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Van de redactieInhoud

Je zult wel geschrokken zijn 
na het zien van de kaft van 

deze Supremum. Wat een mooie 
kaft is dat! Maar ook de rest van 
de Supremum is veranderd,  de 
lay-out, maar  ook de kleuren.

Als een van de nieuwe leden heb ik 
de eer hier een stukje voor jullie te 
schrijven. Na redelijk wat commis-
sies binnen GEWIS te hebben gezien 
leek de Supremumcommissie weer 
een nieuwe uitdaging. 

In deze Supremum wordt onthuld 
wie Lydia en Nieke vermoord had 
in het spel Cluedo. Maar ook waar 
ze vermoord zijn en waarmee. Elke 
groepje mocht zelf een motief beden-
ken en dat heeft tot leuke verhalen 
geleid.

Verder zal in deze Supremum het 
nieuwe bestuur zichzelf voorstellen 
en ze hebben er hun best voor ge-
daan! Kalmar, de studiereiscommis-
sie, heeft een leuke puzzel voor jullie 
gemaakt, geheel in het thema van de 
reis. 

Na een spectaculaire Introweek en 
eerstejaarsweekend is het natuurlijk 
moeilijk om dat in een paar woorden 
te vertellen. Maar de schrijvers heb-
ben goed hun best gedaan en een 
mooie indruk gegeven van hoe het 
er aan toe gaat tijdens deze activi-
teiten.

Maar na deze stukjes is er natuurlijk 
ook nog plek voor onze vast stukjes. 
Onder andere de BAC en de AC, 
maar ook in de spotlight en een film-
review.

Al deze leuke, gezellige, serieuze en 
grappige stukjes tekst zijn samen-
gevoegd voor jullie. Daarom wens 
ik jullie veel plezier bij het lezen van 
deze Supremum.

Lydia van Well
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Het zusje van Mark opslui-
ten in een niet al te warme 

kast. Geef ze een bekertje erbij 
en huppa! Vijf dagen overleven 
is makkelijk haalbaar dan. Ofja, 
dat is nog niet helemaal beves-
tigd... Waar het wel niet allemaal 
over gaat in het bestuurshok.

Zoals een aantal van jullie wel zal 
weten is het een van de belangrijke 
taken in het begin van het bestuurs-
jaar om nieuwe besturen te felicite-
ren met hun aanstelling door middel 
van het bezoeken van de zogenaam-
de ‘lichamelijke gesteldheid’-borrels. 
Dat deze borrels niet heel goed zijn 
voor je constitutie, laten we even 
achterwege. Deze borrels kunnen 
heel erg leuk zijn en daar kan (en 
wil) ik wel wat over vertellen. 

Zo hebben we Thalia (Informatica op 
de RU te Nijmegen) mogen feliciteren 
met hun aanstelling. Wij (maar ook 
zij) hebben toen gemerkt dat ze de 
gegeven cadeaus van andere bestu-
ren niet goed bewaakten. Zo wisten 
we onder andere een wegwerpca-
mera met verloopdatum “augustus 
2005” te ‘lenen’. Met deze camera 
konden maar liefst zevenentwintig 
opnamen worden genomen en op de 
een of andere manier waren deze op 
voordat we in Eindhoven op het sta-
tion terug waren gekomen.

Onderweg kwamen we iemand tegen 
die we op de borrel ook al gesproken 
hadden. Achteraf was het handig dat 
zij als ‘ooggetuige’ er bij was, omdat 
Jean-Marc en ik gedurende de reis 
twee weddenschappen (beide om een 
reep chocola, ik ging voor de melk 
met hazelnootjes, JM had liever 
white crisp) afgesloten hadden, die 
we ons beiden niet goed meer kon-
den herinneren de volgende dag. Na 
een mailtje gestuurd te hebben bleek 
uiteindelijk dat ik ze beide gewonnen 
had. Een mooie avond zeg ik dan!

Een periode waarin het alcoholhou-
dende gerstenat ook flink heeft ge-
vloeid, was de introductieweek. Ik 
had de eer om in deze week én de 
voorzitter van het bestuur te zijn, 
én om een belangrijk lid van de in-
trocommissie te spelen. Ik heb toen 
gemerkt dat het veel energie kost 
om de functie “uitzicht” te vervullen, 
want na deze week heb ik nog wel 
een paar dagen nodig gehad om bij te 
komen van alle geweldige ervaringen 
die ik toen heb opgedaan. Naast het 
feit dat ikzelf het deze week enorm 
naar mijn zin heb gehad, hebben 
volgens mij ook de toen-nog-nulde-
jaars enorm genoten van deze week. 
Dit was te merken aan de drukte in 
de GEWIS-ruimte tijdens lunchtijd 
(de pauze van half 1 tot half 2) en de 
nieuwe gezichten die hiervoor zorg-
den.

Dan eerst nog even snel een opmer-
king over onze o-zo-mooie bestuurs-
kleding. Want oja, we hebben het 
voor elkaar gekregen om foeilelijke 
roze polo’s te bestellen. Ze zijn zelfs 
zo lelijk dat het niet eens mooi is! De 
truien vallen helaas mee met hun 
lelijkheid en beide kledingstukken 
hebben 1 nadeel: ik mag ze over een 
tijdje pas weer aan want ik ben nog 
steeds ziek. Tegen de tijd dat ik weer 
fit genoeg ben (jaja, woordspeling-
kje), zien jullie me weer vrolijk rond-
huppelen in de mooie polo en de wat 
minder mooie trui!

Tenslotte wil ik alle eerstejaars wel-
kom heten bij GEWIS en ik hoop 
jullie dan ook nog vaak te zien (op 
bijvoorbeeld de borrels op donder-
dag of tijdens de lunchpauze)! Dan 
wil ik dit verhaal graag afsluiten met 
de schitterende woorden: “Mooi roze 
is niet lelijk”.

Kusjes Marlous Theunissen
Voorzitter 2007/2008
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Decanerone

De vakantie is voorbij en het 
academisch jaar 2007-2008 

is in de laatste week van augus-
tus serieus van start gegaan. 
De opening van het academisch 
jaar op 3 september werd opge-
vrolijkt met een optreden van 
Bart Chabot. Deze artiest schijnt 
te lijden aan ADHD. Ik vond hem 
wel grappig in tegenstelling tot 
veel van mijn collega’s. Wel was 
de grap-dichtheid (aantal grap-
pen per zin) laag. De hoge snel-
heid waarmee hij woorden uit-
stootte kon zelfs niet voor een 
hoge dichtheid per tijdseenheid 
zorgen. In elk geval heeft hij veel 
studenten naar de opening ge-
trokken en daar ging het om!

Bij Chabot’s voorstelling moest ik 
aan het boek van Mark Haddon 
denken: “The curious incident of 
the dog in the night-time”. Dit boek 
heeft in 2003 en 2004 prestigieuze 
prijzen gewonnen en werd mij sterk 
aanbevolen door een vriend uit mijn 
studietijd, die overigens rechten 
studeerde. Het is een spannend en 
bovendien interessant boek over een 
jongen van een jaar of 15 die lijdt 
aan het syndroom van Asperger, wat 
een vorm van autisme is. Een afwij-
king waar veel publieke aandacht 
aan geschonken wordt. De hoofd-
persoon van dit boek redeneert heel 
logisch en goed, maar zijn beleving 
van de wereld om hem heen is an-
ders dan bij de ‘gewone’ mensen en 
daarom reageert hij merkwaardig. 
Mijn vriend raadde het mij aan om-
dat hij dacht dat ik de denktrant van 
de hoofdpersoon wel zou begrijpen 
en voor een deel was dat ook zo. Ik 
vond de jongen veel minder gek dan 
mijn vriend. Veel van zijn denktrant 
had niets te maken met Asperger 
maar met het feit dat de jongen een 
heel goede bèta is die over veel zaken 
uit het dagelijks leven veel dieper 
nadenkt dan de doorsnee persoon. 
Helaas wordt dit gecombineerd met 

wat merkwaardige waarnemingen 
die vermoedelijk wel met Asperger te 
maken hebben.

Het nare van dit verhaal is dat men-
sen als mijn vriend het onderscheid 
niet zien tussen een intelligente bèta-
geest, die zaken haarfijn fileert en tot 
verrassende conclusies komt, en een 
patiënt met een akelige afwijking. Er 
is misschien wel correlatie tussen 
autisme en aanleg voor logisch rede-
neren maar het is zeker geen causaal 
verband in de zin dat mensen die 
goed logisch kunnen redeneren ook 
autistisch zijn. De film van een paar 
jaar geleden “A beautiful mind” over 
het leven van de geniale wiskundige 
John Nash die ook nog schizofreen 
bleek te zijn, heeft bij veel mensen 
de theorie versterkt dat een grote 
geest ook een gekke geest is. Jam-
mer, want deze negatieve associaties 
maken de belangstelling voor onze 
vakken niet groter!

Nog even terug naar het boek van 
Haddon. Daarin worden een paar 
aardige wiskundige problemen ge-
noemd en zelfs een beetje behandeld. 
Eén ervan heeft mij nog enige tijd 
bezig gehouden: de differentieverge-
lijking die het logistisch groeimodel 
wordt genoemd. Deze differentiever-
gelijking heeft de volgende vorm:

 Xn+1=a · Xn · (1-Xn)

waarbij X0 in het interval (0,1) ligt. 
De rij Xn convergeert voor a<3. Voor 
a<1 is dat triviaal en is de limiet 0. 
Maar voor grotere waarden is de 
convergentie nog een leuke puzzel 
en de limiet is (a-1)/a. Merk op dat 
a>4 niet toegestaan is omdat de ele-
menten in (0,1) moeten blijven. Voor 
waarden minstens 3 wordt de rij pe-
riodiek met steeds grotere periodici-
teit en boven de ca. 3,5 wordt de rij 
chaotisch! Dat is een boeiend gebied, 
want chaotische verschijnselen kun-
nen wel precies beschreven worden 



�

maar een kleine fout bij de bepaling 
van de beginwaarde leidt tot een heel 
grote fout op latere tijdstippen. In de 
praktijk maken we altijd meetfouten 
en dus zijn chaotische verschijnse-
len niet precies voorspelbaar. Het 
weer is daar een voorbeeld van: ook 
al doen we nog zo ons best, de be-
ginsituatie kunnen we nooit precies 
beschrijven.

Toen ik aan mijn vriend vroeg wat 
hij nu het belangrijkste element van 
het boek van Haddon vond zei hij: de 
relatie tussen de vader en de moe-
der van de jongen, want de moeder 
is vertrokken omdat ze het leven met 
haar zoon niet aankon. Voor mij was 
de gedachtenwereld van de jongen 
en bovengenoemd wiskundig pro-
bleem het meest belangrijk.

Infima (Docenten)
Tijdens het videocollege is dhr. Prokert aan het stoeien met de overhead-
projector.
Prokert: “Dit wil ik niet terugzien op youtube!”
(zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=7rOKRgDQUk4)

Jerry den Hartog tijdens het college Introduction to Computer Security:
“Is there anyone who knows typed lambda calculus?”
(Een aantal studenten knikken bevestigend.)
“Good... Anyone who does not know typed lambda calculus?”
(Wederom wordt er geknikt.)
“Even better. You don’t want to read that as a human.”

Torstin noemde een counter een seinpaal....
Hoogerwoord: “... maar als je naar een snackbar gaat en een broodje kro-
ket krijgt ipv een broodje hamburger... das toch ook niet hetzelfde?”

Haverkort tijdens college OvA 3:
“Dit heet cut, maar dit mag je ook snede noemen.”

prof. Robbert Dijkgraaf: “Van de derde afgeleide word je misselijk.”
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Als onderwijscommissaris 
houd ik me met veel verschil-

lende zaken rond het onderwijs 
bezig. Er zijn een aantal onder-
werpen die ik heir onder jullie 
aandacht wil brengen.

Als eerste is Informatica nu sinds dit 
jaar over op het semester systeem. 
Dit is op op zich redelijk verlopen, 
wel waren er wat onduidelijkheden 
over de inhoud van het masterpro-
gramma. De bedoeling is dat dit in 
de toekomst beter moet gaan. Als 
jullie nog opmerkingen hebben over 
hoe het nu loopt kun je die altijd 
naar mij of de Studentenraad (sr@
gewis.nl) mailen.

Ten tweede over de minoren. Nieke 
melde in de vorige Supremum al 
dat de lintminor waarschijnlijk ging 
veranderen in een blokminor. Deze 
zullen per collegejaar 2009-2010 in-
gevoerd gaan worden. Dit betekent 
dat de huidige eerstejaars volgend 
collegejaar niet in het tweede semes-
ter beginnen aan hun lintminor. Zij 

zullen in het eerste semester van 
hun derde jaar een blokminor gaan 
volgen. Dat betekent een half jaar 
minor en op dat moment geen vak-
ken van de eigen opleiding.

Ten derde een mooie ontwikkeling op 
ICT-gebied. De TU/e is bezig met het 
ontwikkelen van een portal site. Via 
deze site is het mogelijk met maar 
één keer inloggen toegang te krijgen 
tot alle websites relevant voor het on-
derwijs. In het begin zal deze portal 
gewoon de andere systemen openen 
in een nieuw scherm. Je kan dan 
toegang krijgen tot OWINFO, Study-
web, Webmail, de bibliotheek, enz. 
In de toekomst is de bedoeling dat 
ook de interface meer geintergreerd 
word zodat er een website komt met 
alle informatie. Dit gaat echter nog 
wel even duren. Er is nu een test 
voor de faculteiten Natuukunde en 
Bouwkunde. Je kan deze bekijken 
op http://www.studentportal.tue.nl 

Groetjes,
Jarno van Roosmalen
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Infima
Engelbiert over de Tuna’s: “We trekken alleen maar een raar pakje aan 
tot grote vreugde van blij klappende bejaarden.”

Marko Boon tegen Alain: “Weet je nog dat ik tegen je zei dat je niet moest 
trouwen voor je dertigste? Maak daar vijfendertig van!”

Na het winnen van het Woutertje vanwege de ingestuurde Winfimum.
Felienne: “Is Hassan toch nog ergens goed voor!”

Sjef bij het Wokparadijs: “Ze hebben zich hier wel goed als Chinees ver-
kleed.”
Kenneth: “Ja, vooral die elastiekjes bij de ogen zie je bijna niet.”

Lydia op het eind van haar bestuursjaar:
“Hoe heet zo’n ding ook alweer?.... Oh ja een factuur.”

Gijs: “Oploskoffie is best goed te eten hoor!”
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Hallo allemaal, ik ben Jos, 
eerstejaars student Techni-

sche Informatica en pas lid van 
GEWIS. Ik werd een tijdje terug 
gevraagd een stukje over mezelf 
te schrijven voor het “In the Spot-
light” gedeelte van Supremum, 
blijkbaar vonden ze interessant 
wat voor onzin ik allemaal te lul-
len heb, dus ik dacht, ach waar-
om niet, ik schrijf (typ, want mijn 
handschrift is een ramp) wel een 
stukje.

Nou, het bleek uiteindelijk best 
lastig om een stukje over mezelf te 
schrijven zonder in vervelende her-
halingen te vallen of oninteressante 
details te vertellen (wie is er nu echt 
geïntereseerd in mijn lievelingskleur 
of huisdier?), maar ik heb m’n best 
gedaan. Ik ben dus Jos, 18 jaar oud, 
geboren op 11 september 1989 en ik 
woon in Riel, een soort minidorpje 
vlak bij Goirle, wat weer een an-
der inteeltdorpje bij Tilburg is, zeg 
maar.

Doordat ik me midden in de Bra-
bantse bushbush bevind kan ik 
heerlijk genieten van ongeveer twee 
en een half uur reizen per dag (en de 
eerste maand ook nog eens betaald, 
want mijn OV ging pas later in, be-
dankt NS).

Ik heb het VWO gedaan met, nu komt 
het, E&M (wel met WIS B1,2 hoor). 
Vraag me alsjeblieft niet waarom ik 
in godsnaam ooit dat inferieure pro-
fiel heb gekozen, ik weet het zelf ook 
niet. Je kan je dus wel voorstellen 
hoe saai de afgelopen 3 jaar zijn ge-
weest en hoe stierlijk ik me verveeld 
heb, zeker omdat ik daarvoor al wist 
dat mijn intresses veel meer in de 
bèta-hoek zaten.

Waarom ik voor Technische Infor-
matica gekozen heb? Nou, omdat 
ik altijd (nou ja, relatief altijd dan) 
al geïnteresseerd ben geweest in 

bepaalde vlakken van de wiskunde 
(met name de abstractere), pro-
bleemstellingen en programmeren.
Mijn voornaamste interesse op dit 
gebied ligt bij computer security, vi-
rologie en cryptografie.

Verder heb ik nog een berg andere 
hobby’s en interesses, waar ik wisse-
lend wel en niet tijd voor heb, onder 
andere roleplaying games, muziek 
(festivals en concerten bezoeken), 
sommige vormen van streetart en 
politiek. Ook heb ik een grote voor-
liefde voor C8H10N4O2, inderdaad, de 
xanthine alkloïde beter bekent als 
caffeïne. Deze geweldige psychoac-
tieve stimulant zorgt er voor dat de 
onmenselijke tijden (opstaan rond 7 
uur, dat is inderdaad 6 uur te vroeg) 
iets draagbaarder worden.

Ik doe, zoals verwacht mag worden 
van een goed informaticus, geen 
sport, ik heb echter wel 6 jaar lang 
aan judo gedaan en ben van plan 
binnenkort weer een sport op te 
pakken. Mijn muzieksmaak is voor-
namelijk metal, punk en industrial, 
maar er zijn veel andere soorten mu-
ziek die ik ook wel kan waarderen. Ik 
ben een groot fan van bepaalde fan-
tasy of science-fiction franchises, zo-
als (te verwachten) Star Wars, LoTR, 
Anne Rice- en William Gibson-boe-
ken en ander nerd-entertainment. 
Ook houd ik enorm van cult-films, 
films als Fightclub, Twelve Monkeys, 
Donnie Darko, Fear and Loathing in 
Las Vegas en ook van cabaretiers als 
Bert Visscher en Theo Maassen.

Hier breekt dus het punt aan waar 
ik niks meer weet te vertellen en jul-
lie ga lastigvallen met het feit dat 
mijn lievelingskleur rood is en ik 
geen huisdier heb (ik had een goud-
vis, maar die is dood). Omdat ik jul-
lie niet wil lastigvallen met nog meer 
irrelevante informatie, zal ik bij deze 
zeggen, de groeten en tot ziens op de 
borrel.

In de spotlight, dit keer:...
in

 t
h
e
 s

p
o
tl
ig

h
t

Jo
s 

W
et

ze
ls



�

Winfimum

Uitslag Puzzel
Splits de verzameling geblinddoekt 
in een verzameling A van 32 mun-
ten en in een verzameling B van 18 
munten.

Stel dat X het aantal munten is dat 
met de kop naar boven ligt in A. In B 
liggen er dan (18-X) munten met de 
kop naar boven. Door nu alle mun-
ten in verzameling B om te draaien 
liggen er (18-X) munten met de munt 
naar boven en dus 18-(18-X)=X 
munten met de kop naar boven. Het 
aantal munten met de kop naar bo-
ven in A en B is dan dus gelijk. 

De hiervoor beschreven stappen zijn 
allen geblinddoekt mogelijk en dus 
is dit de oplossing voor de truc.

De winnaar van de puzzel in 
de Lustrumeditie in jaargang 

39 is:

Thijs Nugteren

Hiernaast vind je de oplossing die hij 
heeft ingestuurd.

Thijs, je kunt je prijs op komen ha-
len bij GEWIS. Vraag naar iemand 
van de Supremumredactie.

De Winfimum (de Winnende Infimum, waarvoor je een Woutertje 
krijgt) is:

Mark na een kort gesprek over een actie van dhr. Bloo:
“Dat is een slechte Bloojob!”

Deze is ingestuurd door Yves Houben. Hij kan bij een borrel in de nabije 
toekomst zijn prijs claimen bij de Supremumredactie.

Infima
Tania: “Hey Egbert, yesterday we found life-forms in your coffee.”
Egbert: “Ow.. could be. But it wasn’t my coffee.”
Egbert: “So that’s how life came to earth! God left his coffee and then life 
came into existence!”

Robert: “Roel is een weekendje bij zijn opa en oma die 50 jaar bestaan.”

