelijk “Speed Bingo”. 
Hierbij mag niet vals gespeeld worden, 
maar wel met meerdere kaarten als je het 
tempo bij kan houden. De getallen volgen 
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hebben ondertussen 6 
teams gevormd voor de 
quiz. De teams varië-
ren in grote van 3 tot 7 
man. De meeste teams 
zijn nieuwsgierig want 
ze weten totaal niet wat 
voor vragen ze kunnen 
verwachten. De eerste 
ronde is een fotoronde. 
De teams krijgen 10 fo-
to’s van mensen die ooit 
in het bestuur van GE-
WIS hebben gezeten en 
komen uit de periode 
van 1988 tot 2007. De 
tweede en derde ronde 
zijn ongeveer hetzelfde 
met een afwisseling 

van historische en ludieke vragen. Zo ko-
men er vragen langs als: “De hoeveelste BV 
vond plaats op 21 februari 2002?”, “Hoe-
veel leden had GEWIS op het moment van 
de 3de AV?” en “Hoeveel % van de GEWIS 
leden is vrouwelijk volgens de database?”. 
De wat minder serieuze vragen waren in de 
trend van: “Wie waren de hoofdrolspelers 

elkaar dan ook op uiterst rap tempo op en 
menig reünist zit dan ook als een dolle te 
strepen, vooral waneer Peter vertelt dat er 
een fles rosé te winnen is, en iets nog mooi-
ers. Uiteindelijk weet Niek Palm als eerste 
zijn kaart vol te kruisen. Na een korte maar 
grondige inspectie door de Jury blijkt dat 
we inderdaad een winnaar hebben. Niek 
mag dan ook een prachtige pul ontvan-
gen met kaarten. 
Een lekkere fles 
rosé en een Atos 
Origin lustrum-
week winaars 
shirt. Hiermee 
komt dan ook 
een definitief 
einde aan het 
Bingo spel waar-
na het weer tijd 
is voor een korte 
pauze.

Na wat techni-
sche problemen 
kan de quiz toch 
nog redelijk op 
tijd beginnen. 
De reünisten 
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in de film Doom?”, “Waar staat de afkorting 
MMORPG voor?” en “Wat is de diameter 
aan de voet van de schoorsteen die op het 
TU/e terrein staat?”. Na het oplezen van de 
antwoorden van rondes 1,2 en 3 blijft het 
soms verdacht stil, misschien dat ze even 
moeten opwarmen en er in de volgende 
rondes vol tegenaan gaan. De vierde ronde 
is een muziekronde met hierin allemaal 
nummers die op 1 gestaan hebben ten tijde 
van een GEWIS dies. Hierbij is wederom re-
kening gehouden met de oudste reünisten 
onder ons. De nummers gingen namelijk 
Duran Duran tot aan Shaggy. De antwoor-
den op de muziekronde leverden zeer ge-
varieerde reacties op. Van vreugdekreten 
tot mensen die zich voor het hoofd sloegen 
tot de nodige “Oh jah’s”. De vijfde en laat-
ste ronde was weer ongeveer hetzelfde als 
de tweede en derde en leverde ook weer de 
nodige breinbrekers op. Nadat alle formu-
lieren ingeleverd waren ging de uiterst vak-
kundige jury weer aan het tellen. Hier en 
daar werden wat bonuspunten uitgedeeld 
aan uiterst creatieve antwoorden. Zo was 
er als antwoord op de vraag: “Waar staat 
de afkorting GEZWEM voor?” geantwoord: 

“GEmeenschap van ZWetsers En Meisjes”. 
Uiteindelijk kon er natuurlijk maar 1 win-
naar zijn en dit waren de TeringTubbies. Zij 
hebben een heerlijke fles GEZILVER-strike 
gewonnen die tijdens de borrel aan hen 
overhandigd werd. 

Na de quiz werd er lekkere pasta gege-
ten in het auditorium onder het genot 
van een lekker pilsje. Hierbij was er voor 
de reünisten natuurlijk weer de kans om 
met elkaar en de leden van het huidige 
bestuur te praten over GEWIS nu en vroe-
ger. Na deze heerlijke maaltijd was het tijd 
voor de cabaretvoorstelling (waar elders in 
deze Supremum over te lezen is). Hierna 
was bij GEWIS nog een afsluitende borrel 
waar menig reünist dankbaar gebruik van 
maakte. Ik denk dan ook dat voor menig 
reünist het een zeer geslaagde dag was. Ik 
heb me in ieder geval goed vermaakt en nog 
een aantal leuke verhalen gehoord over het 
verleden van GEWIS. Ik hoop dat op de vol-
gende reünistendag we nog meer reünisten 
mogen verwelkomen (stiekem hoop ik tegen 
die tijd ook tot die groep te behoren).
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Cabaret: Ted Griffioen
Tjeerd Maas & Monique Hendriks

Als we de blauwe zaal binnen ko-
men draait er een video van spon-

sor Atos Origin. Mensen kijken rustig 
rond en kiezen dan een plaatsje uit. 
Dan grijpt Thijs, de voorzitter van de 
lustrumcommissie, de microfoon. Het 
is tijd voor een stukje cabaret, topca-
baret.

