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Inhoud Van de redactie

Weer op schema. We kennen 
dit motto van de jaarboek-

commissie 2004-2005, maar 
ook deze Supremum staat in 
dat thema. Na de nodige ver-
tragingen aan het begin van het 
jaar, loopt het binnen de Supre-
mumcommisse weer prima. Alle 
nieuwe leden zijn ingewerkt en 
we draaien nu als een goed ge-
smeerde machine!

In deze Supremum vind je bijvoor-
beeld een uitgebreid reisverslag van 
Kalmar. En deze Supremum heeft 
maar liefst twee puzzels! Remko, Ivo 
en Gerard hebben een heuse Photo-
playzoekdeverschillenplaat gemaakt 
en voor degenen die een iets intel-
lectuelere uitdaging zoeken, heeft 
Jarno voor een Sudoku gezorgd.

Ook de vaste stukjes ontbreken niet; 
we hebben weer een ‘In the Spot-
light‘ -waarin je een nieuw lid van 
de AC leert kennen-, een  ‘Je Moe-
der’ -wiens moeder zou het deze keer 
zijn?- een stukje over de werkerva-
ringen van het eerste afgestudeerde 
Half 5-lid, een OC OK! en weer een 
Tegengif van Frans Martens.

Philip reviewt in zijn inmiddels ook 
vaste filmrubriek ‘Dan in Real Life‘, 
een romatische komedie met Steve 
Carell.

In deze Supremum lees je boven-
dien meer over het prachtige café ‘de 
Stunt‘, met, heel belangrijk, een bon 
voor een gratis biertje (of fris)!

Namens de Supremumcommissie-
veel leesplezier toegewenst!

Félienne.
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Van de voorzitter

Buiten fluiten de vogeltjes al-
weer, beginnen de bomen 

meer blaadjes te krijgen en bloei-
en de bloemen zoals het hoort in 
een wat warmere einde-winter 
maand. De typische kenmerken 
voor het begin van de lente. Ja 
dat lees je goed, het is alweer 
lente!

Meer dan drie maanden geleden 
schreef ik mijn vorige stukje voor 
de Supremum, in de tussentijd is 
er heel wat gebeurd. Zo ben ik on-
der andere op studiereis geweest. 
Omdat er in deze Supremum al wat 
pagina’s over gevuld zijn, zal ik niet 
te veel op de studiereis ingaan. Wel 
wil ik toch nog even vermelden dat 
deze reis ontzettend leuk was (voor 
Thijs: kei leuk) en dat ik er veel van 
heb geleerd. 

Inmiddels ben ik al meer dan negen 
maanden de voorzitter van GEWIS, 
en dus is het bijna tijd voor een fris 
en fruitig nieuw bestuur. We zijn dan 
ook bezig met het zoeken naar gega-
digden die deze nobele taak op zich 
willen nemen. Dat wil natuurlijk niet 
zeggen dat ik nu het einde van mijn 
werkzaamheden al zie naderen. 

Zo zijn we bij SNiC (Stichting Na-
tionaal Informatica Congres) druk 
bezig met het organiseren van een 
symposium over Media en ICT dat 
zal plaatsvinden op 8 oktober dit 
jaar. Binnen de FSE (Federatie Stu-
dieverenigingen Eindhoven) zijn we 
momenteel een poging aan het wa-
gen om duidelijkheid wat betreft het 
Heerenakkoord voor de Intro 2008 te 
krijgen. Bij het WISO zijn we nog al-
tijd druk bezig met de overgang van 
het VWO naar de TU/e. En we zijn 
daar bezig met de Kaleidoscoopdag 
(18 april) en met de Landelijke Inter-
universitaire Mathematische Olym-
piade (LIMO) op 23 mei in Leiden.

Ook een weekendje weg naar Ier-
land lijkt voor de vereniging nog zijn 
vruchten af te werpen. Dat je daar 
prima ideeën op kunt doen voor een 
activiteit, is hopelijk dit bestuurs-
jaar nog te merken. Wat me wel ver-
baasde daar (en wat we maar niet 
zullen gebruiken voor de eerder ge-
noemde activiteit) is dat op Goede 
Vrijdag alle kroegen gesloten zijn, de 
winkels geen alcohol mogen verko-
pen en de hotels geen alcohol mogen 
schenken. De maatregel die verbiedt 
om op Goede Vrijdag alcohol te ver-
kopen in Ierland is gek genoeg zelfs 
in een wet opgenomen om te voorko-
men dat er alcohol werd gedronken 
op de vrijdag. Niet echt nuttig denk 
ik dan, als je op de donderdag ziet 
dat karren vol met bier en andere 
booze worden ingeslagen.

Waar ik daar ook achter kwam, is 
dat het Guinness Book of Records in 
1955 bedacht is door de Guinness-
brouwerij vanwege een discussie 
over welk gevogelte het snelste was. 
Deze discussie was niet op te lossen 
met de boeken die op dat moment 
op de markt beschikbaar waren. Te-
genwoordig staan in dit boek bijna 
alle soorten recordpogingen met hun 
score erbij vermeld. Het doel van het 
boek was om in de kroeg de discus-
sie op gang te brengen over derge-
lijke zaken, om het onderling contact 
te stimuleren. Of ik nu ook een re-
cord gehaald heb door mijn onweten 
over het ontstaan van dit boek, zal ik 
maar in het midden laten.

Een bezoek aan de brouwerij van 
het donkere en branderig bittere 
bier (ook wel stout bier genaamd), 
de Guinness-brouwerij, is ook wel 
een ervaring. Stap voor stap wordt 
je uitgelegd hoe het stoute bier ver-
vaardigd wordt. Op den duur mag 
je een slok speciaal bier proeven 
om uiteindelijk op de hoogste etage 
van het gebouw, met schitterend 
uitzicht over Dublin, een groot glas 
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Guinness naar binnen te werken. Je 
moet het maar lekker vinden denk ik 
dan, koude koffie met een yoghurt-
laagje. Ik heb in ieder geval mooi een 
glaasje fris besteld (ook al schaamde 
ik me hier wel een beetje voor omdat 
ik zowat de enige was met iets an-
ders in de handen dan een groot glas 
Guinness).

Nog iets anders wat erg inspirerend 
is in Ierland zijn de pubs. Bijna alle 
Ieren zijn er in het weekend te vin-
den, vooral als er voetbal of rugby-
wedstrijden op TV zijn. Er wordt in 
die pubs gegeten (lang leve fish en 
chips), gedronken en vooral geleefd. 
Maar wat er niet gedaan wordt (in te-
genstelling tot hier in Nederland) is 
roken. Er is namelijk een rookverbod 

voor de pubs. Ik moet zeggen dat ik 
hier (met een gevoeligheid voor rook 
e.d.) erg blij mee was. Als je over 
straat liep zag je de mensen op een 
rijtje voor de ingang van de Pub staan 
te roken om vervolgens binnen weer 
hun bier op te drinken. Een grappig 
en geruststellend gezicht.

Vanaf 1 juli 2008 moet ook in Neder-
land gezorgd worden voor een rook-
vrije werkplek, waaronder dan ook 
de horeca-voorzieningen vallen. Nog 
minder dan drie maandjes wachten 
dus.

Knuffels,

Marlous Theunissen
Voorzitter GEWIS 2007/2008

Infima
Hemerik zoekt tijdens college Componenten 1 een mapje op zijn compu-
ter op:
“...het is een stuk minder gestructureerd dan jullie denken...”

Kevin maakt duidelijk dat hij zijn favoriete soort bier wil:
“Doe mij een Grommelsch.”

(JM laat scheetjes in het bestuurshok en vindt het jammer dat niemand 
ze ruikt...)
Lydia: ‘‘Ja, sorry dat ligt aan mijn geurorgaan.’’
Martie: ‘‘Eh... je reukorgaan.’’
Lydia: ‘‘Jaja, je bedoelt best wel wat ik weet.’’

Winfimum

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

Lydia tegen JM: ‘‘Hebben we een leuke foto van Marlous?’’
JM: ‘‘Lijkt me sterk...’’

Deze is ingestuurd door Lydia van Well en Erik van Rhee. Zij kunnen 
tijdens een borrel in de nabije toekomst hun prijs claimen bij de Supremum-
redactie.
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Er wordt ongelooflijk veel ge-
praat over onze energievoor-

ziening voor de toekomst maar 
het blijkt dat maar heel weinig 
mensen enig gevoel voor de 
omvang van de problematiek. 
Onderstaande quiz heb ik enige 
tijd geleden gemaakt met behulp 
van experts op energiegebied. 
Het was al leuk om te zien dat 
veel experts ook de antwoorden 
op deze vragen niet direct wis-
ten. Ik heb de quiz laten invullen 
door een groep van ca. 100 on-
dernemers: de besten hadden 8 
van de 11 goed, maar de mees-
ten haalden de 5 goede antwoor-
den niet. Ik ben benieuwd hoe-
veel antwoorden de Supremum 
lezers goed zullen hebben.

