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Van de voorzitter

Lang, lang, ontzettend lang 
geleden konden we nog een 

T-shirt aandoen naar college en 
was het niet raar als je zonder 
jas naar de universiteit kwam. 
Helaas is nu de tijd van dikke 
truien, een warme jas en zelfs 
wanten aan bij het fietsen aan-
gebroken. Nog vier dagen en 
dan vertrekt Sinterklaas terug 
naar Spanje [op het moment 
van schrijven – red.] en nog een 
maand en dan is het nieuwe jaar, 
2008, alweer aangebroken. Wat 
gaat de tijd toch snel als je lol 
hebt!

Druk bezig met het maken van drie 
surprises (waarvan er twee eigenlijk 
één zijn, lang leve het doen van sur-
prise in groepjes van twee), maak 
ik toch maar even tijd om mijn ver-
plichting tot het schrijven van een 
stukje na te komen. Natuurlijk is 
er de afgelopen twee maanden weer 
ontzettend veel gebeurd waar ik in 
dit korte stukje over uit kan weiden.

Nu ik er over nadenk en mijn vin-
gers gebruik om de maanden op af 
te tellen, mag ik mij al meer dan 5 
maanden de voorzitter van GEWIS 
noemen. Als voorzitter heb je ver-
schillende taken, zoals het leggen 
van contact met de leden en het voor-
zitten van bestuursvergaderingen. 
Maar naast deze voorbeelden is ook 
het op peil houden van het contact 
met de zusjes (studieverenigingen 
van Wiskunde- en Informaticastu-
dies op de overige universiteiten in 
heel Nederland) erg belangrijk. Een 
moment waarop je hier goed aan kan 
werken zijn de WISO-vergaderingen. 
Zo gingen Erik (Jean-Marc, de huidi-
ge penningmeester, de eigenaar van 
het boekenbordeel, enz.) en ik vorige 
week donderdag naar Utrecht om te 
vergaderen. 

Een kwartier te laat, omdat we de 
trein gemist hadden doordat ik voor-
lichting moest geven aan scholieren 
(tsja, dat krijg je met een drukke 
agenda), kwamen we aan in een kil 
en donker zaaltje op de universiteit 
van Utrecht. Het was A-Eskwadraat 
dat zich de vorige vergadering had 
opgeofferd om te notuleren en nu 
dus de vergadering voor mocht zit-
ten. 

In het begin leek de zaal de sfeer van 
de vergadering te bepalen. Geluk-
kig kwam hier al snel verandering 
in doordat een aantal aanwezigen 
de stilte met een aantal opmerkin-
gen wist te doorbreken. Deze omslag 
was ook nog eens te merken aan het 
aantal motiebriefjes bij het puntje 
w.v.t.t.k. op de agenda. Voor ik hier 
verder op in zal gaan wil ik het heb-
ben over een serieus puntje van de-
zelfde agenda.

Omdat wij scholieren van middelba-
re scholen uit heel Nederland over de 
vloer krijgen, zou het fijn zijn, als zij 
allemaal dezelfde basiskennis heb-
ben zodra ze aan studiejaar 1 begin-
nen. Steeds vaker blijkt dat de voor-
kennis van veel scholieren niet meer 
afdoende is om het bestaande cur-
riculum van een bètastudie te kun-
nen voltooien in de tijd die er voor 
staat. Om tot een oplossing voor dit 
probleem te komen zijn er naar mijn 
mening drie mogelijkheden:

1. Je verlaagt de studielast van je 
curriculum en zorgt dat de scholie-
ren met hun voorkennis de nodige 
vakken toch binnen gestelde tijd 
kunnen halen. (Het niveau zakt dan 
dus!!)

2. Je verhoogt de werkdruk op de 
middelbare school (of je zorgt er in 
ieder geval voor dat de scholieren 
efficiënt studeren in de tijd dat ze 
nu op school aanwezig zijn) en zorgt 
er zo voor dat de scholieren genoeg 
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voorkennis hebben om het huidige 
curriculum toch binnen gestelde tijd 
te kunnen voltooien.

3. Je biedt de scholieren bijscho-
lingscursussen aan zodra ze hier ko-
men studeren en ze merken dat ze 
bepaalde voorkennis missen. Zo kun 
je exact ingaan op de kennis die nog 
ontbreekt en zie je waar het fout gaat 
bij veel eerstejaars studenten.

Het nadeel bij de laatste mogelijk-
heid is dat veel studenten hier waar-
schijnlijk geen gebruik van zullen 
maken omdat dit nog meer studie-
tijd zal betekenen. De eerste mo-
gelijkheid houdt in dat je opleiding 
tekort schiet puur en alleen om het 
feit dat de studenten op de middel-
bare  school zelf niet genoeg hebben 
gestudeerd. Dan optie twee. Naar 
mijn mening de meest logische op-
lossing en beste keuze uit dit rijtje 
van drie. Door scholieren te stimule-
ren bepaalde kennis te werven, bied 
je ze meer mogelijkheden tot stude-
ren later.

Goed, je hebt een prachtige oplos-
sing. Er zijn vast genoeg argumen-
ten aan te dragen waarom dit de 
juiste keuze zou zijn en toch weet de 
politiek ons weer eens te verbazen. 
Zo komen ze met het idee om de pro-
blemen op te lossen met de volgende 
urenverdeling: 520 uur wiskunde 
in plaats van de oude 760 uur! En 
deze plannen zijn óók bedoeld voor 
de N&T en N&G profielen!

Natuurlijk ben ik bevooroordeeld 
omdat ik zelf studeer bij een derge-
lijke bètaopleiding die hier de nodige 
last van zal krijgen. Maar toch is 
het gelijktrekken van het aantal uur 
wiskunde in de week met het aan-
tal uur Engels in de week ontzettend 
stom. De aansluiting van middelba-
re scholen op de universiteiten loopt 
nu al niet soepel. Door scholieren 
nog minder kennis op bepaalde vak-
gebieden aan te bieden zal dit pro-
bleem uiteindelijk alleen  maar ten 
koste gaan van alle bètaopleidingen 
in Nederland.

We waren het hier met zijn allen over 
eens en zijn helaas tot de conclusie 
gekomen dat we er niets aan kunnen 
veranderen. Door de resonansgroep 
Lieve Maria op te richten ten tijde dat 
minister Van der Hoeven de nieuwe 
plannen voor de Tweede Fase voor 
de eerste keer publiceerde, hebben 
wij als studieverenigingen een po-
ging gewaagd om ons te mengen in 
de discussie over de urenverdeling. 
Uiteindelijk zijn de plannen van de 
Tweede Kamer toch doorgegaan en 
daaruit blijkt  vooral dat de politiek 
niet luistert naar de betrokkenen die 
er het best over geïnformeerd zijn.

Maar goed. Ik kan er uren over door-
gaan dat ik het belachelijk blijf vin-
den, maar er moet natuurlijk ook 
wat leuks verteld worden over de 
vergadering. Ik kan me indenken 
dat niet iedereen weet wat motie-
briefjes zijn en waar ze voor dienen, 
dus ik zal een poging wagen dat kort 
en bondig uit te leggen. Ik vermoed 
dat ik dit het beste kan doen door 
middel van een voorbeeld: “Wij, le-
den der WISO, eisen dat ..eis.”. Op 
de plek waar nu “eis” staat, kan je 
bijvoorbeeld invullen: “er vanaf he-
den op een WISO-vergadering geen 
hoofddeksels meer gedragen wor-
den, tenzij dit in conflict is met de 
geloofsovertuiging van de persoon 
die het hoofddeksel draagt”. Over dit 
voorstel wordt dan gestemd en als 
er een meerderheid voor de motie is, 
dan wordt de motie aangenomen en 
dient iedereen die aanwezig is, zich 
hieraan te houden.

Nu is er een studievereniging uit 
Delft (W.I.S.V. ‘Christiaan Huygens’, 
ook wel CH genoemd), die het leuk 
vindt om meerdere (vaak ook nutte-
loze) moties in te dienen tijdens een 
vergadering. Het is waar dat dit helpt 
om een band te scheppen tussen alle 
verenigingen en ik kan ook niet ont-
kennen dat ik het geen slecht idee 
vind. Natuurlijk zijn er meerdere ver-
enigingen die tijdens een vergadering 
moties indienen. Zo zijn er de afgelo-
pen vergadering moties aangenomen 
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waarin staat dat het altijd zichtbaar 
moet zijn van welke vereniging je 
afkomstig bent, je je schoenen aan 
moet houden tijdens de vergadering 
(ja, er was iemand die ze uit had ge-
daan!!) en je geen hoofddeksels meer 
op mag tenzij dit in strijd is met je 
geloof (en helaas bestaat het geloof 
waarin geldt “ik mag mijn roze pet 
tijdens een WISO vergadering niet 
afzetten” nog niet, dus ook ik moest 
mijn pet afzetten).

Waarschijnlijk is het idee van de 
vergadering nu wel een beetje dui-
delijk, dus zal ik eens verder gaan 
met de rest van mijn uiteenzetting. 
Na de vergadering was het tijd voor 
een biertje en wat nakletsen met alle 
andere verenigingen die ook lid zijn 
van het WISO. Zoals velen van jul-
lie weten geldt de regel één bier is 
geen bier, en dus sloeg ik een tweede 
biertje ook niet af. Een paar biertjes 
later waren de eerste verenigingen 
al naar huis toe en zaten Jean-
Marc en ik samen met de aanwezi-
gen van CH en een enkel actief lid 
van A-Eskwadraat in de ruimte van 
A-Eskwadraat. Omdat zij die avond 
nog een feest gepland hadden staan 
werden we op een gegeven moment 
de ruimte uitgebonjourd en moesten 
we zelfs nog statiegeld betalen voor 
een b.v.o.’tje [biertje voor onderweg 
– red.]. Het kwam er op neer dat 
we samen met CH de bus naar het 
station in stapten. We hadden al erg 
veel lol gehad en gingen samen op 
het station nog wat eten, voordat 
onze wegen zich van elkaar zouden 
scheiden. Dit zou ook zeker gebeurd 
zijn, ware het niet dat we elkaar bij 
het uitstappen van de bus al uit het 
oog verloren zijn. In de kou staan zoe-
ken naar twee zatte CH’ers die overal 
uit konden hangen leek ons niet zo’n 
heel erg strak plan en dus brachten 
wij even snel een bezoekje aan de Mc 

voor een kroket om onze honger (we 
hadden niet echt geluncht) tijdelijk 
te stillen tot we weer terug waren in 
Eindhoven. Terug van de heerlijke 
middag Utrecht kwamen we aan in 
Eindhoven (om 9 uur ’s avonds!) en 
konden we boodschappen doen voor 
een fatsoenlijke maaltijd. Toen ik om 
11 uur eindelijk mijn eten voor me 
had staan, bedacht ik me dat ik de 
volgende ochtend om kwart voor 8 
op de campus moest staan om naar 
Breda te rijden om voorlichting te ge-
ven. Oeps! Met een heel klein beetje 
hoofdpijn en vooral ontzettend moe, 
ben ik dus maar de volgende ochtend 
om 6 uur uit mijn bed gekropen om 
te verschijnen bij mijn eerstvolgen-
de afspraak. Ik moet zeggen dat de 
uitsmijter onderweg op de terugweg 
ontzettend goed deed! En het voor-
lichten ging ook nog erg goed…

Naast deze gebeurtenis heeft er zich 
de afgelopen twee maanden wel wat 
meer afgespeeld dan alleen vergade-
ringen. Zo hebben een aantal men-
sen misschien al gemerkt dat ik mijn 
bestuurskleding al weer een paar 
keer heb aangehad, is het op mo-
ment van schrijven bijna twee week-
jes geleden dat de 100e AV heeft 
plaatsgevonden, staat de Photoplay 
inmiddels te pronken in onze ruimte 
en heeft GEWIS nu officieel een GE-
WIS Prins: Prins Joey I.

Voor ik mijn polsjes weer ga overbe-
lasten met het schrijven van een veel 
te lang stukje, wil ik jullie allemaal 
hele fijne kerstdagen toewensen en 
uiteraard ook allemaal een gelukkig 
nieuwjaar. Begin vast met het ma-
ken van een lijstje voornemens waar 
je je toch niet aan gaat houden en 
denk eraan: pluk de dag!

Knuffels Marlous Theunissen
Voorzitter GEWIS 2007/2008
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Op 16 oktober hebben wij een 
Super TU/esday georgani-

seerd in het kader van het pro-
fileringsgebied SEES, Science 
and Engineering of Embedded 
Systems. Het thema was: Tele-
operations, de ultieme vorm van 
afstandsbesturing door middel 
van telerobots. Een telerobot 
bestaat uit een “slave” en een 
“cockpit” van waaruit je hem be-
stuurt. Het is dus een vorm van 
robotica, maar de robot doet al-
leen iets als hem dat opgedra-
gen wordt door een mens. Tele-
operations stellen een mens in 
staat zijn handelingen op afstand 
uit te voeren. Dit verschilt sterk 
van een autonome robot, die een 
specifieke taak zelfstandig kan 
uitvoeren.

Typische voorbeelden van autonome 
robots zijn las- en montage robots in 
de automobielindustrie en automa-
ted guided vehicles, zoals die te vin-
den zijn in grote magazijnen en con-
tainer terminals. Autonome robots 
moeten voor elke taak afzonderlijk 
geprogrammeerd worden.  Als je be-
denkt hoeveel verschillende soorten 
handelingen een mens kan verrich-
ten dan zie je al snel in dat het prak-
tisch ondoenlijk is een autonome ro-
bot te ontwikkelen die in het dagelijks 
leven een huishoudelijke hulp kan 
vervangen. (Denk aan het zetten van 
een kopje thee, de deur openen, de 
vuilnisemmer buiten zetten, de stof-
zuiger bedienen etc.) Daarom is een 
universele telerobot waarbij de slave 
in principe alle handelingen kan ver-
richten die een mens ook kan, maar 
die door een mens bestuurd wordt, 
een interessant alternatief. Het lijkt 
ook een haalbaar alternatief, want 
de elementaire handelingen van de 
slave zijn redelijk beperkt: de slave 
moet een object kunnen pakken, 
verplaatsen, roteren etc. Voor grote 
verplaatsingen denken we eerder 
aan rijden dan aan een loopbewe-

ging. De ontwikkelaar van een auto-
nome robot moet zich verdiepen in 
de specifieke taak van de robot, bv. 
laswerk. De ontwikkelaar van de sla-
ve hoeft “alleen maar” de menselijke 
handelingen uit te kunnen voeren en 
dan kan de slave in principe in elke 
omgeving acteren waar een mens 
dat ook kan. Natuurlijk kunnen we 
de slave wat “handiger” maken door 
hem handelingen met grotere pre-
cisie, met meer kracht of met een 
groter bereik te laten uitvoeren. Een 
voorbeeld van een telerobot die met 
veel grotere precisie werkt is de Da 
Vinci robot die gebruikt wordt voor 
medische operaties waarbij de men-
selijke onnauwkeurigheid van bewe-
gen wordt gecorrigeerd. Overigens 
is een telerobot, een homonoid, een 
robot die op een mens lijkt!

Aan de cockpitkant kun je een mens 
de handelingen laten uitvoeren met 
sensor-handschoenen aan die pre-
cies de bewegingen registeren en die 
kopiëren naar de slave. Maar het 
hoeft niet op die manier, soms zijn 
joysticks of gesproken commando’s 
handiger. Je kunt ook een herhaal-
functie inbouwen. Voor bv. het roe-
ren van pannenkoekenbeslag hoef 
je maar één rondje met de lepel te 
sturen.

Aan zowel de kant van de slave als 
de cockpit zitten geweldige uitdagin-
gen voor wiskundigen en informatici. 
Hoewel de slave geen specifieke do-
meinkennis heeft (hij weet niets van 
huishoudelijke activiteiten) moet hij 
wel over de nodige intelligentie be-
schikken om veilig en betrouwbaar 
te kunnen acteren. Zo moet de sla-
ve zelf zijn omgeving observeren en 
besluiten dat als er gevaar dreigt er 
altijd autonoom een passende maat-
regel wordt genomen, bijvoorbeeld 
“stoppen”. Ook moet de slave zelf op 
zijn energiehuishouding letten en 
zichzelf kunnen repareren ingeval 
van een defect. De cockpit heeft nog 
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meer uitdagingen, waarvan hapti-
sche feedback er één is. Daarbij gaat 
het er om dat de mens kan voelen 
wat het effect van bewegingen van 
de slave is. Maar ook het program-
meren van de slave door het voor-
doen van een handeling (zoals hier-
boven beschreven met de lepel in de 
beslagkom) is een uitdaging die we 
programming by example kunnen 
noemen. 

Kortom de ontwikkeling van een 
universele telerobot is zowel een 
fantastische wetenschappelijke als 
technologische uitdaging. Juist om-
dat het een universeel systeem is, 
kunnen we ze in grote series ma-
ken waardoor ze betaalbaar worden. 
Een grote kostenpost is de software, 
maar die wordt uitgesmeerd over alle 
telerobots die je bouwt en dan valt 
het per exemplaar weer mee.

De mogelijke inzet van telerobots is 
gigantisch, immers overal waar we 
een mens kunnen inzetten kunnen 
we dan een slave inzetten, mits er 
iemand op afstand voor de besturing 
zorgt. Een typische voorbeeldtoepas-
sing is het onderhoud van dure ap-
paraten op grote afstand: zet er één 
slave bij en de service monteur hoeft 
minder vaak of helemaal niet meer 

langs te komen. Een andere is de 
thuiszorg, waarbij de zorgverlener op 
afstand de slave in het huis van zijn 
client bedient of de hulpbehoevende 
zelf zijn slave bedient. Nog een toe-
passing is beveiliging van gebouwen: 
de slave robot rijdt rond en houdt 
verdachte personen aan. Dit alles 
natuurlijk bestuurd door een bewa-
kingsfunctionaris op afstand. 