Ted Griffioen is niet een van de minsten. 
Hij heeft in de halve finale van het Leids 
cabaret festival gestaan in 2004; de jury 
vergeleek hem met een Theo Maassen in 
kinderschoenen. Tevens won hij in 2004 de 
publieksprijs van Cameretten, een groot-
heid in de maak dus. De lustrumcommis-
sie wist hem te strikken voor een vol uur 
cabaret op de (reünisten)vrijdag. De zaal zit 
dan ook aardig vol, niet alleen reünisten, 
maar ook een grote groep studenten is op 
dit pas afgestudeerde talent afgekomen. 
Vanavond speelt hij voor ons zijn voorstel-
ling “The Blues”.

Ted is nog maar net op komen lopen of er 
wordt al ergens op de achterste rij geroepen 
“Eindhoven de gekste”. De sfeer zit er goed 
in. Na de vraag of iemand hem al een keer 
gezien heeft valt een pijnlijke stilte. Gelach 
volgt, waarna de cabaretier aanduidt Eind-
hoven het Mekka van cabaret te vinden. De 
zaal knikt instemmend. 

Genoeg inleiding, de voorstelling gaat van 
start. Ted vertelt dat hij al een vriendin 
heeft. Uit de zaal klinken enkele aaah-tjes. 
“Zijn hier eigenlijk wel vrouwen?!?” Daarna 
moet zijn fictieve vriendin Jolanda het aar-
dig ontgelden. Vervolgens pakt Ted zijn gi-
taar; hij heeft ook nog een liedje over haar 
geschreven. Met een lekkere blues sound in 
zijn stem en gitaarspel wordt het voorgaan-
de verhaal nog een tikje erger gemaakt.

De cabaretier heeft zich goed voorbereid. De 
scène die volgt gaat over studeren, waarbij 
natuurlijk ook bier ter sprake komt en het 
gevolg van bier: kotsen. Hij heeft niet door 
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wat hij vervolgens aanricht door met zijn 
vinger op Ton te wijzen en te zeggen “De 
ene kotst meer dan de andere”. Precies de 
goeie! De zaal ligt dubbel. Hierna volgt nog 
een bizar liedje over de middeleeuwen.

Ted kijkt de zaal in... Eigenlijk zoekt hij 
nog een nieuwe vriendin! De keuze blijkt 
echter moeilijk als hij uiteindelijk drie 
vrouwen heeft om aan te spreken. Hun 
namen uit elkaar houden is dan ook moei-
lijk en hij noemt ze allemaal Nico. Een 
“romantisch” gedicht over sex moet de 
dames met hem mee doen 
gaan. Wanneer hij Peter Els-
acker’s vriendin vraagt met 
hem mee te gaan, antwoordt 
deze dan ook dat ze niet zo 
van vreemdgaan houdt. Ted 
vraagt waar haar vriendje dan 
zit... “aan de andere kant van 
de zaal”. En inderdaad: Peter 
zit helemaal aan de andere 
kant. “Wat vind je daar nou 
van, Peter?” vraagt Ted. Peter 
kraamt een “mwoah” geluid 
uit. Weer raak.

Heel toepasselijk volgt dan 
een liedje over een blauwtje lopen. Het pu-
bliek wordt opgezweept: “jullie moeten al-
lemaal meedoen!”. Het is de bedoeling om 
“Oh die” mee te zingen en er een gebaar 
bij te maken. Over het algemeen is het nog 
best moeilijk om een publiek daar dolen-
thousiast over te krijgen, maar niet bij GE-
WIS. De cabaretier zet zijn nummertje in 
en wanneer het moment komt, schreeuwt 
Ivo heel hard “OH DIE!”. Het nummer gaat 
verder en ook de zaal mompelt heel inge-
houden “oh die” mee. Alleen Ivo doet hy-
perenthousiast mee. Het is dan ook niet 
onterecht dat achteraf de opmerking “Je 
vindt het echt heel leuk, hè?” volgt.

Het is schijnbaar tijd geworden voor het 
banale deel van de voorstelling, want jah 
hoor. Meneer Griffioen had ooit een teek 

op zijn snikkel ofwel pritstift, zoals hij het 
zelf noemt: “Ze noemen het niet voor niks 
de ziekte van lime (spreek uit: laim).”