Ik verloot een boekenbon à €25 on-
der de beste inzenders als er ten-
minste 20 inzendingen zijn. Stuur je 
antwoord op naar k.m.v.hee@tue.nl 
met omschrijving: energiequiz. Veel 
succes! 

1. Hoeveel hectare bruikbare land-
bouwgrond is per mens beschikbaar 
op de hele aarde, bij een huidige we-
reldbevolking van 6.6 miljard men-
sen?
a. 0.1 ha       b. 1.5 ha      c. 11.5 ha
 
2. Hoeveel hectare landbouwgrond 
is er nodig om één gemiddelde Ne-
derlander een jaar lang volledig te 
voeden?
a. 0.5 ha        b. 2.0 ha       c. 5.5 ha
 
3. Hoeveel hectare landbouwgrond 
is nodig om de energie te leveren 
die één gemiddelde Nederlander no-
dig heeft voor zijn huishoudelijke 
energiebehoeften (verlichting, ver-
warming, huishoudelijke apparaten 
etc.)?
a. 0.1 ha        b. 0.5 ha       c. 5.5 ha
 
4. Hoeveel hectare landbouwgrond 
heb je nodig om (zo efficiënt moge-

lijk) biobrandstof te produceren om 
15.000 km te kunnen rijden met 
een auto die 10 liter per 100 km ge-
bruikt?
a. 0.4 ha        b. 1.5 ha       c. 3.8 ha
 
5. Hoeveel liter brandstof gebruik je 
per 100 km per persoon als je met 
een Boeing 747 vliegt?
a. 2              b. 8                  c. 20

6. Hoeveel jaar kan de mensheid nog 
gebruik maken van aardolie als we 
geen nieuwe voorraden vinden en de 
behoefte per jaar gelijk blijft?
a. 20                 b. 40               c. 90
 
7. Hoeveel jaar kunnen we nog met 
de nu bekende voorraden steenkool 
in onze mondiale energiebehoefte 
voorzien?
a. 150              b. 250            c. 350
 
8. Welk deel van onze energiebe-
hoefte dekken wij in Nederland met 
windenergie?
a. 1%               b. 5%             c. 10%
 
9. Om de energiebehoefte van de hele 
wereld te dekken met zonne-energie 
heb je een zonrijk gebied nodig, bij-
voorbeeld in de Sahara. Dit gebied is 
zo groot als:
a. Nederland   b. Frankrijk + Spanje
c. Noord- en Zuid-Amerika
 
10. Hoeveel hoog radioactief kern-
afval krijg je als een Nederlander 
voor zijn totale elektriciteitsbehoefte 
(licht, warmte, transport, industrie) 
gedurende zijn hele leven kernener-
gie gebruikt? Het volume van een:
a. tennisbal        b. huishoudemmer
c. spoorwegwagon

11. Een kilogram uranium kost min-
der dan 100 dollar. Bij het versplij-
ten van die kilo komt evenveel ener-
gie vrij als bij het verbranden van:
a. 2.500 liter benzine 
b. 25.000 liter benzine
c. 2.500.000 liter benzine
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STREAMING INTERNET MOGELIJK 
MAKEN IN JE AUTO?

…gewoon een kwestie van de juiste mensen.

Advance your career | www.atosorigin.nl/careers

Dankzij Atos Origin is het mogelijk om via je radio internet diensten te gebruiken 
in je auto. Als Top ICT werkgever, werkt Atos Origin voor talloze toonaangevende 
opdrachtgevers. Internationaal, maar ook dicht bij huis. 

Voor de Business Unit Technical Automation van Atos Origin zijn we op zoek naar:

Junior Software Engineers met een passie voor techniek.

Junior Software Engineers zijn betrokken bij het gehele traject, vanaf het opstellen 
van requirements en design tot en met implementatie. Heb je een bèta achtergrond 
op academisch niveau, enkele jaren ervaring in de ontwikkeling van embedded en 
real-time software, kennis van C, C++ en C#? En ben je enigszins bekend met het 
ontwerpen in OO/UML of Hatley & Phirbai? Dan zijn we op zoek naar jou. 

Tevens heeft Atos Origin een doorlopend opleidingsprogramma post-graduate 
Academy Technical Automation (ATA). Kijk voor meer informatie hierover op 
www.ata.nl. Bij Atos Origin zorgen we dat het werkt. Dat geldt ook voor jouw 
loopbaan. 

Spreekt dit je aan? Stuur ons je CV, jobs.ta@atosorigin.com.
Je kunt ook contact opnemen met Patricia Verkerk, telefoon 06 30319889.

adv_streaming_148x210.indd   1 14-03-2008   14:52:32
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OC OK!

De vorige keer schreef ik over 
verschillende zaken die spe-

len op onderwijsgebied. Dit keer 
zal ik wat vertellen over het bin-
dend studieadvies en het OC-
spreekuur (Nieuw). 

Zoals de meeste van jullie ondertus-
sen wel gehoord hebben, wil de TU/e 
een bindend studieadvies (bsa) gaan 
invoeren. Dit zal grote consequenties 
hebben voor de nieuwe studenten die 
vanaf 2009 aan de TU/e komen stu-
deren. Als een student in het eerste 
jaar niet aan een bepaalde norm vol-
doet (deze moet nog bepaald worden, 
maar komt waarschijnlijk rond de 
30 of 40 ECTS te liggen), dan krijgt 
die student een negatief advies. Het 
bindende is, dat je je dan niet meer 
opnieuw mag inschrijven voor die 
opleiding. Gezien de zware gevolgen 
die dit heeft, zal er de komende tijd 
nog flink gediscussieerd worden tus-
sen het CvB, samen met de speciale 
werkgroep en de studenten betrok-
ken bij het onderwijs. Iedereen die 
een mening heeft over het bsa, kan 
mailen naar bsa@tue.nl, het e-mail 
adres van de werkgroep. 

Om het gemakkelijker te maken om 
je opmerkingen, klachten en vragen 
over onderwijsgerelateerde zaken 
kwijt te kunnen, zal ik de komende 

tijd af en toe een inloop-spreekuur 
houden. De eerste is, als jullie dit 
lezen, al weer geweest. De bedoeling 
van het spreekuur is om het mak-
kelijker te maken om je reacties over 
het onderwijs te laten horen. Hoe 
meer ik en de Studentenraad ho-
ren wat jullie, de studenten, vinden, 
hoe beter wij jullie belangen kunnen 
behartigen. Dus ook als een vak al 
voorbij is en je denkt ‘’dat liep echt 
niet goed’’, laat het dan weten. Wij 
kunnen dan proberen er voor te zor-
gen dat het volgend jaar wel goed 
gaat. Zo help je ook je medestuden-
ten.

Om goed te kijken of een spreekuur 
nuttig kan zijn voor de studenten, 
heb ik er nog twee gepland voor dit 
collegejaar; ze zijn op 6 mei en 3 juni 
in de pauze.

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
Onderwijscommissaris 2007/2008
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Infima
(Sven tijdens het werken aan het Essay van AvP)
“Dit is helemaal geen Java Generics! Dit is C square.”
Remko: “C wat?”
Sven: “Euuhh, of hoe heet dat tekentje ook alweer?”

Ron: ‘‘Coffee, not only functional, but also imperative!’’

Bert tegen Lydia: ‘‘Stel je bent een vrouw...’’
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In the spotlight, dit keer:...

Tijdens een borrel werd ik 
gevraagd om een stukje te 

schrijven voor de komende Su-
premum. Ik zag het als een enor-
me eer en heb meteen “ja!” ge-
zegd. Vandaar dit stukje dus. 

Ik ben Frank Wessels, geboren op 13 
december 1986 in een klein huisje 
in het grote Eindhoven. Na wat ver-
huizingen naar Den Bosch, Oss en 
Ravenstein ben ik uiteindelijk weer 
in Eindhoven beland waar ik in de 
derde van het van Mearlant Lyceum 
kwam te zitten. De leukste vakken 
vond ik toen gym, muziek, natuur-
kunde, scheikunde en wiskunde. De 
eerste twee omdat ik het gewoon leuk 
vond om te doen. De laatste 3 omdat 
ik er niets voor hoefde te doen. 

Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen 
om natuurkunde te gaan studeren. 
Na 3 maanden had ik er eigenlijk al 
beetje genoeg van. Doordat ik in die 
tijd ook veel aan sport deed en het 
niet meer kon opbrengen om telkens 
naar alle colleges te gaan, ben ik er-
mee gestopt. Het jaar erna was ik 
toch vastbesloten om weer te gaan 
studeren en ditmaal koos ik voor 
wiskunde.