Telerobots zouden een industriële 
revolutie kunnen betekenen verge-
lijkbaar met de opkomst van de elec-
triciteit. Daarbij werd de plaats waar 
energie wordt opgewekt ontkoppeld 
van de plaats waar het wordt gecon-
sumeerd. Met tele-operations kun-
nen we de plaats waar iemand een 
handeling bestuurt ontkoppelen van 
de plaats waar die wordt uitgevoerd. 
Hele fabrieken op afstand zijn in 
principe mogelijk zodat bv. de fabrie-
ken in ons land staan en de werk-
nemers in het verre oosten kunnen 
wonen. Het is de bedoeling dat tele-
operations een onderzoeks- en ont-
wikkelingsprogramma wordt waarin 
diverse disciplines, met name werk-
tuigbouw, elektrotechniek en wis-
kunde en informatica samenwerken 
en waarin de industrie actief parti-
cipeert.

Infima (Docenten)
Dhr. Mattheij : “Nu volgt er een beetje een PABO-bewijs.”

Dhr. van Hassel in volle extase over het lekker vegen en dingen doen met 
matrices:
“Nou, dan doen we dit en dan dat. Ach weet je, ga maar even lekker zelf 
met je spelen. Nee, met de matrices natuurlijk.”

Hemerik tijdens college Componenten 1 over OO: “Friends mogen aan 
elkaars private parts zitten”

Jan Friso Groote heeft nog 20 minuten bij college RADV, en gaat modale 
formules behandelen.
Carst: “Modale formules in 20 minuten, dat klinkt als Bob Ross voor 
formele methoden.”
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Winfimum

Uitslag Puzzel

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

Yves, bezig met GELIMBO-activeiten: “Hee, ben ik net aan het typen, vraagt 
Word of ik de Duitse woordenlijst wil installeren!?!”

Deze is ingestuurd door Marlous Theunissen. Zij kan tijdens een borrel in 
de nabije toekomst haar prijs claimen bij de Supremumredactie.

In de afgelopen Supremum heeft studiereiscommissie Kalmar een 
zweedse puzzel geplaatst. Uit alle correcte inzendingen is door 

Kalmar één winnaar geloot. De gelukkige is:

Fred Steutel

Hij mag zijn prijs bij GEWIS op komen halen. Veel puzzelplezier met de 
nieuwe puzzel in deze Supremum!
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OC OK!

Als jullie dit lezen is het eerste 
semester van dit collegejaar 

al weer bijna afgelopen. Alleen 
nog de tentamens na de kerst-
vakantie. Er is de afgelopen tijd 
weer van alles gebeurd op on-
derwijsgebied. In dit stukje zal ik 
proberen in het kort te schetsen 
wat ik de afgelopen tijd langs 
heb zien komen.

Zo zijn nu de eerste uitwerkingen 
van de drie-tentamenregeling zicht- 
baar. Iedereen die een vierde keer 
of vaker tentamen wil doen in een 
vak zal eerst langs de studie ad-
viseur (Jan-Cees van der Meer voor 
Wiskunde en Roel Bloo voor Infor-
matica) moeten voor toestemming. 
Voorzover ik het nu kan zien loopt 
dit niet verkeerd op onze faculteit. Ik 
wil graag iedereen die met deze re-
geling te maken heeft gehad oproe- 
pen zijn/haar ervaringen te melden 
bij mij (oc@gewis.nl) of bij de studen-
tenraad (sr@gewis.nl). 

Een andere ontwikkeling waar jul-
lie waarschijnlijk allemaal mee te 
maken gaan krijgen is een nieuw in-
schrijfsysteem voor het hoger onder-
wijs. Er is nog weinig over bekend 
maar de bedoeling is dat nieuwe stu-
denten zich niet meer via de IB-groep 
hoeven aanmelden maar direct via 
een centraal inschrijfsysteem voor 
alle universiteiten en hbo’s. Nu den-

ken jullie wat maakt mij dat nu uit. 
De bedoeling is echter dat op termijn 
ook de herinschrijvingen via dit sys-
teem gaan lopen. Wanneer er meer 
bekend is zullen jullie hier nog wel 
iets over horen.

Op het tentamenarchief van GEWIS 
heb ik ook koppelingen toegevoegd 
naar de tentamenarchieven van 
andere studieverenigingen/facul- 
teiten. Dit zodat iedereen die oude 
tentamens zoekt voor vakken uit 
zijn/haar minor deze makkelijk kan 
vinden. Verder wil ik iedereen die 
opmerkingen, klachten of suggesties 
heeft over een minor oproepen deze 
bij mij te melden. Ik zal dan zorgen 
dat deze bij de juiste mensen terecht 
komen. Je kan ze ook zelf melden 
op minor@tue.nl, al zou ik het han-
dig vinden dat je dat ook aan mij 
laat weten. Ik wil graag weten wat 
er onder studenten leeft, want het 
onderwijs kan altijd beter.

Verder wil ik nog zeggen dat ieder-
een met opmerkingen, klachten en 
suggesties over het onderwijs altijd 
bij mij (oc@gewis.nl) of de studen-
tenraad (sr@gewis.nl) terecht kan.

Groetjes,
Jarno van Roosmalen
Onderwijs Commissaris GEWIS

Infima
Jarno: “Ik heb een vliegtuig in mijn mailbox gekregen.’’

(Tijdens een potje Mario Kart:)
Teun: “Gaat het nou over bananen of over vrouwen?”

Denis legt aan Ton uit wie Nixs is: “hij is kaal met stekeltjes”.

Mark: “De Photoplay is vrouwelijk, want als je het ding aanraakt is de 
kans dat je iets verkeerd doet heel groot, het is breekbaar bij lomp geweld 
en het kost geld.”
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In the spotlight, dit keer:...

Hey, ik ben Florian van der 
Wielen, maar sommigen zul-

len me beter kennen als Floris.
Na de zoveelste verzette Supre-
mum-deadline ben ik gevraagd 
om deze keer deze pagina op te 
vullen. 

Ik ben geboren op 14 april 1987 in 
Eindhoven. Na een paar jaartjes ben 
ik verhuisd naar de Achtse Barrier, 
de buurt die de meesten wel kennen 
van lijn 1. Na acht jaartjes basis-
school was het tijd voor het VWO, op 
het Bisschop Bekkers. Hier leek Na-
tuur en Techniek mij wel wat, met 
keuzevak Informatica, dus dat heb 
ik dan ook maar gedaan. Dat ging 
allemaal vrij moeiteloos en dat was 
dus niet zo spannend. Een stuk leu-
ker waren de reizen met school, want 
op die manier ben ik in Normandië 
geweest, heb ik een Italiaanse vriend 
gemaakt in Pisa, ben ik lekker we-
zen skiën in Oostenrijk en heb ik een 
uitwisseling gehad in Minsk. 

Ik had ook vrij snel door dat Infor-
matica mij wel wat leek, en na wat 
voorlichtingsdaagjes wist ik dat ik 
dat in Eindhoven wilde gaan doen. 
Omdat het eerste jaar in het begin 
vrij druk was, ben ik toen gestopt 
met handballen bij PSV. Het tweede 
jaar viel mee, dus vanaf toen kwam 
ik iedere week naar de borrel. In 
mijn derde jaar ben ik lid van de AC 
geworden.

Zo kom ik ongeveer bij december 
2007 aan, waarin vrij veel is ge-
beurd. Niet alleen ben ik toen op ka-
mers gegaan en ben ik weer begon-
nen met handballen, maar ook kreeg 
mijn vader op kerstavond met spoed 
een openhartoperatie aan zijn aorta.

Bij deze operatie heeft hij ook her-
senschade opgelopen, wat ervoor 
gezorgd heeft dat hij nu onder an-
dere een rechtszijdige gedeeltelijke 
verlamming en afasie heeft opgelo-
pen. Afasie komt erop neer dat hij 
erg veel moeite heeft met taal, dus 
praten gaat heel erg moeizaam. Hij 
heeft al wat medische afdelingen 
afgelopen. Hij ging van IC naar me-
dium care, cardiologie, neurologie, 
revalidatiecentrum en psychiatrie 
en zal waarschijnlijk eindigen in een 
verpleegtehuis. 

Dat hij eindigt in een verpleegtehuis 
betekent ook dat hij nu al niet meer 
verbetert, wat niet bepaald goed te 
noemen is. Hij kan nu namelijk erg 
weinig en heeft met de meest basale 
dingen hulp nodig, zoals bij aankle-
den, lopen of naar het toilet gaan. 
Ook heeft hij erg veel onrust in zijn 
hoofd zodat hij snel vermoeid is en 
moeilijk kan zeggen wat hij wil of hoe 
het met hem gaat. Mijn vader is dus 
niet letterlijk overleden, maar figuur-
lijk ben ik mijn vader wel kwijt.

Nou weet ik dat dit niet het leukste 
stukje is wat er in een Supremum 
heeft gestaan, maar ik vertel het 
toch maar, ook om misplaatste op-
merkingen te voorkomen, iets wat 
iedereen wel kan begrijpen denk ik 
zo. Dit is natuurlijk een beetje een 
ingekort verhaal, dus als je nog iets 
wil vragen over mijn vader, kom dan 
eens langs bij GEWIS, ik zal er met 
een beetje geluk vast wel te vinden 
zijn.
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Bas van Helmondt
Nou, ik ben dus 
Bas, eerstejaars 
i n f o r m a t i c a 
en de nieuwe 
voorzitter van 
de EJC. Ik ben 
een leuke, lieve, 
gezellige, altijd 
eerlijke, spon-
tane jongenman 
van 18 winters 
jong. Ik ben van gemiddelde lengte, 
goed gespierd en volslank en heb 
een uitmuntend gevoel voor humor. 
Wat ik verwacht van de respondan-
ten is gezelligheid (minstens net zo 
gezellig als ik), liefde, de capaciteiten 
om mij aan te vullen op het gebied 
van niet-Nederlandse talen (al dan 
niet programmeertalen). Respon-
danten moeten sowieso donderdag-
middag beschikbaar zijn van 16.30 
tot 19.00. Mocht je geïnteresseerd 
zijn kun je contact opnemen met de 
supremum-redactie onder reactie-
nummer 0003.

Martie Verhoeven
Hallo luitjes van 
GEWIS! Even 
voorstellen: de 
secretaris van 
EJC08. Ik ben 
Martie Verhoe-
ven, wonende in 
het mooie Veld-
hoven, 18 jaar-
tjes oud/jong. 
Buiten mijn stu-
die TI, ben ik te vinden op Eindhoven 
Airport als werknemer of op de fiets 
(als het tenminste niet regent) door 
het Brabantse land met vrienden. 
Ook zaterdagavonden ben ik wel te 
vinden in de langste caféstraat van 
Nederland. Ideeen, suggesties of an-
dere donaties kunnen altijd bij mij 
afgegeven worden of lekker in ons 
eigen postvak, die ik sinds een paar 
dagen ook gevonden heb. Doorgaans 

ben ik ook op de borrel te zien, al dan 
niet met een biertje in beide handen. 
Hoop jullie allemaal dan ook te zien! 
Houdoe!

Ralph Klaasse
Beste GEWIS-
leden, eindelijk 
komen jullie te 
weten wie zich 
deze keer over 
de centjes van 
de EJC08 ont-
fermd heeft!
Mijn naam is 
Ralph Klaasse 
en ik kom uit 
Nijmegen. Ik ben pas 17 lentes jong 
en op dit moment bezig met mijn 
eerste jaar Technische Wiskunde. 
In mijn vrije tijd (welke vrije tijd?) 
poker ik met vrienden, drum ik en 
hoop ik binnenkort te beginnen met 
squashen.
Andere hobby’s zijn muziek, caba-
ret en uitgaan. Ben nog steeds op 
zoek naar een woning hier in Eind-
hoven... Ik hoop dan ook dat ik die 
binnenkort vind, want van dat op en 
neer treinen gaat de lol snel af. Tot 
ziens op de borrel of natuurlijk onze 
aankomende activiteit!

Koen Vossen
Hoi iedereen! Bij 
deze mijn offi-
ciele introductie 
voor GEWIS als 
vice-voorzitter 
van EJC08 zij-
nde. Ik ben dus 
Koen, trouwe 
Eindhovenaar 
voor alweer bij-
na 21 jaar. Voor 
mijn studie wiskunde heb ik een half 
jaar mogen genieten van het studen-
tenleven in Amsterdam, door daar 
bewegingswetenschappen te stude-
ren aan de VU. Daar kon ik mezelf 
wel al trots lid noemen van de Bor-
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relCie dus was het een must om nu 
weer lid te worden van een comissie. 
Dit jaar dus de EJC. Maar ook buiten 
deze comissie en studie ben ik ook 
nog wel actief. Graag houd ik me dan 
ook bezig met mijn favoriete hobby: 
uitslapen. Naast dat ben ik ook af en 
toe op feestjes als Housequake en 
Extrema Outdoor te vinden. Desal-
niettemin is een avondje pilsen ook 
altijd een prima bezigheid.
In de pauzes ben ik meestal te vin-
den bij GEWIS om weer eens een 
lekker potje tafelvoetbal te spelen 
(cq verliezen). Natuurlijk probeer ik 
bij de feesten van GEWIS aanwezig 
te zijn, dus tot dan!

Peter Broere
Hey GEWISSers 
en natuurlijk de 
andere mensen 
van mijn fan-
club! Eindelijk 
de 10 regeltjes of 
fame die ik altijd 
al verdiend heb 
(ofzo).  <levens-
verhaal> ik kom 
origineel uit een 
klein dorpje uit Noord-Holland maar 
ben vorig jaar hier in Eindhoven ko-
men wonen en studeer hier nu in-
formatica! </levensverhaal> Verder 
heb ik vele rare hobbies zoals; spel-
letjes zo snel mogelijk uitspelen, sta-
tistieken bekijken/maken van distri-
buted-computing projecten (Google 
maar op Dutch Power Cows ;) ), uit-
slapen en heb ik altijd de neiging om 
te schatten hoeveel ik bij de AH heb 
uitgegeven voor dat de producten ge-
scand zijn. Voor de rest ben ik vrij 
normaal hoor! :P Verder ben ik elke 
donderdag te vinden op de borrel en 
ga ik daarna altijd pizza eten: ik zou 
zeggen, ga een keer mee!

Karlijn Ballemans
Ik ben Karlijn, 
ondertussen het 
enige vrouwe-
lijke lid van de 
EJC :s... Ik ben 
18 jaar, woon 
nog bij mijn ou-
ders in Tilburg 
en ik studeer 
wiskunde. In het 
weekend ben ik 
overdag als serveerster bij de panne-
koekenbakker te vinden en ’s avonds 
in de kroegen in Tilburg. Verder zul 
je me donderdags vaak zien bij de 
borrel van GEWIS. En natuurlijk 
ben ik aanwezig bij alle activiteiten 
en feesten die de EJC komend jaar 
nog gaat organiseren. Ik verwacht 
jullie daar ook allemaal te zien, want 
dat gaat gewoon allemaal super ge-
zellig worden, tot dan!

Harm Langwerden
Hoi, ik ben 
harm en ik hou 
van ponies. Ik 
ben dus harm. 
Ik ben negun 
jaar out en vind 
wiskunde heel 
erg leuk. Vorig 
weekend ben ik 
naar Ponypark 
slagharen ge-
weesd om daar de ponies te knufelen 
(met mijn papa), het was heel leuk. 
Ik ben dus harm en ben ook eerste-
jaarscommissielid. Maar ik zit pas in 
groep 5! Doeiiiiiiiiii! Harm (ik dus)
[geschreven door EJC08 - red.]
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AC Indoor Bobgolf
Dinsdag 30 oktober 
was de dag waar ie-
dereen bij GEWIS 
zich op verheugde: 
het was tijd voor het 
spetterende AC In-
door Bobgolf. Aan het 
eind van de middag 
verzamelde zich een 
groep GEWIS’ers in 
de GEWIS-ruimte om 
aan dit grootse avon-
tuur te beginnen. 
Speciaal voor dit mo-
ment waren er op ver-
dieping tien en elf van 
het Hoofdgebouw een negental holes 
uitgezet die door de deelnemers afge-
legd moesten worden. Rond half zes 
gingen de verschillende deelnemers 
in groepen van ongeveer drie per-
sonen van start om een zo laag mo-
gelijk aantal slagen neer te kunnen 
zetten op hun scoreformulier.

De eerste twee holes bevonden zich 
op vloer tien: in de tentamenruimte 

was er een moeizaam 
begin tussen de tafels 
door. Hierna begaven 
de deelnemers zich 
naar een OGO-hok 
dat was omgebouwd 
tot een spetterende 
baan op eenzame 
hoogte. Deze baan 
zorgde voor de eerste 
hole-in-ones op een 
tweetal scoreformu-
lieren.

Na deze opening liep 
de route omhoog naar 
verdieping elf waar de 

volgende drie holes zich openbaar-
den. Een combinatie van behen-
digheid, tACtiek en domweg hard 
meppen was de sleutel tot deze drie 
banen. Volgend op deze banen kwam 
de bonusronde: een grote ruimte 
met een muur vol met manieren om 
extra slagen op te moeten schrijven. 
Goed mikken en hard genoeg slaan 
kon echter ook een vermindering 
van de totale hoeveelheid slagen ge-
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ven. Niemand heeft hier de perfecte 
score van minus dertig gehaald: Ke-
vin zette de beste prestatie op deze 
hole neer met min zeven slagen.