Om de zaal wat op rust te laten komen, is 
de tijd weer gekomen voor een lekkere mee-
zinger; het liefdeslied van de avond. Deze 
keer is de regel “Toch hou ik van jou”. Ach-
terin de zaal klinkt constant gegiechel van 
een van de Nico’s.

De afsluiter is heel toepasselijk. Het is een 
sprookje/gedicht over een prins en prinses 

in computerstyle. Ted ver-
haalt hoe de prinses in de gif-
tige apple beet of schreeuwt 
plots, omdat CAPSLOCK in 
het sprookjesboek aanstaat. 
Hilarisch!

De voorstelling is voorbij. 
De zaal klapt hard en lang. 
Nu al afgelopen? Dan maar 
naar de borrel... Zodra het 
publiek merkt dat Ted niet 
nog een keer terugkomt voor 
de klappende handen, staat 
men ijverig op en loopt naar 
de uitgang. De zaal is al half 

buiten wanneer Ted aan komt snellen met 
een fotocamera en hij trekt een sip gezicht: 
hij had de zaal nog graag willen fotografe-
ren. Jammer. Frank drukt de jongen op het 
hard dat er foto’s van de zaal gemaakt zijn 
en dat hij deze zal opsturen.

Tijdens de voorstelling werd er behoorlijk 
wat afgelachen. De cabaretier had veel one-
liners in zijn zak zitten en de voorstelling 
zat goed in elkaar. Hij schroomde het niet 
om zijn publiek in zijn doen en laten te 
betrekken. Eén reünist zat zelfs constant 
overdreven hard te lachen. Ik zal geen na-
men noemen, maar: ”Oscar, jongen, je hebt 
de hardste lach die ik ooit gehoord heb!” 
Kortom een succesvol afsluiten van een 
succesvolle week. Gelukkig hebben we de 
foto’s nog...
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In het kader van de reünisten leek het 
mij  (Remko Bijsmans red.) leuk om 

een reünist te interviewen. Ik had van 
de lustrumcommissie al begrepen dat 
er een aantal oud bestuursleden aan-
wezig waren op de reünistendag. Ver-
der had ik uit eerdere gesprekken al 
begrepen dat aan de tafel die ik op het 
oog had ten minste één oud bestuurs-
lid zat. Vol goede moed met mijn pen 
en kladblok in de aanslag begaf ik me 
naar de tafel, niet wetend waar ik me 
in ging storten.

Bij de tafel aangekomen stelde ik me nog 
een keer netjes voor met de vraag of iemand 
er bezwaar tegen had geïnterviewd te wor-
den voor de Supremum. De vraag die ik te-
rug kreeg was of ik op zoek was naar iets 
specifieks. Ik antwoordde dat ik natuurlijk 
het liefst oud bestuursleden wilde intervie-
wen, waarna ik als antwoord kreeg dat ik 
ze dan net zo goed allemaal kon intervie-
wen, wat mij wel een leuk idee leek.

Na een kort voorstel rondje kwam ik erach-
ter dat ik hier te maken had met vier be-
stuursleden die allemaal aan de wieg van 
GEWIS hebben gestaan. De eerste is Guido 
Ruiters die wiskunde studeerde en voorzit-
ter was in 1986. Hij verteld ook meteen dat 
toen hij ging afstuderen in ’88 Tetris heel 
erg populair was en dat hij dat toen de no-
dige uurtjes heeft zitten spelen. De tweede 
is John van Kemenade die Informatica stu-
deerde en penningmeester was in 1986. 
John vertelt dat in het begin er bijna geen 
practicum was bij informatica. Je maakte 
dan een algoritme volgens Dijkstra en had 
meteen bewezen dat het werkte; dus waar-
om zou je het nog maken. Bij de practica 
die er waren werden de algoritmen ingetikt 
op ponskaarten en kon je de dag erna terug 

Interview
...met: De Dino’s

komen om te kijken of je algoritme wel goed 
was. De derde is Rene Wolbers die Informa-
tica studeerde en in maar liefst 4 besturen 
heeft gezeten. Hij was namelijk Commissa-
ris buitenlandse excursie in ’85-’86 (naar 
Denemarken) en ’86-’87 (Rusland). Guido 
weet ook meteen te vertellen dat Rene in 
die tijd brieven uit Rusland kreeg met de 
aanhef prof. Wolbers, want in die tijd kon je 
niet gewoon als student naar Rusland ko-
men en als je aan de universiteit was ver-
bonden was je automatisch professor was. 
De laatste maar niet de minste is Rudy 
Kuijpers. Hij studeerde informatica en was 
secretaris van bestuur ’83-’84. Hij heeft 
nog 3 jaar lang helemaal in zijn eentje de 
Supremum gemaakt. “In die tijd hadden we 
nog geen lay-out programma’s, de Supre-
mum werd gewoon met de hand uitgetikt.” 
weet hij te vertellen. Na deze introductie is 
het tijd voor mijn eerste vraag.