Wat ik verder leuk vind om te doen 
is onder andere karten, wielrennen, 
mountainbiken, hardlopen en ver-
der eigenlijk alles wat met sport te 
maken heeft. Karten doe ik nu elke 
maand wel een keer. Het is een vrij 
dure hobby, maar omdat ik hou van 
de snelheid en van het hebben van 
controle over de kart, heb ik het geld 
ervoor over. Wielrennen doe ik ook 
graag. Ik heb een paar jaar geleden 
een mooie goedkope 2de hands race-
fiets gekocht en opgeknapt.

Verder mountainbike ik af en toe 
met een paar vrienden. Achter Aqua-
best, in het noorden van Eindhoven, 
liggen een paar mooie routes waar 
we af en toe heengaan. Ook in de 

buurt van Waalre liggen wat bossen 
met hellingen etc. Misschien dat we 
in de zomer weer een paar weekjes 
naar Oostenrijk gaan voor een fiets-
vakantie.

Daarnaast doe ik nog steeds aan 
hardlopen. Zo loop ik elke jaar de 
halve marathon van Eindhoven en 
doe ik af en toe nog mee met wed-
strijdjes. Een paar jaar geleden 
trainde ik nog 3 á 4 keer per week 
bij PSV-atletiek, maar vanwege een 
blessure ben ik daar noodgedwon-
gen mee gestopt.

Iets anders wat ik graag doe: om de 
week naar een PSV-wedstrijd gaan. 
Ik heb sinds de laatste keer dat PSV 
geen kampioen werd een seizoens-
kaart, dus dat is al heel erg lang. Ook 
speel ik piano en een beetje gitaar en 
componeer ik, of beter gezegd, pro-
beer ik muziek te componeren. 

Ik woon nu alweer zo’n 3 jaar op ka-
mers en het bevalt me uitstekend. Ik 
heb 2 aardige huisgenoten waar ik 
veel mee optrek. Het handige hier-
van is ook dat ik maar 1 à 2 keer per 
week hoef te koken. De andere ke-
ren kookt óf een huisgenoot, óf ik eet 
bij mijn vader die ook in Eindhoven 
woont, óf het is donderdag en dan 
eet ik in de stad. Wel ben ik van plan 
om over een niet al te lange tijd te 
gaan verhuizen. Ik zou graag dichter 
bij het centrum willen wonen, maar 
eigenlijk moet ik niet zeuren, omdat 
ik nu al schuin tegenover de TU/e 
woon.

Nu weten jullie een beetje wie ik ben 
en wat ik doe in het dagelijkse leven. 
Verder is mijn motto dat je moet 
doen wat je leuk vind. Mocht het nu 
zo zijn dat dit verhaal je zo enorm 
geboeid heeft dat je nog vragen hebt, 
dan ben ik meestal in de pauze wel 
te vinden in de GEWIS-ruimte.
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Dag beste mensen, het is weer 

tijd voor een beetje EJC08! 
Waar men in de voorgaande Su-
premum kennis kon maken met 
de leden van de commissie zelf, 
is het in dit stuk zaak de activi-
teiten van de commissie toe te 
lichten.

Laten we daarom maar meteen een 
ding vooropstellen:
Al onze activiteiten zijn tot nu toe 
een daverend succes geweest!

De eerste activiteit die de eer kreeg 
de naam EJC08 te dragen was de 
Casino Royale-avond van 11 de-
cember bij GEWIS. Het betrof hier, 
zoals misschien verwacht, een heus 
casino met blackjack tafel, roulette, 
een rad van fortuin en natuurlijk 
vele pokertafels. Enthousiast en el-
kaar wantrouwend begon een groot 
aantal mensen aan de ultieme uitda-
ging: het vergaren van het grootste 
kapitaal door het anderen afhandig 
te maken. Al gauw ontstond er een 
groep van zogenaamde ‘high rollers’ 
die zich bij een tafel verzamelden. 
Het liep uit op een ware titanenstrijd 
waar uiteindelijk Sander Kerstens 
als overwinnaar uit kwam. Voor deze 
fantastische prestatie diende hij na-
tuurlijk beloond te worden: onze ei-
gen Harm overhandigde hem daarop 
een ware schat. Deze activiteit is 
door velen als geslaagd betiteld en 
verdient zeker herhaling.

Op een welbekende donderdagmid-
dag, te weten de borrel van 27 maart 
bij GEWIS, was de beurt aan onze 
tweede activiteit: de EJC08 Mini-
playbackshow! Onder soms luid-
keels boegeroep stapten velen door 
de bekende droomtunnel om vervol-
gens als ware ster te schitteren op 
het podium. Hoewel het wat som-
mige acts betreft maar goed was dat 
er werd geplaybackt, waren er ook 
optredens die nauwelijks van echt te 
onderscheiden waren. Hele commis-

sies en ook ons geliefde ***bestuur 
transformeerden tijdelijk in popgroe-
pen die met enige begeleiding menig 
tienerhart zouden kunnen smelten. 
De wens te veranderen in het jeugd- 
idool was bij sommigen zelfs zo sterk 
dat men tijdens de activiteit besloot 
toch het podium op te stappen. Zo-
als ook Hennie voorschreef kon er 
natuurlijk maar één de winnaar zijn, 
maar gelukkig vielen meerdere per-
sonen in de prijzen om hun leed te 
verzachten.

Pikant detail van de avond is het 
volgende: door een vooralsnog on-
bekende persoon had de EJC08 de 
BAC uitgedaagd tot het trekken van 
correcte Ad Funda. Met zelfgetiteld 
hoongelach werd deze uitdaging ge-
accepteerd en reeds dagen voor de 
playbackshow zelf was de intimida-
tie in volle gang. Toen het er echter 
op aankwam werd de druk de BAC 
toch te veel: door een overduidelijk 
valse start kon niets anders gecon-
cludeerd worden dan het verlies van 
de wedstrijd. Om dit beschamende 
verlies te benadrukken bracht de 
BAC vervolgens het prachtige chan-
son ‘Wij houden van Oranje’ ten ge-
hore. Een technische overwinning 
voor de EJC08 dus, maar een over-
winning desondanks!

Met smacht kan men nu uitkij-
ken naar onze volgende activiteit: 
het EJC08 Niet-Oranje feest in de 
Thomas te Eindhoven! Dit feest zal 
plaatsvinden op 15 april en zoals de 
naam al doet vermoeden: het dragen 
van oranje kledij zal niet worden ge-
tolereerd. Overigens: geruchten doen 
de ronde dat de EJC08 samen met 
dispuut “In Vino Veritas“ in de toe-
komst een cantus zal organiseren.

Stay tuned, hou ze warm en bak ze 
bruin!



Quinity zoekt software engineers Java/J2EE, projectleiders, functioneel

ontwerpers en consultants/informatie-analisten. Als je zo’n baan én een 

succesweekend wilt, upload dan snel je cv. Ook al heb je nog geen ervaring. 

Op www.werkenbijquinity.nl vind je uiteraard ook alle andere informatie en 

wetenswaardigheden over een baan bij ons bedrijf.

Quinity B.V. – Maliebaan 50 – Postbus 13097 – 3507 LB Utrecht
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carrière waarin je veel successen op je naam kunt 

zetten. Ook als je nog maar net bent afgestudeerd. 

En om je daarvan alvast te laten proeven, krijg je 

van ons een geweldig succesweekend naar keuze 

aangeboden als we het met elkaar eens worden.
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Arjan Kooistra.
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Kan niet koken.
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Het is alweer even geleden, 
maar omdat de vorige Supre-

mum niet helemaal op tijd was, 
zullen we nog even vertellen hoe 
dat het ging.

AC Oranjefeest
Natuurlijk was er de verkiezing wie 
er het beste in het oranje verkleed 
was. Er waren veel mensen met een 
oranje shirt, een aantal met oranje 
haar -niet alleen van nature-, maar 
er was één iemand, die er toch wel 
bovenuit kwam: hij had een oranje 
shirt, oranje haar, twee oranje ket-
tingen, een oranje leeuwenhose en 
een oranje petje.

AC Schoenzetten
Dan was er ook het AC Schoenzet-
ten. Ook nu was er weer veel crea-
tiviteit, met name met het inkleuren 
van de kleurplaatschoen. Nou was 
de onderlinge competitie zo hoog, dat 
een leuk ingekleurd schoentje nog 
niet eens meedeed. Er waren andere 
werkelijk creatieve uitspattingen ge-
maakt met het ovenwant-model.

Zo was er er een extra grote schoen 
met Zweedse vlag, kwam er op de 
valreep nog een kleinere met mooie 
handgetekende figuren erop, maar 
de winnaar was een ducktape-laars 
met bijpassende wortel en hooi voor 
het paard van Sinterklaas, gefabri-
ceerd door Bart van Mierlo. Nader-
hand werd iedere schoen ook nog 
gevuld met pepernoten, wat resul-
teerde in een vreetbui voor de eige-
naar van het Zweedse gevaarte.