Voor hole zeven en ACht moesten de 
teams terug naar verdieping tien. De 
zevende hole was bijna een scene uit 
“Der Lauf der Dinge” (imdb 0094300) 
waardoor bij een correcte afslag de 
bal in de buurt van - zoniet in - de 
hole terecht kwam. De AChtste hole 
was van een andere orde: een goed 
richtingsgevoel moest ervoor zorgen 
dat de bal in een rechte lijn door de 
gang ging.
Als afsluiting van deze ongekende 
Bobgolfbaan was er nog een stuk be-
hendigheid nodig om de laatste hole, 
in de GEWIS-ruimte, tot een goed 
einde te brengen. Een groot aantal 
mensen lukte dit in één of twee sla-
gen, terwijl er op de scorebriefjes ook 
een aantal keer het aantal van ACht 
slagen is genoteerd.

Uiteindelijk bleek een eerstejaars de 
beste van de groep te zijn. Met een 
score van negenentwintig slagen is 
Joey uitgeroepen tot winnaar van 
het AC Indoor Bobgolf.

AC Zwemmen
Zoals wel vaker de afgelopen jaren 
kwam iemand met het unieke idee 
om te gaan zwemmen. En dus zo ge-
schiede het dat op woensdag 7 no-
vember, rond een uur of 6, we alle-
maal braaf in de Tongelreep stonden 

te wAChten op de badmeester tot we 
naar binnen mochten. Na een kort 
maar krAChtige opsomming van de 
huisregels werden we binnengela-
ten.

Na het nodige geplaar [voor vragen 
over de betekenis van dit woord mag 
contact worden opgenomen met de 
AC, ze hebben ons verzekerd dat 
het hier een echt Nederlands woord 
betreft – red.] met de golven en een 
aantal keer van de glijbanen geweest 
te zijn, werd het tijd voor een hapje 
eten.

De cafetaria aldaar kwam goed van 
pas voor de hongerige GEWIS’ers.

Met gevulde magen gingen we eens 
kijken hoe koud het in het overdekte 
buitenzwembad was. Toen we heer-
lijk van onze rustige woensdagavond 
aan het genieten waren door heel 
hard te zingen, begonnen een aan-
tal kinderen (bouwjaar omstreeks 
1994) ontzettend te schreeuwen. Na 
een “HOOPJE!”-dreigement werden 
ze vreemd genoeg heel snel een hoop 
rustiger...

De rest van de avond werd besteed 
aan onder andere het golfslagbad, 
een strandbal en natuurlijk het bub-
belbad.

Kortom, het was een gezellige zwem-
avond die het goed blijft doen bij 
GEWIS.

Infima
(Frank, Rob van Esch en Rob van Wijk zitten in de bierprof, Rob Ritzen 
komt binnen.)
Frank: “Drink je twee biertjes, zie je nu al triple!”

Christiaan molt een rekenmachine, als excuus zegt hij: “Ik mol alles wat 
ik in mijn handen vast heb!” Waarop Coen reageert: “Dan moet je maar 
niet al te vaak naar de WC gaan!”

Teun aan de roulettetafel: “Die 19 is toch maar niks, ik denk altijd: onder 
de 18 is het beste!”
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Groepskennis

Kennis vergaren op het web 
is een kwestie van zoeken 

naar relevante webpagina’s, 
zoeken op die webpagina’s naar 
relevante informatie, en het sa-
menvoegen hiervan met infor-
matie van andere webpagina’s. 
In het semantische web heeft dit 
“web van documenten” plaatsge-
maakt voor een “web van data”. 
Het heeft daardoor raakvlakken 
met een gedistribueerd data-
base systeem.

Voor het opslaan en uitwisselen van 
informatie wordt het zogenaamde 
Resource Description Framework 
(RDF) gebruikt. Dit is een datamodel 
dat in sommige opzichten vergelijk-
baar is met het relationeel model, 
echter veel minder rigide: er hoeft 
vantevoren niet vastgelegd te worden 
waar welke informatie bewaard moet 
kunnen worden.

Kort gezegd kan een RDF database 
gezien worden als een een gerichte, 
gelabelde graaf. De knopen worden 
“resources” genoemd en de kanten 
“properties”. Een resource kan zijn: 
een URI (Uniform Resource Identi-
fier) of een “literal”, zoals een string 
of een integer.

Een van de kenmerken van het Web 
is dat iedereen zelf informatie kan 
toevoegen, en ook verwijzen naar 
bestaande informatie via de beken-
de hyperlink. Een kant in een RDF 
graaf is in feite een superhyperlink: 
de property (dus het label van de 
kant) beschrijft de relatie die tussen 
bron- en doelresource (subject en 
object) bestaat. Dit wordt wel aange-
geven met de notatie “(subject, pro-
perty, object)”, en wordt een triple 
genoemd.
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Vier databronnen. Een pijl representeert een property, en beschrijft de relatie 
tussen subject en object. Resources tussen aanhalingstekens zijn literals, de 
overige resources zijn URI’s.
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Maar aangezien iedere bron in prin-
cipe vrij is in het verwijzen naar re-
sources, is van te voren niet bekend 
welke resources beschreven worden 
in iedere databron, en op welke ma-
nier deze elkaar aanvullen. Indien we 
een query willen laten beantwoorden 
door een verzameling databronnen, 
welke deelvragen moeten we dan 
stellen aan iedere bron, en hoe moe-
ten de deelresultaten gecombineerd 
worden?

Voorbeeld
Neem de databronnen weergegeven 
in de figuur. De eerste databron be-
vat gegevens over films, bron 2 is een 
bibliografie database van acteurs en 
bron 3 noemt winnaars van filmprij-
zen. Bron 4 tenslotte bevat informa-
tie over Nederlandse films.

Query: “In welke films spelen Neder-
landse acteurs die een Gouden Kalf 
voor beste acteur gewonnen heb-
ben?”. Deze query kan als een graaf 
worden gerepresenteerd. Variabelen 
worden met een vraagteken aange-
geven.

Stel nu dat het niet bekend is of een 
bron volledige informatie bevat. Alle 
bronnen zullen dan bevraagd moe-
ten worden. Bovendien is het bij 
voorbeeld mogelijk dat bron 4 over 
een acteur geen informatie over de 
nationaliteit heeft. Het deelantwoord 
over films (“speelt-in”) uit bron 4 kan 
dan worden aangevuld met het deel-
antwoord over nationaliteit uit bron 
2. Iedere deelvraag aan een bron be-
staat dan uit slechts een enkel triple, 
behalve wanneer geen samenvoeging  
met andere deelvragen mogelijk is.

De query wordt dan opgesplitst in de 
volgende query’s per databron:
Naar bron 1 Q1A: (?a speelt-in ?f)
Naar bron 1 Q1B: (?f filmnaam ?fn)
Naar bron 2 Q2: (?a nationaliteit Ne-
derlands)

Naar bron 3 Q3: (?p uitgereikt-aan 
?a) . (?p prijs BesteActeur) . (?p soort 
GoudenKalf)
Naar bron 4 Q4A: (?a speelt-in ?f)
Naar bron 4 Q4B: (?f filmnaam ?fn)
Naar bron 4 Q4C: (?a nationaliteit 
Nederlands)

Het resultaat wordt dan gegeven 
door: ( (Q1A union Q4A) join (Q1B join 
Q4B) join (Q2 union Q4C) ) join Q3

Nu bekijken we wat er gebeurt indien 
we over meer kennis van de verban-
den tussen de bronnen beschikken. 
Bijvoorbeeld: bron 1 en 4 beschik-
ken over de filmnaam voor iedere 
film die genoemd wordt via “speelt-
in”. Op dezelfde manier: bron 4 heeft 
van alle genoemde acteurs ook infor-
matie over de nationaliteit, dus deze 
hoeft niet aangevuld te worden door 
bron 2. En bron 2 bevat ten minste 
alle nationaliteits-gegevens die bron 
4 ook bevat.

Naar bron 1 Q1: (?a speelt-in ?f) . (?f 
filmnaam ?fn)  
Naar bron 4 Q4: (?a speelt-in ?f) . (?f 
filmnaam ?fn). (?a nationaliteit Ne-
derlands)
Het eindresultaat kan nu worden 
verkregen door:
( (Q1 join Q2) union Q4 ) join Q3

Om het semantisch web te verwezen-
lijken is het noodzakelijk om grote 
hoeveelheden gedistribueerde data 
te kunnen doorzoeken en te combi-
neren. Duidelijk is dat het querypro-
ces te versnellen is door middel van  
additionele semantische informatie 
over de inhoud van de databronnen, 
en de verbanden tussen de data-
bronnen. Deze meta-informatie zou 
geautomatiseerd verkregen kunnen 
worden, bijvoorbeeld door te leren 
van de verwerking van eerder uitge-
voerde query’s aan de databronnen.

Ik voer dit project uit binnen de In-
formation Systems (IS) groep op onze 
faculteit. Overigens sluit dit onder-
zoeksgebied mooi aan op het mas-
tervak Web Information Systems.
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Carnaval is terug op de TU/e, 
en hoe! Tijdens de carna-

valszitting die georganiseerd 
werd door GELIMBO is carnaval 
ook hier op de TU/e ingeluid. Zo-
als bij een carnavalszitting hoort 
is ook een prins uitgeroepen, na-
melijk GEWIS Prins Joey I.

Op woensdag 21 november vond het 
spektakel plaats. In het Gaslab be-
gon de avond gezellig met een bier-
tje. Wanneer Blaoskapel de Hurkers 
de eerste noten speelt, begint de car-
navalssfeer echt los te barsten. De 
kapel was met een grote groep aan-
wezig en zorgde op zichzelf al voor 
een geslaagde avond. Om 20:11 uur 
opende Leo van de Voort de show 
namens de Federatie Eindhovens 
Carnaval (FEC) die dit jaar hun 44 
jarig jubileum viert.

Zoals op een echte carnavalszitting 
was er ook bij ons een buuttered-
ner (of tonprater) aanwezig. Dit was 
niemand minder dan Cees Coolen, 
die in 1997 Zuid-Nederlands Kam-
pioen Buutreednen was. Hij heeft 
een leuke act (“Hey smeris”) neer-

gezet. Deze act werd opgevolgd door 
Jill, de dansmarieke die speciaal uit 
Wijnandsrade was overgekomen. Ze 
zwaaide fanatiek met haar benen 
en deed het publiek versteld staan. 
Daarna werd het tijd voor de vol-
gende buutteredner. Dit was Wiljan 
van Kemenade die als Naadje Pet het 
vooral niet te veel over zijn vrouw 
Truus wilde hebben. Hoe hard hij 
ook probeerde, hij liet Truus toch 
niet echt los. Op Thijs na kon ieder-
een hem goed verstaan, desondanks 
liet Wiljan zijn dialect speciaal voor 
Thijs af en toe wel vallen.

Terwijl het publiek in de pauze ge-
noot van een biertje bereidden de 
leden van GELIMBO, Tosca en de 
Prins zich voor op dé act van de 
avond. Het publiek wachtte in span-
ning af op wat er zou gaan komen. 
Niet veel later was het dan zover. Op 
een donker podium stonden Rob en 
Mattijn klaar om hun openingslied te 
playbacken. Achter hen werd in een 
hoog tempo het decor opgebouwd. 
Het applaus dat Kenneth kreeg was 
niet alleen voor het opbouwen. In 
strak pak stond hij al als actieheld 
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*Flash* op het podium. Ook mari-
onet Guido (Ron) en dalmatiër Al-
fons (Yves) waren als speelgoedpop 
gekleed aanwezig. Het groepsdansje 
dat volgde werd luid toegejuicht door 
het publiek. De speelgoedpoppen 
kwamen tot leven en vroegen zich af 
welke pop er in de nieuwe speelgoed-
doos zou zitten. Maar voordat ze hier 
achter kwamen, maakte Dracula 
(Rob) zijn entree met gespitste tan-
den, nou in ieder geval voor één mi-
nuut… Zijn hulpje Stoker (Mattijn) 
strompelde net op tijd binnen om 
zijn meester Dracula te beschermen 
tegen Flash. Al snel werd duidelijk 
dat dit niet nodig was, aangezien ze 
elkaar gewoon een hand konden ge-
ven. Waren er ook nog vrouwen in de 
speelgoedwinkel aanwezig? Iedereen 
hoopte van wel, al vond Guido het 
niet nodig en hing hij zichzelf bijna 
op. Godzijdank deed hij dat niet en 

kon hij Roxie (Tosca) nog binnen 
zien komen. De dag erna was Dra-
cula jarig en dit werd gevierd door 
de Dracuul te dansen. De wattes? 
De Dracuul! Een aantal mensen uit 
het publiek werd het podium opge-
sleurd om mee te dansen. Dit deden 
ze meer dan behoorlijk.

Uiteindelijk was het dan zover. De 
laatste pop Mister Blister werd op 
spectaculaire wijze onthuld. Na het 
aftellen van 11 naar 1, werd zijn 
speelgoeddoos geopend. Door een 
rookwolk en confettiregen kwam hij 
tevoorschijn: Joey!

Na de GELIMBO act werd Joey 
Claessen geïnstalleerd als GEWIS 
Prins Joey I. Nadat hij zijn procla-
matie had voorgedragen, eerde hij 
een aantal bijzondere mensen met 
een medaille. Dit waren: de tappers 
Rob en Bert,  de voorzitter van GE-
WIS Marlous, theatertechnicus Bas, 
Leo van de Voort van de FEC, Han-
neke van de Hurkers, voorzitter van 
GELIMBO Yves en uiteindelijk I.V.V 
prins Sjef dun Urste. Ook fotograaf 
Frank had de eer om een medaille te 
ontvangen.

In onze ogen is de eerste GELIMBO 
dieszitting een groot succes gewor-
den. We hopen jullie volgend jaar 
allen te begroeten wanneer de twee-
de (voor Sjef: derde) GEWIS Prins 
onthuld en geïnstalleerd wordt. 
ALAAF!!!

Infima
Marlous: “Vertel.. Wat heb ik gehoord over jou en een bepaald persoon 
dat jullie eerder weg waren?”
Leanne: “Als je nou iets specifieker bent.. Want ik ben gister wel met 
meerdere mensen weggeweest.”

Tijdens het maken van het jaaroverzicht voor het jaarboek:                                                                                           
Lydia: “Hey, waarom kan ik niks vinden voor 31 april?”

Monique over de flatborrel: “Op een gegeven moment gingen alle informa-
tici weg en daarna ging het gesprek alleen nog maar over sex.”
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Op een stralende dag in ok-
tober organiseerde Dispuut 

“In Vino Veritas” een evenement 
ongekend voor het Eindhovense 
studentencircuit. In het Gaslab 
werden om en nabij 150 man 
vermaakt met muziek, beeld en 
drank. Dit alles onder de noemer 
van I.V.V PopQuiz, welke als bij-
zonder geslaagd de boeken in 
gaat. Diverse hoogstandjes uit 
de vaderlandse en internatio-
nale muziekhistorie passeerden 
de revue. Veel van deze num-
mers zijn bij elkaar geveegd en 
worden tussen kerst en oud en 
nieuw onder de noemer Top 2000 
afgespeeld. Velen van u zullen 
hier hopelijk naar luisteren, an-
ders rest u voorlopig slechts het 
luisteren naar Boten Anna van 
de Zweedse top-dj Basshunter.

De Top 2000 bevat ook enkele kerst-
nummers uit de moderne tijd. Zo 
vonden we afgelopen jaar op num-
mer 358 de plaat “Last Christmas” 
van Wham! en stond “All I Want For 
Christmas Is You” van de alom ge-
liefde Mariah Carey op 1338. Ech-
ter, kerstklassiekers als “Gloria in 
excelcis Deo” of de “Dans van de 
Suikerboonfee” uit het vermaarde 
ballet “De Notenkraker” van Tsjai-
kovski, komen niet voor in ‘de lijst 
der lijsten’. Ter verduidelijking; dit 
zijn liederen die verhandelen over 
gebeurtenissen rondom het kerst-
feest. Voor uw informatie; ‘Deo’ uit 
eerstgenoemde slaat niet op een door 
menig W&I-student ontbeerd verzor-
gingsproduct, maar op God, welke 
in de hoogte vereerd wordt. Luistert 
u goed naar het eerder genoemde 
nummer van mevrouw Carey, dan 
hoort u een absurde verkrachting 
van de kerstgedachte. Materialisme, 
hebzucht en egocentrische gedach-
ten vieren hoogtij in dit heidense 
lied. De strekking van dit lied ver-
oorzaakt meer oorlogen dan dat het 
vrede op aarde brengt. Waar blijven 

de lofzangen over mens, maatschap-
pij en het hogere!?

De respectloze houding die heden 
ten dage ten opzichte van kerstlie-
deren getoond wordt bereikt haar 
hoogtepunt in voetbalstadions. Hier 
worden heidense goden aanbeden 
door het misbruiken van het ons 
zo geliefde “De herdertjes lagen bij 
nachte”. Bij een latere strofe uit dit 
lied, 

De herders bevalen te weiden
Hun schaapkens aan d’engelenschaar
Wij kunnen van ‘t kribje niet scheiden
Wij wachten het nieuwe jaar

schiet menig goedertieren persoon 
toch vol. Een van de hedendaagse 
beschermers van de mensheid, Piet 
Paulusma, waarschuwde niet voor 
niets voor een ‘superstorm’. In deze 
storm zou menigeen om het leven 
kunnen komen. Dispuut “In Vino 
Veritas” heeft haar verantwoorde-
lijkheid jegens de wereld genomen 
door het bouwen van een  boot ge-
naamd ‘Anna’. Hierin is plaats voor 
heel het Dispuut, alsmede 7 sprink-
hanen, enkele kikkers en wat spin-
nen, een paar slangen, 12 muggen 
en 37 mensen uit velerlei delen van 
de wereld. Helaas is het deurbeleid 
nadelig voor Limburgers, zij zullen 
zichzelf moeten redden. 