Nieke: “Wat doen we normaal altijd op de AC 6-kamp?”
Remko: “Eh, dit wordt de eerste keer.”
Nieke: “Echt?!?!?”
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Negentien jaar jong, van het 
vrouwelijke geslacht én de 

voorzitter van GEWIS. Drie ei-
genschappen die mijn leven op 
het moment wel een beetje ken-
merken.

Zo’n 20 jaar geleden werd er ergens 
op deze aardbol een eicelletje van 
mijn mama bevrucht en de negen 
maanden erna groeide er in de buik 
van deze vrouw een heel lief schattig 
klein baby’tje. Dat baby’tje was ik. 
Een aantal weken te vroeg (zo graag 
wilde ik wat van de wereld zien), in 
het ziekenhuis, maar toch nog wel 
redelijk gezond, werd ik geboren. Na 
een weekje of iets in het ziekenhuis 
van Nijmegen te hebben gelegen on-
der de hoogtezon, mocht mijn mama 
mij meenemen naar huis. Dit huis 
stond in Grave en daar heb ik dan 
ook de eerste 12 jaartjes van mijn 
leven door mogen brengen. Ik heb 
hier op de basisscholen “De Esther” 
en “De Hartenaas” gezeten, waarbij 
ik halverwege groep 3 ben overge-
plaatst naar groep 4. Na de laatste 
van deze twee heb ik mijn basis-
schooltijdperk achter me weten te 
laten door de CITO met een goed re-
sultaat te maken.

Op zoek naar een middelbare school 
met in mijn achterhoofd dat we bin-
nen niet al te lange tijd in Asten zou-
den gaan wonen (zodra we een huis 
hadden gevonden), koos ik voor het 
St.-Willibrord Gymnasium te Deur-
ne. Zes jaar lang heb ik iedere dag 
door weer en wind deze 8 kilome-
ter heen en terug (in totaal dus 16 
km op een dag) gefietst. Hier heb ik 
mijn diploma gehaald met beide Na-
tuur-profielen en als klassieke taal 
Grieks.

Omdat mijn docent voor wiskunde 
zijn vak zo leuk kon brengen, ben ik 

toen eens in Nijmegen langsgeweest 
voor de Nijmeegse tweedaagse, al-
waar ik twee dagen mij heb mogen 
verdiepen in dit mooie vakgebied. 

Uiteindelijk werd het dubbele P 
Wiskunde/Informatica hier aan de 
TU/e, wat veranderde in alleen In-
formatica in de week na het eerste-
jaarsweekendje in mijn eerste jaar. 
Nu ben ik weer begonnen met het 
wiskundige een beetje op te pakken 
door een doorstroom-minor wiskun-
de te doen. Dat houdt in dat ik, als 
ik dat haal, een master bij Wiskunde 
maar ook bij Informatica mag gaan 
doen.

Zo, dat was het intelligente gedeelte 
van mijn voorstelstukje. Natuurlijk 
ben ik in mijn leven niet alleen bezig 
geweest met studeren. Ik heb vroe-
ger op streetdance, jazz-ballet en 
stijldansen gezeten. Ook heb ik een 
aantal jaren hockey gespeeld. Dat 
iedereen wel eens een fout maakt 
is hierbij dus ook meteen bevestigd. 
Verder vind ik mountainbiken een 
erg leuke (doch gevaarlijke) sport 
die ik graag beoefen en naast al deze 
sporten ben ik ook vaak in het sport-
centrum te vinden om gewoon wat te 
fitnessen. 

Verder vind ik dat ik ook erg creatief 
aangelegd ben en dus knutsel ik ook 
af en toe. Met fotosoep wat dingen in 
elkaar zetten of een websiteje maken 
is soms ook wel eens een opvulling 
van mijn vrije tijd. Daarnaast kook 
(of bak) ik ook graag lekkere gerech-
ten. Omdat ik als voorzitter ook nog 
andere taken heb dan voorstelstuk-
jes schrijven, ga ik toch eens even 
weer verder met wat andere nuttige 
dingen doen. Als je nog vragen aan 
me hebt dan mag je die gerust stel-
len want ik ben vast en zeker vaak 
bij GEWIS te vinden!

Marlous Theunissen

Voorstelstukjes 26e bestuur
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Een hele goede morgen/ 
middag/avond/nacht alle-

maal. Voor de mensen die het 
nog niet weten (en die dus blijk-
baar de afgelopen maanden heb-
ben zitten slapen): ik ben dus 
Mark van Helvoort en ik beoefen 
de functie van secretaris binnen 
het huidige bestuur van GEWIS. 
Het lijkt me tijd voor een voor-
zichtige terugblik op mijn 21-ja-
rige loopbaan als Homo Sapiens. 

In de koude nacht van 28 decem-
ber (in de volksmond bekend als 
onnozele kindertjesdag, je weet nu 
misschien wel waarom) in het jaar 
1985 kwam ik met een keizersnede 
ter wereld. Dit mirakel vond plaats 
in het zonovergoten en fantasti-
sche (dit in tegenstelling tot Uden) 
Brabantse dorp Veghel. Voor een 
ieder die het niet kent, neem een 
atlas ter hand, of volg gewoon de 
bordjes op de snelweg vanuit Eind-
hoven (die er overigens nog niet 
was toen ik begon met studeren).  

Op de basisschool bleek dat ik ver-
borgen talenten had voor lezen, 
schrijven, rekenen en voor sport 
(hoewel dat laatste talent nog steeds 
goed verborgen is) en ik mocht 
dan ook halverwege het jaar van 
groep 3 naar groep 4 verhuizen. 
Nog steeds kon ik goed meedraaien 
met de rest van de klas (behalve 
dat sporten dan), en uiteindelijk 
mocht ik aan het VWO beginnen. 

Dus daar sta je dan, als 11-jarige 
brugklasser tussen oudere jongens 
en meisjes. De middelbare school 
in Veghel had ik al gauw bekeken. 
Ik worstelde me keurig door alle 
klassen heen, zonder enige onvol-
doendes, en zonder enig punt bo-
ven de 7. Mijn examens verliepen 
voorspoedig (al had ik er eerlijk 
gezegd vrij weinig voor gedaan) en 
er moest dus een keuze voor een 
vervolgopleiding worden gemaakt. 
 
Die keuze was niet eenvoudig, om-

dat ik ook op de middelbare school 
geen duidelijke interesse kon tonen 
in één vakgebied. Uiteindelijk bracht 
het lot, vergezeld door iene-miene-
mutte, me bij de studie Wiskunde 
in Eindhoven. Achteraf gezien een 
gelukkige keuze, want een oplei-
ding tot sportleraar zou mij min-
der goed bevallen zijn, vermoed ik. 
 
Dus daar sta je dan, als 17-jarige 
eerstejaars student tussen oudere 
jongens en meisjes. Maar op de 
TU/e zou ik het minder gauw bekij-
ken. Dat bleek al meteen toen ik het 
in mijn eerste jaar wist te presteren 
om vaker het cijfer 5 in mijn cijfer-
lijst te vinden dan alle andere cijfers 
samen. Onder het mom “Beter één 5 
in de lucht, dan tien op je cijferlijst” 
begon ik vol goede moed aan mijn 
tweede jaar, waarin ik mijn prope-
deuse toch binnen wist te slepen. 
 
In die twee jaar is er niet alleen qua 
studie ontzettend veel veranderd. 
Onder andere ben ik gestopt met het 
nemen van muzieklessen (keyboard), 
heb ik mijn rijbewijs gehaald (waar 
sindsdien niets meer mee gedaan is), 
heb ik een obsessie gevonden (dan-
sen op metalen platen, wie verzint 
zoiets?), heb ik een tweede obsessie 
gevonden (kaarten in de pauze, wie 
verzint zoiets?), en heb ik een derde 
obsessie gevonden (spelletjes spe-
len op je laptop, wie verzint zoiets?). 
 
Ik heb het vervolgens weer twee 
jaar uitgezongen met mijn obses-
sies, waarna ik toch langzaamaan 
tegen de Bachelor aanliep. En op 
dat ogenblik zocht men zowaar nog 
een secretaris bij GEWIS voor dit 
jaar. Daar kon ik natuurlijk geen 
“Nee” tegen zeggen. Immers, het 
was mogelijk een nieuwe obsessie.  
 
In de laatste 7 jaar was er eigen-
lijk maar één constante factor: het 
werk. In het distributiecentrum van 
een steeds bekender geworden su-
permarktketen, tussen de aardap-
pelen, ben ik nog steeds iedere za-

Mark van  Helvoort
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terdag te vinden. Natuurlijk praat 
ik graag over mijn werk, (al is het 
maar om de zaterdag ervoor te ver-
werken) maar ik wil wel het gerucht 
uit de wereld helpen dat mijn werk 
eveneens een obsessie voor me is. 
Hooguit zijn aardappelkroketjes een 
obsessie, want die zijn lekker, maar 
die hebben we niet bij GEWIS. :’(  

Met het gezegde “Beter één obses-
sie in de lucht, dan tien in de Su-
premum” wil ik mijn verhaal graag 
afsluiten. Niet in de laatste plaats 
omdat ik sociaal genoeg ben om 
mijn overige bestuursleden ook de 
kans te geven enkele woorden te vul-
len in deze (prachtige) Supremum.  

Erik van Rhee

Het is mij een grote eer en een waar 
genoegen, u aan te mogen kondigen: 
Erik van Rhee. Deze schavuit kroop 
een krappe 20 jaar geleden op zon-
dag 6 september in het ziekenhuis 
te Heerlen uit de (op dat moment 
redelijk grote) buik van zijn moeder 
om met zijn opgewekte aanwezig-
heid de wereld te verblijden. Niet 
lang na het daglicht gezien te heb-
ben vertrok hij, samen met zijn op 
dat moment nog trotste vader en 
moeder, richting Landgraaf alwaar 
het huis stond waar hij de eerste 
18 jaren van zijn leven zou verke-
ren en de buurt zou terroriseren. 
 
Het moge duidelijk zijn dat ook 
Erik, zoals het een braaf jongetje be-
taamt, 8 jaar lang een basisschool 
(in Landgraaf) heeft opgevrolijkt om 
vervolgens 6 jaar lang een middel-
bare school in Kerkrade het genoe-
gen te bieden hem te onderwijzen. 
Een slimme meid is immers op haar 
toekomst voorbereid! Nog voordat de 
beste kerel voor de eerste keer naar 
school ging was hij zo af en toe in het 
zwembad te vinden, dit kwam mis-
schien mede door de geniale ontdek-
king van mijn vader: onder water is 
het heel erg lastig praten! Als wraak 
besloot de schobbejak op een blauwe 
maandag dat hij een instrument wil-
de gaan bespelen en uiteindelijk viel 
de keus op een altsaxofoon. Ook nu 
weer dachten zijn ouders hierdoor 
rust te kunnen kweken aangezien 
er in eerste instantie nogal wat pro-
blemen waren met het tegelijkertijd 
praten en saxofoon spelen. Al snel 
werd echter de conclusie getrokken 

dat door het praatgedeelte weg te la-
ten er veel meer herrie uit zo’n saxo-
foon kwam dan door praten alleen 
geproduceerd zou kunnen worden. 
De smaak van wraak is zoet... vooral 
op een vroege zaterdagochtend. In 
groep 7 aangekomen besloot Erik dat 
er wel weer genoeg gezwommen was 
en begon hij te badmintonnen (daar-
voor hoef je immers niet op een cam-
ping te zijn, zucht...). Naarmate de 
tijd verstreek ging de energiekeling 
meer badmintonnen en hield hij op 
met ‘muziek’ maken met als gevolg 
dat hij op den duur een redelijk aan-
tal uurtjes in de week badmintonde 
 
De 6 jaren op het Gymnasium 
(NT+NG pakketje) liepen vlotjes en 
vrij spoedig werd het besluit geno-
men om Wiskunde te gaan studeren 
op de TUe. Na een lange zomerva-
kantie schoof kleine Erik dan ook 
op 17-jarige leeftijd voor het eerst 
in een te klein uitklapbaar colle-
gebankje en na een maand op een 
neer gereisd te  hebben, wist hij een 
kamer te bemachtigen in Eindho-
ven. Dit was dan ook het startsein 
om een leven plezier en kansloze 
acties te leiden. Dit startsein werd 
extra benadrukt tijdens Eriks eerste 
flup: een aantal personen vond hem 
op Jan van Thiel lijken (qua uiter-
lijk op een brakke zaterdagochtend) 
en een aantal andere personen zag 
een hoog Mark van Helvoort-gehalte 
(vanwege het gedrag dat mensen zo 
af en toe mogelijkerwijs als irritant 
kunnen ervaren). Beide partijen zijn 
toen om de tafel gaan zitten en na 
lang vergaderen kwam men tot een 
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compromis. De naam Erik zou ge-
schrapt worden en de persoon in 
kwestie zou in vervolg Jean-Marc 
van-Rhee-van-Thiel-van-Helvoort 
heten. Deze naam werd op den duur 
door verscheidene personen ver-
basterd tot Marie danwel Marietje. 
De meest kansloze actie was waar-
schijnlijk het binnen 1 jaar behalen 
van de wiskunde propedeuse, een 
van de betere acties was ongetwij-
feld het wekelijks op de borrel ver-
schijnen bij GEWIS. Na verloop van 
tijd kon eindelijk ook het commis-
siewerk voor GEWIS beginnen; zo 
hebben alle huidige en een aantal 
oud-leden van de BAC, Intro07, Su-
premum, en binnenkort ook Stich-
ting Studiereizen GEWIS de eer om 
samen met Jean-Marc in een com-

missie te zitten en mogen zij genie-
ten van zijn kritische edoch recht-
vaardige, weloverwogen mening. 
 
Toen Marietje te horen kreeg dat Ton, 
Sam en Marlauws mogelijkerwijs be-
stuur gingen doen kon hij zelf ook 
de knoop doorhakken. De originele 
planning was namelijk nog een jaar-
tje te wachten maar toen dit gezel-
schap zich aanbood werd deze plan-
ning al vrij snel overboord gegooid... 
met alle gevolgen van dien. Komend 
jaar zal JM vol plezier en overgave 
de functie van penningmeester in 
het 26e bestuur der s.v. GEWIS ver-
vullen. Hopelijk resulteert dit in een 
prettige ervaring voor alle betrokken 
partijen. At your service!

Lieve mensen. Zoals de mees-
ten van jullie wel zullen we-

ten ben ik Ton Godtschalk en oe-
fen ik dit jaar de mooiste functie 
van het bestuur van GEWIS uit. 
Dit is natuurlijk de functie van 
vice-voorzitter! Omdat jullie al-
lemaal reuzebenieuwd zijn, zal 
ik even vertellen hoe ik daartoe 
gekomen ben. Het was op een 
mooie dag in 1985, om precies 
10 december 1985, dat ik voor 
het eerst mocht genieten van 
het levenslicht. Niet dat ik daar 
nou nog veel herinneringen aan 
heb, maar toch vier ik ieder jaar 
de 10e van december maar.

Een van de vroegste herinneringen 
die ik nog heb uit mijn jeugdige tijd 
is een dag in de vakantie. Ik was een 
jaar of 6 en ging dus al naar school 
en vakantie was toen al een groot 
genot. Op deze dag moest ik nodig 
poepen. Overigens moet ik dat wel 
op meer dagen maar dit terzijde. Lo-
gischerwijs ga ik naar de wc, maar 
nadat ik mijn behoefte heb gedaan 
heb ik dus echt geen zin om zelf mijn 
kont af te vegen. Ik roep dus mijn 
moeder en vraag haar of zij dit wil 
doen voor me. Op die leeftijd niet 

eens zo raar dunkt mij. Mijn moeder 
weigert echter, waarop ik zeg: “Ja 
maar ma, ik heb vakantie”. Over-
tuigender argumenten bleken niet 
nodig. Herinneringen. Mooie herin-
neringen zijn dat.

Toch was het op 6-jarige leeftijd dus 
al duidelijk dat ik een van de meest 
voorkomende eigenschappen van 
een wiskundige had. Ik ben namelijk 
zoals het een echte wiskundige be-
taamd lui. Al moet deze eigenschap 
natuurlijk ook weer niet verkeerd 
begrepen worden. Wij wiskundigen 
zijn vooral op zoek naar zo efficiënt 
mogelijk werken en houden dus niet 
van onnodig werk, wat door sommi-
ge mensen lui genoemd wordt.

Maar ik dwaal af. Op de basisschool 
was het al snel duidelijk dat ik reke-
nen toch wel heel erg leuk vond en 
daar ook redelijk goed in was. Op de 
middelbare school veranderde hier 
niet veel in en toen ik niets beters 
wist om als opleiding te kiezen en 
wiskunde dus wel leuk vond, heb ik 
maar gekozen om Technische Wis-
kunde te gaan studeren. Kom je hier 
lekker binnen in de INTRO, je gaat 
naar wat borrels, je wordt lid van de 

Ton Godtschalk
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BAC en voor je het weet ben je be-
stuur.

Echter is er naast de wiskunde nog 
veel meer boeiends in het leven. Zo 
heb ik jarenlang gevoetbald bij de 
plaatselijke voetbalvereniging: V.V. 
Heukelum. Sporten is sowieso wel 
iets wat me zeer interesseert. Zo-
wel het uitoefenen van een sport als 
het ernaar kijken. Zo loop ik tegen-
woordig nogal eens hard, al trainend 
voor de halve marathon van Eindho-
ven, en kijk ik regelmatig naar een 
honkbalwedstrijd van de Boston Red 
Sox. Zo word ik nog wel eens raar 
aangekeken als ik weer eens een 
scheidsrechter sta na te doen als die 
aangeeft dat de at bat is geëindigd 

in een strike-out, soms gevolgd door 
een “Heeeee struck him out”. Verder 
speel ik Kolonisten van Catan als ik 
echt niks te doen heb. En ow ja: er 
was nog iets met Bier dat me wel in-
teresseert.

Ik hoop jullie in ieder geval allemaal 
heel vaak te zien op activiteiten van 
de verschillende commissies en dis-
puten, waaronder natuurlijk iedere 
donderdag op de activiteit van de 
BAC. Als je nog dingen over me wil 
weten (of over commissies) zal ik je 
dit natuurlijk met veel plezier vertel-
len. Tot borrels!

Sam Mousa Shokier

Voor degenen onder jullie, 
de enkelen, die mij nog niet 

kennen: Ik ben Sam Mousa. Ge-
boren op zondag 17 augustus 
1986, verblijde ik mijn moeder 
omdat zij op deze gelukkige dag 
niet naar de kerk hoefde. Los 
daarvan was zij natuurlijk ook 
zeer verheugd over de gezonde 
geboorte van haar eerste kindje. 
De eerste paar jaar van mijn le-
ven zijn niet zo heel bijzonder en 
met die reden zal ik een gede-
tailleerde beschrijving van deze 
periode dan ook achterwege la-
ten.

Toen ging ik naar de 1e, de deuren 
van het Stedelijk Gymnasium Nij-
megen openden zich voor me en ik 
kwam terecht in een hele nieuwe we-
reld. Nu denken jullie natuurlijk dat 
ik de wereld van “vrouwen” bedoel; 
helaas is dit niet de wereld die voor 
me openging. De wereld waar ik dat 
jaar kennis mee zou maken was die 
van: 

Een boekentas die net zo zwaar 
was als ik.
Uit de les verwijderd worden.
Gesprekken met de coördinator 
en rector.

•

•
•

 
Al met al kondigde mijn eerste jaar 
het begin van een turbulente peri-
ode aan waar ik mijn heerlijke per-
soonlijkheid en bescheidenheid nog 
verder zou gaan ontwikkelen. Mocht 
je het je afvragen, de wereld van 
“vrouwen” of in ieder geval “meisjes”, 
maakte ik pas een aantal jaren later, 
in de 4e kennis mee. De laatste jaren 
van mijn middelbare-schoolperiode 
werden gekenmerkt door een aantal 
dingen die ik hieronder kort zal op-
sommen:

Zoals eerder genoemd, de ont-
dekking van het andere ge-
slacht.
De ontdekking van Bier.
Niet naar de les gaan in plaats 
van eruit verwijderd worden.

 
De keuze voor mijn studie staat 
heel bewust niet in dit lijstje aan-
gezien ik al erg lang wist wat ik 
wilde gaan doen. De keuze voor 
Eindhoven volgde puur uit luiheid; 
ik was al bij een open dag in Eind-
hoven geweest en nog niet bij een 
open dag in Delft. Als eerstejaars 
bij GEWIS werd ik erg hartelijk ont-
vangen door mijn papa en mama 
(Remko & Roel). De fantastische in-
tro was een goed voorteken voor de 

•

•
•
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mooie tijd die ik tegemoet zou gaan. 
 