“Wat is het eerste waar je aan terug 
denk als je aan GEWIS denkt?”
Guido: “Dat zijn wel moeilijke vragen zeg, 
er is zoveel gebeurd in die jaren bij GEWIS. 
Een ding dat ik me nog wel goed kan her-
inneren is dat Rene me op de eerste bor-
rel na het FLUB-weekend probeerde zat te 
voeren.”
Rene: “Daar kan ik me helemaal niets van 
herinneren.”
Guido: “Ik weet het nog wel we hebben toen 
nog aan de ouzo gezeten, want het was 
Griekse borrel. Je hebt goed je best gedaan, 
maar het is toch niet helemaal gelukt.”

Guido: “Wat ik me verder ook goed kan 
herinneren is het ophangen van het grote 
GEWIS logo. We hebben dat toen in mijn 
jaar gemaakt en opgehangen. Verder wa-
ren de excursies naar het buitenland na-
tuurlijk ook allemaal uiterst speciaal. Ik 
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kan me nog een avond in een restaurant 
herinneren waarbij de begeleidende profes-
sor helemaal zat was geworden. Zijn witte 
hemd zat helemaal onder de rode wijn van 
het morsen en hij begon allerlei wartaal uit 
te slaan. Dat zijn toch wel momenten die 
je als student bijblijven. Ook de excursie 
in Denemarken kan ik me nog goed herin-

neren. We hadden pas in de middag een be-
zoek aan een bedrijf dat geregeld was door 
de vader van Rene. In de ochtend hadden 
we niets te doen dus hebben we een be-
zoek gebracht aan de lokale brouwerij. Ik 
geloof dat alleen de chauffeurs van de bus-
jes waarmee we rond reden nog nuchter 
waren. Toen we bij het bedrijf aankwamen 
moest iedereen naar de WC en ik geloof dat 

sommige mensen niets van de presentatie 
hebben meegekregen.”

John: “In mijn tijd hadden we alleen maar 
flesjes geuze en kriek. Als het mooi weer 
was dan namen we deze flesjes mee en 
gingen we op het dak zitten. Dit mocht 
natuurlijk niet omdat het gevaarlijk was, 

maar het was wel altijd gezellig 
en het uitzicht was natuurlijk 
prachtig.”

Rene:”Ik heb zoveel om aan 
terug te denken. De borrels 
waren altijd gezellig. Ik heb ge-
woon een super tijd gehad bij 
GEWIS. Na je college was er 
altijd wel iemand bij GEWIS te 
vinden en was het altijd gezel-
lig. Alle reisjes die we gemaakt 
hebben en de ervaringen die je 
als bestuur opdoet.

John: “Ik besef me nu eigen-
lijk pas hoe speciaal het alle-
maal was. Dat je nu daar op 
dat bord hangt in de bestuurs-
kamer. In onze tijd waren er 
natuurlijk ook al oude rotten, 
maar ik heb er in die tijd nooit 
bij nagedacht dat ik dat ook 
ooit zou zijn.”

Rene: ”GEWIS is altijd al een 
soort huiskamer geweest en 
als ik zo kijk wat ik vandaag 
gezien heb is dat niet echt ver-
anderd.”

Rudy: ”Waar ik vooral aan moet denken is 
dat ik 3 jaar lang in mijn eentje de Supre-
mum heb gemaakt. Uiteindelijk was er een 
introgroepje die ik via wat vrienden heb le-
ren kennen die mij gingen helpen hiermee. 
Hieruit hebben we uiteindelijk een redactie 
gevormd. Wat ik ook heel leuk vind is dat 
ik in die tijd het Supremumlogo heb ont-
worpen en dat dat tegenwoordig nog steeds 
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wordt gebruikt. Het is gewoon mooi om 
te zien dat ons harde werk destijds heeft 
bijgedragen tot het huidige succes. Verder 
tekende ik in die tijd ook allerlei cartoons 
voor in de Supremum. Ik tekende toen ook 
varianten van Nederlands geld met daarin 
het GEWIS-logo verwerkt. Ik vind het daar-
om wel grappig om te zien dat het lustrum-
logo daar wat van weg heeft.”
“Wat me ook nog goed bijstaat is dat ik toen 
in die tijd een keer door de TROS gebeld 
werd met de vraag of we mee wilden doen 
aan een recordpoging dominostenen laten 
omvallen. Ik heb daar toen met ongeveer 
6 mensen van GEWIS aan meegedaan. De 
eerste keer ging het niet helemaal goed en 
hebben we de ketting twee keer op nieuw 
moeten starten maar we hebben toen wel 
een record gehaald (ongeveer 750.000 ste-
nen). Het jaar daarna ging het veel beter en 
hebben we het wereldrecord op meer dan 
1.000.000 stenen gezet.”
John: ”En we hebben geen vogels dood ge-
schoten toen.”
Rudy: ”Dat was nog in de tijd dat ik aan 
het afstuderen was. Ik ging toen tussen het 
afstuderen door op en neer daar naartoe 
om steentjes te zetten. Dat leek me wel een 
leuke manier om mijn studentenleven af te 
sluiten.”