Laten we afsluiten met een strofe uit 
een eerder geroemde cantate.

Sicut erat in principio,
et nunc et semper
et in saecula saeculorum.
Amen

(“Zoals het was in het begin, zo ook 
nu en altijd, en in de eeuwen der 
eeuwen. Proost”)
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Pierre Cuypers

In het NAI in Rotterdam wordt 
een tentoonstelling gehouden 

over de architect P.J.H. Cuypers, 
die leefde van 1827 tot 1921. Ik 
ben naar deze tentoonstelling 
toegegaan omdat ik hem vooral 
zie als ontwerper van neogoti-
sche kerken. Toen in Amsterdam 
in het begin van de zeventiger 
jaren de Sint Willibrordus buiten 
de Veste, een kerk van Cuypers, 
werd afgebroken, werd er in de 
Volkskrant een driedimensionale 
afbeelding van het ontwerp van 
de kerk afgedrukt. Het is mij al-
tijd bijgebleven dat het ontwerp 
een diepe indruk op mij maakte. 
Ik was wel aan het afvallen, nee 
niet wat gewicht betreft, maar ik 
vond het een echt godshuis. Het 
was een neogotische kruiskerk 
met zeven torens waaronder 
een vieringtoren en twee torens 
aan de voorkant, de westkant. 
Van de zeven torens was alleen 
de vieringtoren gerealiseerd. Ik 
vond niet alleen dat de kerk niet 
moest worden afgebroken, maar 
dat de overige zes torens ook 
nog gebouwd moesten worden. 
Aan zo’n zondepoel als Amster-
dam is zo’n gebouw in al zijn glo-
rie prima besteed.
   
Bij de tentoonstelling staat het jaar 
1877 centraal omdat dit het jaar is 
waarin hij werkte aan twee gebou-
wen, het Rijksmuseum en het Cen-
traal Station in Amsterdam. Wat ik 
moest verwachten bij de tentoonstel-
ling wist ik niet, maar ik ben er op 
afgegaan. De tentoonstelling is be-
perkt in omvang, maar nodigt uit tot 
overpeinzen van het getoonde.

Om te beginnen werden er onder 
andere van het Rijksmuseum ver-
schillende ontwerpen van zijn hand 
getoond, bijvoorbeeld een in oud-Hol-
landse renaissancestijl. Het gebouw 
had steeds dezelfde vorm, maar het 
uiterlijk zag er anders uit. Bepaalde 

karakteristieken van het gebouw zie 
je steeds terug. De besluitvorming 
kan niet anders dan grillig geweest 
zijn. In ieder geval riep de uiteinde-
lijke keuze bij het Rijksmuseum on-
genoegen op. Er wordt een spotprent 
getoond met de titel “Wijding van het 
Bisschoppelijk Paleis, genaamd het 
Rijksmuseum te Amsterdam”. Cuy-
pers werd dus gezien als een repre-
sentant van het katholieke volksdeel 
dat zich toen begon te manifesteren.

Dat brengt mij op een tweede punt. 
In de negentiende eeuw zijn er in 
Nederland zo’n kleine 600 katholie-
ke kerken, vaak ter vervanging van 
een schuilkerk, gebouwd. Cuypers 
heeft er enige tientallen gebouwd. 
De Sint-Catharinakerk in Eindho-
ven is van zijn hand. Het verbazing-
wekkende vind ik de diversiteit van 
deze gebouwen. Ik ga in ieder geval 
enkele kerken op locatie bekijken. 
De Sint Jacobus in den Haag en de 
Sint Martinus in Sneek zijn voorlo-
pig mijn favorieten. De bouwwoede 
riep het ongenoegen op van een deel 
van het protestantse deel der natie. 
Protesten tegen torens toen, doen 
denken aan het verzet tegen mina-
retten nu. De zeven torens van de 
Sint Willibrordus in Amsterdam zul-
len ongetwijfeld schrik en ongenoe-
gen hebben opgeroepen.

Hij ontwierp niet alleen de kerken, 
maar ook huizen en meubilair. Als 
ik het goed begrepen heb, wilde Cuy-
pers met de neogotiek terug naar 
de Middeleeuwen want alleen deze 
stijl kon de maatschappij ten goede 
veranderen. Als dat niet waar is, 
dan dachten in ieder geval zijn te-
genstanders dat Cuypers zo dacht. 
Ook in de negentiende eeuw werd er 
reeds in de maakbaarheid van de sa-
menleving geloofd. Dat hij in Noord-
Nederland op verzet stuitte vind ik 
wel begrijpelijk. Een interessante 
man, die Cuypers.
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Wat nou als de techniek niet 
het probleem is?

Bij Philips Research, een van onze 
klanten in de regio, was ik bezig met 
een traject om de software ontwik-
kelclub door een CMM certificatie 
traject heen te loodsen. Het CMM 
model is een maatstaf om te kunnen 
bepalen hoe volwassen het ontwik-
kelproces van een organisatie is. Er 
wordt daarbij gewerkt met verschil-
lende levels, 1 tot 5.

Het is daarbij niet de bedoeling dat 
je altijd voor level 5 gaat. Afhanke-
lijk van je organisatie kan het strate-
gisch heel slim zijn om te kiezen voor 
een level 2 of 3. Ieder hoger level zou 
dan verspilde moeite zijn en hoog-
stens resulteren in organisatorische 
overhead.

Deze organisatie was enkele jaren 
geleden al succesvol opgeweest voor 
een level 2 certificaat. De organisa-
tie was ondertussen enorm gegroeid, 
zowel in omvang van 20 naar 75 man 
(developers, teamleiders, manager), 
als wel in procesvolwassenheid.

Tijd dus voor een re-assesment. 
Ook omdat er met zo’n groei altijd 
gaten vallen. Gaten in kennis, erva-
ring maar ook qua cultuurwaarden. 
Kortom, als je zo’n sterke groei mee-
maakt is het altijd maar de vraag of 
iedereen binnen de organisatie die 
groei ook aan kan.

Het bijzondere aan het ontwikkel-
proces bij deze club is het feit dat er 
ontwikkeld wordt volgens de Agile 
principes. Een van de basisprin-
cipes van deze methodiek is dat er 
gestreeft wordt naar een zo “breed-
bandige” communicatie.

In de praktijk vertaalt dit zich naar 
een paar “practices” waar een ont-
wikkelteam zich aan houdt. Er 
vindt bijvoorbeeld pair programming 

plaats, d.w.z. twee ontwikkelaars 
die samen achter 1 monitor aan een 
stukje code werken.

Deze manier van werken, hoewel mis-
schien in strijd met je intuïtie, werkt 
zeer effectief en efficiënt om meer-
dere redenen. Het leidt tot veel min-
der fouten omdat er 2 brains samen 
bezig zijn. Het samenwerken dwingt 
om zeer gefocussed bezig te zijn en 
minstens zo belangrijk, er vindt heel 
snel kennisoverdracht plaats. Bin-
nen een team zijn er dus minstens 2 
personen die intiem bekend zijn met 
die code. Een voorbeeld van breed-
bandige communicatie.

Nu speelde er binnen 1 van de teams, 
6 man groot, het probleem dat er een 
nieuwe techniek werd gebruikt, waar 
nog maar 1 van de ontwikkelaars 
kennis en ervaring mee had. Deze 
ontwikkelaar was nieuw binnen de 
groep, nieuw binnen het team en 
juist vanwege zijn expertise binnen-
gehaald. En zoals altijd, speelde ook 
hier weer tijdsdruk mee en was er bij 
hoge uitzondering voor gekozen om 
slechts die ene ontwikkelaar aan dit 
stuk te laten werken.

Maar eenmaal de tijdsdruk geweken, 
de klant was overtuigd door het ge-
leverde prototype, werd terecht be-
sloten dat ook voor dit stuk code er 
voortaan pair programming toe zou 
worden gepast.

Nu deed zich het interessante geval 
voor dat de nu expert ontwikkelaar 
weigerde om te pair programmen. 
Dit betekende effectief dat de ken-
nisdeling niet op gang kwam en het 
team afhankelijk werd van die ene 
ontwikkelaar, wat betreft die nieuwe 
techniek.

En het was niet zo dat hij openlijk 
en ronduit weigerde maar er was 
altijd wel een reden waarom het op 
dat moment “even niet uitkwam”. En 
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wanneer men erop terugkwam was 
de gevraagde code op magische wijze 
dan al geïmplementeerd, zonder dat 
iemand daarvan op de hoogte was.
De situatie werd kortom onhoud-
baar.

Voordat je verder leest: Wat zou jouw 
oplossing zijn geweest in dit geval, 
met alle summiere informatie die 
je nu hebt? Denk in dit geval even 
breder dan de techniek alleen, dat is 
namelijk ook wat je moet kunnen als 
ingenieur….

De oplossing:
Als mensen dit soort afschermings-
gedrag vertonen is er altijd een die-
per liggende reden. Deze ontwikke-
laar was gewend aan een andere, 
zeer competitieve omgeving waarbij 
je job-zekerheid bepaald werd door 
de kennis die je had. En hoe meer 
kennis je had van een bepaald on-
derdeel (en de rest van het team 
niet), hoe zekerder je was van je plek 
binnen het team. 

De ontwikkelaar had een gesprek 
met de teamleider waarbij het gedrag 
en de onderliggende redenen werden 
besproken en bovengehaald. Dat op 
zich is trouwens al een kunst.

De ontwikkelaar kreeg uitgelegd dat 
in deze omgeving je meerwaarde juist 
wordt bepaald door hoeveel je kunt 
bijdragen aan de kennis en kunde 
van het team als geheel. Hij werd 
uitgenodigd om zijn kennis met het 
hele team te delen d.m.v. een tech-
nical meeting waarin hij de techniek 
met alle ins en outs uit de doeken 
zou doen. Daarnaast werd hij aan-
gesteld als coach van de teamleden 
voor dit stukje code. Dit had het ge-
wenste effect.

Tijdelijk dan toch. Uiteindelijk heeft 
de ontwikkelaar de conclusie moe-
ten trekken dat deze hele manier 
van werken toch niet strookte met 
zijn aard en karakter. Het pair pro-
grammen kostte hem uiteindelijk 

teveel moeite. Hij kon er maar niet 
aan wennen dat er iemand naast 
hem zat, die meedacht, hem op fou-
ten wees en met verbetervoorstellen 
kwam.

Jammer maar uiteindelijk niet zijn 
schuld. In het voortraject was daar 
blijkbaar te weinig op geselecteerd. 
Bij zijn vertrek uit het team had de 
kennisoverdracht overigens al zoda-
nig plaats gevonden dat zijn vertrek 
moeiteloos werd opgevangen door 
het team.

Dit is slechts een van de vele prak-
tijkvoorbeelden waar je als ingenieur 
in een dynamische omgeving tegen-
aan zult lopen. Dus ja, concentreer 
je nu vooral op de techniek. Het is 
je basis. Maar besef ook dat er veel 
meer is dan dat alleen en dat in de 
praktijk na verloop van tijd je com-
municatieve vaardigheden alleen 
maar belangrijker zullen worden. 
Het toverwoord is delen.

De software ontwikkelafdeling is ove-
rigens met vlag en wimpel geslaagd 
voor het CMM assessment en draagt 
het Level 2 certificaat met trots. Een 
resultaat waar ik zelf overigens ook 
trots op ben.

Bryan Tevreden
Processs Improvement Consultant
TUE lichting ‘84
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Bier

In de afgelopen maanden heeft 
de BAC niet stil gezeten. Zo 

hebben er binnen de BAC een 
aantal mutaties plaatsgevonden 
en zijn er weer vele speciale bor-
rels georganiseerd.

16.30 uur borrel
Van donderdag 20 september tot 
vrijdag 21 september werd de 16.30 
uur borrel georganiseerd. In 16 en 
een half uur passeerden vele speciale 
borrels de revu. Een aantal voorbeel-
den hiervan zijn: De Hawaii-borrel, 
de Cubaanse borrel en de Spaanse 
borrel. Natuurlijk bracht elk thema 
weer een traditionele drank met zich 
mee. Omdat er ‘s nachts ook gebor-
reld werd, was de BAC genoodzaakt 
om vanaf 22.00 uur de gezelligheid 
naar het Eskafé te verplaatsen. Om 
niet te verhongeren had de BAC de 
mogelijkheid tot het bestellen van 
pizza geregeld, die gedurende de 
Italiaanse borrel geconsumeerd kon 
worden, zodat er een goede bodem 
was gelegd om de nacht door te trek-
ken. Helaas waren er niet zo heel 

veel mensen die dit presteerden. 
Desondanks was er wel sprake van 
zeer geslaagde activiteit. De borrel 
werd goed bezocht en de verschillen-
de thema’s zorgden voor een goede 
afwisseling.
Turkse borrel
Een kleine maand later, op don-
derdag 18 oktober stond de Turkse 
borrel op het programma. Deze bor-
rel, waarin shoarma, raki en foute 
muziek de boventoon voerde was 
ook zeer geslaagd. Helaas werd aan 
de oproep aan ieder om zijn of haar 
snor te laten staan weinig gehoor 
gegeven, maar dat mocht de pret 
niet drukken. Achter de bar waren 
de BAC-ers getransformeerd tot ras-
echte Turken, compleet met snor 
en een fez. Het zal éénieder dan ook 
verbazen dat de fez tegenwoordig een 
verboden hoofddeksel is in Turkije. 
Maar de BAC zou de BAC niet zijn 
als ze niet haar eigen draai aan het 
thema Turkije zou geven. Tot slot 
was het ook nog mogelijk om gezel-
lig aan een waterpijp te zuigen, wat 
door menigeen gedaan werd.
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Mexicaanse borrel
De shoarma was nog maar 
net verteerd of twee weken 
later stond er weer een speci-
ale borrel op het programma. 
Deze keer was de Mexicaanse 
borrel aan de beurt. Traditio-
neel horen hier natuurlijk te-
quila, Desperados en nachos 
bij. Verder was er ook nog een 
figuur bij die het nodig vond 
om de gehele borrel in een 
poncho te lopen en een som-
brero op zijn hoofd te zetten, 
waarvoor hulde. Helaas had-
den de GEWIS-ers meer dorst dan 
vooraf bedacht was. Hierdoor was 
de Desperados al na anderhalf uur 
op, waardoor iedereen weer aan de 
tequila en het bier moest (he, wat 
vervelend nou). De nachos in com-
binatie met de heerlijke sauzen als 
guacemole waren ook populair. Ver-
der was er voor de hongerige borrel-
ganger ook nog de mogelijkheid om 
een Mexicaanse tosti te nuttigen, 
wat vooral de bierconsumptie ten 
goede kwam.

Sinterklaasborrel
Op 6 december, vlak voordat de 
Sint weer naar Spanje zou vertrek-
ken besloot hij om GEWIS nog met 
een bezoek te vereren. Helaas was 
de Sint alsnog verhinderd en was 
hij genoodzaakt zijn islamitische 
collega te sturen, Sint-al-klaas. Dit 
bracht een aantal verschillen met 
zich mee ten opzichte van de traditi-
onele Sinterklaas. Zo had de Sint-al-
klaas een zwarte baard en stond op 
zijn mijter niet de afbeelding van een 
kruis, maar van een halve maan en 
een ster. Bovendien waren de zwarte 
pieten voorzien van een oosters ge-
waad, voor de insiders ook wel be-
kend onder de naam niqaab, waar-
door slechts hun ogen zichtbaar 
waren voor de rest van het publiek. 
Nadat de Sint onder het geschal van 
minarettenmuziek zijn intrede had 
gedaan, moesten er natuurlijk nog 
stoute jongens en meisje bij de Sint 
komen. Omdat de Sint zwakke bot-

ten heeft, mochten ze absoluut niet 
op schoot, maar moesten ze op hun 
knieën voor de Sint gaan zitten, wat 
tot veel hilariteit leidde. Nadat de 
stoute kindertjes na de reprimande 
weer gestraft waren, kregen ze nog 
een heerlijk drankje en een prachtig 
cadeau, dat helaas niet door ieder-
een gewaardeerd werd. Echter, het 
betreffende cadeau, de opblaaspop, 
werd door de rechtmatige eigenaar 
aan de BAC gedoneerd waardoor zij 
nu schitterert in de GEWIS-ruimte.