Graag wil ik dit stukje afsluiten met 
een aantal infima die de afgelopen ja-
ren over mij zijn ingestuurd. De eerste 
gaan over mijn feilloze kennis van de 
besturen van onze mooie vereniging: 
Sam Mousa tegen Rob: “Jij bent toch 
voorzitter van GEWIS?”
 
Sam in het bestuurshok tegen Rem-
ko: “Remko, ik vind dat jij als pen-
ningmeester...”
 

Sven tegen Sam tijdens een gesprek 
over 15 jarige meisjes van de parrot: 
“Jij bent volgens mij nog een grotere 
pedo dan ik.”
 
Gelezen in de notulen van een 
vergadering: “Sam is voor de ver-
andering weer een keer aan-
wezig, helaas is Roel vandaag 
de afhaker die nog in bed ligt.”
 

Voor de mensen die mij nog 
niet kennen: ik ben Jarno 

van Roosmalen en mag dit jaar 
de mooie en belangrijke functie 
van Onderwijscommissaris van 
GEWIS vervullen. Het begon al-
lemaal iets meer dan 20 jaar ge-
leden op zaterdag 14 maart 1987 
in ‘s-Hertogenbosch toen ik het 
levenslicht zag. De twaalf jaren 
daarna heb ik in het kleine leuke 
dorpje Esch (3km van Boxtel en 
5km van Vught) gewoont. Hier 
heb ik 5,5 jaar op de st. Willi-
brordus school gezeten. Dit was 
25 meter lopen van ons huis. De 
overige 2,5 jaar van mijn basi-
schooltijd heb ik doorgebracht 
aan de Molenwijkschool in Box-
tel (3km fietsen). 

In 1999 brak er een nieuwe tijd aan 
voor mij. We verhuisden naar het 
grotere Veghel en ik ging hier naar 
de brugklas van het Zwijsen-col-
lege. Hier heb ik in 6 jaar het VWO 
(NT&NG+informatica) doorlopen. 
Toen ik het diploma haalde was de 
school net uitgeroepen (door radio 
538) tot leukste school van Neder-
land. Het halen van dit diploma 
heeft mij nooit veel moeite gekost. 
Alleen de talen (vooral Frans en 
Duits) waren een ramp, de rest ging 
zonde enige inspanning. De betavak-
ken lagen mij erg goed.

Dit resulteerde uiteindelijk in een 
keuze voor de TU/e. Ik ben hier be-

Jarno van Roosmalen

gonnen aan een dubbele-P Techni-
sche Wiskunde en Technische Na-
tuurkunde. Nadat ik deze in een jaar 
heb gehaald heb ik de goede beslis-
sing genomen om met Technische 
Wiskunde verder te gaan. Hier ben 
ik nu nog steeds mee bezig als 3de 
jaars. 

Behalve mijn school heb ik natuur-
lijk wel wat meer gedaan de afge-
lopen 20 jaar. Voor een aantal van 
deze activiteiten wil ik jullie verwij-
zen naar Google door jullie uit te no-
digen daar de zoekterm “Jarno van 
Roosmalen” in te vullen. (volgorde 
van de hits verschilt tussen google.
nl en google.com). Verder heb ik me 
ooit bezig gehouden met zwemmen 
(ook bij de Reddingsbrigade) en key-
board spelen. Ik zit al ruim 14 jaar 
bij scouting, iets wat ik nog steeds 
met veel plezier doen. Ook heb ik 
altijd veel tijd besteed aan het lezen 
van boeken en als het kan doe ik dat 
ook nu nog wel eens. Bij GEWIS ben 
ik tot nu toe nog niet echt actief ge-
weest. Ik heb wel in mijn eerstejaar 
in de EJC gezeten. Dit was een leuke 
ervaring.

Ik hoop dat jullie nu genoeg over mij 
weten (zie anders ook de rubiek “In 
the Spotlight” van supremum 39.4). 
Als er nog vragen zijn, ook over an-
dere zaken, dan kun je mij altijd 
aanspreken als ik bij GEWIS ben.

PS. Ik woon sinds kort op kamers
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Wij, Ronny en 
Erik, zijn ge-

vraagd een stukje 
te schrijven over de 
introweek. We zul-
len ons nog even 
voorstellen. Ronny 
is 19 jaar, komt uit 
Oosterhout en houdt 
van gezelligheid en 
natuurlijk compute-
ren. Hetzelfde geldt 
ook voor Erik alleen 
is hij 18 jaar. Hier-
onder kun je ons 
stukje lezen over de introweek, 
waarbij we toch nog even willen 
benadrukken dat wij als enige 
groepsleden aan alle activitei-
ten hebben meegedaan.

Op 13 augustus was het dan zover: 
de vakantie was voorbij. Nou ja voor-
bij, de introweek was meer een supe-
rafsluiting van de vakantie dan in-
luiding van een nieuwe fase van ons 
leven. Na een praatje van de rector 
magneticus (eh.. magnificus) moch-
ten we naar een zaal. In deze zaal 
kregen wij een spetterende opening 
in stripvorm [dit was pas ‘s avonds, 
de intro is dus duidelijk geslaagd 
voor deze twee heren - red.]. Het le-
zen hiervan was wat lastig al was 
in ieder geval één woord van iedere 
slide al te voorspellen, namelijk ‘Tie-
ten”, waarvan we vast niet hoeven te 
vertellen welke persoon dit telkens 
zei. Hierna kregen we onze eigen 
intropapa en -mama toegewezen 
of voor sommige groepjes intropa-
pa’s (bijvoorbeeld Tarzan en Jane). 
Wij kregen onze eigen beauty en de 
nerd, Lydia en Ivo! Daarna speelde 
we buiten op het gras het spannende 
krantenmepnamenspel. Al heeft dat 
spel voor Erik niet echt veel toege-
voegd. Aangezien Erik pas na een 
paar weken de namen van iedereen 
wist. Na het interessante namenspel 
begonnen we aan onze verkenning 
van het oerwoud (a.k.a. TU-terrein). 

Maar niet voordat ieder van ons een 
eigen gadget hadden gekregen: een 
plantenspuit. Pas nadat iedereen 
nat was gespoten en we het eerste 
spel hadden gespeeld, werd duidelijk 
dat je je gadget niet moest laten slin-
geren. Ronny was namelijk al na het 
allereerste spel zijn gadget kwijt. Ge-
lukkig had Lydia haar hele verzame-
ling plantenspuiten meegenomen, 
dus dat probleem was ook weer op-
gelost. Na het toetsenbordwerpen en 
toetsenrapen werd het ongeveer tijd 
voor het avondeten. Wat nogal wat 
moeite kostte aangezien je lang in de 
rij moest staan en de borden lasag-
ne vastsmolten aan je handen. Met 
’s avonds nog een bezoek aan café 
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“De Stunt”, stamcafé van GEWIS 
sloten we de eerste dag af. Al viel de 
terugweg nogal tegen voor ons. Wat 
trouwens de rest van de week een 
probleem bleek voor Erik, die slechts 
één van de vijf nachten in één keer 
goed naar huis reed.

De volgende dag begon weer vroeg. 
Op deze dag hebben we de faculteits-
tocht gedaan met boeiende bezoek-
jes aan de twaalfde, vijfde en vervol-
gens weer de achtste verdieping. Op 

elke verdieping diende als een leuk 
spelletje gespeeld te worden. Zoals 
bijvoorbeeld een groepslid te sturen 
door een doolhof vanaf de achtste 
verdieping en hem te laten proeven 
wat voor vla verstopt was en wat er 
nu toch in een doos zat. Wat uitein-
delijk stinkende sokken bleken te 
zijn. Voor al deze spellen konden we 
natuurlijk superveel Bateng verdie-
nen. Degene met de meeste aapjes, 
die je kon kopen voor 5 Bateng, had  
de meeste kans om de introweek te 
winnen. Het kwam erop neer dat wij 
bijna alles deden om Bateng te ver-
dienen (min of meer onder invloed 
van alcohol)… Meer willen we hier 
niet over kwijt. Later die middag 
konden we nog over de sportmarkt 

lopen, waarbij we letterlijk werden 
bedolven onder de flyers. Toen ston-
den we nog voor de keuze welke sport 
we die avond zouden gaan doen. We 
kozen net als heel veel anderen voor 
zaalvoetbal van Totelos. ’s Avonds 
gingen we weer naar GEWIS en ver-
volgens naar de bunker om bij De-
mos nog gezellig buiten op het terras 
te zitten/zuipen. Daarna gingen we 
weer rond drie uur naar huis en dit 
keer reed alleen Erik verkeerd naar 
huis.

Woensdag hadden wij de, door som-
mige informatici, gevreesde sport-
dag. Ronny was iets te fanatiek bij 
voetbal en daardoor liep een tegen-
stander een bloedneus op. Ook gin-
gen we nog boogschieten wat wel 
leuk was geweest, als het gebouw 
wat dichterbij de TU/e had gelegen. 
Deze keer kregen we een overheer-
lijke maaltijd voorgeschoteld, bereid 
door onze eigen topkoks. Het zag er 
uit als vieze drab, maar smaakte 
verrukkelijk [het was swampthing 
- red.] en was bovendien een hele 
goede bodem voor de kroegentocht, 
die daarna volgde. De kroegentocht 
was keigezellig en dankzij onze flu-
orescerende bandjes konden we alle 
GEWIS’ers snel vinden.
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Nu resteerde ons nog maar twee 
dagen. Dus werd het hoog tijd om 
eens wat cultuur op te snuiven in 
Eindhoven. Namelijk Scala, waarbij 
we improviseerden als echte lama’s, 
zongen om het mooist (lees: hardst) 
en Ronny een dappere poging deed 
om samen met Jos te leren stijldan-
sen. Die middag vertrokken we naar 
de stadsschouwburg voor een hele 
dosis humor van Leon van der Zan-
den. Voordat de show echter begon 
deden we nog een recordpoging rup-
sen en menselijke knoop oplossen. 
Terug naar de show, dit was volgens 
ons een geniaal optreden. Omdat 
eten ook cultuur is, gingen we lekker 
uit eten in restautant X, waarvoor 
we hier geen reclame mogen maken. 
Deze nacht ging de terugweg naar 
huis voor Erik voor het eerst van de 
week in één keer goed. We maakten 
deze avond echter een grote fout: 
wij besloten namelijk onze telefoon-
nummers aan Marlous te geven, zo-
dat zij ons persoonlijk de volgende 
ochtend kon wekken. Zo konden wij 
namelijk weer op tijd zijn voor de 
volgende activiteit. Erik kwam er als 
enige de volgende dag achter wat die 
activiteit bleek te zijn, want Ronny 
was namelijk zo slim geweest om 
zijn telefoon uit te zetten. Erik ech-

ter liet zich ’s ochtends vroeg wak-
ker bellen en liet zich door Marlous 
overtuigen om uit bed te komen en 
naar GEWIS te gaan, om daar Jun-
gleboek en The Simpsons te gaan 
kijken. Ronny kwam pas rond een 
uur of elf opgewekt en uitgeslapen 
binnen, wat hem zichtbaar goed had 
gedaan, maar Jungleboek was toen 
al lang weer afgelopen. De vrijdag-
middag begon het eindspel. Hierbij 
moesten vragen worden beantwoord 
en zoveel mogelijk Bateng worden 
verdiend. De B.O.O.M.-apen, onze 
groep, waren net niet goed genoeg 
om te kunnen winnen, maar het 
was niet zo moeilijk om deze tegen-
slag te verwerken aangezien algauw 
de zwemkleding en plantenspuiten 
tevoorschijn kwamen voor de spet-
terende afsluiting van de introweek. 
De cantus was in één woord gewel-
dig! Want wat is er nu mooier dan 
onbeperkt bier drinken, gooien en 
liedjes zingen. De eindstand van de 
week: allebei erg moe, veel lol, heel 
veel bier en te weinig Bateng.



ASML ontwikkelt de snelste en nauwkeurigste IC-productiesystemen ter wereld. Wereldwijd werken er circa 

6400 mensen bij ASML, verdeeld over vestigingen in de Verenigde Staten, Azië en Europa. Het hoofdkantoor 

van ASML is gevestigd in Veldhoven, waar een groot deel van die medewerkers werkt aan de ontwikkeling van 

geavanceerde IC-productiesystemen waarmee steeds snellere en geavanceerdere chips geproduceerd kunnen 

worden. Het onvoorwaardelijke commitment van al onze medewerkers aan techniek en aan het succes van 

onze klanten maakt ASML tot het toonaangevende bedrijf dat het is. Om de technologie van morgen waar te 

maken, is ASML op dit moment op zoek naar 

(Junior) Software Development Engineer

Het werk. Omdat het belang van (embedded) software binnen de ASML-systemen alleen maar toeneemt, kun 

je je voorstellen dat aan jouw functie veel belang wordt gehecht. In deze functie moet je niet alleen over de juiste 

diploma’s beschikken, maar vooral over een echte pioniersmentaliteit. De kans is namelijk groot dat je software 

gaat ontwikkelen voor systemen die alleen nog maar bestaan in de vorm van specificaties. Vanwege de uiterst 

korte time-to-market loopt de ontwikkeling van de software parallel aan de ontwikkeling van de hardware. 

Ondanks dat de ontwikkelingen razendsnel gaan en er elke maand iets nieuws wordt aangekondigd, moeten 

we uiteraard wel de beloftes aan onze klanten waarmaken. Je kunt je voorstellen dat dit hoge eisen stelt aan 

iedereen die bij de ontwikkeling betrokken is. 

De voorwaarden. Als startende software engineer werk je bij ons vanuit verschillende technische achtergronden 

aan de ontwikkeling van software. Je bent een startende ingenieur met een universitaire graad, maar minstens 

zo belangrijk: je bent een creatieve en inventieve doorzetter met een goed analytisch vermogen.

Ons aanbod. ASML schept de voorwaarden waardoor jouw kennis en talent volledig tot hun recht komen. 

Wij zorgen voor technologisch hoogwaardige faciliteiten, mogelijkheden om je talenten te ontwikkelen, inter-

nationale carrièrekansen én een inspirerende werkomgeving waar bijzondere prestaties gewaardeerd worden. 

Geïnteresseerd? Ben jij op zoek naar een uitgelezen carrièrekans en wil je jouw en onze grenzen verleggen? 

Kijk dan op www.asml.com/toptechnici

Most people think
accelerating to 100 km/h

in 2.8 seconds 
is very fast...

...at ASML you think that
is a 1000 times too slow.

ASML-400-Adv-F1-210x297.indd   1 17-09-2007   17:11:28
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Toen ik door de redactie van 
Supremum om een stukje te 

schrijven over onze beide zoons 
was mijn eerste reactie: “leuk, 
maar wat willen Christiaan en 
Pieter vooral níet over zichzelf 
lezen”?

Het is natuurlijk best redelijk uniek 
dat twee broers dezelfde studierich-
ting kiezen, en ook aan dezelfde uni-
versiteit gaan studeren. Christiaan 
en Pieter zijn altijd al veel samen 
opgetrokken.

Om met de oudste te beginnen: 
Christiaan werd op 10 juli 1984 gebo-
ren in Nieuwegein. Toen hij een jaar 
was verhuisden wij naar Den Bosch 
en later naar 
Vught waar 
hij opgroeide. 
Op de basis-
school werd al 
snel duidelijk 
dat Christi-
aan meer en 
voor een deel 
andere inte-
resses had 
dan zijn leef-
tijdsgenootjes. 
Hij wilde niet zoals veel andere jon-
getjes politie, of brandweerman wor-
den, nee Christiaan wilde uitvinder 
worden. Ik moet zeggen, volgens mij 
wordt hij het ook nog, ooit!

Knopjes en techniek boeide hem 
van kleins af aan al mateloos. Toen 
hij  2 jaar was werd zijn zusje Mieke 
geboren en nog anderhalf jaar later 
broer Pieter. Toen hij 8 was, werd 
zijn jongste zus geboren. Ze hebben 
als kind veel met elkaar opgetrokken 
en vriendjes en vriendinnetjes waren 
niet zo hard nodig. Dat veranderde 
wel toen ze wat ouder werden, nu 
hebben ze allemaal een uitgebreide 
eigen vriendenkring.

Christiaan is vanaf zijn 6e jaar en-

thousiast scoutinglid, heeft alle 
jeugdgroepen doorlopen en is als 
14-jarige scout mee geweest naar de 
World Jamboree in Chili. Hij heeft 
overigens zelf bijna twee jaar hard 
gewerkt om deze reis bij elkaar te 
sparen. Het was een geweldige erva-
ring. Nog steeds is hij actief scout, 
hij is o.a. leiding van een rowangroep  
in Eindhoven en zelf nog Pivo bij een 
groep in Vught.

Zijn eerste kennismaking met de 
computer was al op zeer jonge leef-
tijd. Als jochie van 5 of 6 dat weet ik 
niet meer precies, kreeg hij van vrien-
den van ons,  een oude Commodore 
64, nog aangesloten op de TV. Uren 
heeft hij erachter gezeten, begonnen 

met spelletjes 
en zo lang-
z a m e r h a n d 
steeds meer 
geleerd. Niet 
lang daarna 
kwam de 
eerste echte 
PC, ook een 
oude welis-
waar, maar al 
snel kon hij 
daarop aar-

dig programmeren. Allemaal zich-
zelf aangeleerd.  Hij verzorgde het 
scoutingblad “scoutinfo” daarvoor 
was de computer reuze handig.  Dat 
hij na zijn gymnasium voor Techni-
sche Informatica koos was dan ook 
absoluut geen verrassing maar een 
logisch vervolg. 

Pieter werd geboren op 19 februari 
1988 in Den Bosch, precies om 5 
minuten voor 9. “Die zal altijd keu-
rig op tijd op school zijn” zei de ver-
loskundige. Als kind speelde Pieter 
veel, samen met broer en zus. Ze 
ondernamen vanalles, hadden de 
grootste lol en ik moet zeggen, niet 
veel ruzie.

Op school bleek al snel dat Pieter 

Je Moeder, met:...
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een slimme leerling was, hij ging 
naar groep 2 met leesboekjes van 
thuis en vaak mocht hij voorlezen. 
Hij heeft dus ook niet lang op de 
kleuterschool gezeten. Evenals broer 
en zus sloeg hij een klas over. Naast 
school was  Pieter enthousiast scou-
tinglid en heeft hij jaren tafeltennis 
gespeeld. Toen we naar Vught ver-
huisden kregen Pieter en Christi-
aan samen een grote zolderkamer. 
Die werd met kasten in twee helften 
verdeeld. Twee kamers ervan maken 
wilden ze niet dat was zonde van de 
ruimte.

Naast de zolder deelden de jongens 
hun interesse en kennis van compu-
ters al hebben ze wel zo hun eigen 
manier van werken. Toen Pieter 16 
was, startte hij samen met Christi-
aan hun eigen computerbedrijfje 
onder de naam “CP internetser-
vice”. Dat loopt overigens prima. In 
zijn eindexamenjaar op gymnasium 
Beekvliet deed Pieter mee aan een 
informatica-olympiade, Hij eindigde 
bij de vier besten van Nederland en 
mocht Nederland mede vertegen-
woordigen in Mexico. Een fantasti-
sche reis. In Mexico haalde hij een 

bronzen medaille.  Je snapt dat wij 
als ouders kei trots waren.

Dat Pieter informatica zou gaan stu-
deren lag ook voor de hand en zelfs 
dat hij lid zou worden van GEWIS, 
waar ze grolsch schenken, was voor-
spelbaar. Zoals bijgaande foto dui-
delijk maakt, zag Pieter al op jonge 
leeftijd een gewisse toekomst voor 
zich… Het bevalt hem volgens mij 
prima bij GEWIS, op de universiteit, 
en in Eindhoven. Alleen nog een leu-
ke kamer…..

Zo hebben jullie een beetje een beeld 
van onze twee jongens, fijne mannen 
waar we als ouders trots op zijn.
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Op woensdag 12 september 
vond de opening van het 

collegejaar wat de AC betreft 
plaats: het jaarlijkse pooltoer-
nooi.  Na het verorberen van de 
ietwat vertraagde pizza’s kon het 
toernooi een klein kwartiertje 
na tijd eindelijk  beginnen. Het 
leger eerstejaars en handjevol 
ouderejaars had twintig teams 
gevormd die het in vijf poules te-
gen elkaar opnamen.