“Wat is er sinds jullie tijd het meest ver-
anderd bij GEWIS?”
Guido: ”Volgens mij is er niet zo veel veran-
derd. Het is allemaal wat groter en profes-
sioneler geworden. Het enige verschil wat 
ik zo kan bedenken is dat wij totaal geen 
disputen hadden. Dat was meer iets voor 
het E.S.C dan een studievereniging. 

Rene: ”Iets wat helemaal niet veranderd is, 
is het telefoonnummer volgens mij. Ik zag 
dat het nog steeds 2815 is. Dat is wel apart. 
Voor de rest is het allemaal inderdaad wat 
groter geworden.”

John: ”De eerstejaars zien er zo jong uit.”

Rudy: ”De vereniging is gewoon een stuk 
groter en professioneler geworden. Als je 
dan eraan denkt dat je daar het begin van 
hebt gemaakt dan ben je toch wel een beet-
je trots.”

“Wat vinden jullie van de reünistendag 
tot nu toe?”
Guido: ”De quiz die we vandaag gedaan 
hebben was heel erg leuk en soms ook ver-
rassend interessant en de Bingo wedstrijd 
was gewoon grappig. Wij hadden met z’n 
drieën (Guido, Rene, John) afgesproken om 
hierheen te komen, dus we vermaken ons 
toch wel.”

Rudy: ”Het is een leuk programma tot nu 
toe. Ik vind het alleen jammer dat er zo wei-
nig mensen van onze generatie aanwezig 
zijn dit keer, maar voor de rest vermaak ik 
me prima.”

“Willen jullie zelf nog iets toevoegen 
aan dit interview?”
Allen: ”Laat GEWIS vooral zo doorgaan. 
Het ziet er allemaal uiterst goed uit en we 
zijn blij om te zien dat de vereniging het zo 
goed doet.”

John: ”Ik kan me nog een uitspraak van 
een van mijn professoren heel goed herin-
neren: “De lege verzameling speelt een gro-
tere rol dan zijn omvang doet vermoeden.””

Guido: ”Dat lijkt me wel een mooie afslui-
ting ja.”

Heren ik wil jullie heel erg bedanken voor 
het interview. Ik heb een hoop mooie ver-
halen gehoord en helaas ging het soms zo 
snel dat ik het niet allemaal heb kunnen 
verwerken in dit stukje. Ik hoop dat jullie 
met gepaste trots terug kijken naar jullie 
tijd bij GEWIS en dat jullie op de volgende 
reünistendag weer aanwezig kunnen zijn.
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Top 25 infima: Supremum’s Choice
Monique Hendriks

De binnenpretjes kwamen de afgelopen weken behoorlijk naar buiten in het 
bestuurshok; de Supremumcommissie heeft voor jullie speciaal voor de lus-

trumeditie een infima top 25 samengesteld. Uit elke categorie mocht elk Supre-
mumlid 5 infima kiezen waar hij/zij het hardst om moest lachen. Toevalligerwijs 
zijn er ook 5 categorieën (je verwacht het niet). Namelijk: docenten, studenten, 
studentenleven, vergaderingen en bestuur(shok). Deze indeling in categoriën, 
alsmede het door ondergetekende ontworpen stemsysteem leken een goed 
idee, maar zoals gewoonlijk was het idee weer eens beter dan de uitvoering. 
Dingen zijn niet altijd wat ze lijken: deze infima top 25 is dan ook eigenlijk geen 
top 25, maar 5 keer een top 5. Het is mij een ware eer en een groot genoegen 
om u te mogen presenteren: Supremum’s Choice. 