AC Skiën/Snowboarden
In februari gingen we naar het Lim-
burgse Landgraaf om in Snowworld 
te skiën, danwel snowboarden. Hier 
bleek al vrij snel dat er twee soorten 
GEWIS’ers zijn, mensen die kunnen 
wintersporten en mensen die niet 
kunnen wintersporten. De ene groep 
sprong meteen de skilift in, terwijl de 
anderen eerst even een crash-course 
skiën kreeg van Jan-Willem. Hier-
door splitste de groep vrij snel op, 
maar het is dan ook een individuele 
sport.



1�

Op het einde dACht Frank ook vol 
de steile helling af te kunnen. Hij 
raakte daarbij gewond, doordat hij 
nog iets te veel snelheid had en een 
onschuldige skiër schepte.

AC Darten
Dinsdag 4 maart organiseerden we 
het AC darten. Dit vond plaats in 
het café ‘de Oude Sint Joris’. Na een 
fietstocht door de sneeuw, kwamen 
de meeste mensen rond kwart over 8 
binnendruppelen. Er was een team 
geregeld vanuit de Sint Joris en door 
het niveauverschil, werden er teams 
van 2 gemaakt, die steeds uit één 
student en één goede darter beston-
den.

Er werd een toernooitje gemaakt, 
waarbij iedereen tegen elkaar kwam 
te spelen. Gedurende het toernooi 
liep het niveau steeds hoger op en 
werd zelfs door Erik, richtend op de 
triple twintig, 168 gegooid.

Uiteindelijk werd het toernooi ge-
wonnen door Kevin, 1e jaars wis-
kunde. Rond kwart voor 12, met lek-
ker wat bier op, gingen de meesten 
naar huis; voor sommigen precies op 
tijd om de laatste trein nog te halen.

AC Handbal
Dinsdag 18 maart was het eindelijk 
zover, er werd een heus handbal-
tournooi gespeeld. Er waren 3 teams 
komen opdagen, 1 team van de AC, 

een medewerkersteam onder leiding 
van Marko Boon en een team van 
sportieve GEWIS’ers.

Al in de eerste wedstrijd werd het 
duidelijk wie de kampioenskandi-
daat was, toen de medewerkers het 
GEWIS-team met 6-2 afdroogden. 
Deze winning-streak zouden zij zelfs 
tot en met hun laatste wedstrijd 
doorzetten. Omdat het GEWIS-team 
dus al snel merkte dat er vooral eer 
tegen de AC te behalen viel, hadden 
ze voor deze wedstrijden een hoogst-
eigen tACtiek ontwikkeld.

Aangezien er precies 2 handballers 
rondlopen bij de AC, was het plan 
om deze twee zo veel mogelijk tot 
scoren te beperken. Deze tACtiek 
werkte erg goed, aangezien Florian 
na 5 minuutjes spelen het veld af 
hinkte met een verzwikte enkel. Het 
verrassende was dat deze tACtiek 
eigenlijk niet nodig was, aangezien 
een vrij aparte werptechniek van 
Bart toch erg effectief bleek. Aan het 
eind van de dag liepen de medewer-
kers dus weg met de beker en was 
het een geslaagde middag.

Hopelijk hebben jullie het allemaal 
gezellig gevonden en voor degene die 
bovenstaande ACtiviteiten hebben 
moeten missen, zullen er komende 
maanden nog vele georganiseerd 
worden!

Infima
Roel: ‘‘Wanneer is de AV?’’
JM: ‘‘Aanstaande woensdag.’’
Roel: ‘‘Wat voor een dag is dat?’’

Marlous: “Ehh, ik weet niet hoe jij je tent opzet?”
Yves: “Dat gaat je niks aan!”
Rob Ritzen: “Dat heb ik hem wel eens zien doen!!!”
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Alle zaken hebben een begin 
en een einde, tenzij iets on-

eindig is. Iets wat in ieder ge-
val eindig is, is de periode des 
levens van een mens, waarin 
hij of zij studeert. Deze periode 
heeft ook een begin, in de Eind-
hovense academische wereld 
beter bekend als de Intro. Hoe-
wel er elk jaar een Intro is, be-
leeft iedereen natuurlijk maar 
één keer zijn eigen Intro, aan het 
begin van zijn studietijd. Wat dat 
betreft, is het een belangrijke 
week, waarin vaak de basis ge-
legd wordt voor de studieontwij-
kende (maar soms ook studiege-
richte) activiteiten, waarmee de 
student in spé zich tijdens zijn 
opleiding bezig zal houden. Het 
is dus belangrijk om kennis te 
maken met een diversiteit aan 
verenigingen, clubs, samenscho-
lingen en andere smeltkroezen. 
Dispuut “In Vino Veritas” heeft 
zich afgelopen Intro op geheel 
eigen wijze op de studentikoze 
kaart gezet.

Dit begon op de maandag. Na een 
warm welkom van onze praeses in 
de stampvolle collegezaal begon 
Winedols 2008. Het doel was die eer-
stejaars te vinden die over het beste 
wijnproefvermogen en reukvermogen 
beschikte en de geproefde wijnen op 
uitmuntende wijze kwalitatief kon 
omschrijven. Dit, uiteraard, door ie-
dereen wijn voor te schotelen, deze te 
laten proeven en deze vervolgens van 
proefnotities te laten voorzien. Dat 
dit evenement naarmate de rondes 
vorderden, uitliep op een baccha-
naal, laat zich raden. Geslaagd was 
het in ieder geval te noemen, met 
dank aan het soms weinig flatteuze, 
maar eerlijke, commentaar van Mgr. 
Verheijen, de juryvoorzitter. 

Nadat iedereen van dit alles was be-
komen, was het dinsdagmiddag tijd 
voor de I.V.V-roséborrel op de Markt. 
Voor deze locatie was gekozen, om-
dat het CvB-veld qua capaciteit ver 
beneden de maat was. De voorziene 
stormloop kwam inderdaad, on-
danks de toegangsprijs die niet ge-
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ring was. De vertegenwoordigers van 
verschillende wijnhuizen hadden het 
druk met het ontkurken van hun 
waar, dat onder de fel schijnende 
zon gretig aftrek vond. De strakblau-
we hemel en de temperatuur van om 
en nabij 32 graden waren aangena-
me omstandigheden voor dit alles. 
Nadat het wereldrecord champag-
neflessen ontkurken verbeterd werd 
(2437 stuks welteverstaan) door de 
aanwezige menigte en de openge-
maakte flessen geledigd waren, toog 
iedereen naar de Bartenders om nog 
een afzakkertje te nemen. 

Woensdag was de dag van het I.V.V 
Open, het golftoernooi wat zijn ge-
lijke nog niet kent. De weersomstan-
digheden waren wederom uitstekend 
en de 18 holes werden door iedereen 
in een rap tempo gelopen. Nadat de 
eerstejaarstrofee was uitgereikt en 
de I.V.V kampioen was uitgeroepen 
was het tijd voor de 19e hole, waar-
bij de eerstejaars zich meer dan bij-
zonder goed vermaakt hebben. 

Intussen was het nieuws over deze 
geweldige week ook aangekomen 
bij de introductieweken van andere 
universiteiten in Nederland, wat een 
leegloop van die steden met zich mee 
bracht. Eindhoven werd op donder-
dag overspoeld met introlopers uit 
heel Nederland, allemaal op weg 
naar de Markt. Van daaruit vertrok 
men in kleine groepen in door oldti-
mervereniging “Het glimmende bar-
rel” beschikbaar gestelde Rolls Roy-

ces in de richting Paleis Het Loo voor 
het grote I.V.V gala. Om de extreme 
toeloop van mensen te kunnen ver-
werken, genoten wij gelukkig enige 
spontane hulp van oldtimervereni-
ging “Glanzend Roest”, die ons ook 
nog enkele Chevrolets, T Fords en 
een Bentley ter lening deed toeko-
men. Nadat iedereen het zich naar 
het gemak had gemaakt, werden de 
eerstejaars, alsmede het meegereis-
de publiek, door onze gastheer Mart 
Smeets met de woorden “Le bonheur 
n’est pas le but, mais le moyen de la 
vie” ontvangen. Het moge geen ver-
rassing zijn dat de Moët & Chandon 
spoedig rijkelijk vloeide. Smaakvolle 
optredens van onder andere Patrick 
Hernandez en het Metropole Orkest 
maakten dit tot een compleet feest 
dat in lengte van jaren gememoreerd 
zal worden. 

De vrijdag was een vrijdag zoals er 
wel meer vrijdagen zijn. Op zulke da-
gen bekruipt ons, terugkijkend op de 
week, een gelukzalig gevoel. Zo ook 
die vrijdag. Na de geslaagde I.V.V 
cantus was er vrijdagavond tijd voor 
reflectie en ontspanning. Waar is dit 
beter te vinden dan op het terras 
met een goed glas wijn in de hand!? 
Prosit! 