De spanning aan de tafels was soms 
bijna ondragelijk, resulterend in 
schitterende hoogtepunten en tra-
gische dieptepunten. Na een krappe 
twee uur waren alle poule-wedstrij-
den gespeeld en werden de beste 
twee teams, geselecteerd op basis 
van overwinningen en hoeveelheden 
geschonken bier, aan een tafel gezet 
voor de finale. Deze finale is uitein-
delijk gewonnen door Michael & Alex 
welke met de fantastische prijs in 
handen konden kijken naar de  laat-
ste spannende minuten van de kun-
sten van het Nederlands elftal tegen 
Albanie.

Buitenvoetbal
Het was weer zover, op een mooie 
dinsdagmiddag aan het einde van 
september met een mooi zonnetje 
aan de hemel; AC  Buitenvoetbal. 
Hierbij waren natuurlijk de traditi-
onele teams aanwezig, de AC en het 
bestuur (waar ze nog iets AChter 
hadden gezet..) en ook een aantal 
nieuwe teams, Non Habes (ACtieve 
wiskunde eerstejaars) en de WC-
Eenden en last but not least het 
team Marmaris.

Zo tegen een uur of kwart voor drie 
begonnen de eerste wedstrijden en er 
werd volop gestreden. Op veld 1 was 
er een spannende strijd tussen de 
WC-eenden en Marmaris die in een 
0-0 gelijke stand eindigde. Op veld 2 
was de strijd iets  minder spannend, 
aangezien Non Habes dik won van 
de AC, maar deze wisten niettemin 
toch nog twee doelpunten te scoren!

Daarna mocht het bestuur aan de 
bak tegen Marmaris, maar er was 
een zeker bestuurslid dat niet wilde 
spelen zonder zijn bestuurskleding, 
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dus werd de wedstrijd met drie tegen 
drie gestart. En tegelijkertijd moes-
ten de eerstejaars hun eerste neder-
laag lijden… Helaas, helaas!

De wedstrijden erna verloren de AC 
en het bestuur wederom (alsof het 
een soort van traditie is zeg..) en 
werd er helaas iemand met een hevi-
ge blessure afgevoerd na een sliding 
op een niet nader te noemen per-
soon. Bij deze onze oprechte excuses 
voor het glas op het veld! Gelukkig 
kon Marmaris wel door en won deze 
ook nog dik van de AC, die ook nog 
mocht genieten van een fantastische 
omhaal.

Na een korte pauze werd er weer 
verder gegaan en wederom werd er 
gewonnen van de AC, nu door de 
WC-eenden; die toch wel een aar-
dig partijtje konden voetballen. Het 
bestuur daarentegen won van de 
eerstejaars van Non Habes. Tijdens 
de laatste groepswedstrijden kwam 
natuurlijk de topper aan bod; de AC 
tegen het bestuur. Het bestuur zette  
bij deze wedstrijd zelfs hun troef in; 
namelijk Marlous. Maar deze heeft 
de AC toch nog enigszins geholpen 
door een  tegentreffer minder te ma-
ken.

Na al de groepswedstrijden was het 
tijd voor de finale en de kleine finale. 
De AC mocht lekker gaan uitrusten,  
terwijl er in de kleine finale fel werd 
gestreden om de 3e plaats. Welke na 
10 minuten nog steeds niet vergeven 
was met een 4-4 stand. Maar na ver-
lenging heeft Non Habes het bestuur 
toch nog kunnen kloppen.

Op veld 1 was tegelijkertijd de finale 
aan de gang, tussen Marmaris en de 
WC-eenden. De strijd ging er zeer 
fel aan toe, af en toe lagen er zelfs 
mensen op de grond te stoeien, maar 
Marmaris heeft het toch af moeten 
leggen tegen de WC-eenden, die zich 
dan ook de winnaar van het AC Bui-
tenvoetbaltoernooi mochten noe-
men. Wat natuurlijk beloond werd  
met zeer mooie prijzen, zoals een be-
ker van Spetter. Al met al een hele 
gezellige middag, maar helaas is 
deze weer voorbij... Dus op naar de 
volgende AC ACtiviteit!



2�

Peter Tijssen is de nieuwe di-
recteur bedrijfsvoering bij W&I. 

Ik ben Peter Tijssen, 43 jaar oud en 
ik woon in Hapert. Ik ben getrouwd 
en ik heb drie kinderen van 12, 11 
en 9 jaar oud. Ik heb in Tilburg 
Nederlands recht en juridische be-
stuurswetenschappen gestudeerd. 
Tien jaar geleden heb ik ook nog 
de studie beleid en organisatiewe-
tenschappen afgerond, naast mijn 
toenmalige baan. Dat was een leuke 
tijd, ik zat in de klas bij de reguliere 
studenten en moest in de weeken-
den studeren. 

Voordat ik op de TU/e aangenomen 
ben als directeur bedrijfsvoering, 
heb ik bij VGZ gewerkt en ben ik di-
recteur geweest van Severinus, een 
grote zorginstelling in Veldhoven.

Wat is je favoriete boek?
Ik lees niet zoveel boeken, maar wel 
veel kranten, tijdschriften en vak-
bladen.

Wat is je favoriete film?
Voor films kijken heb ik niet zoveel 
tijd, de laatste film die ik gezien heb 
was Ratatouille. Die was wel erg 
leuk.

Wat zijn je hobbies?
Ik zit in een aantal besturen, waar-
onder die van een judoclub en een 
woningstichting. En sport, vooral 
hardlopen en fitness.

Dan heb je zeker al een sport-
kaart?
Nee, maar die ga ik zeker kopen.

Zit je veel op internet?
Ja! Ik doe bijna alles via internet. 
Ter voorbereiding op mijn sollicitatie 
naar deze baan heb ik veel informa-
tie van de TU/e-site gehaald om me 
voor te bereiden. Ook mailen doe ik 
veel. Het is lang geleden dat ik een 
postzegel heb geplakt.

Hoe wil je overkomen op studen-
ten?
Ik hoop benaderbaar over te komen, 
mijn deur staat altijd open voor een 
praatje. Ook ben ik van mening dat 
bedrijfsvoering gedaan wordt om za-
ken voor de student makkelijker te 
maken, dus ik hoop ook ondersteu-
nend te kunnen zijn.

Windows of Linux? Apple of PC?
Windows, dat ken ik beter. Het de-
sign van Apple vind ik erg mooi, 
maar een PC is toch wat makkelij-
ker.

Waaraan heb je een hekel?
Aan bureaucratie. Ik vind het verve-
lend als er lange lijnen zijn en er 20 
handtekeningen gezet moeten wor-
den voor iets geregeld is. Ook vind ik 
negatieve en ongemotiveerde men-
sen vervelend.

Welke vakken vond je het leukst 
op de middelbare school?
Wiskunde en economie. De talen la-
gen me niet zo en natuur- en schei-
kunde ook zeker niet.

Blijf je langer in dienst dan onze 
vorige directuer bedrijfsvoering?
Ja, dat is zeker het idee! Maar mijn 
carriere is, als ik zo terugkijk, wel 
steeds opgebouwd uit blokken van 
vijf jaar. Dan ben ik wel weer toe aan 
wat nieuws. 

Wie staat er op 1 in de Top 40?
Mag ik dat even googlen? 

Van welke muziek houd je wel?
U2, Simple minds, Dire Straits vind 
ik leuke muziek. Vroeger ging ik ook 
vaak naar concerten. Het laatste 
concert waar ik heen ben geweest 
was van U2.

Wat is je levensmotto?
”Blijf jezelf”.

Interview met Peter Tijssen
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I guess everyone reading this 
article is familiar with GEWIS 

and a concept of a dispuut inside 
a study/student association so I 
am going to feel free to skip the 
boring definitions and go straight 
to the story of how I became an 
aspirant member of Half 5.

The story takes place one night at 
the Bier Professor sometime be-
fore this year’s introduction week. 
Laughs and conversation topics sud-
denly converged towards Half 5 and 
me expressing my will of becoming 
a member of the dispuut. Other dis-
cussion topics such as whether or 
not my hair was to become pink are 
fortunately out of the scope of this 
article.

Although my officially becoming an 
aspirant member got confirmed a 
few weeks later, that did not stop 
me from being able to witness some 
of the Half 5 meetings in which dis-
puut activities got discussed and I 
had the chance to join in the organi-
zing of the Christmas-puzzle which  
is the responsibility of Half 5.

In a  later meeting my aspirant sta-
tus had been confirmed and I got 
to know what I had to do in order 
to become a Half 5 member: write a 
motivation letter (in Dutch) and or-
ganize a Half 5 weekend, which I am 
looking forward to. In the mean time 
hanging out with Half 5 and contri-
buting to things like the Christmas-
puzzle are going to be keeping my 
little gray cells busy.

Being an Aspirant Member of Half 5
d
is

p
u
u
t
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Infima
Henri tijdens ogo 2.3: “Waar is de zwaartekracht?”
Ruud: “Ik heb hem uitgecomment!!”

Mattijn over Rob en Daan: “Ach, het is allemaal erger dan dat het 
lijkt...”

Jean-marc probeert een mail te versturen naar half 5: half6@gewis.nl

Over de uitleg van een kaartspel.
Ton: “We spelen tegen de klok in. Dat is hetzelfde als met de klok mee, 
maar dan andersom!”

Sjef na het horen dat de camera van Frank 1500 euro kostte: “Jeezus! 
Weet je wel hoe veel biertjes dat zijn?”

(Gerard eet een Lion.)
Lourens: “Lekker een bruine knots van een leeuw in je mond.”

Sjef: “Ik heb nu slecht bereik, want ik fiets nu onder een tunnel door.”

Peter: “Wat staat hier voor muziek op?” 
Ivo: “Slechte negermuziek.”
Peter: “Is dat geen pleonasme?”

Lydia tegen Nieke: “Ik heb tegenwoordig iets met Geert en jij met Nieke!”
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Flup, dat moet een van de wei-
nige woorden zijn die wel zijn 

blijven hangen na de Intro. Toen 
was er minstens een ouderejaars 
per dag die kwam vertellen dat 
de Flup een echte aanrader. Vrij-
dag 14 september, na het wis-
kundepracticum, was het dan 
zo ver: de Flup ging beginnen.  

Het begon in GEWIS, waar we met een 
aantal mensen zaten te drinken en 
later ook zouden eten. Daarna fiets-
ten we in groepjes naar “de geheime 
plek”. De groep waar ik mee fietste 
(een grote maar gezellige groep) ver-
trok als laatste. De FLUP leek slecht 
te beginnen, want het regende toen 

we buiten kwamen. Al snel werd de 
oorzaak van het probleem gevonden, 
Nieke had namelijk haar regenjas 
uitgeleend. Gelukkig was deze snel 
terug bij Nieke en hield de regen op.  
Gewapend met zaklamp, telefoon en 
routebeschrijving gingen we op pad. 
Al snel bleek dat de route prima te 
volgen was, zolang je maar vaak ge-
noeg belde met iemand van de Intro-
commissie.

Ons eerste café was wat minder ge-
slaagd. Het leek erop dat de eigenaar 
alleen bier wilde schenken, mensen 
die fris wilden drinken waren on-
menselijk en moesten maar buiten 
blijven. Sam was het hier absoluut 
niet mee eens en weigerde er naar 
binnen te gaan. We zijn met z’n allen 
omgedraaid en bij het eerstvolgende 
café gestopt, waar het overigens wel 
gezellig was. Na flink te hebben door-
gefietst zijn we op wonderbaarlijke 
wijze als derde binnengekomen, en 
dat met onze lange onderbrekingen 
(er worden nog altijd 3 verkeersbor-
den vermist tussen Eindhoven en de 
slaapboerderij).
 

Nadat we zijn aangekomen, hebben 
we onze spullen ergens neergelegd, 
en de luchtbedden alvast opge-
pompt. Buiten was een kampvuur 
gemaakt, maar wij gingen al snel 
weer verder met de dropping met 
een iets te grote groep. Ondanks 
dat de dropping anders was dan ik 
verwachtte, was het toch wel apart 
om lichtjes te volgen in het donker. 

Follow-Up 2007
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Na een lange wandeling waren we 
terug bij de boerderij waar ons een 
warm kampvuur wachten, met mooi 
gitaarspel.
 
Rond een uur of half 8 ging ik dan 
toch nog een poging wagen om te 
slapen, deze poging werd om 9 uur 
gestaakt. Nu was er tijd genoeg voor 
een ontbijt; het ei smaakte erg goed. 
De zaterdag was overduidelijk niet 

bedoeld om actief te zijn. Toen we 
nogal vroeg aan het voetballen, vol-
leyen of rugbyen waren, kwam een 
ouderejaars ons vertellen dat de za-
terdag bedoeld was om lam te zijn. 
Kennelijk dacht niet iedereen er zo 
over, want het luchtkussen was bin-
nen 5 minuten aan de linkerkant 
een groot bed, en aan de rechterkant 
een stoeiplek.
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Met wat mensen van het Introgroepje 
hebben we enkele mensen bij elkaar 
getrommeld om te “Weerwolven”, op 
de alternatieve manier. We hebben 
plastic borden moeten gebruiken als 
de spelkaarten (nu is het raadsel van 
de beschreven borden dus opgelost). 
 
Al gauw was er een lekkere barbecue 
en werd er een quiz aangekondigd. 
Het aangevulde Na-apers Intro-
groepje zou nu verder strijden onder 
de naam Na-naäpers. Helaas heb-
ben we dit keer niet gewonnen, twee 
ouderejaars teams eindigde boven 
ons. Maar het was een leuke quiz 
waarbij we veel gelachen hebben.  
Na een korte pauze, waarin wij be-
sloten in het pikkedonker te voetbal-
len, begon de Cantus. Het was mijn 
eerste Cantus, want de Cantus van 
de Intro heb ik overgeslagen [die telt 
toch niet als Cantus - red.]. De eerste 
helft bestond met name uit zingen, 

drinken en bierstraffen. Maar na de 
pauze bleek al veel meer mogelijk. Er 
waren heel wat meer vreemde din-
gen, zoals een liedje waarbij je een 
tafel ging optillen. Het is een avond 
die ik nooit meer zal vergeten. Ik ben 
blij dat ik wél naar deze Cantus ben 
geweest. Ook deze avond eindigde 
met kampvuur en gitaar.

Na een tweede mislukte poging om 
te slapen was het zondag, de laatste 
dag van de Flup. Om 11 uur was er 
een knakworst-eet-wedstrijd, maar 
daar was ik niet meer bij. Ik zat toen 
in een auto richting huis, terugden-
kend aan dit mooie weekend. Bij 
deze wil ik dan ook iedereen bedan-
ken voor het leuke weekend en ei-
genlijk ook voor de Intro. Misschien 
een kleine tip om volgend jaar op za-
terdag toch een soort van activiteit 
overdag te doen.
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Dat de TU/e de W-hal wil slo-
pen en daar een nieuw ge-

bouw wil gaan neerzetten zal 
bij de meesten van jullie wel be-
kend zijn. Ook het feit dat wij als 
faculteit Wiskunde & Informati-
ca daar in een zogenaamde ‘pod’ 
boven op de nieuwe hal gaan wo-
nen, zou niet vreemd in de oren 
moeten klinken. Maar dat de ar-
chitect op dit moment aan het 
rondpraten en het informeren is 
over wat we nu precies willen in 
dat nieuwe gebouw, zal voor me-
nig student nieuws zijn. 

Het personeel is stukken beter op de 
hoogte over de bouwplannen. Er zijn 
meerdere professoren en docenten 
mee bezig en ik heb er het volste ver-
trouwen in dat bij de architect lang-
zaamaan duidelijk begint te worden 
wat het personeel van W&I nu pre-
cies wil. Maar vanuit de studenten-
geleding is het erg stil, voor zover ik 
weet ben ikzelf de enige die zich hier 
op dit moment mee bezig houdt. 

Het is natuurlijk wel zo dat ik er al 
wat van wist; in mijn U-raadsjaar zat 
ik al in de Campus 2020 commissie 
en was ik ook bij de dag waar de ar-
chitect gekozen werd. Daarom ben 
ik gevraagd om zitting te nemen in 
het gebruikersoverleg, een drieweke-
lijkse vergadering waar een afvaar-
diging van alle partijen die in het 
nieuwe gebouw komen te zitten met 
de architect ‘sparring partner’ is over 
zaken omtrent de ontwerpplannen. 

Ik zit daar dus in namens alle W&I-
studenten en hoewel ik het natuur-
lijk erg leuk vind om zo’n verant-
woordelijke taak op me te nemen, 
lijkt het me ook belangrijk dat de 
W&I-studenten hiervan op de hoogte 
zijn. Ik zou het fijn vinden om wat 
meer bemoeienis vanuit de studen-
ten te hebben, want op dit moment 
lijkt het alsof het niemand veel uit-
maakt. 

Dat begrijp ik natuurlijk ook wel, 
voor de meesten van ons is het im-
mers een “ver van m’n bed”-show. 
Wij zijn geen bouwkundigen, dus 
wat weten wij nu dat die architect 
niet zelf kan verzinnen? Bovendien 
zijn we allemaal allang afgestudeerd 
tegen de tijd dat het gebouw er staat, 
wat maakt het ons eigenlijk uit? 

Dit zijn dan ook argumenten die ik 
tijdens de borrels te horen krijg als 
ik het onderwerp aansnijd. Als men-
sen al opmerkingen maken zijn deze 
meestal ondoordacht: ‘het moet geen 
iPod worden, dat is suf’ of ‘als de 
borrelruimte maar groot genoeg is’. 
Dat soort opmerkingen maakt me 
een beetje moedeloos, want er zijn 
veel meer dingen die spelen waar 
over nagedacht moet worden. Wat is 
voor de nieuwe generatie studenten 
nu belangrijk in het gebouw qua on-
derwijs? Hebben we liever een kleine 
OGO-ruimte voor één groepje, omdat 
je daar rustig kunt werken, of zitten 
we liever in een grotere zaal, zodat 
we makkelijker aan andere groepjes 
iets kunnen vragen? Zeker omdat 
we minder ruimte gaan krijgen in 
het nieuwe gebouw, is het belangrijk 
hierover na te denken. 

Daarom wil ik jou, als betrokken 
W&I-student, vragen om hier over 
mee te denken. Het liefst heb ik een 
soort klankbordgroep, die ik af en 
toe een mailtje kan sturen met wat 
specifiekere vragen. Stuur me een 
mailtje op t.a.delissen@student.tue.
nl of spreek me aan tijdens de bor-
rel. Als je zin hebt om op een dieper 
niveau mee te denken dan kan dat 
ook. Ik wil best met een paar stu-
denten de stukken die ik tot dusver 
heb doornemen, zodat je er net zo-
veel vanaf weet als ik. Het is een erg 
leerzame ervaring om te zien wat er 
komt kijken bij dit soort projecten. 
Bovendien heb ik dan een vervanger 
voor als ik ziek zou worden tijdens 
zo’n gebruikersoverleg. 

Nieuwbouw W&I
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Van 7 februari t/m 22 februari 2008 organiseren wij van Kalmar 
(de studiereiscommissie) een studiereis naar Scandinavië. Hier-

bij zullen we onder andere een bezoek brengen aan Zweden. Daarom 
is het dit keer een Zweedse puzzel die in de Supremum staat.

Om jullie kennis van de Zweedse taal een beetje te testen, zijn de omschrij-
vingen in de puzzel in het Zweeds gegeven. De omschrijvingen zijn met 
behulp van www.interglot.com letterlijk vertaald en dienen dus niet altijd 
even “letterlijk” genomen te worden. Het is de bedoeling deze omschrijvin-
gen op te lossen en in het Nederlands in te vullen in de puzzel. Als alles 
juist is ingevuld, vormen de letters in de vakjes 1 t/m 8 een woord dat te 
maken heeft met Scandinavië. De oplossing kan worden ingestuurd naar:  
zweedsepoezelaars@gewis.nl. Onder de juiste inzendingen zal er een hele 
mooie prijs worden verloot. 

Veel succes ermee!

Zweedse Pøzzel
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 ‘d’, ‘t’, ‘dt’, ... Het gaat nogal 
eens verkeerd in geschreven 

Nederlandse teksten. In dit arti-
keltje worden wat eenvoudige re-
gels waarmee iedereen feilloos 
correcte werkwoordsuitgangen 
kan produceren naar voren ge-
bracht. Voor de gemiddelde W&I-
student moet het toepassen van 
die regels geen probleem zijn.