Ledenmutaties
Ook binnen de BAC is er veel ver-
anderd. Zo hebben wij afscheid ge-
nomen van een aantal BAC-ers en 
zo zijn er een aantal mensen die de 
BAC zijn komen te versterken. De 
mensen die ons verlaten hebben zijn 
Roel Coset, Remko Bijsmans, JoeJoe 
Wong, Bob Kubista, Pieter Ceelen 
en Rob van Esch. De BAC wil deze 
heren uitdrukkelijk bedanken voor 
hun inzet gedurende hun tijd als 
BAC-lid en wij hopen natuurlijk dat 
ze nog steeds regelmatig op de borrel 
te zien zijn.
Om dit verlies op de vangen hebben 
wij ook een aantal nieuwe leden mo-
gen verwelkomen. Zo zijn Engelbiert 
Teeselink en Jan van der Pol enige 
tijd geleden toegetreden tot de BAC. 
Ook Joey Claessen en Rob de Heus 
mogen zich sinds kort vol trots BAC-
lid noemen. Wij wensen deze heren 
een mooie tijd, waarin het bier rijke-
lijk mag vloeien.
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Puzzel

Het is nog niet zo triviaal om 
met een enkel lichtjessnoer 

een oppervlak van een object 
goed verlicht te krijg. Dat weet 
iedereen die wel eens een kerst-
boom heeft opgetuigd. Het op-
pervlak moet zo uniform moge-
lijk verlicht worden, terwijl het 
aantal lampjes beperkt is en de 
maximale afstand tussen twee 
opeenvolgende lampjes beperkt 
is door de tussenliggende snoer-
lengte. Kun jij een computer 
programma schrijven dat dit pro-
bleem voor eens en voor altijd 
oplost?

Gegeven een polygoon {p1,p2,...,pm}, 
het aantal lampjes n en de con-
stante snoerlengte tussen twee op-
eenvolgende lampjes d, schrijf een 
computerprogramma dat de posities 
{l1,l2,...,ln} van de lampjes berekent 
zodanig dat ze zo uniform mogelijk 
verdeeld zijn over het oppervlak. De 
oplossing moet voldoen aan de voor-
waarde dat voor alle i=1...n-1, de af-
stand tussen li en li+1 niet groter mag 
zijn dan d (kleiner mag wel). Het be-
gin en eindpunt van het snoer hoe-
ven niet op hetzelfde punt te liggen. 

P1

P2

P3

P4

P5

P6

De oplossing zal geëvalueerd worden 
aan de hand van de volgende crite-
ria: 

• Correctheid van de oplossing 
voor verschillende test cases (zie: 
win.tue.nl/casa/education/engi
neer2008/problems.html) 
•  Complexiteit van het algoritme 
•  Creativiteit van de oplossing 

De oplossing moet bestaan uit een 
werkend programma, de source code 
en een beschrijving van het algorit-
me. De prijs bestaat uit een HP iPAQ 
pocket PC. 

Denk jij dat je zo’n programma kunt 
schrijven, stuur jouw oplossing dan 
in voor 28 maart 2008. De inzen-
ders zullen voor 4 april 2008 bericht 
ontvangen. Voor de beste oplossing 
wordt een prijs uitgeloofd, een HP 
iPAQ pocket PC. De prijswinnaar 
wordt uitgenodigd zijn/haar oplos-
sing te presenteren op 16 april 2008 
tijdens de feestelijke opening van het 
instituut LIME (onderdeel van de fa-
culteit Wiskunde & Informatica, TU/
e, zie ook www.lime.tue.nl/Math-In-
side)
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Minicursus: Meervoud en enkelvoud
in

g
e
z
o
n
d
e
n

To
m

 N
ij
h
u
is

 (
I.

V.
V
)

Na een geslaagde minicursus 
aangaande taal en het ge-

bruik er van in de vorige Supre-
mum, vervolgt dispuut “In Vino 
Veritas” zijn weg met deze nieu-
we cursus. Deze keer zal u voor-
zien worden van een korte hand-
leiding met betrekking tot het 
onderscheid tussen enkelvoud 
en meervoud. Dit onderscheid 
kunnen maken is gewenst om-
dat het gebrek aan deze vaardig-
heid zich niet alleen in geschrif-
ten manifesteert maar zelfs al 
herkenbaar is tijdens gesproken 
dialoog.

De grammatica
Hoewel de grammatica bij de mees-
ten onder ons bekend is zullen we 
deze toch nog even kort samenvat-
ten: In een fatsoenlijke zin slaat een 
persoonsvorm op een onderwerp. Dit 
onderwerp heeft een zogenaamde 
persoon waaraan duidelijk is wie er 
mee bedoeld wordt. Er zijn zes per-
sonen mogelijk, te weten de eerste 
tot en met de derde persoon enkel-
voud en de eerste tot en met de der-
de persoon meervoud. Duidelijk is 
dat we ons slechts willen gaan rich-
ten op het verschil in omgang met 
de enkelvoudige en de meervoudige 
personen. 
Ieder werkwoord heeft in iedere tijd 
zes al of niet verschillende vervoe-
gingen voor deze personen. We gaan 
er in het vervolg van deze cursus van 
uit dat u in staat bent de juiste ver-
voegingen met de juiste personen en 
tijden te combineren. Zie voor meer 
informatie daarover onze vorige mi-
nicursus.

Het onderscheid
We noemen het ‘enkelvoudig of 
meervoudig zijn’ van de persoons-
vorm het getal. Zo is het getal van hij 
enkelvoud en het getal van die din-
gen is meervoud.
Voor het gros van de verschillende 

mogelijke persoonsvormen heeft men 
geen enkele moeite met de getalsbe-
paling ervan. Voorbeelden zijn: fles-
sen, U, de borrel, een druif, ik.
Echter is er een klein deel van de 
persoonsvormen waar verkeerde ver-
voeging alom vertegenwoordigd is. 
Voorbeelden hiervan zijn: een aantal 
mensen, een serie getallen, een paar 
knikkers, een paar schoenen, een 
rij biertjes, een vlucht regenwulpen, 
enkele studenten, een stapel boe-
ken, etc.
Vaak horen wij de verkeerde getals-
vervoegingen gebezigd bij zinnen met 
een persoonsvorm die uit een groep 
elementen bestaat. Daarom zullen 
we nu deze notoire probleemgevallen 
classificeren aan de hand van enkele 
vuistregels.

Hoeveelheidduidingen die een 
meervoud hebben:
Woorden als aantal, serie, een deel, 
massa, zwerm, tweetal, groep, reeks 
en paar zijn hoeveelheidduidingen 
met een meervoud. Respectievelijk: 
aantallen, series, delen, massa’s, 
etc. Wanneer dit soort woorden in 
een zin gebruikt wordt om een ver-
zameling mee te classificeren dan 
wordt het getal van de verzameling 
enkelvoud. Bijvoorbeeld: “Er staat 
een aantal biertjes”, “Een massa 
mensen was op de borrel”, “Er ligt 
een paar laarzen op de mat.” (Merkt 
u op dat een paar homoniem is: het 
kan zowel enkele als precies twee be-
tekenen, in de betekenis van enkele 
wordt het wél meervoudig)

Hoeveelheidduidingen die geen 
meervoud hebben:
Woorden als tal, n stuks, enkele(n), 
een paar en sommige(n) zijn voor-
beelden van hoeveelheidduidingen 
zonder meervoud. (Merkt u weer op 
dat het meervoud paren strikt van 
toepassing is op de betekenis pre-
cies twee.)
Bijvoorbeeld: “Er liggen twee stuks 
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vis in de pan”, “Slechts enkele men-
sen waren niet dronken”, “Er vielen 
een paar glazen” en “Tal van bezoe-
kers kwamen kijken.”
Let u goed op het woord tal: wanneer 
we dit met een lidwoord toepassen 
bestaat het meervoud wél en dient 
het enkelvoudig vervoegd te worden. 
Dus: “Een tal van bezoekers kwam 
kijken.”
Wij grijpen ook graag deze mogelijk-
heid aan om u te leren wanneer een 
woord als enkele of sommige een 
extra “n” in de uitgang krijgt: Dit is 
wanneer het als zelfstandig naam-
woord gebruikt wordt en op perso-
nen slaat. Dus bijvoorbeeld: “Enke-
len van hen misten de trein”, maar 
“Enkele mensen misten de trein”(als 
bijvoeglijk naamwoord) en “Van de 
huisdieren mochten enkele niet in 
de trein. ”(slaat niet op mensen)

Groepsvormende woorden.
Woorden die gebruikt worden om 
een verzameling te definiëren aan 
de hand van een overeenkomstige 
eigenschap worden altijd enkelvou-
dig toegepast, woorden als deze zijn 
soort en type. Bijvoorbeeld: “Dat 
soort mensen komt hier vaak.”, “Dit 
type kleren kan mij niet bekoren.”

Groepsvormende zinnen: 
Wanneer de hele zin gebruikt wordt 
om de groep die het onderwerp is te 
definiëren is de persoonsvorm altijd 
meervoudig. De overeenkomstige ei-
genschap van de elementen uit de 
groep is de eigenschap die beschre-
ven wordt door de zin.
Voorbeelden: “Er zijn een aantal die-
ren die niet kunnen springen”, “Een 
tiental mensen stemden tegen.” 
Hoewel een aantal en een tiental 
enkelvoudig zijn worden deze toch 
meervoudig vervoegd, dit omdat de 
overeenkomstige eigenschap van de 
elementen (niet kunnen springen of 
tegen stemmen) juist die eigenschap 
is die in de zin beschreven wordt en 
als persoonsvorm gebruikt wordt. 
Alternatieve intuïtie: Niet het hele 
tiental heeft collectief tegen gestemd 
maar het tiental is later gevormd 
uit de mensen die tegen hebben ge-
stemd.

Ondanks het feit dat niet alle geval-
len en uitzonderingen behandeld zijn 
in deze cursus menen we toch een 
goede basis gelegd te hebben voor 
correct gebruik van deze vervoegin-
gen. Wij hopen dat u zich hiermee 
zult verrijken opdat het Nederlands 
wordt toegepast zoals het bedoeld 
is. 

Infima
Florian over zijn eerste AV: “Eigenlijk zouden we er popcorn bij moeten 
hebben “.

Peter van Elsacker over Marlous die net B.O.O.M.feut is geworden: “geen 
B.O.O.M.feut, ze is gewoon een takkewijf.”
Marlous reageert: “Ja, maar dat was ik vantevoren toch ook al?!”

Marlous: ‘‘Sven, die kamer van Marc is dat verf of behang?’’
Sven: ‘‘Dat is hout.’’

Marlous: ‘‘Zei je hout of oud?’’
Sven: ‘‘Hout.’’
Remko: ‘‘Ja, weet je wel hout met h, a, u, i, t.’’

Gerard op WoW: “The suspension is killing me!”
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Hewitt: De prijs van langer leven
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De bevolking in Nederland 
leeft steeds langer. De toe-

genomen levensverwachting 
heeft zijn prijs. Zo neemt de 
voorziening pensioenverplichtin-
gen (VPV) van pensioenfondsen 
toe, omdat ouderdomspensioe-
nen langer moeten worden uitge-
keerd. In dit artikel beschrijven 
wij hoe de levensverwachting in 
Nederland zicht ontwikkelt en 
welke financiële gevolgen dit 
heeft voor de prijs van het pen-
sioen.

De levensverwachting in Neder-
land neemt toe
De toegenomen levensverwachting 
van de Nederlandse bevolking komt 
tot uiting in de door het Actuarieel 
Genootschap gepubliceerde overle-
vingstafels (tabel 1).

In de eerste kolom is de levensver-
wachting van 0-jarige en 65-jarige 
mannen en vrouwen weergegeven 
volgens de overlevingstafels GBMV 
1995-2000. Deze levensverwachting 
is berekend op basis van het door 
het CBS geregistreerde sterftever-
loop in de jaren 1995-2000. De af-
korting GBMV staat voor Gehele Be-
volking, Mannen en Vrouwen. In de 
praktijk wordt deze overlevingstafel 
door pensioenfondsen gebruikt tot 
en met het boekjaar 2006.

In 2007 zijn de overlevingstafels ge-
actualiseerd. Het Actuarieel Genoot-
schap heeft de tafels GBMV 2000-
2005 gepresenteerd, gebaseerd 
op het werkelijke sterfteverloop in 
de periode 2000-2005. Uit de ta-
bel blijkt de levensverwachting van 
mannen bij de geboorte met ruim 
een jaar is toegenomen ten opzichte 
van de overlevingstafel GBM 9500-
2000. Op 65-jarige leeftijd is het ver-
schil met de vorige overlevingstafel 
bijna een jaar.

De levensverwachting van vrouwen 
is hoger dan van mannen maar stijgt 
minder snel. Bij de geboorte is de le-
vensverwachting met een half jaar 
gestegen. Op 65-jarige leeftijd met 
enkele maanden.

Prognoses van het Actuarieel Ge-
nootschap wijzen uit dat de levens-
verwachting in de periode 2005-2050 
blijft toenemen. De laatste kolom in 
tabel geeft de door het Actuarieel 
Genootschap voorspelde levensver-
wachting in het jaar 2050 weer. Deze 
trend zet zich door voor mannen en 
– in mindere mate – voor vrouwen.  
Overigens verwacht het Actuarieel 
Genootschap dat de levensverwach-
ting van vrouwen ook na 2050 hoger 
blijft dan die van mannen.

    Tabel 1: Ontwikkeling van de levensverwachting in Nederland

 GBMV ‘95-’00  GBMV ‘00-’05 Prognosetafel in   ‘50 

  

Mannen   
0-jarige 75,06 76,25 82,51
65-jarige 14,98 15,80 19,61

   
Vrouwen   
0-jarige 80,48 80,96 84,28
65-jarige 19,12 19,48 21,31

   
    Bron: Actuarieel Genootschap (2007), Over sterfte en overleven, p. 48.
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Het berekenen van het ouder-
domspensioen
Vanaf 2007 is in Nederland de nieu-
we Pensioenwet in werking getre-
den. Onder de Pensioenwet moeten 
pensioenfondsen bij de vaststelling 
van de VPV rekening houden met 
de voorzienbare trend in de overle-
vingskansen . Daarom wordt de VPV 
vanaf 2007 gewaardeerd op basis 
van de prognosetafel 2005-2050 van 
het Actuarieel Genootschap.

Voor actuarissen – dit zijn de des-
kundigen die de hoogte van de VPV 
voor de pensioenfondsen jaarlijks 
moeten vaststellen – leidt de prog-
nosetafel tot een andere vaststelling 
van de prijs van het ouderdomspen-
sioen. Vóór 2007 werd de contante 
waarde van €1 direct ingaand le-
venslang ouderdomspensioen – in 
actuariële termen aangeduid met 
het symbool äx - als volgt berekend:
Het levenslange en direct ingaande 
karakter van de uitkeringenstroom 
is vervat in de sommatie, die loopt 
vanaf tijdstip 0 (nu) tot oneindig3.

De uitkering is afhankelijk van de 
overlevingskans van het individu. 
Het individu ontvangt alleen een uit-
kering als hij aan het begin van een 
jaar in leven is. Aangezien de uitke-
ring direct ingaat, vindt de eerste 
betaling ter grootte van € 1 in ieder 
geval plaats. De tweede uitkering 
wordt verricht indien iemand die nu 
x jaar oud is over één jaar nog in le-

ven is. Daarom wordt de uitkering 
vermenigvuldigd met de eenjarige 
overlevingskans voor een x-jarige, 
px. De uitkering wordt vervolgens 
met één jaar contant gemaakt naar 
nu met de factor (1/1+r1).

De uitkering in het volgende jaar 
wordt met twee jaren contant ge-
maakt door te verdisconteren met 
met (1/1+r2)2. De uitkering vindt 
plaats met de kans dat het nu x-ja-
rige individu over twee jaar nog in 
leven is. Deze kans duidt men aan 
met 2px = px*px+1. Er geldt dat px  > 
px+1 ,met andere woorden, de over-
levingskans daalt naarmate iemand 
ouder wordt.

Met de komst van de nieuw Pen-
sioenwet volstaat formule (1) niet 
meer om de kasstromen te waar-
deren. De gekozen overlevingskan-
sen px zijn alleen afhankelijk van 
de leeftijd x van het individu, maar 
houden geen rekening met verande-
rende overlevingskansen in de tijd. 
We weten echter op grond van de cij-
fers van het Actuarieel Genootschap 

dat de overlevingskansen met de tijd 
toenemen. Daarom moeten de over-
levingskansen afhankelijk worden 
gesteld van een factor t, het kalen-
derjaar waarin de kansen worden 
gemeten. Deze extra variabele heeft 
tot gevolg dat de formule (1) als volgt 
wordt uitgebreid:
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De tweejarige overlevingkans is nu 
gelijk aan 2 px,t = px,t*px+1,t+1, 
waarbij de overlevingskans 
px,t*px+1,t+1  groter is dan de over-
levingskans px* px+1 in de voor-
gaande situatie. Er geldt dat px,t=px 
en px+1,t+1 > px+1. Het valt nu 
eenvoudig in te zien dat de contante 
waarde van de uitkeringenstroom 
äx,t bij een gelijke rentestand groter 
is dan de contante waarde van de 
uitkeringenstroom äx

4.

Ouderdomspensioen duurder 
door stijgende levensverwach-
ting
Uit formule (1) en (2) hebben we be-
redeneerd dat de VPV voor het ou-
derdomspensioen toeneemt. Voor 
een typisch fonds, waarbij de ver-
plichtingen een duration5 hebben 
van 15 jaar, neemt de voorziening 
voor het ouderdomspensioen toe 
met bijna 8%. Een forse stijging! In 
de praktijk is de stijging voor de to-
tale VPV van een pensioenfonds ech-
ter iets lager. Veel fondsen kennen 
naast een ouderdomspensioen (OP) 
ook een nabestaandenpensioen (NP) 
op kapitaalbasis. De effecten van 
de toegenomen leeftijdsverwach-
ting leiden in het algemeen tot een 
verlaging van de tarieven voor het 
nabestaandenpensioen. Op totaal-
niveau bedraagt de stijging van de 
VPV van het ouderdomspensioen + 
nabestaandenpensioen bijna 6%. 
In de praktijk is de overgang op de 
nieuwe prognosetafel niet voor ieder 
fonds even duur. Voor een belangrijk 

deel hangen de kosten samen met de 
duration van de verplichtingen. Hoe 
groter de duration, des te hoger te 
kosten (tabel 2).