NB: u zult allen begrijpen dat wij 
de inhoud van dit stuk aangepast 
hebben op een extrapolatie van de 
verschijningsdatum van de eerstvol-
gende Supremum.

Infima
Kenneth aan de telefoon met de klok:
“Jullie verkopen ook bud, ...”

Joe Joe halverwege tijdens de borrel: “Ik begin een beetje aangeschoten 
te worden, volgens mij kan ik niet meer tegen alcohol !?!”

Kevin (over bier): “Dat is echt kei ranzige fristi dan!”
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In februari van dit jaar is het 
eindrapport “Tijd voor Onder-

wijs” van de parlementaire com-
missie Dijsselbloem verschenen 
die de onderwijsvernieuwingen 
in het voortgezet onderwijs on-
derzocht. De belangrijkste con-
clusie was dat de overheid de 
kerntaak ‘het zeker stellen van 
deugdelijk onderwijs’ ernstig 
heeft verwaarloosd.

Het rapport sloeg in als een bom. Re-
gering en de Tweede Kamer trokken 
het boetekleed aan en namen zich 
voor niet meer dezelfde fouten te 
maken. Helaas ging de Kamer bij de 
eerste test al in de fout. De door de 
staatssecretaris van OCW gewenste 
norm van en de door de leerlingen 
verfoeide ophokplicht van 1040 uur 
onderwijs bracht de Kamer aan het 
twijfelen. De Kamer wilde een com-
missie om deze norm te onderzoe-
ken, want het zou kunnen dat men 
bij kwaliteitsscholen met minder zou 
toekunnen. Wel wat miezerig naar 
mijn idee, want juist bij scholen met 
kwaliteit zijn die 1040 uur voor leer-
lingen zeer verantwoord. Bij de an-
dere scholen is 1040 uur natuurlijk 
zeer gewenst om maar een beetje in 
de buurt van de gewenste doelen te 
geraken.

In de weken na verschijning werd 
in de media veel aandacht aan het 
rapport besteed. In de meeste be-
schouwingen kwamen de vernieu-
wingen er niet goed af en vond men 
dat de commissie Dijsselbloem goed 
werk had afgeleverd. Het voortgezet 
onderwijs is met zoveel ambities en 
tegenstrijdige wensen overladen dat 
vanzelf het beeld van de toren van 
Babel oprijst, al met al een ontluis-
terend beeld. 

De commissie komt met een aan-
tal constateringen, conclusies en 
aanbevelingen. Hier zijn een aantal 
krenten uit de pap.

De invoering van het studiehuis was 
voor scholen niet verplicht. Oud-
staatssecretaris Tineke Netelenbos 
heeft wel over een wettelijke verplich-
ting nagedacht, maar heeft daar na 
adviezen en ervaringen vanaf gezien. 
Ze gaf wel toe dat het natuurlijk niet 
helemaal vrijblijvend was.

De vernieuwingen hebben niet tot 
een verhoging van het algemene 
onderwijspeil in het voortgezette 
onderwijs geleid. De commissie con-
stateert een niveauverlaging op het 
gebied van taalvaardigheid en reke-
nen/wiskunde. Men zou de conclu-
sie kunnen trekken dat de aanslui-
ting tussen vwo en hoger onderwijs 
verslechterd is.

De commissie adviseert de overheid 
te kijken of vakken als Nederlands 
en wiskunde in de toekomst wel in 
grotere verbanden moeten opgaan, 
want zij vindt dat onverstandig. Men 
zou ook natuurkunde, scheikunde 
en biologie niet in grotere verbanden 
moeten laten opgaan.

De Tweede Kamer werd door de 
belangenorganisaties vaak een ge-
kleurd beeld voorgehouden door de 
ontevredenheid van de werkvloer 
niet te verwoorden. Voor een contro-
lerend orgaan is dat een uiterst ver-
velende constatering.

Een paar weken na verschijning van 
het rapport trad er een oorverdo-
vende stilte in. Mijn voorstel is om 
de belangenorganisaties maar goed 
in te gaten te houden. Het onder-
wijs is te belangrijk om alleen aan 
belangenorganisaties over te laten, 
zeker gezien hun recente verleden. 
Als voorbereiding zouden de jonge 
lezertjes alvast “Tijd voor Onderwijs”  
kunnen lezen.  



17

a
c
tiv

ite
ite

n

Lyd
ia van

 W
ell

20 jaar... De Stunt

Aan het eind van Stratum-
seind ligt Café De Stunt. 

Voor een inside story over Café 
De Stunt  heb ik een afspraak 
met Michel. Hij zorgt ervoor dat 
Café De Stunt draaiende wordt 
gehouden. Voorin de kleine en 
gezellige bar. Achterin de grote 
zaal waar volop dansgelegen-
heid is. 20 februari bestond Café 
De Stunt 20 jaar. Wat hebben ze 
gedaan om het café te worden 
wat ze nu zijn? Hoe krijg je dat 
voor elkaar? Wat gebeurt er in 
een gemiddelde week? Hoeveel 
bier wordt er gedronken? Deze 
vragen en meer zullen beant-
woord worden.

Veel studenten zijn vaak bij Café De 
Stunt te vinden. Om zomaar gezel-
lig  een biertje te drinken of om wat 
meer biertjes te drinken op een van 
de vele studentenfeesten die gehou-
den worden in Café De Stunt. 

Een stukje historie…
Er was eens een discotheek… Tot de 
mensen van de Café De Stunt zich 
ermee kwamen bemoeien. De ruimte 
werd gestript en 12 containers met 
grof vuil later kon het echte werk be-
ginnen. In slechts 3 weken maakten 
zij samen het gezellige en sfeervolle 
Café De Stunt zoals wij hem nu ken-
nen. In het begin der tijd kwam er 
Oranjeboom uit de tapkraan, maar 
vanaf 2003 wisten zij als eerste op 
Stratumseind Jupiler te schenken. 
Dit tot vreugde van menig student.

Het reilen en zeilen van Café 
De Stunt.
Een week bij Café De Stunt is elke 
week anders. Feesten gaan non-stop 
door en daarmee ook de consumptie 
van de vele dranken. Aan het begin 
van de week wordt het geld geteld 
van de afgelopen week en worden 
er bestellingen gedaan. Daarnaast 
is er tijd voor administratief werk. 

Dinsdag wordt er vaak geklust om 
het café gezellig en sfeervol te hou-
den. Er is altijd wel iets te doen. Op 
woensdag komt de bestelling bin-
nen en worden de barren aangevuld. 
Per jaar gaat er zo een 70.000 liter 
bier doorheen. Vaak zijn er op dins-
dag en woensdagavond feesten en 
dan moet er natuurlijk ook gewerkt 
worden. Donderdag is dan de eerste 
stapdag, gevolgd door vrijdag en za-
terdag. Vooral deze dagen zijn vaak 
lange dagen en worden er de nodige 
uurtjes gemaakt. En dan is er nog de 
zondag om lekker uit te rusten.

Maar tijdens de hele week wordt Mi-
chel gebeld door mensen die bestel-
lingen komen leveren of die willen 
weten wanneer ze moeten werken. 
In de tijd dat ik er was is hij wel drie 
keer gebeld. Dit gaf mij de gelegen-
heid om eens rustig rond te kijken. 
Want dan kun je er wel elke week 
gaan stappen. In het daglicht en met 
alle lichten vol aan ziet zo een bar 
er toch anders uit. Met de donkere 
kleuren van het hout, de barkruk-
ken en hangtafels, het ziet er gezellig 
uit.

De bar.
Iedereen kent wel de grote bar ach-
ter in de zaal. Maar die staat er niet 
zomaar. Tijdens de verbouwing is 
er lang over de bar gediscussieerd. 
Kwamen er 2 barren tegen de mu-
ren, kwam er 1 bar in het midden. 
Tot 11 uur `s avonds hebben de bar-
mannen, barvrouwen en de bedrijfs-
leiders hierover gediscussieerd. En 
er moest een beslissing vallen want 
de volgende dag zouden de men-
sen komen die de bar gingen 
bouwen. Uiteindelijk heeft 
een bedrijfsleider vier bak-
stenen gepakt. Een paar 
passen gedaan en zo 
waren de hoeken 
van de bar be-
kend. Maar 
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een nacht en een ochtend later kwam 
ze weer het café binnen en stond de 
bar er al voor de helft. Alleen veel te 
groot! Zo gaat het verhaal van een 8 
jaar oude iets te grote bar.