Persoonsvormen enkelvoud
Bijna alle persoonsvormen enkel-
voud (ik, jij, hij/zij, u) hebben een 
uitgang op ‘d’, ‘t’, of ‘dt’, alle met een 
t-klank. Onmogelijk dus om de uit-
gang te bepalen op het gehoor. Ge-
lukkig is de regel eenvoudig: de laat-
ste letter is altijd een ‘t’, behalve in de 
eerste persoon (‘ik borrel’), de tweede 
persoon als het onderwerp achter de 
persoonsvorm staat (‘borrel jij’) en in 
de gebiedende wijs (‘borrel ze!’). Het 
is handig om het werkwoord ‘borre-
len’ te gebruiken om de uitgang te 
bepalen. Als er een t-klank is wordt 
bij ‘borrelen’ altijd een ‘t’ geschreven. 
Voor werkwoorden die in alle per-
soonsvormen een t-klank hebben, 
zoals ‘worden’, kan met behulp van 
‘borrelen’ worden bepaald of er een 
‘t’ dient te worden aangeplakt. ‘ik 
word’, dus zonder ‘t’ met alleen een 
‘d’, analoog aan ‘ik borrel’. ‘wordt hij’, 
met ‘dt’, naar ‘borrelt hij’. ‘word toch 
eens volwassen!’ zoals ‘borrel ze!’.

Voltooid deelwoorden
Iedereen is wel bekend met het fa-
meuze ‘’t kofschip’ (of ‘’t fokschaap’). 
Dit is een ezelsbruggetje om zwakke 
werkwoorden waarvan de stam op 
één van de medeklinkers uit het 
kofschip eindigt te onthouden. (De 
stam is globaal gezien het werk-
woord zonder ‘en’.) Voltooid deel-
woorden van kofschip-werkwoorden 
eindigen altijd op een ‘t’; de overige 
eindigen op een ‘d’. Als alternatief 
voor ‘’t kofschip’ is het ook mogelijk 
‘xtc-koffieshop’ te gebruiken. Dit al-
ternatief is zelfs nog beter omdat het 

ook de letter ‘x’ bevat, die blijkbaar 
in geen enkel werkwoord voorkwam 
ten tijde van het ontstaan van het 
ezelsbruggetje.

Voorbeelden: ‘wagen’ -> stam ‘waag’ 
-> ‘g’ niet in kofschip -> voltooid 
deelwoord: ‘gewaagd’.
‘typen’ -> stam ‘typ’ -> ‘p’ wel in kof-
schip -> voltooid deelwoord: ‘getypt’.

Allemaal leuk en aardig dat kofschip, 
maar ons advies is: niet gebruiken. 
Veel te omslachtig en fouten met 
zwakke tegenover sterke werkwoor-
den en het bepalen van de stam zijn 
snel gemaakt. Veel handiger is de 
volgende regel: maak een bijvoeglijk 
naamwoord van een voltooid deel-
woord. Neem bijvoorbeeld het vol-
tooid deelwoord van ‘willen’, ‘gewild’. 
Het bijvoeglijk naamwoord dat hier 
bij hoort is ‘gewilde’, als in ‘het ge-
wilde object’. De d-klank komt hierin 
duidelijk naar voren; de ‘d’ is dan 
ook de laatste letter van ‘gewild’.

Let op met het bepalen of een werk-
woordsvorm wel echt een voltooid 
deelwoord is; er is een aantal werk-
woorden dat begint met ‘ge’, zoals 
‘gebeuren’ en tevens een aantal 
werkwoorden waarvan het voltooid 
deelwoord niet begint met ‘ge’, zoals 
‘bedanken’. En voor de volledigheid: 
een voltooid deelwoord eindigt nooit 
op ‘dt’!

Conclusie
Al met al zijn dit eenvoudig te ont-
houden en toe te passen regels. Op 
de meeste basisscholen is dit stof 
voor groep 5 en 6, dus het zal je 
hopelijk niet geheel onbekend voor-
komen. Mocht je nog steeds niet 
doorhebben waarom deze minicur-
sus wordt aangeboden door Dispuut 
“In Vino Veritas”: het betere brallen 
begint bij de correcte beheersing van 
de taal waarin wordt gebrald. De ba-
sisbeginselen van de Nederlandse 
taal zijn hiervoor onontbeerlijk.
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Zoals velen van u zullen we-
ten, bestaat er een wijs 

spreekwoord, luidende “Wijn na 
bier geeft plezier, bier na wijn 
geeft venijn.”. In een eerdere 
editie van dit blad is daar uitvoe-
rig over uitgeweid, nu is het tijd 
voor de beschouwing van de te-
genstelling van deze spreuk.

In de tijd dat men hun ontlasting 
nog op straat achterliet, was het 
water dat de huizen in kwam, niet 
bijzonder schoon. Sterker nog, het 
water zat vol met ziektekiemen en 
bacteriën, waardoor velen ziek wer-
den. In die tijd werd er veel bier ge-
consumeerd, omdat bier schoner 
was dan water. Immers, bier wordt 
verhit tijdens het bereidingsproces 
en dat doodt alle kwade beestjes. 
Zodoende werd het bier populair en 
dronken zelfs kinderen bier. Jong 
geleerd, oud gedaan, zou men heden 
ten dage zeggen.

Bier was dus in elk geval goed. Niet 
voor niets brouwden monniken zelf 
bier ter verruiming van de geest. 
Trappisten- en abdijbieren zijn nog 
steeds populaire speciaalbieren 
en monniken, broeders en andere 
godsdienaars mochten vast geen on-
reine dranken produceren. Daarom 
brouwden ze het heerlijke bier.

Nu waren de omstandigheden in 
de mediterrane landen, met name 
in Frankrijk, ideaal voor de groei 
van de wijnrank. De kunst van het 
wijn produceren werd daar dan ook 
naar hartelust gebezigd en wijn 
werd een gerenommeerde drank. De 

adel dronk wijn terwijl het volk bier 
dronk, dat was immers goedkoper. 

Waarom bier nu beter is dan wijn, 
is op vele manieren uit te leggen. 
Op de Zeeuwse manier volgt dat een 
fles wijn die duurder is dan € 2,70, 
duurdere alcohol bevat dan een krat 
Grolsch. Als dit vergeleken wordt met 
een blik Euroshopperbier, dan moet 
de wijn al goedkoper zijn dan €1,44 
per fles, om goedkopere alcohol te 
hebben, Over het algemeen is bier 
dus goedkoper dan wijn, voor som-
migen is dat een belangrijk, soms 
zelfs doorslaggevend argument.

Een andere bekend spreekwoord is: 
“Als de wijn is in de man, is de wijs-
heid in de kan.”. Over bier wordt niet 
gerept, bier is dus niet minder be-
vorderlijk voor de wijsheid dan wijn. 
Ook zijn er mensen die beweren: “In 
wijn zit de waarheid.”. Persoonlijk 
vind ik dit een puike uitspraak, er 
zijn echter ook mensen die de waar-
heid niet onder ogen durven komen 
en dus bier prefereren boven wijn.

Resumé, over smaak valt niet te twis-
ten. Appels met peren vergelijken is 
een lastige zaak, op de vraag of (en 
waarom) bier beter is dan wijn valt 
geen eenduidig antwoord te geven. 
De BarCommisse zet zich in voor 
bier, maar heeft ook wijn in haar as-
sortiment. U kunt dus zelf een keer 
de proef op de som nemen tijdens 
een van onze borrels.

Een bier is geen bier!

Waarom bier beter is dan wijn
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Zoals misschien nog niet ie-
dereen weet ben ik eindelijk 

aspirant-lid van GELIMBO ge-
worden. Tja, je moet er wat voor 
over hebben om erbij te mogen. 
Samen met mij is ook Daan Ger-
rits aspirant-lid geworden. Na 
een moeizame periode aspirant-
aspirant-lid te zijn geweest is 
het ons dan toch op 27 augustus 
gelukt om aspirant-lid te wor-
den. Het was een hele gezellige 
avond, met veel bier, frikadelle-
tjes en lekkere Limburgse hap-
jes. Het college de dag erna was 
minder gezellig, maar ja. 

Vanaf die tijd heb ik natuurlijk al 
veel meegemaakt als aspirant-lid 
van GELIMBO. Tijdens de FLUP heb 
ik GELIMBO geholpen om de I.V.V 
Quiz te winnen.  Zonder mijn roze 
tandenborstel en mijn Prodent-tand-
pasta hadden we natuurlijk nooit ge-
wonnen. Het was alleen wel jammer 
dat Daan ziek in bed lag tijdens de 
FLUP. Ook toen het dispuut B.O.O.M 
jarig was waren we van de partij. Ik 
was samen met Mattijn cadeautjes 
gaan kopen, waarvan ik hoop dat ze 

er veel plezier aan beleven. De avond 
was niet zo heel lang voor de meeste 
mensen van GELIMBO, alleen Yves 
is de hele avond gebleven. De rest 
had net als ik een na-FLUP-dipje en 
wilde lekker vroeg naar bed. Tijdens 
de I.V.V PopQuiz zal ik samen met 
GELIMBO proberen ook wat vragen 
goed te beantwoorden. Ik weet niet of 
ik veel zal toevoegen aan ons team, 
aangezien mijn popkennis gering is. 
Maar we doen ons best en maken er 
een leuke avond van. 

Ik heb als aspirant-lid al wat taken 
gekregen van GELIMBO. Het stukje 
schrijven voor de Supremum is na-
tuurlijk een grote eer en dit doe ik 
dan ook met veel plezier. Verder mag 
ik de poster gaan maken voor de vol-
gende GELIMBO-activiteit. Het enige 
nadeel is dat ik nog helemaal niet 
weet welke activiteit het wordt. Maar 
goed, daar kom ik wel een keertje 
achter, en dan stort ik mij op de op-
gave een mooie poster te maken. Ik 
hoop dat ik jullie daar allemaal mag 
begroeten, welke activiteit het ook 
wordt. 

Nieuwe Aspiranten!
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In april van dit jaar ben ik be-
gonnen met een afstudeer-

stage bij Vanderlande Industries 
in Veghel. Deze zal tot het einde 
van dit jaar duren. Ik ben vier 
dagen werkzaam in Veghel en 
één dag op de TU. Tijdens deze 
dag bespreek ik de stand van za-
ken met mijn begeleiders op de 
universiteit. In deze editie wil ik 
wat meer vertellen over Vander-
lande, maar natuurlijk ook over 
mijn afstudeeropdracht. In de 
kersteditie zal ik nader ingaan 
op mijn onderzoeksresultaten. 

Profiel Vanderlande Industries
Vanderlande Industries begon in 
1949 als een bedrijf dat zich bezig-
hield met onderhoud en reparatie 
van machines voor de textielindu-
strie. Al snel richtte het bedrijf zich 
meer op systemen als kranen en 
lopende banden. Inmiddels behoort 
Vanderlande Industries tot de top 5 
wereldwijd in haar vakgebied en in 
bagageafhandeling zelfs tot de top 
3. De onderneming is actief in de 
markten voor bagageafhandeling op 
luchthavens, distributiecentra en 
sorteersystemen voor expresse pak-
ketdiensten.

Wiskunde in de praktijk
Ik werk op de afdeling Simulatie. 
Hier worden simulaties, animaties, 
analyses en emulaties voor klan-
ten gemaakt, maar ook voor interne 
ondersteuning. Emuleren is het 
testen van besturingssoftware. In 
deze groep zitten twee wiskundigen, 
waarvan één mijn begeleider is. Ik 
ben dus gelukkig niet de enige wis-
kundige. Dit maakt het makkelijker 
een brug te kunnen slaan tussen de 

theorie en de praktijk. Mijn opdracht 
gaat echter niet specifiek over iets si-
muleren, maar over het analyseren 
van één van de vijf distributiesyste-
men die Vanderlande aanbiedt, het 
zogenaamde Zone Picking System 
(ZPS). Dit is een belangrijk systeem 
voor Vanderlande. Dit blijkt ook uit 
het bestaan van een ZPS A-Team: 
een multidisciplinair team dat zich 
alleen richt op het concept ZPS en 
haar potentiële klanten. Maar wat is 
een ZPS precies? 

Bijzonder orderverzamelconcept
Bij zone picking wordt een order sa-
mengesteld door over een lopende 
band langs verschillende zones te 
gaan, waar operators staan die ie-
der een eigen buffer hebben. Deze 
operators stoppen één (of enkele) 
van de producten van een bepaalde 
order in de doos die voorbijkomt. 
Nadat alle producten van één order 
zijn gepickt, is deze gereed voor ver-
zending naar de klant. Is de buffer 
van een zone vol? Dan gaat de doos 
eerst langs andere zones en probeert 
aan het einde van het proces nog een 
keer de zones te bezoeken die vol wa-
ren. Dit proces gaat door totdat een 
order uiteindelijk gereed is. Het aan-
tal producten dat een operator in de 
doos moet stoppen, kan op verschil-
lende manieren worden aangegeven. 
Via een simpele pakbon, maar ook 
met behulp van een sprekende com-
puter of via een display waarop het 
aantal te picken producten staat 
vermeld.

In het bijgevoegde plaatje kun je een 
stukje ZPS zien met enkele zones 
waar operators staan. Daarnaast 
staan er ook dozen die hun rond-

Vanderlande Industries
De plek voor een leerzame en uitdagende stage!
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gang maken door de verschillende 
zones. Aan het einde van de rond-
gang is een lopende band te zien 
die zorgt voor de recirculatie als een 
doos niet alle zones heeft kunnen 
bezoeken. Dit wordt meestal gecon-
troleerd door een weight check aan 
het einde, die weegt of alle produc-
ten in de doos zitten. 

Goede basis
Mijn afstudeeropdracht is het model-
leren en analyseren van deze syste-
men om ze vervolgens te vergelijken 
met simulaties. Je kunt je wel voor-
stellen dat hoe groter het systeem is, 
hoe meer variabelen een rol spelen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan buffer-
groottes, aantal zones of lengte van 
de lopende banden. Ik ben dan ook 
begonnen met de analyse van een 
systeem met slechts één zone. Dit 
is een minder interessant systeem 
voor Vanderlande, maar het hielp 
mij erg om het probleem te begrijpen 
en te doorgronden. Het is vooral erg 
handig als basis voor het maken van 
meer uitgebreide modellen. Voor dit 
systeem heb ik verschillende model-
len geprobeerd. Het beste model dat 
ik tot nog toe heb gemaakt, maakt 
gebruik van een iteratieve methode 
en geeft zelfs de hele limietverdeling. 
Dit betekent dat ik nu alle interes-
sante prestatiematen kan doorreke-
nen, zoals bezettingsgraad, doorzet, 
gemiddeld aantal dozen in de buf-
fer etc. De relatieve fout van deze 
methode ligt rond de 1-2%, wat erg 
goed is. 

Ik vind het een heel interessant on-
derwerp om te onderzoeken, omdat 
er in de literatuur weinig tot niets 
over te vinden is. Dit betekent dat ik 
een groot deel zelf moet uitzoeken, 
wat erg uitdagend is. Op dit moment 
ben ik aan het proberen het huidige 
‘één-zone-model’ uit te breiden naar 
meerdere zones om het dan weer te 
vergelijken met simulaties. 

Alles went
Vanderlande heeft regelmatig afstu-
deerders en dat merkte ik wel toen ik 
voor het eerst begon. Iedereen vond 
het leuk dat er weer een nieuwe af-
studeerder bij was en was benieuwd 
wat ik ging doen. Na een korte perio-
de van wennen (vooral aan het vroe-
ge opstaan) en namen leren kennen, 
begon ik me een beetje thuis te voe-
len. De koffiedames die ‘s ochtends 
twee kopjes koffie brengen, hebben 
hierin ook wel een handje gehol-
pen. Inmiddels hoor ik gewoon bij 
de groep. Ik kan al vaak meepraten 
over relevante onderwerpen die bin-
nen de organisatie spelen. We zijn 
ook een avond naar de quiz-night in 
de Wildeman geweest en de tourpou-
le zorgde ook voor aparte momenten 
op kantoor. Daarnaast ben ik nu 
vooral bezig met het modelleren en 
valideren van enkele systemen. Dit 
lijkt de goede kant op te gaan, maar 
het is nog te vroeg om wat te laten 
zien. Hiervoor zullen jullie moeten 
wachten tot de volgende editie. Tot 
de volgende keer!
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I am TianJun Yin. I come from 
Nanjing of China, a centu-

ries-old and beautiful city near 
Shanghai. I have been in The 
Netherlands for 5 years already; 
previously I studied Business 
Informatica in Hogeschool Zee-
land (Vlissingen). Before that I 
also studied in Nanjing normal 
university for a year. 

I came to the Netherlands (along 
with an Asian group) with help from 
an agency. At that time I studied 
pre-bachelor in Maastricht, where 
the agency planned a room for us 
named “gust house” which was un-
forgettable to me. After I went to 
Vlissingen I rented a room myself. In 
the last semester I moved to Amster-
dam to finish my last internship. In 
the summer holidays I went back to 
China to visit my family. I have been 
living in Eindhoven for a few weeks 
now, it is a wonderful city, I like it 
here very much.

Based on the experience I gained 
while studying here in the Nether-
lands, I feel that the major difference 
between Chinese and Dutch edu-
cation is that most of the Chinese 
teaching is one-way indoctrination 
where there is less communication 
between the teacher and the stu-
dent and Dutch way of education 
has more interaction. Furthermore 
I experienced more freedom in the 
subjects choices here in the Nether-
lands. And the major character diffe-
rence of Chinese and Dutch is Dutch 

people are more outgoing, most of 
Dutch people are very kind from my 
experience, I really got a lot of help 
from them. 

Another difference between China 
and the Netherlands is the tempera-
ture, where in the Netherlands bet-
ween summer and winter tempera-
tures discrepancy are very small.

About my diet here, I was used to eat 
very varied sorts of food In China. In 
the Netherlands I cook myself every 
single day, I eat the same things as 
the Dutch people; I also try to make 
Chinese food by Dutch products, I 
consider myself as a fine cooker after 
all this years of practice.

I feel like leaving my family in China 
was especially difficult in the begin-
ning. After a period I got used to this, 
it is a great experience by the way. I 
now go back occasionally, because 
the tickets are not that cheap and I 
rarely have for example a full month 
of time for vacation. But I did a lot of 
part-time jobs for life experience also 
for self support, so I could afford the 
ticket for a visit to China.

Now I am doing a pre-master study of 
Business Information Systems. This 
will take me two and a half years. 
The first half year will be my pre-
master. After this I want to do the 
master program. And after that, I am 
not sure whether or not I will stay in 
the Netherlands. This depends on if I 
can get a job in the Netherlands.

Buitenlandse Student
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Infima
Thijs: “Je poept op een blaadje, roert erin met een rietje en dan heb je het 
I.V.V-logo, mooi hè”

Chris met een fles Apfelkorn in zijn handen: “Appelsap++”

Alex: “Eefje is a perfect candidate for Desperate Housewives.”
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De eerste weken van het 
nieuwe collegejaar zijn weer 

voorbij gevlogen en tijdens deze 
weken hebben jullie een aantal 
van onze activiteiten voorbij zien 
komen. 

Intro
Tijdens de faculteitstocht hebben 
we het zeer geslaagde doolhofspel 
weer uit de kast gehaald. Dit spel 
was in eerdere intro’s goed geslaagd 
met als hoogtepunt de vieze sok van 
Remko. Dit jaar werd voor de vari-
atie Gerard’s sok uit de kast gehaald 
of eigenlijk uit de was, want hij rook 
lekker rot. Ook de vla deed het weer 
erg goed, zeker toen er mee werd ge-
gooid.

Spooktocht
De dropping van de flup van dit jaar 
was niet zomaar een dropping, maar 
er zaten een paar B.O.O.M.en en le-
den van dispuut GELIMBO verstopt 
in het bos om de mensen het stuipen 
op het lijf te jagen. Hoewel de meeste 
mensen nogal zat waren en daarom 
nogal nuchter reageerden [dit klinkt 
erg logisch - red.] op onze schrikpo-
gingen, hebben wij ons rot gelachen. 
Want in het donker, samen met Ivo, 
in een B.O.O.M. klimmen om een 
kabelbaan op te hangen met alleen 
een klein zaklampje is een aanrader 
voor een hoge humorwaarde. Zeker 
wanneer Ivo cantusliedjes gaat zin-
gen vanuit de B.O.O.M..