Daarnaast hangen de kosten af van 
de fondsspecifieke leeftijdscorrec-
ties die op de prognosetafel plaats-
vinden. Waarom worden deze toe-
gepast? De prognosetafels van het 
Actuarieel Genootschap zijn geba-
seerd op de levensverwachting van 
de gehele Nederlandse bevolking. 
Op basis van empirie is vastgesteld 
dat een willekeurige deelnemer aan 
een collectieve pensioenregeling lan-
ger leeft dan een willekeurig indi-
vidu van de Nederlandse bevolking. 
Voorts vinden tussen de pensioen-
fondsen verschillen plaats tussen 
de levensverwachting van de ‘witte 
boorden’ (kantoorpersoneel, hoger 
opgeleiden) en ‘blauwe boorden’ (fa-
briekspersoneel, minder hoog opge-
leiden). Zo leven hoger opgeleiden 
naar verwachting enkele jaren lan-
ger dan lager opgeleiden. Het is een 
belangrijke taak van de actuaris om 
– per pensioenfonds – vast te stellen 
welke levensverwachting van toe-
passing is, m.a.w. welke leeftijdscor-
rectie dient te worden toegepast op 
de prognosetafel van het Actuarieel 
Genootschap.

Ter illustratie is in tabel 2 het effect 
van verschillende leeftijdscorrecties 
opgenomen. In dit artikel zijn we uit-
gegaan van een standaard leeftijd-
sterugstelling met één jaar voor zo-
wel mannen als vrouwen. Dit wordt 

    Tabel 2: Stijging van de VPV door toepassing van de prognosetafels    
    ten opzichte van de overlevingstafels GBMV 1995-2000 (-1,-1)

 
Prognosetafels 2005-2050 

(-1,-1)
Prognosetafels 200�-20�0 

(-2,-2)

Duration OP OP+NP OP  OP+NP

10 5,1% 4,9% �,�% �,0%
15 7,8% 5,8% 11,4% 9,3%
20 10,9% 6,6% 14,7% 9,6%
25 13,5% 7,6% 1�,�% 10,�%
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aangeduid met (-1,-1). Uit de tabel is 
duidelijk dat het toepassen van een 
leeftijdsterugstelling van twee jaar (-
2,-2) leidt tot een 3% à 4% hogere 
voorziening. Het precieze effect is af-
hankelijk van de samenstelling van 
de VPV (OP of OP+NP) en de dura-
tion van de VPV.

Uit dit artikel kan worden gecon-
cludeerd dat de prijs van het langer 
leven voor een gemiddeld pensioen-
fonds zo’n 6% van de VPV bedraagt 
(OP+NP). Bij een langere duration 
van de verplichtingen en/of een lan-
gere levensverwachting van het deel-
nemersbestand van het pensioen-
fonds (hogere leeftijdsterugstelling) 
is dit effect nog groter.

1 De auteur is werkzaam als actuari-
eel researcher bij Hewitt Asscociates 
en heeft dit artikel op persoonlijke 
titel geschreven.
2 ‘Besluit Financieel Toetsingska-
der pensioenfondsen’, artikel 2 lid 3 
(Staatsblad 2006, 710). Het besluit 
is onder meer te downloaden via de 
site www.pensioenwetwijzer.nl.
3 In de praktijk wordt oneindig in de 

sommatie vervangen door de hoogst 
mogelijke leeftijd waarop men nog in 
leven is. Dit is +/- leeftijd 120 jaar.
4 In de praktijk is de rente waarmee 
de uitkeringen worden verdiscon-
teerd ook veranderd ten opzichte van 
de situatie voor 2007. Vanaf 2007 
wordt de VPV gewaardeerd tegen de 
rentetermijnstructuur, en niet meer 
tegen de vaste 4%-rekenrente. Voor 
een actuele stand van de renteter-
mijnstructuur wordt verwezen naar 
de site van De Nederlandsche Bank 
(www.dnb.nl).
5 Met het begrip duration wordt de 
rentegevoeligheid van een verzame-
ling kasstromen weergegeven. De 
duration meet ongeveer met hoeveel 
procent de waarde van een kas-
stroom daalt (stijgt) bij een stijging 
(daling) van de rente met 1%. Een 
hogere duration geeft een hogere ge-
voeligheid aan voor rentestandver-
anderingen. Over het algemeen is de 
duration van de voorziening pensi-
oenverplichtingen bij een pensioen-
fonds hoog ten opzichte van bijvoor-
beeld de duration van de portefeuile 
vastrentende waarden (+/- 15 jaar 
versus +/- 5 jaar).

Infima
(Peter gooit na een borrel z’n fiets op de grond.)
Peter: “Kut zwaartekracht!” 

(Teun pakt een oude Gameboy uit de kast.)
Kevin: “Wat is DAT?!?!?”

Jos Wetsels: “Ja dat eten van intro-woensdag zag er ook zo uit alsof er 
een marsmannetje zo met zijn hoofd tegen het aanrecht was gekwakt!”

Pieter: ‘’Het is sinterklaasborrel vanmiddag.’’
Dion: ‘’Kut’’
Teun: ‘’Hoezo? Hou je niet van pepernoten?’’
Dion: ‘’Jawel, ik hou alleen niet van negers.’’

Jos Wetsels: “Hetzelfde met een chipszakje, dat is de ene helft chips en 
de andere helft opgeblazen lucht.”

Hemerik tijdens college Componenten 1 over een wiskundige formule die 
bij het publiek onbekend was:    
“... ja ik ben nog van voor de mammoet ..... de wet hè?”



3�

Carnaval

Lieve carnaval-
listen,

Ik ben Joey, eerste-
jaars Informatica 
student en natuurlijk 
lid van GEWIS, sinds 
kort feut bij de BAC, 
een echte trotse Lim-
burger en een groot 
carnavalsgek. En zo-
als jullie waarschijn-
lijk allemaal al weten, 
ben ik de eerste 
Prins Carnaval van 
GEWIS: 

GEWIS Prins Joey I.

Op 21 november was de Dieszitting 
van GELIMBO. Deze avond stond 
in het teken van een feest dat Lim-
burgers natuurlijk heel graag vieren: 
carnaval. Het was een feest met alles 
erop en eraan zoals dat ook bij ons 
in Limburg gebeurt: Een “zaate her-
menie”, een dansmarieke en ton-
praters. Ik vond het een erg gezellige 
avond met als klap op de vuurpijl 
een sketch van GELIMBO zelf, die de 
lachspieren toch wel weer even liet 
aanspannen. Daarna was het mijn 
beurt om geïnstalleerd te worden 
als Prins, me voor te stellen en mijn 
proclamatie voor te lezen. Aangezien 
dit mijn eerste keer was, was het 
nogal spannend maar wel leuk 
natuurlijk. 

Hier nog een paar onderdelen uit 
mijn proclamatie:

Ik, GEWIS Prins Joey I, wil jullie te 
kennen geven dat:
Ten eerste: Ik zeer trots ben dat ik de 
eerste GEWIS Prins mag zijn.
Ten vierde: Ik vind dat de elfde van de 
elfde niet alleen maar groots gevierd 
moet worden in Maastricht, maar nu 
ook gevierd moet gaan worden hier 
in Eindhoven.
Ten vijfde: Ik het mooi vind om te 

zien dat er toch wel 
een overeenkomst 
is tussen Braband-
ers en Limburgers: 
en dat is dat het bier 
zuipen door allebei 
zonder moeite wordt 
gedaan.
Ten zesde: Een puntje 
buiten carnaval om 
dat Limburgers zeker 
geen Duitsers zijn, 
Limburgers kun-
nen ook Nederlands 
praten, misschien 
met een beetje een 
accent, maar ze kun-
nen het wel.
Ten negende: Ik mijn 

dank wil doen aan GELIMBO en 
GEWIS dat zij er dit jaar voor gezorgd 
hebben dat carnaval weer terug is 
gekomen naar de TU/e.
Ten tiende: Ik vind dat GELIMBO, 
ondanks dat dit het eerste jaar is 
dat ze dit feest organiseren, het toch 
heel erg goed gedaan heeft.
Ten elfde: Ik dit jaar wil regeren 
onder de spreuk (en deze is natu-
urlijk wel in het Limburgs):

“Ut eerste joar carnaval, hie op de 
TU/e teruuk gebrach door GELIM-
BO en GEWIS, is zeker neet mis! 
ALAAF! ”

En voor diegene die dit stukje Lim-
burgs niet begrijpen:

“Het eerste jaar carnaval, hier op 
de TU/e, teruggebracht door GE-
LIMBO en GEWIS, is zeker niet mis! 
ALAAF!”

Tenslotte wil ik natuurlijk iedereen 
alvast uitnodigen voor de carnavals-
borrel die zeer zeker ook weer een 
succes gaat worden.

Alaaf, Alaaf, Alaaf

GEWIS Prins Joey I
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Hoe ben je in Nederland terecht-
gekomen?
Ik heb in Servie gestudeerd en na 
daar een aantal jaar als post gradu-
ate gestudeerd te hebben, ben ik in 
1999 naar Nederland gekomen om in 
Twente te gaan promoveren. Ik had 
de keus uit veel landen en univer-
siteiten, maar in Nederland kon je 
toen (naast Groot Brittannië) ook al 
je promotie in het Engels doen. Ook 
heeft Nederland een goede reputatie 
op het gebied van onderzoek. Andere 
voordelen van Nederland zijn dat je 
als promovendus de status van me-
dewerker hebt en dat je dankzij het 
verdrag van Schengen door heel Eu-
ropa kan reizen, zodat je met meer 
culturen kennis kunt maken en een 
bredere visie op de wereld krijgt. 

Er gaan geruchten dat je zowel 
voor je bachelor als voor je master 
een 10 gehaald hebt, is dat waar?
Ja, maar ik studeerde ook heel erg 
hard.

Wat vind je het leukste aan Neder-
land?
Het leukste is dat er zoveel mogelijk-
heden zijn. Je kunt bijvoorbeeld alle 
sporten beoefenen die je wilt. En zijn 
hier veel culturen, waardoor je een 
grotere diversiteit hebt.

Wat vind je het minst leuke aan 
Nederland?
Er is veel individualisme, misschien 
is dat dan wel weer te wijten aan 
het feit dat er zoveel verschillen zijn. 
Daardoor is het soms moeilijk om 
leuke mensen te vinden om mee om 
te gaan.

Wat zijn je hobbies?
Fitnessen in het sportcentrum, 
hardlopen in het park en naar de 
film gaan. Mijn favoriete film is: ‘The 
Sixth Sense’, de eerste film die ik 
in Nederland zag. Maar nu we een 
kindje hebben (van 18 maanden 
oud) heb ik helaas wat minder tijd 
voor mijn hobbies.

Zit je veel op internet?
Jazeker! “Everything is one click 
away” Ik bestel boeken, boek mijn 
vakanties, lees online kranten, zowel 
Servische als Engelse en Nederland-
se, zodat ik een goed beeld van het 
nieuws kan vormen.

Wat was je favoriete vak op de 
middelbare school?
In Servie kies je al op jonge leeftijd je 
richting, en ik koos voor een techni-
sche middelbare school. Ik heb een 
zeer brede interesse, dus binnen de 
vakken die ik kreeg had ik geen ech-
te voorkeur, ik vond alles erg leuk. 
 
Waaraan heb je een hekel?
Als iemand me beschuldigt van iets 
wat ik niet heb gedaan; als ik heel erg 
mijn best gedaan heb voor iets, maar 
mensen zien dat helemaal niet.
En aan mensen die de lift nemen, 
terwijl ze ook best met de trap kun-
nen gaan. 

Wie staat er op dit moment op 1 in 
de Top 40?
Ik heb geen flauw idee. Ik luister 
meestal naar Q-Music of Sky Ra-
dio. Eigenlijk vind ik alle muziek wel 
leuk, behalve Heavy Metal.

Wat is je levensmotto?
”Being adaptable.”

Igor Radovanovic tijdens laatste instructie Computer Netwerken over het 
tentamen: 
“... some questions require you to think; which is problematic ...”
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Ik weet niet of je het nieuws 

de afgelopen tijd hebt gevolgd, 
maar er zaten weer opmerkelijke 
berichten bij. Zo wordt Eindho-
ven vanaf 8 december aange-
sloten op het NachtNed, houden 
Kroaten van kattenlijkjes in hun 
woning en hebben we nu ook in 
Nederland een “donker restau-
rant”. Naast al deze rare pers-
berichten, is er ook een laaiende 
discussie geweest over het wel 
of niet omhakken van de “Anne 
FrankB.O.O.M.”.

Op dinsdag 12 november werd be-
kend gemaakt dat een week la-
ter op woensdag de B.O.O.M. ge-
kapt zou worden. De beroemde                         
kastanjeB.O.O.M., waar Anne Frank 
vanuit het Achterhuis in Amsterdam 
op uitkeek, was er volgens stads-
deel Centrum zo slecht aan toe dat 
de kap niet langer kon wachten. De 
maandag voor de bevreesde kap re-
ageerde de B.O.O.M.enstichting op 
dit bericht met de resultaten van 
een trekproef. De B.O.O.M. zou nog 
sterk genoeg zijn om op eigen houtje 
overeind te blijven staan. Een dag la-
ter komen ze met het geweldige idee 

om een kort geding aan te spannen 
vanwege de eeuwenoude kastanje. 
De rechter heeft toen op 21 novem-
ber (een bijzondere datum) besloten 
om de kap voorlopig uit te stellen. 
Geweeeeeeeldig. Wekenlang is het 
hot in het nieuws en uiteindelijk ge-
beurt er helemaal niks.

Het is vooral dat ik nu (een week na 
de deadline) te horen krijg dat ik een 
stukje moet schrijven. Het is Sinter-
klaasborrel en ik zit hier achter een 
pc om inspiratie op te doen voor een 
stukje voor in de Supremum. Ik heb 
echter het idee dat na een bepaald 
aantal stukjes je inspiratie opraakt. 
Dat idee heb ik, omdat dat nu rede-
lijk het geval is.
Wat ik in ieder geval nog even wil 
melden voor ik vind dat ik lang ge-
noeg geblaa(d)t heb, is dat ik het 
ontzettend zonde vind van alle 
B.O.O.M.en die gekapt worden om 
Océ tests te laten draaien voor hun 
nieuwe printers en kopieerappara-
ten. Op de snelste printer gaan er 
zo’n 4 miljoen velletjes papier door-
heen op een dag.

Zo, genoeg voor vandaag! Tijd om 
achter die computer uit te kruipen 
en eens wat anders te gaan doen... 
Ik hoop jullie allemaal op 8 januari 
bij de B.O.O.M. Nieuwjaarsduik te 
zien!!!

Knuffels,
Marlous
Aspirant dispuut B.O.O.M.
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Van dinsdag 23 op woensdag 
24 oktober heeft het 24-uur-

sproject plaatsgevonden. Van 
17:00u op de dinsdagmiddag tot 
minimaal 17:00u op de woens-
dagavond, was het de bedoeling 
dat leden van GEWIS, Protago-
ras en Van der Waals onderzoek 
deden naar de bloedvaten van 
een aantal van de deelnemende 
personen. Met behulp van een 
heel ingewikkeld apparaat dat 
met ultrasound metingen aan je 
lichaam verricht, moesten er een 
soort van filmpjes van de hals-
slagader gemaakt worden. Hier-
mee kon dan de diameter van 
het bloedvat bepaald worden, 
evenals de wanddikte van het 
bloedvat. Met behulp van deze 
metingen moesten de studenten 
zo goed mogelijk inzicht te krij-
gen in de wandeigenschappen 
van bloedvaten onder invloed 
van drukkrachten.

Dat het voor een GEWIS’er nog wat 
moeite kostte om te begrijpen wat 
de meetresultaten precies beteken-
den en wat je nou eigenlijk moest 
berekenen, bleek toen ik naderhand 
Bas van Helmondt aansprak. Deze 
jongen, die van GEWIS uit meedeed 
met het team dat uiteindelijk gewon-
nen heeft, wist mij te vertellen dat de 
mensen van BMT al vaker met deze 
apparatuur gewerkt hadden en dus 
al snapten wat ze nou eigenlijk de-
den. Desalniettemin heeft hij erg veel 
plezier gehad in het project doordat 
hij in deze 24 uur erg veel heeft kun-
nen leren van een ander vakgebied.

Natuurlijk was het niet alleen de be-
doeling om te studeren tijdens deze 
24 uur: er was ook voor de nodige 
ontspanning gezorgd. Zo hadden we 
om ongeveer 19:00u het avondeten 
klaarstaan (volgens de deelnemers 
erg lekker en ook zeker genoeg), vlo-
gen de ballen om 04:00u ’s nachts 
je om de oren en mochten de toen al 

wat gare deelnemers om 08:30u een 
uurtje relaxen in het zwembad.

De reacties van de deelnemers wat 
betreft het zwemmen waren erg po-
sitief: het douchehangen was erg 
fijn, het water van de douches was 
lekker warm en de rand van het 
zwembad was heerlijk om op te zit-
ten. Voor de meesten was het dus 
(wat in principe meer dan logisch is 
na een nacht doorhalen) een lekker 
uurtje ontspannen en hangen bij 
het zwembad, in plaats van een uur 
volop baantjes trekken.