Het barpersoneel.
Een leuk café heeft ook leuk bar-
personeel. Vele stamgasten kennen 
de mensen achter de bar en vinden 
het leuk om een praatje te maken. 
Daarom wordt er bij Café De Stunt 
gekozen voor personeel wat op zoek 
is naar een baan voor een langere 
tijd. Zo leert ook iedereen achter de 
bar elkaar kennen. Dit heeft zelfs al 
geleid tot een huwelijk tussen een 
barman en barvrouw. Maar ook het 
doorgroeien in je baan is mogelijk. 
De bedrijfsleider in De Rechter is 
begonnen als glazenhaler in Café De 
Stunt. 

Michel is in 1999 afgestudeerd aan 
de HTS met een diploma in werktuig-
bouwkunde. Na zijn studie besloot 
hij om even een jaartje iets anders 

te gaan doen. In de kroeg werken 
leek hem wel een leuk baantje 

voor een jaar. Maar nu bijna 
9 jaar later werkt hij er 

nog steeds en vindt hij 
het werken erg leuk. 

Het is geen nor-
male kantoor-

baan van 9 

tot 5. De werkuren 
kunnen op som-
mige dagen wel 
eens oplopen tot 16 
uur. In deze 9 jaar 
heeft Michel al heel 
wat meegemaakt. 
Er zijn van allerlei 
soorten feesten ge-
weest. Vrijgezellen-
feesten met strip-
teases tot een R&B 
feest. Toen ik hem 
vroeg wat hij nog 
niet had meege-
maakt antwoordde 
hij met: een nu-
disten borrel. In 

het café zelf heeft hij ook al het no-
dige meegemaakt. Toen er een paar 
jaar geleden veel regen was gevallen 
kwam hij op een ochtend bij Café De 
Stunt en vond daar een café wat vol 
stond met 15 centimeter hoog water. 
Zo is hij er ook achter gekomen dat 
de grote zaal 2 centimeter lager ligt 
dan het café voorin.

Wat brengt de toekomst?
Café De Stunt zal doorgaan zoals 
hij nu bekend staat. Daarnaast 
gaan ze ook op zondagavond din-
gen organiseren. Nu loopt er al een 
pokertoernooi en is er pas geleden 
een paaldanscursus aangeboden. 
Naast Café De Stunt zijn ze bezig om 
nog een ander plan te ontwikkelen. 
Café De Stunt On Tour. Een aantal 
werknemers hebben de koppen bij 
elkaar gestoken. Het idee van Café 
De Stunt On Tour is dat er ergens 
een feest wordt georganiseerd voor 
2000 mensen. Café De Stunt regelt 
dan alles voor je. De muziek, de tent, 
het geluid en de lichten. Binnenkort 
zal hier meer over bekend worden 
gemaakt.
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Embedded testengineer

Hallo! Mijn naam is Bas van 
Berkel en ben 1 Juli 2006 bij 

Sogeti komen werken. Destijds 
heb ik voor Sogeti gekozen om 
verschillende redenen. Natuur-
lijk heeft Sogeti opdrachten bij 
de mooiste high-tech bedrijven 
die er zijn. Bedrijven zoals Phi-
lips, NXP, ASML, Bosch systems, 
DAF en vele andere. Maar ook 
omdat bij Sogeti de werknemer 
centraal staat. In een high-tech 
wereld waar wij in leven, vind 
ik het belangrijk dat ik mezelf 
kan blijven ontwikkelen. Sogeti 
bied mij die kans, doordat ze een 
eigen academie hebben. Een 
academie waar je technische 
cursussen, zoals C/C++ C# xml 
uml .net, kunt volgen. Maar ook 
worden er cursussen gegeven 
waarbij je bijvoorbeeld je eigen 
persoonlijke vaardigheden kunt 
verbeteren.

Na de eerste 
maand de intro-
ductie en de basis-
opleiding te heb-
ben gedaan, werd 
ik in augustus aangeboden bij NXP 
Semiconductors waar ik een paar 
dagen later al mocht beginnen als 
Test-engineer. De afdeling ICE (In-
novated Center Eindhoven), waar ik 
voor werk, is verantwoordelijk voor 
de video processing gedeelte voor de 
digitale televisie. Deze digitale te-
levisie is in 2 projecten opgedeeld. 
Het eerste project is bedoeld voor 
de low-mid sector van de markt, die 
over een paar maanden al in massa 
productie moet gaan. Bij het tweede 
product wordt er een chip achter het 
eerste project geplaatst, die vooral 
bedoeld is voor picture quality/na-
tural motion verbeteringen. Deze is 
dan ook bedoeld voor de high end 
sector van de markt.

Ik houd me vooral bezig met de test-
executie en testautomatisering. Elke 
week wordt er een release gedaan, 
die getest moet worden. Deze testen 
verschillen wel veel van elkaar. Deels 
hebben wij deze weten te automati-
seren, maar dat kan natuurlijk niet 
bij alle testen. Testen waarbij het bij-
voorbeeld niet gaat zijn picture qua-
lity testen, is het beeld wel zo goed 
als wij verwachten, of testen waar-
bij user input gevraagd word. Op 
het target (LCD scherm) hebben wij 
een testapplicatie lopen. Door mid-
del van ASCII commando’s te zenden 
naar deze testapplicatie, kunnen wij 
alle testen uitvoeren. Het automati-
seren van de testen gebeurt bij ons 
via Excel, waar VBA code achter 
zit. Met behulp van Excel hebben 
wij 80% van alle testcases weten te 
automatiseren. Wij hebben dus al 
veel weten te automatiseren, maar 

we zijn nog niet 
tevreden! Uiteinde-
lijk willen we naar 
1 druk op de knop 
en dat dan alles 
automatisch wordt 
gedaan. Uiteraard 

moet de test worden uitgevoerd, 
maar je kunt ook denken aan even-
tuele problemen die optreden auto-
matisch melden tot aan het automa-
tisch genereren van het testrapport. 
De komende tijd hoef ik me dus nog 
niet te vervelen!

Natuurlijk wil ik me ook blijven 
ontwikkelen bij Sogeti. Ik houd me 
nu vooral bezig met testexecutie en 
programmeren in VBA code. Voor de 
toekomst wil ik me verder gaan ont-
wikkelen in C/C++. Ook wil ik gaan 
beginnen met de volgende cursus-
sen: C#, XML/UML en .Net.
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Algoritmen voor geografische informatiesystemen
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In geografische informatiesy-
stemen worden grote hoeveel-

heden gegevens over het aard-
oppervlak verwerkt. Zo worden 
bijvoorbeeld hoogtemodellen op-
geslagen. Hierbij wordt het aard-
oppervlak voorgesteld door een 
matrix die van meetpunten in een 
regelmatig raster (bijvoorbeeld 
één meetpunt per vierkante me-
ter) de hoogte boven zeeniveau, 
de hoeveelheid neerslag, de hoe-
veelheid water die jaarlijks over 
die vierkante meter stroomt, 
of het erosiegevaar weergeeft. 
Sommige van dit soort gegevens 
zijn relatief makkelijk te verza-
melen. Met lasertechnologie kan 
vanuit vliegtuigen de hoogte van 
het aardoppervlak nauwkeurig 
worden gemeten. Andere ge-
gevens zijn veel moeilijker over 
het hele aardoppervlak te me-
ten, zoals de hoeveelheid water 
die jaarlijks langsstroomt - be-
langrijk om bijvoorbeeld erosie-
gevaar in te kunnen schatten. 
Bovendien is het handig als we 
een model van het aardopper-
vlak kunnen aanpassen en dan 
kunnen bepalen hoe dit de afwa-
teringspatronen kan veranderen 
- zonder eerst daadwerkelijk met 
graafmachines aan het werk te 
gaan en onherstelbare schade 
aan te richten. 

Waar we niet kunnen meten, willen 
we kunnen rekenen. Helaas zijn de 
datasets erg groot. Laatst kregen we 
een matrix van 13 GB, met 4 mil-
jard cellen; als je een paar van dat 
soort files hebt (input, output, tus-
senresultaten) passen ze vaak bij 
lange na niet in het werkgeheugen. 
Daardoor moet tijdens het rekenen 
voortdurend data van disk worden 
gehaald, en om daar plaats voor te 
maken in het werkgeheugen, moet 
andere data naar disk worden weg-
geschreven. Die blijkt dan later vaak 
toch weer nodig te zijn en moet dan 

opnieuw van disk worden opgehaald, 
enzovoort. Soms moet voor bijna 
elke stap in de berekening de disk 
worden benaderd. Een berekening 
op een matrix van 4 miljard cellen 
kost dan al gauw minstens 4 miljard 
keer ongeveer 10 ms = 15 maanden. 
Oeps.