Docenten

1. Georg Prokert (over een kapot bord in auditorium 14):
“Ik hoop dat het bord mij niet verplettert voordat ik het bewijs af heb, want dan wordt 
dat huiswerk.”
Supremum jaargang 39, nummer 1 

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

3. Bas Luttik wil op het einde van college Semantiek het woord geven aan iemand 
anders: “Dan wil ik nu nog even het woord geven aan Rob, ik ben je achternaam ver-
geten.”
Deze zgn Rob: “Ik heet ook Ruud.”
Supremum jaargang 37, nummer 4

4. 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”
Supremum jaargang 39, nummer 2 

5. Ter Morsche over de insluitstelling: Als je tussen twee mensen loopt en je moet daar-
tussen blijven lopen en die twee gaan naar een kroeg, dan moet jij ook naar die kroeg!
Supremum jaargang 35, nummer 3
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Studenten

1. Pjotr tijdens presentatie van modelleren 3.
“Deze matrix is natuurlijk oneindig groot, maar dat paste niet helemaal op de slide...”
Supremum jaargang 36, nummer 2

2. Chris tegen Monique: “Welke studie deed jouw broertje ook al weer?” 
Monique: “Thor, euh, hoe heet dat ook al weer? Electro.”
Supremum jaargang 38, nummer 1

3. Gerard: “Ik heb net wat intelligents gezegd... Ik ben helemaal in de war!”
Supremum jaargang 39, nummer 1

4. Tijdens Instructie Systeem Modelleren 1:
Hugo: “Mijn bamiballenautomaat heeft geen wachttoestand.”
Tim Willemse: “Je moet dus altijd dooreten...”
Supremum jaargang 33, nummer 1

5. Vlak voor het afstudeerpraatje van Denis over “Vectorization of FFT and DAB recep-
tion” bedenken een paar mensen alvast wat mogelijke vragen voor Denis:
Dennis: “Denis, die receptie waar je het over hebt in de titel, wanneer is die?”
Supremum jaargang 36, nummer 2
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Studentenleven

1. Mail van de BAC: “Lieve Jan van Thiel, Mocht je een eerstejaars zijn, dan van harte 
welkom bij de BAC afstreeplijst.”
Supremum jaargang 38, nummer 1

2. Gast van Intermate: “Het feest is daar hoor!”
Monique: “Oh, wat doet dat bier dan hier?”
Supremum jaargang 38, nummer 2

3. Sven tijdens het B.O.O.M. dierentuinbezoek tegen een van de verzorgers van de vo-
gelspinnen: “En, hoe lang moet je ze nu frituren?”
Supremum jaargang 38, nummer 4

4. (tijdens de Odyssey)
Karin ziet tijdens de landing een bus rondtaxiën:
“Zouden onze koffers daar al in zitten?”
Supremum jaargang 36, nummer 1

5. Gehoord bij een etentje
Rob bestelt kokossoep, neemt 1 hap en legt zijn lepel weer neer.
Tijd later vraagt de serveerster of het niet gesmaakt heeft aan Rob.
Rob: “Jawel, ik kom er alleen net achter dat ik geen kokos lust.”
Supremum jaargang 33, nummer 2
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Bestuur(shok)

1. Dennis: “Hee, ik heb mail!”
Arnout: “Gaaf, ik heb eieren. Kunnen we pannenkoeken bakken!”
Supremum jaargang 33, nummer 1

2. Johan aan de telefoon:
Simon Stevin? Nee, wij zijn een studievereniging van Window...
Wiskunde en Informatica.
Supremum jaargang 31, nummer 3

3. Rob na het kopen van 5 kilo koffiebonen: “Ik dacht dat het grove maling was...”
Supremum jaargang 38, nummer 2

4. Rob: “En je weet wat het is met stille wateren...”
Arnout: “Ja, botulisme!”
Supremum jaargang 33, nummer 2

5. Pieter tegen enkele bestuursleden, nadat hij heen en terug is gelopen naar het com-
missiehok: “Als jullie mij toestemming geven om in het commissiehok te gaan zitten, 
moeten jullie mij ook wel er aan herinneren dat ik dan de sleutel moet vragen.”
Supremum jaargang 39, nummer 1
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Vergaderingen

1. Tijdens de I.V.V OADV:
Pieter: “Zouden de tafel en de aanzittenden stil willen zijn.”
Supremum jaargang 37, nummer 4

2. Op de AV wordt een stuk van één pagina besproken.
Jordi: “Sjef, op welke pagina waren we ook alweer?”
Supremum jaargang 38, nummer 3

3. Sjef: “Aangezien het pas acht uur is stel ik voor om hierover nog even door te discus-
siëren!”
Supremum jaargang 38, nummer 3

4. Sjef tijdens Kandi-overleg: “Weet je wat het is met alcohol? Dan vergeet je wel eens 
dingen. Maar wat ik dus wilde zeggen...”
Rob: “O ja wat ik nog wilde vragen, en ik heb geen alcohol op.” 
(het blijft stil) “O shit vergeten...”
Supremum jaargang 37, nummer 4

5. Gelezen in de notulen van de studiereiscommissie:
 3. Notulen vorige vergadering
 Van de vorige vergadering zijn geen notulen gemaakt, want Sandra was het 
 blaadje kwijt.