Dan wil ik nog even terugkomen op 
de ballen die je midden in de nacht 
om de oren vlogen. Helaas heb ik dit 
zelf niet mee mogen maken, maar 
toch wil ik er graag wat over vertel-
len. We hadden het bestuur van de 
ESSF gevraagd om voor een leuke ac-
tiviteit midden in de nacht te zorgen. 
Omdat we een mooie grote ruimte 
hadden in REL (W-laag), hadden 
we gekozen om knotsbal te spelen. 
De spelregels zal ik jullie besparen, 
aangezien de scheidsrechters zich 
daar toch niet aan hielden. En jul-
lie kunnen wel raden wie er floot en 
wie er ook won. Juist, de commissie 
zelf. Voor degenen die knotsbal niet 
kennen: neem contact op met het 
bestuur van de ESSF, want de uitleg 
kan niet op tegen het spelen van dit 
geweldige spel zelf!

Ook de hapjes tussendoor waren erg 
lekker. De chips, chocoladepinda’s 
en koekjes vielen erg in de smaak. 
Op de heerlijke kleffe worstenbrood-
jes en saucijzenbroodjes uit de mag-
netron (en niet uit de oven omdat 
niemand wist hoe dat onding werkte 
en de eerste lading redelijk verkoold 
was) hebben we gelukkig erg weinig 
commentaar gekregen. Het ontbijt en 
de lunch waren wel weer goed bereid 
(’s ochtends een gekookt eitje bij het 
eten en tussen de middag een heer-
lijk bakje soep met broodjes knak-
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worst) en een goede opkikker voor de 
rest van de dag. Na de lunch werd 
langzaamaan een begin gemaakt 
aan de presentaties die de groepen 
moesten houden voor de jury. Er 
moest immers een winnaar worden 
gekozen, want ESAOTE had een hele 
mooie prijs laten graveren voor het 
winnende team. Deze prijs staat nu 
nog in het Prothok (van Protagoras) 
te blinken, maar binnenkort krijgen 
ook wij van GEWIS en de mensen 
van van der Waals een duplicaat van 
de prijs, zodat we hier kunnen nage-
nieten van de twee mooie dagen.

Zoals eerder gezegd was het team 
van Bas van Helmondt, Koen op ’t 
Hoog, Remi Verhoeven, Geert Lint-
jes, Leroy Schepers en Lorenz Deen 
(zie foto) het winnende team. Zij 
hadden zich gedurende het project 
erg goed ingezet en ook de presenta-
tie liet zien dat ze er wat van gebak-
ken hadden. Natuurlijk verdienen 
alle teams een compliment, al is het 
niet om het feit dat zij wél alle 24 uur 
wakker zijn gebleven.

Het was erg mooi om te zien dat de 
commissie de slaap wel nodig had in 
tegenstelling tot de deelnemers. Zo 
ging Sam rond de lunch even naar 
GEWIS toe om een dutje te doen en 
heb ook ik een paar uurtjes in bed 
gelegen.

Na de gare presentaties en de sla-
pende koppen was het tijd voor de 
prijsuitreiking. Dit gebeurde tijdens 
de afsluitende borrel. Frans van de 
Vosse (jury) gaf een speech waarna 
Werner (werknemer van ESAOTE) de 
prijs aan het winnende team over-
handigde. Na deze afsluiting heb-
ben we nog lekker nageborreld en ik 
was erg blij toen ik die avond in mijn 
bedje mocht kruipen.

Al met al een mooi, leuk, maar zeker 
ook een vermoeiend project!

Marlous Theunissen
Commissielid 24-uursproject
GEWIS
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BAPC

Op 28 oktober werd de Bene-
lux Algorithm Programming 

Contest, of kortweg BAPC, ge-
houden op de universiteit van 
Twente. Onze universiteit heeft 
een viertal teams bijgedragen 
aan de wedstrijd: Labda, Half 5, 
L.S. en Joy. De dag begon met 
een welkomstwoord gevolgd 
door een testsessie waarbij de 
systemen getest konden wor-
den. Dit bleek nodig te zijn: er 
waren flinke problemen met het 
printen.

Na de testsessie was er een presen-
tatie van Optiver, een bedrijf dat 
software schrijft om automatisch 
te handelen op de beurs en zo via 
de beurs winst maakt. Hierna was 
het tijd voor de lunch en de laatste 
voorbereidingen voor de wedstrijd. 
Iets na één uur ‘s middags ging de 
wedstrijd van start. Elk team kreeg 
een tiental programmeerproblemen 
om op te lossen. Iedereen begon vol 
goede moed aan de wedstrijd, maar 
naarmate de uren verstreken ver-
vloog de hoop van veel teams. 

Na vijf uur ploeteren bleek het team 
Prime Suspects’ uit Leiden het beste 
team te zijn met acht opgeloste op-
gaven. Van de teams uit Eindho-
ven heeft Team Joy het het beste 
gedaan met een vijfde plek (vijf op-
gaven opgelost), L.S. werd negende 
met vier opgaven, Labda werd elfde 
met eveneens vier opgaven en Half 5 
werd achttiende met drie opgeloste 
opgaven.

NWERC
Zaterdag 17 november vertrok de 
Eindhovense delegatie, ditmaal be-
staande uit de teams Labda, L.S. en 
Joy, met de eerste trein uit Eindho-
ven naar Utrecht voor de NWERC: 
the North-West European Regional 
Contest. Door in alle vroegte te ver-
trekken hadden we bij de registra-

tie nog fatsoenlijke wedstrijdshirts: 
teams die te laat waren moesten het 
doen met onbedrukte shirts, of nog 
erger: A-Eskwadraat introshirts. Na 
de koffie was het wederom tijd voor 
een welkomstwoord gevolgd door een 
praatje van ASML, wat voornamelijk 
ging over de software van ASML en 
de problemen die daarbij kwamen 
kijken. Hierna was het wederom tijd 
voor een testsessie, die nu soepeler 
verliep dan tijdens de BAPC.

Na de lunch was het tijd voor een 
excursie. De teams konden kiezen 
uit een rondleiding door Utrecht of 
een tripje naar Living Tomorrow in 
Amsterdam. Living Tomorrow is een 
samenwerkingsproject tussen ver-
schillende bedrijven om het huis 
van de toekomst te ontwerpen. Een 
goede balans tussen techniek en de-
sign moet voor rust en woongemak 
zorgen. 

Terug in Utrecht werd er door ie-
mand van Google iets verteld over 
het Google filesystem. De filesystem 
is gebouwd op het feit dat alles stuk 
gaat: hardeschijven en hele servers 
kunnen zonder melding gewoon 
wegvallen en het filesystem moet 
hier mee om kunnen gaan. Door een 
combinatie van veel servers en repli-
catie kan dit redelijk goed opgevan-
gen worden. Op http://labs.google.
com/papers/ is hier meer over te 
vinden.

Na het praatje van Google was het 
tijd voor een diner, een rustige avond 
en de nodige nachtrust. Zondag om 
tien uur begon de wedstrijd. Na een 
kleine drie uur hadden we drie op-
gaven opgelost en stonden we rond 
de achtste plaats. We hadden al 
verschillende ideeën voor de oplos-
singen van de andere opgaven, maar 
helaas is het ons uiteindelijk niet ge-
lukt om deze ideeën om te zetten in 
correcte oplossingen.
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Bij de prijsuitreiking werden de op-
gaven nog eens besproken en bleek 
dat de oplossingsrichtingen die we 
bedacht hadden allemaal goed wa-
ren, maar dat er fouten zaten in onze 
implementaties. Bij de prijsuitreiking 
zelf bleek dat wij van Team Joy in de 
laatste twee uur van de wedstrijd ge-
zakt waren naar de vijfentwintigste 
plaats. De wedstrijd werd gewonnen 
door het team Marta, Irena & Sirup 
uit Oxford.

Opgave ‘Stock’ 
Deze opgave was opgave J van de 
BAPC. De complete opgave en an-
dere opgaven staat op http://bapc.
nl/. De opgaven van de NWERC zijn 
te vinden op http://nwerc.eu/. De 
probleembeschrijving luidt als volgt:

Na jaren hard werk heeft Optiver een 
model ontwikkeld dat hen in staat 
stelt om te voorspellen of een be-
drijf succesvol zal worden. Dit geeft 
ze natuurlijk een groot voordeel op 
de aandelenmarkt. In het verleden 
heeft Optiver een deal gesloten met 
een groot bedrijf, dat ze dwingt om 
regelmatig aandelen van dat bedrijf 
te kopen. Het probleem is nu dat 
Optiver’s model aangeeft dat dit be-
drijf failliet gaat na precies N dagen. 
Op dat moment zullen de aandelen 
waardeloos zijn.

Gelukkig heeft Optiver nog een groot 
aantal opties die Optiver in staat 
stellen om een aantal aandelen te 
verkopen voor het bedrijf failliet 
gaat. Er is echter een limiet op het 
aantal aandelen dat Optiver per dag 
kan verkopen en de prijs die Optiver 
voor de aandelen krijgt wisselt da-
gelijks. Ze hebben jou gevraagd om 
een programma te schrijven om te 
berekenen wanneer Optiver hoeveel 
aandelen moet verkopen voor een zo 
groot mogelijke winst.

De invoer bestaat per testgeval uit 
eerst één regel met daarop een ge-
tal N: het aantal dagen voordat het 
bedrijf failliet gaat. Hierna volgen N 

regels (genummerd met I van 1 tot 
N) met daarop drie integers: het aan-
tal aandelen dat Optiver ontvangt op 
dag I, de verkoopprijs per aandeel op 
die dag en het maximumaal aantal 
andelen dat Optiver kan verkopen 
op dag I. De uitvoer moet bestaan 
uit één regel met daarop de winst die 
Optiver maximaal kan behalen.

Oplossing
Gezien de grootte van het probleem 
(N <= 100 000) is direct duidelijk dat 
de oplossing lineair of maximaal O(n 
log n) moet zijn. We bedachten uit-
eindelijk de volgende oplossing: 

We houden een array V bij van leng-
te 100 (de maximale prijs) met initi-
ele waarden 0; V[X] geeft het aantal 
verkochte aandelen van prijs X. We 
houden ook twee integers IN en UIT 
bij: IN bevat het totaal aantal aande-
len dat Optiver tot nu toe ontvangen 
heeft en UIT bevat het totaal aantal 
verkochte aandelen. UIT is altijd 
kleiner of gelijk aan IN. 

Ons algoritme leest per dag de waar-
des X (het aantal aandelen dat Op-
tiver ontvangt), P (de prijs waarvoor 
de aandelen verkocht kunnen wor-
den) en M (het aantal aandelen dat 
verkocht kan worden) in. Als eerste 
wordt X opgeteld bij IN en wordt M 
opgeteld bij zowel V[P] als UIT.

Als UIT nu groter is dan IN hebben 
we meer aandelen verkocht dan we 
in ons bezit hebben. Om dit op te 
lossen gaan we de verkoop (in V) van 
de aandelen die we het goedkoopst 
verkocht hebben ongedaan maken. 
Zolang UIT groter is dan IN lopen we 
met K vanaf 0 naar 100 door de ar-
ray V. We nemen A als het minimum 
van V[K] en UIT-IN en trekken ver-
volgens A af van UIT en V[K]. Hierna 
is de verkoop van de goedkoopste 
aandelen ongedaan gemaakt.

Als alle dagen verwerkt zijn is de 
maximale winst de som van V[X]*X 
voor X van 0 tot 100.
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In de vorige editie heb ik jullie 
verteld over mijn afstudeer-

opdracht bij Vanderlande Indu-
stries. Hierbij ben ik nader inge-
gaan op Vanderlande Industries, 
mijn afstudeeropdracht en mijn 
eerste ervaringen en resultaten. 
Mijn afstudeerstage is inmiddels 
bijna afgerond en eind december 
ben ik echt klaar. In deze editie 
ga ik je meer vertellen over de 
verschillende wiskundige model-
len die ik heb bekeken en de bij-
behorende resultaten. Daarnaast 
vertel ik je ook meer over mijn 
ervaringen. Afstuderen loopt im-
mers niet altijd even soepel.

Zone model nader bekeken
Ik heb de vorige keer al wat verteld 
over het zogenaamde ‘een zone mo-
del’. Dit model is de eerste stap en 
vormt de basis is van mijn afstu-
deeronderzoek. Deze keer zal ik dit 
model aan jullie laten zien. Ik heb 
dit gemodelleerd als een relatief sim-
pel gesloten wachtrij netwerk van 3 
stations, zoals te zien is op onder-
staande afbeelding.  
Het eerste station (met a) is de zo-
genaamde bron. Hier worden om de 
zoveel tijd bakken gegenereerd en 
naar het volgende station gestuurd. 
Dit station (met b) is in werkelijkheid 
de lopende band. Het laatste station 
(met c) is de zone waar de orders 
worden samengesteld. 

Belangrijke aannames
De eerste twee stations hebben een 
oneindige buffer en het laatste sta-
tion (de zone) heeft een eindige buf-
fer met N plaatsen. Hierin zit al een 
aanname van het model: de lopende 
band heeft in het model namelijk 
oneindig veel plaatsen, terwijl in het 
echt dit aantal plaatsen natuurlijk 
beperkt is. Ik heb dit nodig gehad 
voor het begin van mijn onderzoek. 
Nu ben ik bezig dit eindig aantal 
plaatsen in het model mee te ne-
men.

Er is aangenomen dat elk station een 
exponentiële bedieningstijd heeft (zo-
als gebruikelijk bij wachtrij theorie) 
met als intensiteit de parameter zoals 
aangegeven in het station. Op deze 
manier kunnen we de geheugenloos-
heid gebruiken van de exponentiele 
verdeling en kan er gemakkelijk mee 
gerekend worden. In het geval van 
een operator is deze aanname rede-
lijk aannemelijk. Producten die vaak 
gevraagd worden, zullen in de buurt 
liggen. Dit terwijl het ook wel eens 
voor kan komen dat een product ver 
van de lopende band ligt. Voor de 
lopende band is dit natuurlijk niet 
geheel aannemelijk, want deze heeft 
een vaste snelheid en vaste lengte. 
En daarmee dus een determinis- 
tische ‘bedieningstijd’.  Dit is ook een 
belangrijke aanname van het model. 
Uit de resultaten blijkt echter dat dit 
geen invloed heeft op de output.

De plek voor een leerzame en uitdagende stage!
Part 2
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Verder worden station a  en c  ge-
modelleerd als een single server. Dat 
betekent dat er maar 1 bak tegelijk 
bediend kan worden. Voor de zone 
bijvoorbeeld is dit logisch, want een 
operator kan maar aan 1 bak tegelijk 
werken. Het tweede station modelle-
ren we als een ‘infinite server’. Als 
er namelijk meer bakken op de lo-
pende band staan, dan zal er sneller 
een bak aankomen bij een zone dan 
wanneer er maar 1 op staat. Door dit 
station zo te modelleren, nemen we 
dit gegeven mee. 

We gebruiken een gesloten netwerk, 
omdat er een maximaal aantal bak-
ken (gedefinieerd als C) in het sys- 
teem wordt toegelaten. We eisen na-
melijk dat het totale aantal bakken 
in ons model altijd precies C is. Dus 
als er nu C bakken op de lopende 
band en in de zone zijn, betekent dit 
dat er geen bakken in de bron zit-
ten en er dus geen nieuwe bakken 
gegenereerd kunnen worden. Dit is 
ook zoals in de werkelijkheid: als het 
maximum bakken in het systeem 
zit, komen er geen nieuwe bij.

Zoals te zien in het plaatje maken we 
gebruik van Markov routering: met 
kans p is een bak geblokkeerd bij 
een zone, omdat de buffer van deze 
zone vol was en de bak weer terug 
de lopende band op gaat. Met kans 
1-p is een bak wel toegelaten in een 
zone en gaat deze weer terug de bron 
(station a) in, wat in werkelijkheid 
overeenkomt met het verlaten van 
het systeem. 

Tot nu toe lijkt het een normaal ge-
sloten netwerk, maar de belangrijk-
ste modelaanname is dat we hier 
jump-over blocking aannemen. Dit 
betekent dat wanneer een bak in 
het model een volle buffer ziet, hij 
dit station voorbij schiet en doorgaat 
naar het volgende station. In ons 
model kan dit alleen het geval zijn 
bij de zone, omdat deze een eindige 
buffer heeft. Daarna gaat de bak met 
kans p (de kans dat de buffer vol is) 
weer terug de lopende band op of 
met kans 1-p het systeem uit. 

Hierin zit ook het grote verschil met 
de werkelijkheid. In de werkelijkheid 
gaat de bak met kans 1 weer de lo-
pende band op als de buffer vol was 
en zo ook met kans 1 het systeem 
uit als hij bediend is. In ons model 
is dit niet het geval. Elke bak die uit 
de zone komt (geblokt of niet) gaat 
met kans p weer de lopende band 
op en met kans 1-p het systeem uit 
(de bron in). Wat we hier proberen 
te doen, is de fractie bepalen van  
(niet-)geblokkeerde bakken, zodat 
we gemiddeld gezien toch het sys- 
teem goed benaderen. 

De kunst is nu dus om de blokkans 
te bepalen, maar hoe doen we dit?
Hier gaat de jump-over blocking ons 
helpen. Hiervan is namelijk bekend, 
en dit heb ik ook kunnen bewijzen, 
dat dit soort netwerken een product-
form oplossing hebben (zie onder 
meer N. van Dijk). We hebben nu de 
limietkans verdeling van het hele sys- 
teem! Dit betekent dat we alles we-
ten van dit systeem en elk gewenste 
kans kunnen bepalen en dus ook de 
blokkans. Hiervoor hebben we een 
iteratieve methode gevonden. Deze 
werkt als volgt:

1.  Zet routeringskans p=0
2. Bepaal de kans dat de buffer 
vol is in de zone, gegeven dat er 
C-1 bakken in het systeem zit. Dit 
is de kans dat een aankomende 
bak de buffer vol ziet, vanwege de 
aankomststelling voor gesloten 
netwerken. Deze is ook voor dit 
netwerk geldig en hebben we ook 
kunnen bewijzen. Deze blokkans 
is onze nieuwe kans p.
3. Herhaal stap 2 totdat de blok-
kans niet meer veranderd. 