We proberen dit soort problemen 
op twee manieren op te lossen. De 
eerste manier is het zodanig structu-
reren van de berekeningen dat er zo 
efficiënt mogelijk met de disk wordt 
omgegaan. Wanneer data van disk 
wordt opgehaald, wordt er niet maar 
één cel van de matrix in het geheu-
gen geladen. Dat zou zonde zijn, om-
dat het lezen van tienduizend cellen 
die achter elkaar op de disk staan 
ongeveer even snel gaat als het lezen 
van een enkele cel. Daarom geeft het 
operating system je altijd gelijk een 
heel blok met bijvoorbeeld tiendui-
zend cellen. Hopelijk zijn de andere 
cellen in het blok ook gauw nodig 
voor de berekening en worden er op 
die manier dus tienduizend diskope-
raties bespaard. 

Helpt dit? Jawel, maar alleen als je 
ervoor zorgt dat de cellen die je algo-
ritme vlak na elkaar nodig heeft ook 
vlak achter elkaar op disk staan. Het 
gaat er dus om de volgorde van de 
stappen in de berekening en de volg-
orde waarin de data op disk staat op 
elkaar af te stemmen. Helaas is dat 
vaak niet makkelijk, omdat de volg-
orde van stappen in een berekening 
meestal niet van tevoren vaststaat. 
Als je bijvoorbeeld in een hoogtemo-
del vanaf bepaalde punten de steil-
ste paden naar beneden wilt zoeken 
(voor de hand liggende routes voor 
stromend water), dan kun je niet 
van tevoren de cellen op die paden 
achter elkaar op disk zetten - als je 
al wist hoe dat moest, dan zou je de 
paden immers al niet meer uit hoe-
ven te rekenen. 
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Stel dat je voor alle cellen wil uitre-
kenen hoeveel steilste paden vanaf 
andere cellen daar langskomen (een 
aardige indicatie voor de te verwach-
ten hoeveelheid stromend water), 
hoe kun je dat doen? Zou het hel-
pen om de cellen van de matrix eerst 
van hoog naar laag te sorteren, zo-
dat je op weg naar beneden alleen 
maar vooruit over de disk heen gaat 
en niet heen en weer? Of kun je de 
matrix beter ophakken in vierkante 
blokken zodat cellen die dicht bij el-
kaar in het terrein liggen ook dicht 
bij elkaar op disk staan? Dit was 
het onderwerp van het afstudeeron-
derzoek dat Jeffrey Janssen bij mij 
heeft gedaan. We brachten de loop-
tijd van deze berekening op de ge-
noemde dataset van 4 miljard cellen 
terug tot minder dan een uur. (Een 
andere onderzoeksgroep was op acht 
uur blijven steken.)

De tweede aanpak om de rekentijd 
op hoogtemodellen in de hand te 
houden is het gebruik van efficiën-
tere manieren om een hoogtemodel 
op te slaan. Zo wordt er vaak ge-
bruik gemaakt van een onregelmatig 
netwerk van driehoeken (een trian-
gulatie) die de oppervlakte van het 
terrein benaderen, in plaats van een 
regelmatig raster van meetpunten. 
Waar het terrein vlak is kan met 
grote driehoeken worden volstaan; 
alleen waar meer detail nodig is wor-
den kleine driehoeken gebruikt. Het 
rekenen met dit soort modellen is 
echter wel moeilijker dan met ras-
termodellen. Als je op een rastermo-
del een pad naar beneden volgt, dan 
weet je zeker dat elke cel hooguit één 
keer op dat pad voorkomt. Maar hoe 
is dat met driehoeken? 

Het blijkt dat het in theorie mogelijk 
is dat een pad naar beneden meer-
dere keren terugkomt op dezelfde 
driehoek. Neem bijvoorbeeld een 

driehoek met hoekpunten A op 100 
m, B op 90 m, en C op 70 m hoogte. 
Water zou over de driehoek kunnen 
stromen, de driehoek halverwege de 
zijde AB op 95 meter hoogte verlaten, 
en, via andere driehoeken, weer bin-
nenkomen over zijde AC op 85 meter 
hoogte. Dit soort lussen zou het on-
mogelijk maken om de driehoeken zo 
op disk te sorteren dat een pad van 
hoog naar laag altijd vooruit over de 
disk gaat en nooit terug. Maar hoe 
pakt dit in de praktijk uit? Hoe kun-
nen we snel en eenvoudig controle-
ren of dit probleem zich op een ge-
geven triangulatie voor kan doen? Is 
het wellicht zo dat dit probleem zich 
alleen voor kan doen als iemand de 
boel expres moeilijk maakt door heel 
raar gevormde driehoeken in het 
model te stoppen, terwijl het pro-
bleem zich bij `nette’ triangulaties 
nooit voordoet? Wat is dan `net’, hoe 
definieer je dat, en hoe controleer je 
of een triangulatie `net’ is? 

Hierboven heb ik enkele voorbeelden 
gegeven van onderzoeksvragen waar 
ik me mee bezighoud. Verder werk ik 
met Freek van Walderveen aan vlak-
vullende curven (fractals) die kunnen 
worden gebruikt om een verzameling 
punten (of grotere objecten) over disk- 
blokken te verdelen. We willen dit 
zo doen dat de punten in elk blok 
dicht bij elkaar liggen: dit vergemak-
kelijkt het zoeken in de verzameling. 
Andere onderwerpen van onderzoek 
in de algoritmiekgroep zijn bijvoor-
beeld automatische cartografie en 
het optimaliseren van geometrische 
netwerken. Daarbij proberen we de 
totale grootte van een netwerk te be-
perken terwijl er toch voor elk paar 
punten A en B in het netwerk een 
redelijke korte route van A naar B is. 
Als je van meetkundige of van algo-
ritmische puzzels houdt (of van al-
lebei) en een afstudeerproject zoekt, 
kom dan eens langs!



22

a
c
ti
v
it
e
it
e
n

Nog meer Bier...

Beste bierzuipers en zuiperes-
sen.

Zoals gewoonlijk heeft de BAC weer 
een hele actieve periode achter de 
rug met veel borrels, gezelligheid en 
natuurlijk veel bier.

We willen jullie graag op de hoogte 
brengen hoe gezellig het is geweest. 
En natuurlijk hoe goed het bier ge-
smaakt heeft, mochten jullie dit tot 
jullie spijt gemist hebben. Tevens 
willen wij (Rob en Joey) ons even 
voorstellen. Zoals jullie in de vorige 
Supremum hebben kunnen lezen 
zijn wij lid geworden van de BAC.

Rob en Joey
Wij zijn twee eerstejaars die bier 
en wat gezelligheid erg aantrekt, de 
een uit Tilburg en de ander uit Echt 
(Limburg). Toen we bij GEWIS met 
de BArCommissie kennismaakten 
waren we direct verliefd, een com-
missie die voor gezelligheid EN bier 
zorgt. Natuurlijk dus een goede re-
den om eens te bekijken hoe dat 

daar en elkaar zit. Na een paar keer 
een gezellige borrel, met natuurlijk 
een naborrel, wisten we waar we 
voor moesten gaan... lid worden van 
de BAC. Na enkele maanden als feut 
doorgebracht te hebben was het dan 
eindelijk zover, BAC leden en mede- 
verzorgers van bier en gezelligheid, 
ons doel was bereikt.

Carnavalsborrel
Deze heel erg gezellige en natuur-
lijk ook drukke borrel, waar het uit-
puilde van de verkleedde mensen, 
het bier uit het gratis fust vloeide en 
dus niet aan te slepen was, de grond 
bedekt was met een dikke laag con-
fetti, heeft eigenlijk niemand mogen 
missen. Het was super gezellig, ze-
ker toen onze lieftallige GEWIS prins 
Joey I binnen kwam, ging iedereen 
in polonaise door de hele ruimte en 
barstte het feest helemaal los. Dus 
een borrel die zeker over gedaan 
moet worden volgend jaar en waar 
we iedereen aanraden om langs te 
komen.
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Amerikaanse borrel
Het zal een hele verassing zijn ge-
weest toen men de zaal binnen 
kwam en de hele ruimte vol zag han-
gen met posters van Hillary en  Oba-
ma. Speciaal voor deze borrel waren 
er ook hotdogs, popcorn en Budwei-
ser bier verkrijgbaar. Onder het ge-
not van deze versnaperingen werdt 
er natuurlijk ook geluisterd naar de 
Amerikaanse muziek. Wederom een 
geslaagde borrel.

Geschwisterborrel
De borrel waar iedereen kennis 
kon maken met broer(tje)(s) en/of 
zus(jes)(sen) van onze medestu-
denten. Daar is dan ook heel veel 
gebruik van gemaakt, het was een 
zeer drukke borrel, maar wat zo een 
borrel met zich meeneemt is dus 
ook veel gezelligheid en grote bier-
consumptie. Achteraf een zeer zeker 
geslaagde borrel en volgens velen 
(waaronder ook broers en zussen) 
zeker een gebeurtenis is die mini-
maal jaarlijks terug mag keren.