Verder waren de reacties van groep-
jes op ons leuk. Mark [van Helvoort 
- red.] bijvoorbeeld dacht dat ik, bij 
het kampvuur, Lydia was omdat ik 
een ring aan had. En bleek Côte een 
dubbelganger te hebben rondlopen. 
Wij vonden de tocht geslaagd, zeker 
nadat we reacties van mensen na-
derhand gehoord hebben.

Dies
29 september was het groots feest, 
want toen zijn wij 2 jaar geworden. 
Dit moest natuurlijk goed gevierd 
worden. En hoe kan dit nu beter dan 
met een barbecue bij dé Stunt. Er 
was bier en genoeg te eten en veel 
gezellige mensen dus dit was een 
succes. Wij zijn tot in de late uur-
tjes gebleven en het college van de 

volgende ochtend was het 
moeilijk om helder aanwe-
zig te zijn.

Buitenplezier Op Onze Manier
d
is

p
u
u
t

R
o
el C

o
set (B

.O
.O

.M
.)



�0

 ¡Hola GEWIStas! ¿Qué tal? Na 
vier weken vooral Spaans is 

Nederlands weer even wennen. 
Vanaf september tot en met de-
cember ben ik voor mijn stage 
in Valencia. De stad van de zon, 
feest, paëlla, sangría en uitwis-
selingsstudenten. 
 
Stage
De stage doe ik bij de faculteit statis-
tiek van de Universidad Politecnica 
de Valencia. Het bestaat uit een li-
teratuurstudie van methoden die 
gebruikt worden in de multivariate 
statistiek en een toepassing van die 
methoden in medisch onderzoek. 
Dit onderzoek heeft als doel om een 
systeem te ontwikkelen dat, wan-
neer iemand met rugklachten bij 
de huisarts komt, automatisch een 
diagnose stelt aan de hand van de 
manier waarop de patiënt zijn rug-
spieren gebruikt. Om dit systeem op 
te zetten zijn 89 mensen onderwor-
pen aan een meting van spieractivi-
teit van hun rugspieren tijdens het 
doen van vijf buigingen. De helft van 
deze groep heeft geen rugklachten 
en dient ter controle, de anderen 

hebben wel last van hun rug en zijn 
door specialisten gediagnosticeerd 
op 9 verschillende aandoeningen. De 
metingen zijn gedaan op 10 punten 
op de rug gedurende 55 seconden 25 
keer per seconde. In totaal levert dit 
per proefpersoon dus 13750 waar-
den op. De wiskundig statistische 
uitdaging ligt erin dit op een verant-
woorde manier te reduceren tot een 
duidelijke diagnose die maar 10 ver-
schillende waarden kan aannemen. 
 
Fiesta
Toen ik op maandag 27 augustus 
aankwam, werd ik meteen gron-
dig door mijn huisgenoten voorge-
licht over locatie en tijdstip van de 
leuke feesten. Om te beginnen de 
woensdag erop met de Tomatina 
van Buñol, het bekende tomaten-
festijn. Buñol is een dorp in de om-
geving van Valencia en zoals bij al 
die dorpsfeesten beginnen de locals 
de avond ervoor met paëlla’s op het 
dorpsplein. Vervolgens drinken ze 
de hele nacht door en beginnen ze 
dus al ladderzat aan het echte feest. 
Naar dat ‘echte’ feest komen duizen-
den mensen van over de hele wereld, 
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allen in badkleding inclusief zwem-
brilletje opeengepakt in de smalle 
straatjes van het centrum. Vanaf 10 
uur ’s ochtends rijden er vrachtwa-
gens door die straatjes waarvanaf 
met een grote grijns en triomfante-
lijk geschreeuw in totaal 130 ton to-
maten naar beneden wordt gegooid. 
Dit tomatengevecht zet zich voort tot 
een uur of 1.
 
Wat feesten betreft heb ik mijn aan-
komst wel redelijk goed getimed. 
September is namelijk de finale-
maand van alle zomerfeesten die 
in de omgeving gehouden worden. 
Elk weekend is er wel een dorp dat 
zijn feest houdt. Ze zijn te vergelij-
ken met carnaval, maar dan bui-
ten op straat bij een temperatuur 
van 25 graden en maar één nacht. 
Van alle studentensteden in Europa 
is Valencia een van de meest popu-
laire bestemmingen voor studenten 
die gebruik maken van de Erasmus-
beurs, die de EU heeft vrijgemaakt 
voor uitwisselingen. Op het moment 
studeren er ongeveer 4000 uitwis-
selingsstudenten in Valencia op een 
totaal van 80.000 studenten. Het 
studentenleven speelt zich redelijk 
geconcentreerd af in de studenten-
wijk. De wijk bevat 3 campussen van 
de twee universiteiten van Valencia 
en het gros van de studenten woont 
er. Ook is er een Valenciaanse versie 
van Stratumseind en zijn er natuur-
lijk de karakteristieke tapasbarretjes.  

Spanjaarden eten ’s middags tus-
sen 2 en 3 hun warme maaltijd en 
eten ’s avonds licht, om voldoende 
ruimte over te houden voor tapas. 
Mijn favoriete bar heet La Bodega, 
waar veel buitenlandse studenten 
afspreken voordat ze uitgaan. Het 
is een kleine kroeg die volstaat met 
tafeltjes die de hele avond bezet zijn. 
Op drukke dagen als maandag, don-
derdag, vrijdag en zaterdag wordt de 
ruimte tussen de tafeltjes volledig 
opgevuld door groepjes die staand 
hun tapas eten.
 

Behalve om de sfeer staat La Bodega 
ook bekend om haar uitgebreide as-
sortiment aan Spaanse wijn. Langs 
de gehele lengte van het lokaal is 
een kast opgesteld, waarop het hele 
assortiment is uitgestald. Natuur-
lijk bestaat hun verzameling voor 
een aanzienlijk deel uit wijn uit de 
Rioja, maar daarnaast is er ook een 
schap lokale wijnen en ook de mous-
serende rosé van Lancers is gesigna-
leerd. Dit alles tegen een redelijke 
prijs. Het prijsverschil zit hem zowel 
in de lage Spaanse accijnzen als in 
de mentaliteit. Wijn is een primaire 
levensbehoefte en mag dus niet te 
duur zijn.
 
Na het verlaten van de bar is het ge-
bruikelijk een bvo’tje mee te nemen 
in de vorm van een 1-literfles van het 
hier alom vertegenwoordigde Amstel, 
dit op te drinken tijdens een “botel-
lón” op een van de pleintjes en ver-
volgens de nacht voort te zetten in 
een van de vele kroegen. Deze blij-
ven door de week tot 4 uur en in het 
weekend tot 6 uur ’s ochtends open.  
 
Je zou dus kunnen stellen dat 
ik het hier aardig naar mijn zin 
heb. Meer verhalen en foto’s zal 
ik plaatsen op de site www.tra-
velmessage.nl/evert_in_valencia. 
Hier zit wel een beetje vertraging in 
als gevolg van de door mij feilloos 
overgenomen mañanamentaliteit. 
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Op 1 januari 2006 ben ik aan-
gesteld als de nieuwe hoog-

leraar van de expertisegroep 
Software Engineering and Tech-
nology (voorheen Software Con-
struction). Met mijn benoeming 
is de focus qua onderzoek van 
de expertisegroep behoorlijk 
veranderd. Maar voordat ik ver-
der in ga op het onderzoek en 
onderwijs van SET, wil ik mijzelf 
kort voorstellen. 

Ik heb in Nijmegen gestudeerd en 
ben daar ook gepromoveerd. Daarna 
heb ik vijf jaar aan de Universiteit 
van Amsterdam gewerkt. In aanslui-
ting daarop ben ik als onderzoeker 
bij het Centrum voor Wiskunde en 
Informatica (CWI) gaan werken tot 
2006. Ik heb wel een aantal uitstap-
jes gemaakt: naar de Vrije Universi-
teit, de Hogeschool van Amsterdam 
en INRIA in Frankrijk. Ik heb de 
afgelopen tien jaar gewerkt op het 
gebied van generieke taaltechnolo-
gie en was verantwoordelijk voor het 
ontwerp en de ontwikkeling van de 
ASF+SDF Meta-Environment (www.
asfsdf.org). Ik heb niet alleen aan de 
tooling gewerkt, maar ook bijdragen 
geleverd aan diverse toepassingen op 
het gebied van domein-specificieke 
talen en reverse engineering.

Het onderzoek van Software Con-
struction richtte zich primair op het 
ontwikkelen van taxonomieën van 
algoritmen voor string- en tree par-
sing, bijbehorende toolkits en too-
ling voor programmaverificatie. Het 
onderzoek van Software Engineering 
and Technology richt zich nu op de 
ontwikkeling van methoden en on-
dersteunende tooling voor het ont-
wikkelen en onderhouden van be-
trouwbare software. De nadruk van 
het onderzoek binnen SET ligt op het 
ontwikkelen van theorie, methoden 
en tools om de consistentie tussen 
modellen en code te garanderen. 

SET heeft de volgende drie onder-
zoeksthema’s.

Verified software engineering:
integratie van specificatie- en 
programmeertaal
consistente en incrementele 
ontwikkeling van specificaties 
en code
design by contract
geïntegreerde ontwikkelomge-
ving voor verified software engi-
neering (VIDE)

Generieke taaltechnologie:
analyse en transformatie van 
code
reconstructie van modellen van-
uit code 

Model-driven software engineering:
generatie van code vanuit mo-
dellen
analyse en transformatie van 
modellen en code

Het onderzoek rond verified soft-
ware engineering (VIDE) kan ge-
zien worden als een voortzetting 
van het onderzoek rond “Cocktail”. 
“Cocktail” is een omgeving voor de 
ontwikkeling van programma’s en 
bijbehorende correctheidsbewijzen. 
Het uitgangspunt van “Cocktail” was 
een eenvoudige imperatieve taal, ter-
wijl het uitgangspunt van VIDE een 
ontwikkelomgeving voor een object-
georiënteerde taal met bewijsregels 
is. De objectgeoriënteerde taal is een 
speciaal voor dit doel ontwikkelde 
taal. De ontwikkelomgeving zelf zal 
zoveel mogelijk opgebouwd worden 
uit bestaande componenten en zal 
de ontwikkeling van realistische pro-
gramma’s moeten ondersteunen. 

Het onderzoek op het gebied van ge-
nerieke taaltechnologie komt voort 
uit mijn CWI-verleden. De nadruk 
ligt niet langer op de ontwikkeling 
van tooling, maar op de toepassing 
van de tooling (ASF+SDF) op source 
code. Dit gebeurt in nauwe samen-
werking met LaQuSo. Er is op dit 
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moment een grote vraag naar flexi-
bele systemen om de complexiteit 
van source code in beeld te brengen. 
Hierbij wordt ook gekeken naar af-
hankelijkheden tussen procedures, 
modules en dergelijke. In diverse 
LaQuSo-projecten wordt onze tech-
nologie gecombineerd met de visua-
lisatietechnologie van de groep van 
Jack van Wijk. Naast deze activiteit 
wordt er gewerkt aan de extractie 
van modellen uit source code. Mo-
menteel richt het onderzoek zich op 
statische analyse, maar in de toe-
komst willen we ook dynamische 
aspecten meenemen, om zo tot volle-
dige gedragsmodellen te komen. Op 
de lange termijn is het de bedoeling 
om de geëxtraheerde modellen te 
gebruiken in combinatie met model 
check-technieken. Het belangrijkste 
probleem momenteel is de omvang 
van de geëxtraheerde modellen.

Het onderzoek op het gebied van 
model-driven software engineering 
is momenteel het omvangrijkst. Er 
werken een viertal promovendi aan 
dit onderwerp, verdeeld over diverse 
projecten. Deze projecten worden uit-
gevoerd in samenwerking met indu-
striële partners en de onderwerpen 
waaraan gewerkt wordt zijn gericht 
op modeltransformaties en software-
generatie.  Twee van de onderzoeks-
projecten richten zich op het ontwik-
kelen van modellen en het vertalen 
van deze modellen naar zowel execu-
teerbare code als code waarmee de 
performance bepaald kan worden, 
maar wel voor totaal verschillende 
applicatiedomeinen. Het uitgangs-
punt bij de te ontwikkelen model-
len is een striktere scheiding tus-
sen toestandsafhankelijk gedrag en 
toestandsonafhankelijk gedrag in de 
modellen. De toestandsafhankelijke 
gedragsmodellen zouden dan als uit-
gangspunt kunnen dienen voor ver-
dere analyse waardoor de tijd om te 
testen reduceert.

Een derde onderzoeksproject richt 
zich op de ontwikkeling van high-
fidelity software generatoren. Hier-
bij wordt gekeken op wat voor wijze 
software generatoren op basis van 
templates verbeterd kunnen worden 
met betrekking tot de kwaliteit van 
de gegenereerde source code.

SET is qua onderzoek duidelijk be-
zig met een inhaalslag, maar ver-
vult daarbij ook nog een belangrijke 
taak in het onderwijs op het gebied 
van programmeren en software en-
gineering. Met de invoering van het 
nieuwe curriculum vindt ook een 
vernieuwingsslag met betrekking tot 
het programmeeronderwijs plaats. 
Een belangrijke observatie met be-
trekking tot het leren programmeren 
is dat er steeds meer software ont-
wikkeld wordt vanuit bestaande code 
(legacy code, bibliotheken, etc.). Het 
programmeeronderwijs richt zich 
traditioneel op de ontwikkeling van 
nieuwbouwsoftware. Bij het opzet-
ten van het nieuwe programmeeron-
derwijs is het uitgangspunt niet pri-
mair nieuwbouw, maar voortbouwen 
op bestaande code. Deze aanpak 
komt van Bertrand Meyer en wordt 
ook wel de “outside-in”-methode ge-
noemd. Het zal waarschijnlijk nog 
zeker een jaar duren voordat deze 
methode volledig in het program-
meeronderwijs is ingepast, maar er 
is een eerste succesvolle stap gezet.

Prof. dr. M.G.J. van den Brand
Software Engineering & Technology
Wetenschappelijk directeur LaQuSo
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Rond half tien kom ik het au-
ditorium binnenwandelen. 

Een vreemde gewaarwording, 
aangezien ik dat de laatste tijd 
niet meer zo vaak gedaan heb en 
al helemaal niet zo vroeg. Maar 
gelukkig is er koffie en ook enige 
vorm van ontbijt ontbreekt niet 
(cake en koekjes). De oplettende 
lezer merkt aan mijn schrijfstijl 
al op dat de bezoekers zich nog 
niet echt in symposium-modus 
bevinden. De voorbeschouwing 
bestond dan ook voornamelijk 
uit een nabeschouwing van de 
activiteit van de vorige avond: 
de door de EJC georganiseerde 
bingoavond. Maar rond 10 uur 
wordt de stemming dan toch wat 
serieuzer, we gaan vandaag een 
beetje extra kennis tot ons ne-
men op het gebied van artificial 
intelligence. 

Prof. dr. Eric Postma mag de aftrap 
nemen. Hij is hoogleraar Informa-
tica/Artificiële intelligentie aan de 
Universiteit van Maastricht. Het 
programmaboekje belooft dat hij een 
lezing zal gaan geven over patroon-
herkenning en de rol van AI hierin. 
Daarom ben ik ook lichtelijk ver-

baasd Kuifje op zijn eerste slide te 
zien staan. Kuifje in “De zaak zon-
nebloem”. Het zal snel duidelijk wor-
den waarom. De volgende slide toont 
namelijk de Zonnebloemen van Van 
Gogh. Er is een tijdje geleden dis-
cussie geweest over of het schilderij 
dat een Japanse verzekeringsmaat-
schappij had gekocht, een van de 
Zonnebloemen van Van Gogh (er zijn 
er drie), een echte Van Gogh was. 
Experts hebben na veel onderzoek 
geconcludeerd dat het een echte Van 
Gogh is, maar de argumenten die ze 
hier voor aandragen vallen of staan 
bij de perceptie van de experts. Dit 
betekent niet zozeer dat de argu-
menten zwak zijn, maar slechts dat 
het overbrengen van deze argumen-
ten aan niet-kunstkenners bemoei-
lijkt wordt. Het zou makkelijker en 
voor de niet-expert ook geloofwaar-
diger zijn wanneer deze argumenten 
gequantificeerd zouden kunnen wor-
den. En wie kan er nu beter quanti-
ficeren dan een computer? Voor de 
schilderijen van Van Gogh is dus een 
programma gemaakt dat op basis 
van bepaalde kenmerken kan beoor-
delen hoe groot de kans is dat een 
schilderij een echte Van Gogh is.  

GEWIS Symposium: AI
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Na een korte pauze neemt Prof. dr. 
Emile Aarts het stokje over. Hij mag 
op dit symposium natuurlijk niet 
ontbreken, aangezien hij het con-
cept Ambient Intelligence lanceerde 
in 1998. Een concept dat een flink 
raakvlak heeft met Artificial Intel-
ligence, zoals ook blijkt uit zijn in-
leiding. Hij begint zijn verhaal met 
een aantal ‘spelletjes’ die wel eens 
gespeeld worden in de cognitiewe-
tenschap. Zo is er bijvoorbeeld de 
Turing Test, waarbij een mens via 
een computer met zowel een mens 
als een computer communiceert en 
moet proberen te achterhalen wie 
van de twee de computer is. Volgens 
de onder de informatici onder ons 
wel bekende Alan Turing was een 
computer die de Turing Test kon 
doorstaan er een die echte mense-
lijke intelligentie bezat. Is dat vol-
doende, dat een computer een mens 
voor de gek kan houden? Dat is nog 
steeds geen bewijs dat de computer 
ook daadwerkelijk begrijpt wat je te-
gen hem zegt. Daarvoor is dan weer 
het gedachtenspelletje genaamd het 
Chinese kamer experiment bedacht. 
En dat allemaal terwijl nog niet zo 
lang geleden (aan het eind van de 
negentiende eeuw) een telmachine al 
als intelligent werd beschouwd. En 
ze hadden daar natuurlijk ook wel 
enigszins gelijk in, want op cognitief 
gebied is een computer in vele op-
zichten toch minstens zo intelligent 
als een mens. Op sociaal gebied loopt 
hij echter nog wat achter. En laat nu 
juist dát, het creëren van sociale in-
telligentie, het doel van Ambient In-
telligence zijn. Door middel van ubi-
quitous computing – het integreren 
van systemen in de omgeving waar 
ze gebruikt worden – en een zoge-
naamd Internet of Things zullen de 
werelden van Ambient Intelligence 
en human intelligence steeds meer 
gaan convergeren. Vervolgens noemt 
Aarts wat voorbeelden van applica-
ties van Ambient Intelligence. 
Voornamelijk handige dingen, maar 
bijvoorbeeld ook kleding die infor-
matie geeft over de toestand van je 
lichaam. Zodat je tijdens een work-

out rekening kan houden met wat je 
lichaam aan kan en ook zodat hulp-
diensten tijdig kunnen worden inge-
schakeld wanneer er iets mis gaat, 
bijvoorbeeld met je hart. Als slot van 
zijn lezing kon natuurlijk een kleine 
discussie over de ethische kant van 
zo’n Internet of Things niet ontbre-
ken. Gelukkig was het na de lezing 
van Emile Aarts dan ook tijd voor de 
lunch, waar de discussie nog even 
door kon gaan onder het genot van 
broodjes in creatieve vormen en met 
nog creatievere namen. 