 4. Actiepunten
 Wat de actiepunten precies waren, weten we niet meer want Rob is het 
 blaadje kwijt. Wel heeft zelfs Geert iets gedaan.
Supremum jaargang 39, nummer
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The Big Red One: 25 jaar op film
Tjeerd Maas

Een filmrecensie in het 
thema 25 jaar GEWIS kan 

dat? Ja dat kan! Neem deze 
film, The Big Red One, van 
regisseur Samuel Fuller. In 
1963 kwam Samuel Fuller op 
het idee om zijn oorlogserva-
ring op te schrijven en er uit-
eindelijk een film van maken. 
Het moest een realistische 
film worden die de emoties 
van de soldaten duidelijk weer zou ge-
ven. De grote studiobazen staken daar 
helaas een stokje voor.

Fuller, een Amerikaan in hart en nieren (zie 
foto rechts) vocht mee in verschillende oor-
logen, waaronder de tweede wereldoorlog. 
Daar maakte hij die verschrikkelijke dag, 
D-Day, op het strand in Normandië mee 
en overleefde het. Hij kreeg daarvoor een 
Silver Star, een Bronze Star en een Purple 
Heart. Daarna wilde hij niets liever dan 
de wereld laten zien hoe verschrikkelijk 
oorlog kan zijn en in 1980 ging de film in 

première, maar niet zoals Fuller 
hem bedoeld had. De studioba-
zen van United Artists vonden 
de film te lang en begonnen er in 
te snijden. Ze haalden meer dan 
een uur van de film af. Hierdoor 
viel het verhaal in duigen. Ver-
haallijnen klopten niet meer, de 
dialogen werden onlogisch en de 
boodschap verdween.

“Film is a battleground. Love, hate, violen-
ce, action, death...In a word, emotion.” is 
een quote van Fuller. Deze quote verwoord 
precies wat hij zo graag wilde laten zien 
in The Big Red One. In 2002 vonden en-
kele leden van een filmcrew het materiaal 
terug dat al die jaren geleden uit de film 
was gesneden. Het was zwaar beschadigd, 
verkleurd en er ontbrak zelfs vaak geluid. 
Dit werd doorgespeeld naar professionals 
en familie van Fuller. Het idee om het origi-
neel te reconstrueren was geboren.

Er moest veel gebeuren. Nieuwe geluids-
effecten opnemen, terwijl toch de 
authenticiteit behouden moest 
worden. Sommige delen film wa-
ren zo korrelig dat met de hand op 
de computer videoframes één voor 
één geretoucheerd moesten wor-
den. Daarnaast werd de sound-
track omgezet naar 5.1 geluid. 50 
minuten nieuw filmmateriaal werd 
uiteindelijk toegevoegd, welke de 
film zijn boodschap terug laat krij-
gen. Al met al een machtige veran-
dering met dank aan een heleboel 
vrijwilligers. 

25 jaar later, in 2005, is het dan 
eindelijk zo ver. The Big Red One 
wordt uitgebracht zoals Samuel 
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Jaar: 1980 & 2005
Dvd: The Big Red One - The Reconstruction (Two-Disc Special Edition)
 Origineel 113 minuten. Reconstructie 163 minuten.
Genre: Actie / Drama / Oorlog
Cast: Lee Marvin, Mark Hamill, Robert Carradine, Bobby Di Cicco, Kelly Ward
Regie: Samuel Fuller
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ieFuller hem bedoeld had. De arme man 

mocht het zelf echter niet meer meemaken; 
hij overleed in 1997.

De film gaat, zoals al eerder verteld, over de 
2e wereldoorlog. Om precies te zijn over een 
groep van 4 soldaten en hun sergant en hoe 
zij steeds verder optrekken richting Duits-
land. Dit groepje heeft een grote rode 1 op 
hun uitrusting staan, The Big Red One. Er 
zijn genoeg angstige momenten, maar dat 
is niet waar de film over gaat. Eigenlijk gaat 
het over wat voor een impact oorlog nou ei-
genlijk heeft op soldaten. Er wordt duide-
lijk in beeld gebracht wat soldaten aanzet 
tot bepaalde acties tijdens zo’n oorlog. De 
groep wordt steeds ongevoeliger en heeft 
eigenlijk maar één missie: overleven. Het 
maakt hen niet uit als er een nieuweling 
sterft. Op een of andere manier zijn zij het 
telkens die overleven. Je ziet de oorlog aan 
ze knagen en dat is heel goed gedaan.