Uiteindelijk hebben we dan onze de-
finitieve limietkansverdeling die ons 
elke prestatiemaat geeft die we wil-
len. Vanderlande Industries is vooral 
geïnteresseerd in de bezettingsgraad 
van de operator (de fractie van de 
tijd dat een operator effectief werkt) 
en de doorzet (aantal orders dat per 
uur wordt voldaan). Daarnaast kun-
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nen we bijvoorbeeld ook de gemid-
delde bufferinhoud of gemiddeld 
aantal bakken op de lopende band 
bepalen. Zoals in de vorige editie ook 
al vermeld, waren de relatieve fouten 
ongeveer 3%. Dit is natuurlijk erg 
goed. Hierin heb ik ook gezegd dat 
dit geval niet heel erg interessant is 
voor Vanderlande Industries. Voor 
mij was dit model erg handig om in-
zicht in het probleem te krijgen en 
dit model te gebruiken om het uit te 
breiden naar meerdere zones. 

Eerste uitbreiding
Hierin was mijn eerste stap natuur-
lijk uitbreiding naar 2 zones. Deze 
stap bleek al een stuk meer voeten 
in de aarde te hebben.  Voor dit 2 
zone model moet er namelijk onder-
scheid worden gemaakt tussen ver-
schillende type bakken. Een bak kan 
namelijk alleen naar zone 1 moeten, 
alleen naar zone 2 of naar beide zo-
nes. Tijdens het rondlopen op de lo-
pende band kunnen types ook nog 
veranderen in elkaar. 

Neem bijvoorbeeld een type dat bei-
de zones moet bezoeken. Als de bak 
geblokkeerd wordt bij zone 1 en niet 
bij zone 2, dan betekent dit dat deze 
bak na een rondgang een type is 
geworden die alleen zone 1 hoeft te 
bezoeken. Deze verschillende types 
beschrijven een Markov keten en de 
overgangskansen hangen af van de 
kans op een blokkering bij een zone. 
Dit betekent dat als we de blokkans 
weten, dat we dan ook de limietkan-
sen weten van deze Markov keten. 
Deze types bepalen ook de fractie 
van de totale stroom die aankomt 
bij een zone. Een bak die alleen naar 
zone 2 moet, hoeft niet eens een po-
ging te doen om bij zone 1 bediend 
te worden. Deze gaat in ieder geval 

de eerste zone voorbij. Dus als we 
de limietkans van een bepaald type 
weten, weten we ook de fractie van 
de totale stroom die aankomt bij elke 
zone.

Deze berekeningen moeten ook in 
de iteratie worden toegevoegd: als 
de kans op blokkering is bepaald, 
kan ook de limietverdeling van de 
Markov keten worden bepaald.  Deze 
bepaalt de bezoekfractie bij een zone 
en dus ook de limietverdeling van 
het hele proces. Dit beïnvloedt weer 
de berekening van de blokkans die 
vervolgens weer de kans op een type 
bepaald etc.

Dit zogenaamde ‘2 zone model’ gene-
reerde goede resultaten.  Na een af-
spraak met al mijn begeleiders werd 
er gevraagd of ik meer resultaten 
kon laten zien dan alleen de bezet-
tingsgraad en doorzet. Dit kon ik na-
tuurlijk wel en vol goede moed ging 
ik aan de slag.

Vallen en opstaan
Na een tijdje van simuleren en re-
sultaten genereren, kon ik gaan ver-
gelijken. Zoals ik al eerder had ge-
zien, waren de resultaten (weer) goed 
voor bezettingsgraad en doorzet. De 
resultaten voor de gemiddelde buf-
ferinhoud waren ook goed, maar de 
berekening van de blokkans ging he-
lemaal mis. Nu is dit niet heel erg, 
omdat de andere resultaten goed 
waren. Maar dit was wel de variabele 
waar mijn methode op gebaseerd 
was. Dat bleef maar knagen en na 
enkele weken van computerscherm 
staren en brainstormsessies met 
begeleiders, kwamen we er eindelijk 
achter.
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Wat bleek? De methode werkt niet 
goed voor korte reistijden. In dat 
geval gaat een van de belangrijkste 
aannames niet op. Daarnaast waren 
de gevallen die we bekeken ook niet 
interessant, omdat het maximale 
aantal bakken dat toe wordt gelaten 
bijna nooit werd gehaald. In deze ge-
vallen heeft dit maximale aantal ook 
geen nut en is een ander (heel erg 
simpel) model beter toepasbaar. 

Het grote voordeel is dat erg korte 
reistijden in werkelijkheid niet voor-
komen bij klanten van Vanderlande 
en zijn ze natuurlijk alleen geïnte-
resseerd in de wel interessante ge-
vallen. Dus mijn model bleek geluk-
kig toch nog van toepassing en we 
konden het model uitbreiden naar 
meerdere zones. Dit was redelijk 
simpel te doen.

Goed vooruitzicht
Ik ben nog van plan enkele uitbrei-
dingen en verbeteringen toe te pas-
sen op het huidige model, zodat 
het voor Vanderlande beter bruik-
baar is. Daarom heb ik ook al een 
tool gemaakt die ik jullie niet wilde 
onthouden (zie plaatje). Hiermee 
kan iemand precies aangeven wat 
de verschillende paramaters zijn en 
daarna drukt de gebruiker op een 
knop. Deze knop start het doorre-
kenen van de iteratie en uiteindelijk 
worden de resultaten weggeschreven 
naar het scherm en tevens naar een 
Excel-sheet. 

Op dit moment ben ik bezig met het 
afronden van het onderzoekgedeelte. 
Hierna begint de periode van achter 
de computer zitten en tikken. Als ik 
daarmee klaar ben, ga ik lekker op 
reis naar Zuid-Amerika. En daarna 
zal het echte werk toch moeten be-
ginnen!

Als ik zo terugkijk op mijn afstu-
deerperiode gaat dat stiekem toch 
best snel. Vooraf denk je tijd genoeg 
te hebben, maar uiteindelijk is je tijd 
beperkt en had je net dat ene extra 
willen doen. Toch heb ik goede hoop 
het goed af te ronden. Dit mede dank-
zij de erg leuke opdracht die Van-
derlande voor mij had. Ik ben dan 
ook blij dat ik uit de verschillende 
keuzes, toch de juiste heb gekozen. 
Uiteindelijk denk ik dat ik nog wel 
een flink aantal aanbevelingen voor 
Vanderlande Industries zal hebben. 

Dus heel misschien, als Vanderlan-
de met de opdracht door wil gaan én 
het jou een leuke opdracht lijkt, ga 
jij wel verder met mijn afstudeeron-
derwerp. Ook voor andere opdrach-
ten kun je hier natuurlijk terecht. 
Ik kan het je echt aanbevelen, want 
Vanderlande Industries is een tech-
nisch internationaal bedrijf vol uit-
dagingen. En dat terwijl het maar 20 
minuutjes van Eindhoven ligt!
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Oorspronkelijk was het plan 
om “2 Days in Paris” aan een 

kritisch oog te onderwerpen. 
Dit niet alleen omdat de titel in 
het midden laat of we hier te 
maken hebben met een vervolg 
op de beroemde homevideo van 
Paris Hilton maar omdat er ver-
der bitter weinig films uitkomen 
rond de kerst. Maar helaas is de 
film deels Frans en zijn er nog 
geen ondertitels te vinden. Daar 
komt bovenop dat de Franstalig-
heid de kans aanzienlijk kleiner 
maakt dat we mevrouw Hilton 
er in terug zullen vinden. Het 
gevolg hiervan is dat ik een film 
onder de loep zal nemen die pas 
over een paar weken gaat draai-
en. Maar niet getreurd. Na het 
lezen van het oordeel zal je het 
bekijken van de film waarschijn-
lijk nog enkele weken langer uit-
stellen, als het niet voor enkele 
jaren is.

In 2003 bracht het duo Shari Sprin-
ger en Berman Robert Pulcini een 
verfilming uit van de biografie van 
cult-striptekenaar Harvey Pekar, 
genaamd American Splendor. Een 
aparte film die goed ontvangen werd 
maar zeker niet iedereen zal liggen. 
De verwachtingen waren daarom 
hoog gespannen toen ditzelfde duo 
zich voor een tweede keer aan de 
verfilming van een boek gingen wa-
gen. Dit keer was het de bestsel-
ler The Nanny Diaries van Emma 
McLaughlin and Nicola Kraus. Een 
verhaal waarin de schrijfsters hun 
eigen ervaringen als kindermeisjes 
verwerkten. 

Het verhaal, dat door de hoofdrol-
speelster wordt verteld als een an-
tropologisch onderzoek, draait om 
Annie die net is afgestudeerd in fi-
nanciën en een interesse heeft in 
antropologie. Door haar moeder 
wordt ze gepusht om een topbaan te 
nemen bij een groot accountancybu-

reau. Tijdens het sollicitatiegesprek 
beseft ze echter dat ze eerst zichzelf 
wil leren kennen voordat ze gaat 
werken. Als ze vervolgens in Cen-
tral Park een aanrijding tussen een 
man op een elektrische step en de 5 
jaar oude Grayer weet te voorkomen, 
komt ze al snel in aanraking met 
diens moeder, een verwaande ‘high 
society’ dame, die gedurende de film 
consequent Mrs X wordt genoemd. 
Deze verstaat tijdens het voorstellen 
“nanny” in plaats van Annie en vindt 
dat ze het kindermeisje van Grayer 
moet worden. Annie neemt de baan 
aan omdat ze denkt zo tijd te hebben 
om erachter te komen wie ze wer-
kelijk is en hoopt haar interesse in 
antropologie te kunnen botvieren op 
de ‘Manhattan upper-class’. Gedu-
rende de tijd dat ze kindermeisje is 
laat ze haar moeder in de waan dat 
ze een goede baan en een eigen wo-
ning heeft. Al snel komt ze erachter 
dat de jonge Grayer wordt verwend 
met materialistische zaken zoals 
eten en kleding, onder grote pres-
tatiedruk staat en qua aandacht en 
liefde tekort wordt gedaan door de 
ouders. Moeders heeft het namelijk 
veel te druk met zichzelf te verwen-
nen en vader, Mr X, is constant be-
zig om nog meer brood op de plank 
te krijgen. Als subplot is er nog 
een verhaallijntje rond een jongen 
die Harvard Hottie wordt genoemd. 
Deze woont in hetzelfde gebouw als 
de familie X en wordt op slag verliefd 
op Annie zodra hij haar ziet. De ge-
voelens zijn wederzijds maar Annie 
wil niet dat Mrs X iets van Harvard 
Hottie af weet omdat ze bang is haar 
baan dan te verliezen. 

Annie wordt gespeeld door Scarlett 
Johansson, bekend van het menig 
mannenhart sneller laten kloppen 
en haar rollen in onder meer Lost 
in Translation en The Prestige. Als 
ik naar Scarlett Johansson moet 
kijken zal je me nooit horen klagen. 
Jammer alleen dat haar acteerpres-
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Film: The Nanny Diaries
Release: 10 januari 2008
Regie: Shari Springer Berman
 Robert Pulcini 
Genre: Komedie
Cast: Laura Linney
 Paul Giamatti
 Scarlett Johansson
Duur: 106 min
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taties nooit echt heel 
indrukwekkend zijn. Je 
zou haar daarom ook 
op een stoel kunnen 
zetten en zeggen dat ze 
haar zwoele lippen op 
elkaar moet houden en 
gewoon mooi moet zijn. 
Het aantal gezichts-
uitdrukkingen dat zij 
kan produceren is zo-
ver ik weet namelijk op 
één hand te tellen. De 
meervoudig oscargeno-
mineerde Laura Linney 
(You Can Count on Me, 
Kinsey) weet echter altijd weer een 
verpletterende rol neer te zetten en 
is daarom een van mijn favoriete ac-
trices. Zij schittert als de arrogante 
Mrs X maar weet subtiel door te la-
ten schemeren dat ze tegelijkertijd 
een kwetsbaar zieltje heeft. De mis-
schien nog wel meer zelfingenomen 
echtgenoot, Mr X, wordt neergezet 
door oscargenomineerde Paul Gia-
matti (Cinderella Man). Ook hij levert 
een goede prestatie af maar wordt 
jammer genoeg te weinig tijd op het 
scherm gegund. Het zou anders ook 
lastig worden om een vader te spelen 
‘die er nooit is’. 
Grayer wordt gespeeld door Nicholas 
Reese Art, Harvard Hottie door Chris 
Evans en Alicia Keys heeft een bijrol 
als een vriendin van Annie.

Naast de matige acteerprestatie van 
Johansson is het verhaal ook niet 
bijster origineel. Alle situaties waar 
Annie in belandt met de door de ou-
ders verwaarloosde Grayer zullen de 
meeste mensen in andere films al 
voorbij hebben zien komen en in het 
ergste geval zelfs beter. Het subplot 
met Harvard Hottie is misschien nog 
wel het pijnlijkst om naar te kijken. 
Zelden heb ik in een film een relatie 
zo oppervlakkig zien ontwikkelen. 
Chris Evans speelde in Not Another 
Teen Movie een parodie op de ‘pretty 
boy’ in tienerfilms. Het lijkt er op dat 
hij hier dezelfde rol nog eens dun-
netjes over doet maar verwacht deze 
keer serieus te worden genomen. Po-

sitief was het af en toe 
op een originele manier 
in beeld brengen van 
het verhaal door middel 
van het in leven bren-
gen van The Museum of 
Natural History en het 
wegvliegen aan de hand 
van een paraplu wat na-
tuurlijk een referentie 
is naar Mary Poppins. 
Meerdere verwijzingen 
naar Mary Poppins zijn 
Annie’s ringtone en de 
quote “supercalifragi-
listicexpealidocious”. 

Ook is er een verwijzing naar het 
boek waar dit verhaal opvallend veel 
van weg heeft, The Devil Wears Pra-
da. Hier wijd ik verder niet over uit. 
Je hoeft namelijk geen filmcriticus 
te zijn om de gelijkenissen er in te 
ontdekken.

Conclusie:
De oplettende lezer zal onderhand 
wel gemerkt hebben dat de film maar 
enkele pluspunten bevat. Namelijk 
het spel van Laura Linney en Paul 
Giamatti, de aanwezigheid van Scar-
lett Johansson en het sporadisch 
origineel in beeld brengen van het 
verhaal. Helaas kan dit niet verdoe-
zelen dat het verhaal voorspelbaar 
en niet origineel is. Ook de opper-
vlakkige relaties en bijrollen doen de 
film niet ten goede. Als je een film wil 
zien die in grote lijnen het zelfde is 
raad ik The Devil Wears Prada aan. 
Of You Can Count on Me en Side-
ways, niet in grote lijnen hetzelfde 
maar respectievelijk Laura Linney 
en Paul Giamatti in topvorm in een 
goede film.

«
«
«
«
«
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Symposium VVSS 2007

Op 24 april a.s. houdt LaQuSo 
(NIRICT Laboratory for Qua-

lity Software) haar jaarlijkse in-
ternationale symposium en tool-
tentoonstelling. Het symposium 
is bedoeld om kennis uit te wis-
selen over methoden en technie-
ken op het gebied van software-
testen en softwarekwaliteit. Het 
thema dit jaar is “Softwarekwali-
teit in outsourcing”.

Om in een outsourcingproces een 
kwalitatief goed eindproduct te 
produceren, moet de kwaliteit van 
de tussenproducten bij elk van de 
mijlpalen nauwgezet gecontroleerd 
worden. VVSS 2008 presenteert de 
methoden, tools en technieken voor 
verificatie en validatie van software-
producten en tussenproducten. 

Twintig sprekers uit binnen- en 
buitenland geven hun visie op soft-
warekwaliteit en outsourcing. In een 
aparte track wordt gedurende de 
hele dag de managementkant van 
outsourcing belicht. Parallel vindt er 
een uitgebreide tool & method exhi-
bition van onze sponsoren plaats en 
worden er postersessies gehouden.

De onderwerpen die aan bod komen 
zijn zeer uiteenlopend, zoals:

• Requirementsanalyse
• Analyse van bedrijfsprocessen
• Software-architectuuranalyse
• Codeanalyse
• Systeemtesten
• Softwareproduct-certificatie
• Het outsourcingproces
• Communicatie in outsourcing

Het symposium wordt gehouden in 
het Auditorium van de Technische 
Universiteit Eindhoven op donder-
dag 24 april 2008.

Voor meer informatie en inschrijven 
kunt u terecht op www.laquso.com/
VVSS2008. Deelname is gratis voor 
studenten en medewerkers van uni-
versiteiten.
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4 maart
AC Darttoernooi

18 maart
AC Handbal

19 maart
B.O.O.M.feestdag

20 maart
BAC Geschwisterborrel

27 maart
EJC Miniplaybackshow

Natuurlijk is er elke donderdag van 
16.30 uur tot tenminste 19.00 een 
super gezellige borrel bij GEWIS 
(HG 10.52).

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!

Finalist ............................. Pagina 3
Ortec ...............................Pagina 26
TNO .................................Pagina 33
Stan Ackermans Instituut ...............
................... achterkant kaft binnen
Quinity ........ achterkant kaft buiten
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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.
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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.
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