Na de lunch werden we verrast met 
een lezing over games. Dr. ir. Pieter 
Spronck, ook werkzaam aan de Uni-
versiteit van Maastricht, vertelt over 
zijn onderzoek naar “Adaptive Game 
AI”. Hij neemt ons mee naar de we-
reld van Oblivion, een spel waarin de 
wezens net echt zijn, maar toch niet 
helemaal. Wanneer hij namelijk een 
café binnenloopt (in het spel) en de 
hele tent opblaast (letterlijk), blijft 
de barman lekker rustig achter de 
bar staan. “Nou, die is wel erg blij 
met zijn inmiddels enige overgeble-
ven klant”, dacht ik. Totdat meneer 
de klant naar zich naar de bar be-
geeft en een pen oppakt. De barman 
begint nu ontzettend te flippen en 
maakt de klant voor een dief uit. 
Wanneer de klant nu naar buiten 
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loopt wordt hij door een leger van 
stadswachten neergeschoten. En te-
recht natuurlijk, want wie haalt het 
nu in z’n hoofd om een pen te stelen! 
De toon van de lezing is gezet. Ik kijk 
eens om me heen en constateer dat 
niemand last heeft van de middag-
dip die ik bij verschillende colleges 
voorbij zag komen. Waar het om gaat 
is dat de graphics van spellen steeds 
meer realisme scheppen, terwijl de 
intelligentie van de entiteiten die in 
het spel rondzwerven achterblijft. 
Spronck oppert het idee om voor de 
AI in een spel een zelfde soort oplos-
sing te bedenken als voor de grap-
hics, een AI-kaart. Het idee is over-
wogen, maar het lijkt niet haalbaar 
omdat veel aspecten van de AI spe-
cifiek zijn voor een bepaald spel. Het 
zou dus veel te veel zijn om op een 
kaart te stoppen. Een andere optie 
is machine learning. Dit kan zowel 
online als offline worden toegepast. 
Er wordt een knowledge base aan-
gelegd voor de entiteiten in een spel 
waarin de regels een gewicht krijgen. 
Door middel van reïnforcement lear-
ning (goed gedrag bevorderen: “als je 
lief bent krijg je een koekje”) worden 
deze gewichten geüpdate. Hierdoor 
leren de entiteiten in een spel hoe 
ze zich moeten gedragen, maar voor-
namelijk wat de beste strategie is in 
een gevecht, want dat is toch waar 

de meeste spellen om draaien (don’t 
correct me if I’m wrong, ik heb ook 
recht op een mijn eigen stukje ver-
draaid wereldbeeld). Dan komen we 
bij een volgende probleem. En om-
dat een probleem geen probleem is 
voordat er een interessant klinkende 
term voor verzonnen is zal ik die 
eerst maar noemen: incongruïteit. 
Zo, dat is er uit. Maar wat is het? Het 
is het verschil tussen hoe moeilijk 
het spel is en hoe vaardig de speler 
er in is. Een positieve incongruïteit 
veroorzaakt frustratie, een negatieve 
incongruïteit veroorzaakt verveling. 
Dus wanneer de tegenstanders als 
het ware meegroeien in het spel met 
de speler, dan is de speler tevreden. 
Maar ook hier zit weer een addertje 
onder het gras: wat als je je vijf jaar 
oude buurjongetje, die net het spel 
heeft gekocht wat jij al maanden aan 
het spelen bent, moeiteloos alle te-
genstanders ziet verslaan waar jij 
het zo moeilijk mee hebt? En boven-
dien is het niet goed voor de arbeids-
markt als er een spel dat nooit gaat 
vervelen op de markt gebracht zou 
worden.  
 
De drempel ligt inmiddels hoog voor 
ir Lex Borger, de tweede spreker na 
de lunch. Maar ook deze spreker 
weet weer een nieuwe kant van AI te 
belichten. Borger is namelijk princi-
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pal consultant information security 
bij LogicaCMG, en heeft elektrotech-
niek gestudeerd aan de TU/e. Hij 
behandelt in zijn lezing voornamelijk 
authenticatie op basis van biometri-
sche kenmerken. Dat heeft niet zo 
heel veel met AI te maken, maar er is 
wel een raakvlak. Het gaat dan on-
der andere om de false acceptance 
rate versus de false rejection rate. 
De biometrische kenmerken van een 
persoon zijn nu eenmaal niet elke 
dag hetzelfde, maar we hebben het 
hier wel over security en tegelijker-
tijd ook over mensen met gevoelens. 
Hoeveel variatie mag je accepteren 
zodat de veiligheid nog steeds enigs-
zins gewaarborgd is en mensen zich 
niet onnodig hoeven te schamen, of 
irriteren, etc? Verder komt ook hier 
het Internet of Things weer in beeld; 
paspoorten met RFID chips passe-
ren de revue. Borger sluit af met een 
filmpje over het automatisch iden-
tificeren van voetbalvandalen via 
videobeelden. Dit systeem wordt in 
de praktijk al gebruikt, maar voet-
balvandalen die, ofwel omdat ze in-
telligent genoeg zijn ofwel omdat ze 
gewoon graag voor lul staan, hun 
gezicht verbergen achter een muts 
en een sjaal worden helaas niet her-
kend. 

Drs. Steven de Jong (PhD student  
in Maastricht) mag de middag af-
sluiten. In tegenstelling tot Aarts, 
die sprak over de integratie van Ar-
tificial Intelligence en Human Intelli-
gence, legt De Jong de nadruk op AI 
vérsus Human Intelligence. Hij heeft 
het in zijn lezing ook over spelletjes. 
Niet over de grafische hoogstandjes 
waar Spronck het over had, maar 
over resource management games 
zoals de ultimatum game. Je speelt 
dit spel met zijn tweeën. Samen krijg 
je 200 euro. Eén van de twee mag 
eenmaal een voorstel doen over hoe 
hij het geld wil verdelen, de ander 
mag daarna kiezen of hij hiermee 
akkoord gaat. Als hij akkoord gaat 
dan wordt het geld op deze manier 
verdeeld tussen de twee personen, 
maar als hij niet akkoord gaat, dan 

krijgt geen van beiden iets. In dit 
spel is het nuttig om niet puur ra-
tioneel te denken, het gaat om de 
bargaining power van John Nash (zie 
ook het boek en de film ‘A beautiful 
mind’, zeker de moeite waard). Wan-
neer iemand bijvoorbeeld de verde-
ling: 190 euro voor mij en 10 euro 
voor jou aanbiedt, dan zou je als je 
er rationeel over nadenkt dat bod 
beter kunnen aannemen dan afwij-
zen. Afwijzen betekent immers dat jij 
die 10 euro ook niet krijgt. Mensen 
(apen overigens ook) hebben echter 
last van ‘inequity aversion’. We voe-
len ons meer beloond wanneer we 
een dergelijk bod afwijzen, omdat 
we de ander willen straffen voor de 
ongelijkheid die hij gecreëerd heeft. 
De zaken liggen anders wanneer we 
verteld worden dat de ander het fi-
nancieel niet zo goed heeft. We ac-
cepteren dan aanbiedingen als een 
verdeling van 190-10 wel. Als degene 
die het financieel beter heeft het bod 
mag doen, zal die ook eerder voor 
zo’n extreme verdeling kiezen en de 
ander meer dan de helft van het be-
drag geven. Uiteraard heeft er weer 
iemand heel veel moeite gedaan om 
een vergelijking op te stellen waar-
mee je kan benaderen welk bod 
waarschijnlijk geaccepteerd wordt 
in welke situatie, de homo equalis 
vergelijking. Hiermee zijn we alweer 
een stapje verder in het trainen van 
de computer in dit soort spellen, een 
stapje verder in het rationaliseren 
van het irrationele gedrag dat onze 
samenleving bij elkaar houdt.

Tijdens de borrel kon de discussie 
losbarsten. Een interessante discus-
sie. Maar zoals dat altijd gaat met 
discussies en bier, mondde ook deze 
discussie uiteindelijk uit in een sci-
ence fiction scenario van het niveau 
‘Not another science fiction movie’. 
Toen dit hoogtepunt bereikt was 
begaven wij ons terug naar de bor-
rel bij GEWIS om ons met stevigere 
synaptische verbindingen weer in 
het normale donderdavondritueel te 
storten. 
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Na vele uren, zeg maar we-
ken, voorbereiding was het 

dan eindelijk zover. 8 juni liep 
menig GEWIS’er zenuwachtig 
door de GEWIS-ruimte, wetende 
dat het de vrijdag is van het zeil-
weekend. De eerste volgepakte 
tassen waren zichtbaar bij de 
kapstok, de geheugens werden 
nog even opgefrist met verhalen 
over eerdere zeilweekenden en 
het onvermijdelijke werd duide-
lijk: we gaan zeilen!!!

Zoals ieder jaar wordt er door GE-
ZWEM een zeilweekend georgani-
seerd en deze keer is de keuze van 
de locatie gevallen op Veere. Voordat 
we daar waren, werden nog de nodi-
ge pi(t)sstoppen gemaakt bij een car-
poolparkeerplaats, “daar waar meer 
ramen kapot geslagen worden dan 
dat er Nepalezen in een bus kun-
nen”, werden blikken behendig van-
uit de auto in de daarvoor bestemde 
‘blikkenvangers’ gesmeten en wer-
den de eerste nota’s gemaakt voor 
dit verslag. Waar deze gebleven zijn 
is onbekend, maar de verwachting is 
er dat deze hardhandig en als zijnde 
een prop richting de prullenbak zijn 
gesmeten.

Rond 4 uur was de bestemming be-
reikt en konden we beginnen aan de 

voorbereidingen. Althans, dat had 
gekund mits de eigenaar er zou zijn. 
Nadat er het nodige spannende ge-
beurd was op het terrein, voor de 
GEWIS’ers onder ons een bekend 
verhaal, konden de boodschappen 
gehaald worden. Intussen was de 
eigenaar gearriveerd en deze liet de 
overgebleven commissieleden de 
boot genaamd MS Tanja zien. Tij-
dens deze rondleiding werden ons 
de handgeschreven woonbootregels 
voorgeschoteld en deze werden dan 
ook nog even extra benadrukt door 
de eigenaar. Ik zie jullie denken: 
Handgeschreven? Ja, het was hand-
geschreven en het vooroordeel over 
Zeeuwen als zijnde billige mensen 
werd nog even verstrekt door dit ver-
schijnsel. 

Toen het bier uiteindelijk gehaald 
was, kon het weekend pas echt be-
ginnen. Het ontvangstcomité had 
een plaatsje bemachtigd op de ban-
ken en onder het genot van een 
goudgele rakker zagen zij de eerste 
GEWIS’ers op het terrein verschij-
nen. Voordat de tassen gedropt wer-
den in de slaapzalen, voegde deze 
GEWIS’ers zich, zoals verwacht, bij 
het comité en gingen samen lekker 
het aanwezige gerstenat verorberen. 
Rond 8 uur was zo’n beetje ieder-
een gearriveerd en werden de eerste 

sterke verhalen alweer 
verkondigd. Nadat de 
temperatuur tot een 
beduidend laag ni-
veau gezakt was, werd 
het feest binnen voort-
gezet. Na verschil-
lende soorten spellen, 
het rammen op een 
piano, het benutten 
van de vochtigheden 
(twee extra kratten 
werden noodgedwon-
gen verstrekt door de 
eigenaar van het ter-
rein), het verspreiden 
van luidkeelse gelui-
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den, wat ook door menig persoon 
bestempeld wordt als zingen, gingen 
de laatsten rond 5 uur naar bed om 
zich op te maken voor het zeilen van 
de volgende dag.

Niets aantrekkend van de weers-
voorspellingen (regen-, onweers- en 
hagelbuien) werden de eerste ge-
luiden alweer rond 9 uur gemaakt. 
Na het o-zo-gezonde ontbijt waar ei, 
spek, ui, paprika en champignon 

deel van uitmaakten, werden de eer-
ste voorbereidingen alweer getrof-
fen voor de erbarmelijke tocht die 
op het programma stond. Gelukkig 
viel het weer mee en was de manier 
waarop de mensen terugkeerden 
naar de kust  anders dan dat dat 
vorig jaar was. Waar toen de onder-
broeken nog uitgewrongen dienden 
te worden, was het nu meer dan 
voldoende even je regenkleding uit 
te doen. Er waren zelfs mensen die 
het geweldige idee hadden om in een 
zwembroek de zeiltocht te trotseren. 
Omdat de regen uitbleef en het water 
zo goed als niet geschept werd, bleek 
dit een juiste strategie te zijn. Na een 
kleine 4 uur met de nodige drank-
supplementen op het water gezeten 
te hebben, werd het tijd om te begin-
nen met de voorbereidingen voor het 
avondeten. Tenminste, dat was de 
gedachte van de meeste mensen op 
de kade. Er waren twee GEWIS’ers 
die het nodig vonden om in het wa-
ter te gaan springen om vervolgens 

een kleine 200 meter te zwemmen 
naar een boei, om vervolgens tegen 
de stroom in weer 200 (je verwacht 
het niet) meter terug te moeten 
zwemmen. Eén van deze twee, voor 
sommige held en voor sommige niet, 
had daarbij nog het nodige letsel op-
gelopen in de vorm van een snee op 
zijn voet. Dit probleempje werd snel 
opgelost en het avondeten kon be-
ginnen.

De keuze was deze keer gevallen op 
het maken van overheerlijke maca-
roni. Friet was niet zo’n slim idee, 
vonden we, aangezien de vorige dag 
de friet te klef was en door sommi-
gen als ranzig gedefinieerd werd. Dit 
was het geval voor een groep van zes 
personen, laat staan voor de groep 
GEWIS’ers die aanwezig was. Deze 
macaroni werd bedolven met over-
heerlijke groenten en vlees en alle 
andere ingrediënten die nodig zijn 
om macaroni te maken tot maca-
roni. Dat de macaroni overheerlijk 
was, bestempelde nog even hoe goed 
de keuze was om deze macaroni te 
maken. Een kleine 4 kilo aan ma-
caroni slierten, 3 kilo gehakt en het 
nodige groen maakte het avondeten 
tot een succes.

De avond vorderde en voor deze keer 
was de inschatting van de hoeveel-
heid bier tot op het krat precies. 
Dit had meerdere oorzaken, zoals 
de consumptie van andere drankjes 
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dan bier en de avond van tevoren in 
de gelederen. Er werd wel een nieuw 
(drank)spelletje verzonnen op deze 
avond en er werd een heus concert 
gegeven door middel van niet gebrui-
kelijke instrumenten. Met Wouter 
als dirigent en een banaan als zijnde 
zijn aanwijsstok, werd het stelletje 
ongeregeld onder controle gehouden 
en er werd een weergaloos concert 
neergezet dat maar liefst een lengte 
had van twee nummers. Instrumen-
ten waar je aan moet denken is het 
ritselen met een zak chips, het slaan 
van een glas op de tafel en het ritse-
len van een bierflesje langs andere 
flesjes in het krat. Nadat dit geweldi-
ge festijn plaatsgevonden had, droop 
de een na de andere terug het bed 
in.

Rond 9 uur begonnen de vissen weer 
te kraaien en de eerste GEWIS’ers 
waren dan ook alweer bezig om het 
altijd zo gezonde ontbijt klaar te ma-
ken. Er werd even wat rondgevraagd 
over de plannen van de dag en het 
werd al snel duidelijk dat de meesten 
nog wel even een rondje wilde zeilen.  
Dit werd dan ook gedaan door de 
meesten van ons. Ook op de zondag 
hadden we geen last van de voor-
spelde buien, onweer dan wel regen/
hagel. Nadat iedereen teruggekeerd 
was op de kade, werden de laatste 

sterke verhalen nog opgehangen. 
Boot MS Tanja werd nog even opge-
ruimd door de aanwezige GEWIS’ers 
en daarover is de commissie dan ook 
zeer over te spreken. Beetje bij beetje 
werden de spullen gepakt en vertrok 
menig GEWIS’er huiswaarts. Aan de 
reacties van menigeen bleek dat het 
weekend zich, zoals verwacht, tot een 
bijzonder succes ontwikkeld had. 
Door deze reacties voelen wij ons 
als commissie weer noodgedwongen 
om voor het komende jaar weer een 
zeilweekend neer te zetten waar zelfs 
christenen U tegen zeggen. De uitda-
ging voor ons als commissie is dan 
ook groot om weer zo’n weergaloos 
succes als dit jaar te behalen en er 
zal getracht worden een nog groter 
deelnemersveld te creëren.

Bij dezen wil ik namens de com-
missie iedereen bedanken voor het 
gezellige en leuke weekend dat we 
hebben mogen ervaren en we hopen 
natuurlijk weer dat een ieder zich 
voor het komende zeilweekend in 
gaat schrijven, zodat het minstens 
zo gezellig gaat worden als dat het 
dit jaar was.

Bart van de Laar
Borrelcommissaris GEZWEM
(GEWIS Zeilt Weer Een Meter)
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Ik draag twee wezentjes bij 
me. Eentje op mijn linkershou-

der en eentje op de rechter. Het 
is een prachtige zondagmiddag 
voor de tijd van het jaar. Zij zijn 
er ook weer bij. We zitten binnen 
- of liever gezegd, we liggen bin-
nen - tv te kijken in bed.

Even lekker niks. “Dat heb ik wel 
verdiend”, fluistert het linker we-
zentje me in. “Maar het is zo’n mooi 
weer, laten we naar buiten gaan”, 
wordt er in mijn rechteroor gefluis-
terd. Waarom moeten we nou weer 
zo nodig naar buiten toe, denk ik, al-
leen maar omdat de zon schijnt? Ik 
heb helemaal geen zin om buiten te 
zitten, ik wil gewoon tv kijken. Maar 
het is wel zonde. Wie weet is het mor-
gen weer gedaan met het lachende 
zonnetje. Ik ga niet naar buiten! 

Ondertussen heb ik wel de helft van 
de film gemist omdat ik naar buiten 
heb zitten staren. Wanneer zijn die 
deadlines ook al weer? Wat moet ik 
eigenlijk nog allemaal doen de ko-
mende week? Heb ik wel tijd om die 
film af te kijken? “Dat heb ik zeker 
niet!” Ik schrik op. Het beestje op 
mijn rechterschouder ziet er behoor-
lijk opgefokt uit. “Je moet echt nog 
heel veel doen, wat zit je hier nou te 
niksen, je bent niet eens die film aan 
het kijken en als je dan toch niet bui-
ten van het mooie weer wilt genieten, 
ga dan iets nuttigs doen.” “Nu heb ik 

dus helemaal geen zin meer om iets 
te doen”, wordt er van de linkerkant 
terug geschreeuwd. Het zijn werke-
lijk de meest irritante huisdieren die 
een mens kan hebben. 

Doe eens een beetje rustig, ik pro-
beer die film te volgen. Ik word he-
lemaal gek van jullie, ga eens bij ie-
mand anders op de schouders zitten, 
of beter nog: leer zelf lopen. Ik stop 
mijn vingers in mijn neus en doe een 
poging om te begrijpen wat er op het 
scherm gebeurt. Wie is in dit verhaal 
nou de held? En wie is de schurk. 
Heb ik dat gemist omdat ik zat te 
dagdromen of moet die ontknoping 
nog komen? Zo is het nu ook met die 
vervelende wezentjes. Ik ben er van 
overtuigd dat één van hen de duivel 
is, en de ander een engeltje. Maar wie 
is wie? Welke van deze twee irritante 
huisdieren probeert mij goede din-
gen aan te praten en welke probeert 
me zoveel mogelijk te laten zondigen. 
En als ik dan per ongeluk een keer 
naar de verkeerde heb geluisterd, en 
ik heb gezondigd, waartegen heb ik 
dan gezondigd? Waakt het engeltje 
over mijn eigen geluk of probeert hij 
mijn nut voor de maatschappij te 
maximaliseren? Één ding weet ik in 
ieder geval  zeker: zolang ze niet op-
houden met ruzieën zijn het voor mij 
allebei duivels! 

Irritante Huisdieren

Infima
Gerard (over een tostiijzer): vrouwen gaan dan weer nadenken enzo, wij 
mannen rammen hem gewoon meteen erin.

Ivo (tijdens B.O.O.M.-avondje): “Je lid verliezen is echt kut.”

(Iemand komt boeken kopen)
Iemand: “Is het bordeel open?”
Roel: “Dat moet je aan Marlous vragen.”
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Omdat dit mijn eerste filmre-
view is voor het Supremum 

zal ik mij eerst voorstellen. Mijn 
naam is Philip Meyfroyt, 20 jaar, 
3e jaars wiskundestudent , gebo-
ren en getogen in Hulst, Zeeuws-
Vlaanderen. Film staat bekend 
als mijn hobby en daarom waar-
schijnlijk dat ik gevraagd ben de 
reviews op mij te nemen.

Mijn eerste recensie gaat over de re-
make van John Carpenters horror-
klassieker uit 1978, Halloween. 

De man die zich hier aan waagde is 
heavy-metal zanger/regisseur Rob 
Zombie. In 1999 bracht hij zijn eer-
ste film uit genaamd House of 1000 
Corpses. Deze was 3 jaar lang door 
iedere studio geweigerd, na release 
een commerciële flop en door critici 
genadeloos afgekraakt. Ondanks al 
die ellende wist de film een cultsta-
tus onder de fans van het genre te 
verwerven. In 2005 werd het vervolg 
The Devil’s Rejects losgelaten. Hier-
mee wist Zombie te bewijzen dat zijn 
regietalent in de loop van de jaren in 
positieve zin verder ontwikkeld was 
en dat hij in staat was een degelijke 
film af te leveren.