Realistische acteerprestaties maken het 
geheel alleen maar geloofwaardiger en hoe 
stom het ook klinkt, maar die 163 minu-

ten waren zo voorbij. De film 
laat een indruk achter en zet je 
aan het denken. Eigenlijk was 
Saving Private Ryan gejat! Deze 
film verwoordt het gevoel dat je 
van Spielbergs film krijgt net zo 
goed en is veel ouder. Natuur-
lijk ziet het er allemaal niet zo 
gelikt uit, maar die scène op 
dat Normandische strand zit 
ook in deze film. “Ren naar die 
muur soldaat.” Boem. Ok, die 
is dood... “Volgende!!” Je hoeft 
geen afvliegende ledematen te 
zien om het geloofwaardig te ma-

ken, meneer Spielberg.

Het laatste wat nog even vernoemd moet 
worden: de acteurs. Op zich geen onbeken-
de namen in dit oorlogsdrama. Karikatuur-
acteur Lee 
Marvin zet 
een prach-
tige rol neer 
als sergeant 
en Mark 
“Star Wars” 
Hamill en 
Robert “Re-
venge of the 
Nerds” Car-
radine zet-
ten, vreemd 
genoeg, ge-
loofwaardig 
rollen neer 
als groentjes die zich ontwikkelen tot sol-
daten. Toch een film die je tot je cultuur-
ontwikkeling mag rekenen.

Beoordeling:     
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Lustrumpuzzel: Kwartjes over?
Half5

Heb je nog een zak kwartjes liggen, maar geen idee wat je ermee moet? Er 
zijn genoeg leuke trucjes die je met zoveel kwartjes kan doen, maar hoe doe 

je dit? Hier volgt een leuk trucje om indruk mee te maken. Kunnen jullie verzin-
nen hoe dit te doen?
 
Laat je door iemand blinddoeken en laat diegene 50 kwartjes op tafel leggen, waarvan 18 
met kop naar boven en de rest met munt naar boven. Je kunt deze munten nu, zonder te 
voelen welke kant boven ligt, verdelen in twee delen en er na het eventueel omdraaien van 
een aantal munten voor zorgen dat in beide delen evenveel munten met kop naar boven 
liggen.

Verzin de oplossing voor deze truc en stuur deze in naar

puzzel@GEWIS.nl

en maak kans op een spel van 999 Games!
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Adverteerders
Supremum

ASML ................ Binnenkant voorkant kaft
Symposium Commissie 2007 ................24
Quinity .......... Binnenkant achterkant kaft

•  Dinsdag 5 juni
    AC 6-kamp

•  Donderdag 7 juni
    DET-dag

•  Vrijdag 8 juni t/m zondag 10 juni
    Zeilweekend

•  Dinsdag 12 juni
    3e Cluedo Activiteit

•  Woensdag 13 juni
    EJC Bingoavond

•  Donderdag 14 juni
    AI Symposium

•  Donderdag 12 juli
    Constitutieborrel

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
of kijk op de kalender in de GEWIS-ruim-
te.

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
Monique Hendriks
Erik van Rhee

Inleveradres
Supremum
Studievereniging GEWIS
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@GE-
WIS.nl. Het postadres en telefoonnummer 
blijven gelijk aan bovenstaande informatie.

Colofon
Kopij
Artikelen kunnen worden aangeleverd als 
tekstbestand (ASCII). Voor Worddocumen-
ten geldt: “Save as” tekst met regeleinden 
(text with linebreaks). Figuren/plaatjes bij 
stukjes worden in overleg met de redactie 
geplaatst. Anderzins aangeleverde stukjes 
worden geweigerd.

Verantwoording
De auteur van een geplaatst artikel is ver-
antwoordelijk voor de inhoud en strekking 
daarvan. De inhoud en strekking van een 
artikel geven niet noodzakelijkerwijs de 
mening van de redactie of studievereniging 
GEWIS weer. Anoniem geplaatste artikelen 
vallen onder de verantwoordelijkheid van 
de redactie.

Auteurs van artikelen geven de redactie 
toestemming om het toegestuurde artikel 
te publiceren in welke vorm dan ook.

De redactie behoudt zich het recht voor om 
ingezonden stukken te weigeren danwel in 
te korten of wijzigen zolang dit de essentie 
van het stuk niet aantast.

Technische informatie
Basislettertype ... Bookman Old Style, 8 pt.
Opmaak .....................Adobe InDesign CS2
Drukwerk .............................. Greve Offset
Oplage .....................................1250 stuks

Met dank aan
Alle schrijvers voor hun stukjes, onze spon-
soren, en alle mensen die hebben geholpen 
bij het verzenden.

Ontwerp voorplaat
Supremum redactie

Foto’s activiteiten
Frank Vlamings
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