Na de grotendeels positieve reacties 
van The Devil’s Rejects moest Zom-
bie zich sterk genoeg hebben gevoeld 
om één van de grootvaders van het 
slasher-genre onder handen te ne-
men. Zelf noemt hij zijn nieuwste 
werk een “revision” van de klassie-
ker. Dat is inderdaad een betere be-
naming want de film is op een paar 
belangrijke punten rigoureus veran-
derd. 

Het verhaal van het origineel mag 
bekend zijn: Michael Meyers ver-
moordt op 6 jarige leeftijd zijn zus 
Judith Meyers tijdens Halloween. Hij 
wordt opgesloten in een inrichting 
waar hij onder toezicht wordt gezet 
van psychiater Sam Loomis. Na 15 

jaar opsluiting weet hij te ontsnap-
pen uit de inrichting en keert hij 
op Halloween terug naar het stadje 
waar hij opgroeide. Eenmaal daar 
gaat hij achter drie babysitters aan, 
Laurie, Annie en Lynda, terwijl zijn 
psychiater wanhopig probeert hem 
te stoppen. In de nieuwe versie ver-
moordt Michael niet alleen zijn zus, 
maar ook haar vriend en zijn vader. 
Zijn moeder en zijn jongere zusje 
laat hij leven. Bij het achtervolgen 
van de babysitters komt hij erachter 
dat één van hen, Laurie, zijn zus is. 
In de originele reeks kom je daar pas 
achter in Halloween II. 

Michael’s vader en moeder worden 
respectievelijk gespeeld door William 
Forsythe en Zombie’s vrouw Sheri 
Moon. Allebei zaten ze eerder al in 
The Devil’s Rejects. De rol van Laurie, 
waar Jamie Lee Curtis mee doorbrak 
en de bijnaam ‘screamqueen’ mee 
vergaarde, wordt deze keer gespeeld 
door Scout Taylor-Compton, een vrij 
onbekende actrice. In de film weet 
ze duidelijk te maken dat ze net zo 
hard kan schreeuwen als Jamie Lee, 
maar ze mist de intelligente uitstra-
ling die bij het personage hoort en is 
naar mijn mening daarom verkeerd 
gecast. De rol van Sam Loomis wordt 
gespeeld door Malcolm McDowell die 
36 jaar geleden op magistrale wijze 
de rol van Alex de Large in A Clock-
work Orange wist neer te zetten. Hij 
weet deze acteerprestatie niet te eve-
naren maar blijkt zeker geen slechte 
keuze te zijn geweest. Verder bevat 
de film veel bijrollen van bekende ac-
teurs van het horrorgenre en acteurs 
van Zombie’s vorige twee films. 

Een ander verschil is dat Carpenter 
zijn Michael neerzette als een moord-
machine. We wisten niet waarom hij 
mensen vermoordde. Zombie wijdt 
echter heel de eerste helft van de 
film aan het achtergrondverhaal 
van deze jongen. Hoewel we hier het 
standaard “slechte thuissituatie/ge-
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pest op school”-verhaal voorgescho-
teld krijgen weet Zombie dit toch 
goed te brengen en dit zelfs het boei-
endste van heel de film te maken. Na 
de eerste helft gaat het namelijk snel 
bergafwaarts.

Het origineel bevat voor een film van 
het slasher-genre weinig actie. Met 
actie bedoel ik hier moord, bloed 
etc, het “slashen”. Carpenter be-
gon zijn film met actie en bracht dit 
een uur later pas terug. Het groot-
ste deel werd gekenmerkt door een 
lange spanningsboog, veroorzaakt 

door het feit dat er iets zou kunnen 
gebeuren. Bij het grootste deel van 
het publiek zal je daar tegenwoordig 
de aandacht niet mee kunnen vast-
houden. Het is niet voor niets dat 
op dit moment expliciete films zoals 
Saw en Hostel de kassa flink doen 
rinkelen. 

Zombie heeft de film aangepast 
aan het hedendaagse publiek dat 
naar dit soort films gaat. Hij heeft 
er meer bloot, gevloek, moord, flit-
send camerawerk, zoals slowmotion 
en freezeframe, in verwerkt en de 
spanningsboog eruit gehaald. Na de 
voorgeschiedenis van Michael gaat 

hij namelijk direct over naar het af-
slachten van de babysitters. Hierdoor 
ontbreekt de karakterontwikkeling 
van de drie vrouwen. In de versie uit 
1978 was er nog tijd om sympathie 
te ontwikkelen voor de slachtoffers. 
Hier weet je amper de namen, en als 
je aan de hand van wat je zag de ka-
rakters zou moeten inschatten zou 
je zeggen dat het een stel arrogante 
meiden zijn. Je krijgt totaal geen 
sympathie voor deze personages en 
het kan je daarom ook niet schelen 
of ze worden afgeslacht. 

Als laatste een paar woorden over 
de muziek. Natuurlijk is het origi-
nele Halloween-theme, geschreven 
door Carpenter zelf, weer van de 
partij en ook “Don’t fear the reaper” 
van Blue Oyster Cult. Verder bevat 
de film nummers van Rush, Alice 
Cooper, Kiss en Nazareth waarvan 
de laatstgenoemde voor mijn gevoel 
misplaatst is. 

Conclusie
Zoals ik al zei zal het origineel veel 
mensen tegenwoordig niet meer 
kunnen boeien door het lage tempo. 
Deze remake ligt veel dichter bij de 
horrorfilms zoals we die nu gewend 
zijn maar we moeten daar wel de 
spanning voor inleveren. Wil je dus 
een spannende film waar de perso-
nages een beetje diepgang hebben 
dan raad ik deze af. Als je echter met 
een stel vrienden of vriendinnen, 
onderuitgezakt met een zak chips, 
een krat bier en verstand op nul, de 
avond wil vullen met bloot, geweld 
en gevloek dan zal je ongetwijfeld een 
leuke avond hebben, maar de film de 
volgende dag al vergeten zijn.

Film: Halloween
Release: 25 oktober 2007
Regie: Rob Zombie 
Genre: Horror
Cast: Malcolm McDowell,

Brad Dourif,
Scout Taylor-Compton

Duur: 109 min

Beoordeling:     
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EINDHOVEN - Zaterdag 28 
oktober heeft de politie van 

Eindhoven een vreselijke ontdek-
king gedaan. Tijdens het uitbag-
geren van de Dommel rond het 
TU/e terrein zijn er twee lijken 
gevonden. Het politieonderzoek 
is vrij snel gestaakt vanwege 
het gebrek aan bewijzen.

De ouders van de vermoorde dames 
hebben allerlei detectives gevraagd 
op zoek te gaan naar de dader(s). 
Dertien bureaus zijn op dit verzoek 
ingegaan, veel van hen hebben ook 
daadwerkelijk de zaak opgelost. Het 
blijkt dat de dames zijn vermoord 
met een oude tapkraan in een OGO-
hok/instructiezaal.

Tijdens de eerste gezamenlijke zoek-
tocht van alle detective teams vonden 
zij de plek waar de dames vermoord 
zijn door het zoeken van aanwijzin-
gen in het hoofdgebouw. De aanwij-
zingen vormden een logigram welke 
opgelost de moordplek plaatsgaf.

De tweede zoektocht bracht de de-
tectives naar het moordwapen. Bij 
deze activiteit moesten de detectives 
tegen elkaar strijden om aanwijzin-
gen te vinden voor de tweede puzzel, 
een sudoku.

Tot slot was er een vragenlijst die de 
detectives moesten aflopen. Echter 
als zij een fout antwoord gaven kon-
den zij weer bij het begin beginnen. 
Deze vragenlijst bevatte veel vragen 
over de historie van GEWIS. Aan het 
einde van de vragenlijst stond een 
pagina met hierop links en aanwij-
zingen naar verschillende letters op 
de pagina waarnaar de link verwijst.
De dader was zoals bekend een van 
de detective teams. De gevonden let-
ters vormen de naam “In Vino Veri-
tas”, waarmee de dader gevonden 
is.
 

Afvaardiging van het 24e bestuur 
der s.v. GEWIS
Het leven was er goed, alles zag er 
rozekleurig uit en het bier vloeide 
volop hoewel er natuurlijk ook nog 
gestudeerd werd. De vereniging had 
niet zoveel vrouwelijke leden, maar 
dat was niet zo’n probleem. De man-
nen vermaakten zich prima met het 
bier en de enkeling die toch de be-
hoefte voelde een relatie aan te gaan 
vond aan de bar nog wel een poten-
tiële partner.

Dit equilibrium kon natuurlijk niet 
oneindig duren. Er liepen wat man-
nen rond met dwarszittende voor-
uitstrevende gedachten. Zij kregen 
een visioen waarin het leven bin-
nen de studievereniging beschaafd 
was. Met dit beeld van beschaving 
nog vers op hun netvlies stonden 
zij zich de donderdag erop enorm te 
vervelen op de borrel. Eén van hen 
merkte plotseling op dat hij niet de 
enige was met een nieuw referentie-
kader. Zorgvuldig selecteerde hij de 
meest nors kijkende borrelbezoekers 
en samen vormden zij een dispuut 
genaamd I.V.V. Met wijn wilden zij 
enige vorm van beschaving introdu-
ceren bij GEWIS. En zij kregen vol-
gelingen. Samen creëerden zij hun 
kleine stukje paradijs in HG 8.79. 
Het leek een tijdje goed te gaan, de 
leden van I.V.V waren gelukkig sa-
men en ze leefden in vrede samen 
met het plebs der GEWIS. Maar het 
dispuut had slechts mannelijke le-
den. En deze begonnen op een gege-
ven moment een klein deel van hun 
oude leven te missen: vrouwen. Tot 
nu toe hadden alle leden zich uit ei-
gen beweging bij I.V.V aangesloten, 
maar het werd tijd om over te gaan 
tot bekering en wel van vrouwen.

Na een 7 dagen durend conclaaf 
kwam er ineens witte rook uit de 
sigaar van Sjef, Wouter liet precies 
op dat moment zijn glas vallen en er 
verscheen een wijnvlek in een uiterst 
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zeldzame vorm op de tafel waarna 
Berry de wijze woorden sprak: Ly-
dia en Nieke zijn de uitverkorenen. 
Er werden foldertjes gemaakt en er 
werd gediscussieerd over de meest 
efficiënte methode om de dames te 
bekeren. Joe Joe brouwde een wijn 
waarvan de dames alleen maar hoef-
den te proeven om bekeerd te wor-
den. De dames waren helaas nogal 
kritisch en weigerden van de wijn te 
proeven. Ze dronken vrolijk verder 
van de hen zo dierbare rakker met 
witte kraag.

Toen bedacht Pieter het snode plan-
netje om de tapkraan te ontvreem-
den zodat de dames dorst zouden lij-
den. Dan zouden ze immers vanzelf 
van de 
aangebo-
den wijn 
m o e t e n 
gaan drin-
ken. Maar 
de dames 
w a r e n 
minstens 
net zo 
sluw en ze 
vluchtten 
naar de 
koffieau-
tomaat op 
vloer 6 om 
hun dorst 
te lessen. Daarna verstopten ze zich 
in de instructiezaal, maar roken de 
I.V.V’ers de bier-en-koffie walm op 
de gang al. Ze stormden blind van 
woede de instructiezaal in, de bier-
lucht riep primitief gedrag in hen op 
en er ontstond een grote chaos. Nie-
mand kon precies vertellen hoe het 
gebeurd was - waarschijnlijk had 
iemand in the heat of the moment’ 
(het was na zessen, dus de airco was 
al uitgezet) flink uitgehaald met de 
tapkraan - maar toen de bescha-
ving weer in de instructiezaal terug-
keerde was het al te laat. Nieke en 
Lydia waren aan de tapkraan gere-

gen. Hadden de leden der I.V.V de 
moeite genomen om omhoog te kij-
ken dan hadden ze dezelfde vreemde 
vlek als ze die week eerder al hadden 
gezien op de vergadertafel kunnen 
waarnemen op het plafond, gevormd 
door het bloed van de twee dames. 
Dit vreemde symbool hadden ze in-
middels al tot hun logo verheven en 
meer rampspoed zou volgen.

Op vloer 8 was de ravage nog veel 
groter. Het plebs was ook dorstig 
geworden en er was geen bier meer 
verkrijgbaar. Massaal sloeg de pa-
niek toe en de hele verenigingsruimte 
werd verbouwd. Toen om zeven uur 
de borrel was afgelopen, was er niets 
meer van over. Gelukkig hoefde GE-

WIS niet 
lang dak-
loos te zijn, 
er was nog 
wat ruimte 
voor op-
vang op 
vloer 10. 
Door deze 
verschrik-
k e l i j k e 
g e b e u r -
t e n i s s e n 
voelden de 
overleven-
den zich 
sterker met 

elkaar verbonden dan ooit tevoren 
en het equilibrium werd hersteld. 
Er werd bij GEWIS weer gewoon bier 
gedronken, af en toe afgewisseld met 
een glaasje wijn. Het is alleen een 
beetje jammer dat het weer eens ten 
koste van de vrouwen moest gaan.

Pingu met es-cee-ha
In Vino Veritas, in wijn (of dronken-
schap) zit de waar-heid. Dit is van 
invloed in deze theorie. Er schijnt 
namelijk ooit iets gebeurd te zijn 
tussen Lydia en een I.V.V lid wat 
niet uitgelekt mag worden. Helaas 
(of juist niet?) heeft dit I.V.V lid dit 
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na een avondje flink wijn drinken 
in een dronken bui (dus was het de 
waarheid) verteld aan Nieke. Zodra 
de overige I.V.V leden dit te horen 
kregen hebben ze besloten dat Nieke 
en Lydia vermoord moeten worden 
zodat het niet verder verteld kan 
worden. Dit is dus ook inderdaad 
gebeurd, maar was het op tijd en 
heeft Nieke nog niks tegen andere 
GEWIS’ers gezegd? De tijd zal het 
leren.

25e bestuur der s.v. GEWIS
BESTUURSHOK - Aangezien er twee 
leden van het bestuur als vermist 
waren opgegeven, was de manne-
lijke helft van het bestuur er na-
tuurlijk op gebrand om het myste-
rie op te lossen en haar vrouwelijke 
helft (liefst levend) terug te vinden. 
Nadat uit onderzoek was gebleken 
dat Lydia en Nieke vermoord waren, 
had het bestuur een extra drijfveer 
gevonden: wraak. Al snel kwam het 
bestuur erachter dat Lydia en Nieke 
ten noorden van het hoofdgebouw 
bruut om het leven waren gebracht 
met een tapkraan door GEWIS-dis-
puut In Vino Veritas. Nu rest ons 
enkel nog uit te leggen wat I.V.V tot 

deze daad gebracht heeft. Zoals jul-
lie waarschijnlijk allemaal weten is 
I.V.V het enige dispuut zonder een 
vrouwelijk lid. Zo heeft B.O.O.M. 
Lydia, Half5 Félienne en GELIMBO 
Mattijn. Toen ook Nieke een uitno-
diging afwees, was dit voor I.V.V 
de druppel en sloeg helemaal door. 
I.V.V plande ‘s avonds laat een ‘bor-
rel’ op het HG-noord veldje waarvoor 
zij alleen bovengenoemde dames uit-
nodigden. Félienne kon niet en GE-
LIMBO bestond nog helemaal niet. 
Nietsvermoedend (alhoewel Lydia en 
Nieke het tijdstip een beetje vreemd 
vonden, maar een kans om kans-
loos te zuipen niet zomaar afwijzen) 
betraden Lydia en Nieke het veldje 
waarna zij bruut om het leven wer-
den gebracht door I.V.V.

Detective Bureau “Sanne & Jolien” 
is meerdere malen vals beschuldigd.
GEWIS - Enige tijd geleden kwa-
men verschillende detectives samen 
bij GEWIS om het mysterie rond de 
moord op de twee dames op te los-
sen. De signalen die waren achter-
gebleven bij de plaats van de moord 
gaven aan dat de naam van het de-
tective bureau van de dader uit 13 
letters bestaat. Veel detectives meld-
den dat “Sanne en Jolien” precies uit 
13 letters bestaat. Hierdoor werden 
zij meerdere malen beschuldigd van 
moord! Tot ieders verbazing bleek 
dat de moordenaar niet onder de 
echte naam, maar onder een afkor-
ting bekend stond bij de anderen. 
De detectives van bureau “Sanne en 
Jolien” hebben de excuses van de 
anderen aanvaard en hebben verder 
niet geleden onder deze beschul-di-
gingen. De zaken lopen voor hen be-
ter dan ooit.

CLUEDO IS EEN SPEL. DE DAMES 
ZIJN NIET ECHT VERMOORD. HET 
TEAM DAT ALS MOORDENAAR IS 
AANGEWEZEN HEEFT ZICH NIET 
STRAFBAAR GEMAAKT AAN ENIG  
BESCHREVEN STRAFBAAR FEIT.
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ING .................voorkant kaft binnen
ASML ..........................................19
TNO ............................................31
Vanderlande ...............................35
Selexyz ....... achterkant kaft binnen
ATOS ........... achterkant kaft buiten

23 en 24 oktober
24-uursproject

30 oktober
AC Indoor midget golf

1 november
Mexicaanse borrel

19 november
PROCAM lezing

21 november
GELIMBO activiteit

28 november
AC feest

Natuurlijk is er elke donderdag van 
16.30 uur tot tenminste 19.00 een 
super gezellige borrel bij GEWIS 
(HG 10.79).

Voor meer informatie over 
GEWIS activiteiten 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 
schrijven? Dat kan. Stuur het dan 
op naar supremum@gewis.nl of geef 
het artikel aan één van de redactie-
leden.

Dus: Heb je iets leuks meegemaakt, 
een goeie mop gehoord, wil je iets 
kwijt over een vak, wil je iets vertel-
len 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 es-
say’s geplaatst zien? Je kunt het zo 
gek niet bedenken... Laat je creativi-
teit 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 uit-
spraak, hebben je medestudenten 
een mond vol woorden, maar weten 
ze die niet in de goeie volgorde te 
uiten, stuur deze dan vandaag nog 
op!

Volgende keerAgenda

Adverteerders
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De Supremum is het verenigingsblad 
van studievereniging GEWIS en ver-
schijnt 4 keer per jaar met een op-
lage van 1250 stuks. De Supremum 
wordt verspreid onder alle studen-
ten en medewerkers van de facul-
teit Wiskunde en Informatica van de 
Technische Universiteit Eindhoven.

Redactie
Ivo van der Linden
Remko Bijsmans
Lydia van Well
Rob van Wijk
Félienne Hermans
Jarno van Roosmalen
Mark van Helvoort

Inleveradres
Studievereniging GEWIS
t.a.v. Supremumredactie
HG 10.52
Postbus 513
5600 MB Eindhoven
Tel: 040 - 247 2815
supremum@gewis.nl
http://www.gewis.nl/supremum/

Advertenties
Voor het plaatsen van advertenties 
kunt u contact opnemen met Sam 
Mousa Shokier, de PR-functionaris 
van GEWIS, via prf@gewis.nl. Het 
postadres en telefoonnummer blij-
ven gelijk aan bovenstaande infor-
matie.

Kopij
Artikelen kunnen worden aangele-
verd als tekstbestand (ASCII). Voor 
Worddocumenten geldt: “Save as” 
tekst met regeleinden (text with line-
breaks). Figuren/plaatjes bij stukjes 
worden in overleg met de redactie 
geplaatst. Anderzins aangeleverde 
stukjes worden geweigerd.

Verantwoording
De auteur van een geplaatst artikel 
is verantwoordelijk 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 verantwoordelijk-
heid van de redactie.

Auteurs van artikelen geven de re-
dactie toestemming om het toege-
stuurde artikel te publiceren in wel-
ke vorm dan ook.

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

Technische informatie
Lettertype ......... Bookman Old Style
Opmaak .......... Adobe InDesign CS2
Drukwerk ....................Greve Offset
Oplage .......................... 1250 stuks

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

Ontwerp voorplaat
Supremum redactie
(Oosters feest van de EJC)

Foto’s activiteiten
Sven Bego, Ton Godschalk, Frank 
Vlamings
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