Miniplaybackshow
De EJC08 had dit jaar het wonder-
schone idee om een gezellige mini-
playbackshow te organiseren. Deze 
met veel gezellige, maar ook zeker 
foute nummers. Natuurlijk brengt 
zo een wedstrijd ook winnaars met 
zich mee. En dat waren Mattijn en 
Alex. Het was tevens ook een drukke 
borrel wat ook weer positief is voor 
de bierconsumptie. En dit werd na-
tuurlijk ook gestimuleerd door de 
EJC door een vat bier te sponseren. 
Ook was de BAC uitgedaagd tot een 
zogenoemde ad-wedstrijd door de 
EJC, waarbij het de bedoeling is dat 
door de twee teams na elkaar een 
correcte ad fundum gedaan wordt 
en dan in een zo hoog mogelijk tem-
po. Dit is logischerwijs een lachertje 
voor de BAC. Maar deze keer zat het 
niet mee aangezien het nieuwste lid 

te vroeg begon en daardoor werd de 
BAC gediskwalificeerd. Na een ver-
nederende voordracht van “Wij hou-
den van Oranje” hebben we dit maar 
zo snel morgelijk verdrongen met 
veel bier en er toch nog een gezellige 
avond van weten te maken.

Lente bock
De klok is weer een uurtje vooruit 
gegaan. Wat betekent dat de zo-
mertijd weer is begonnen. Dat im-
pliseert dat het nu lente is en zoals 
wij Grolsch kennen is het dan tijd 
voor weer een Bockje. Aangezien wij 
niet zomaar een drank kunnen gaan 
schenken waar we niet van weten 
hoe hij smaakt en of hij zelfs wel lek-
ker is waren we uitgenodigd om deze 
nieuwe Bock eens te gaan proberen. 
Na een uitvoerige test en uitbundig 
proeven zijn wij tot de conclusie ge-
komen dat deze Bock zeker de moei-
te waard is en ook zeker de poten-
tie heeft om een ons te vergezellen 
tijdens de borrels om ons van veel 
genot te voorzien.

Verandering in de samenstel-
ling van de BAC
Wij hebben deze keer de eer om be-
kend te mogen maken dat wij weer 
een nieuw BAC lid hebben, Niels, 
ofwel uNiels. Na een paar maanden 
van feut zijn was het voor hem dan 
eindelijk zover en hebben we hem 
hartelijk welkom geheten in onze ge-
zellige commissie.

Als laatste willen wij iedereen verzoe-
ken om zo vaak mogelijk onze bor-
rels te bezoeken en om samen met 
ons veel bier te mogen consumeren.

Tot borrels,

Joey en Rob
namens de BArCommissie
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De markt schreeuwt om IT’ers, 
je studeert netjes binnen 5 

jaar af met zeer goede resulta-
ten, hebt enkele jaren bestuurs-
ervaring, relevante werkerva-
ring en een goed netwerk. Met 
deze bagage ging ik ruim een 
jaar geleden op zoek naar mijn 
droombaan.

Voordat ik uitweid over deze zoek-
tocht, eerst iets over mezelf. Ik ben 
Koen Penders, 23 jaar en in augus-
tus afgestuurd in Business Informa-
tion Systems. (Afstudeeronderwerp: 
data mining op beurskoersen naar 
afwijkende patronen) Tijdens mijn 
studententijd ben ik actief betrok-
ken geweest bij BEST (het Europe-
se studentennetwerk dat Summer 
Courses organiseert), heb ontspan-
nen geborreld bij GEWIS met ‘mijn’ 
dispuut Half 5 en had een bijbaantje 
bij het bedrijf Adversitement.

Adversitement, daar was ik via In-
tegrand terecht gekomen. Het be-
drijfje was een reseller van een web 
analytics tool: software waarmee je 
bezoekersdata van je website verza-
melt en analyseert. Mijn taak was 
om de klanten te assisteren met 
het plaatsen van de tracking codes 
(JavaScripts), waarmee de metingen 
werden gedaan. 

Toen ik er kwam werken eind 2005, 
bestond het bedrijf uit 5 mensen. 
Toen ik afstudeerde was het bedrijf 
uitgegroeid tot een consultancy on-
derneming van 20 personen. De 
tools waren veel geavanceerder en 
we hadden een grote expertise op-
gebouwd in web analytics, iets wat 
nog immer zeldzaam is op de Neder-
landse markt. 

Het werken in een snelgroeiend be-
drijf heeft veel leuke kanten. Als stu-
dent werkte ik al snel voor bekende 
partijen als Nuon, Funda, LOI, enz. 
Bovendien mag je meedenken over 

de strategische beslissingen van Ad-
versitement om voorop te blijven lo-
pen in een turbulente markt.

Maar goed, we hebben het nog steeds 
over mijn toenmalige bijbaantje, en 
toen kwam vorig jaar het moment 
dat je op zoek moet naar een echte 
baan. Bij Adversitement kon ik blij-
ven, maar het is natuurlijk wat naïef 
om je niet verder te oriënteren.

Dus meteen maar goed aangepakt: 
ingeschreven op allerlei carrière-
spam, YER wilde ook meezoeken, en 
uiteindelijk deelgenomen aan de ge-
sprekkendagen (van de Wervingsda-
gen). Daar heb ik vooral gesprekken 
gevoerd met de grote consultancy 
ondernemingen; Atos Origin en De-
loitte bevielen mij het best.

Het aantrekkelijke van dit soort be-
drijven is dat groei is gegarandeerd 
in je loopbaan. Als je je werk goed 
doet, groei je ‘automatisch’ door 
van junior naar senior naar mana-
ger naar partner. En je bevindt je in 
een omgeving waarin je veel vakken-
nis kunt opdoen, zeker in de eerste 
jaren. Daar staat tegenover dat  ik 
bij het kleine Adversitement kan 
meegroeien met het bedrijf. En over 
vakinhoudelijke kennis gesproken: 
in principe pionier je op een nieuw 
vakgebied, en ontwikkel je dus de 
vakkennis zelf. Genoeg af te wegen 
dus. Kies je voor de zekerheid van 
een groot bedrijf of kies je voor de 
kansen in een nieuwe markt? 

Ik heb gekozen voor Adversitement. 
Een belangrijk argument is dat ik 
gewoon ontzettend veel plezier heb 
in mijn werk. Ook wilde ik de ont-
wikkelingen op web analytics markt 
van dichtbij mee blijven maken. 

Als Business Consultant heb ik 4 à 
5 projecten tegelijkertijd lopen. Mo-
menteel ben ik actief bij bol.com, 
NXP (voormalige halfgeleiderdivisie 
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van Philips), OAD, de Consumen-
tenbond, Vereniging Eigen Huis en 
Essent. De kern van ieder project is 
het opzetten van een infrastructuur 
voor rapportages en analyses van 
de website. Het top management wil 
wekelijks een beknopte rapportage 
internet via PDF, de online marke-
teer wil continu de investeringen en 
opbrengsten van Adwords, banners 
en nieuwsbrieven monitoren (bij-
voorbeeld via een widget), terwijl de 
die-hard analist moet beschikken 
over business intelligence tools om 
nieuwe inzichten te verkrijgen over 
de verschillende bezoekerssegmen-
ten. Ook de ruwe bezoekersdata zijn 
vaak relevant, bijvoorbeeld voor het 
computergestuurd bieden op Google 
Adwords, personalisatie van de web-
site, het automatisch sorteren van 
zoekresultaten, of het verrijken van 
de klantendatabase.

Je zult al vermoeden dat de inventa-
risatie van requirements bij al deze 
projecten een grote rol speelt. Te 
meer omdat de klant vaak niet eens 
op de hoogte is van de mogelijkheden 
en methoden van web analytics. In 
dat geval neem je de rol van een ad-
viseur aan. Maar het komt ook voor 
dat er een dik eisenpakket wordt 
gepresenteerd waaraan je tegemoet 
moet komen.

Op deze inventarisatie volgt een ont-
werp voor een oplossing, waarbij niet 
alleen rekening gehouden moet wor-
den met de wensen van de eindge-
bruiker, maar ook met performance 
van de website, privacy issues, 
doorlooptijd, additionele features, 

integratie met andere toepassingen, 
toegankelijkheid van data, etc. Als 
alle data op de website uiteindelijk 
gecaptured wordt, gieten we deze in 
de juiste vorm voor de verschillende 
eindgebruikers.

Afsluitend is er een training, die 
(wederom) voor iedere klant ver-
schillend uitpakt. Er is altijd wel 
een verrassend element in zo’n 
training. Een designer die verrast 
wordt door het klikgedrag van de 
bezoekers, een marketeer die inziet 
dat één mediabureau buitengewoon 
(on)aantrekkelijke uitingen fabri-
ceert, een content manager die inziet 
dat zijn informatie een andere doel-
groep aanspreekt dan hij voor ogen 
had, een product dat de bezoekers 
wel interessant vinden, maar niet 
kopen, en zo kan ik nog uren door-
gaan.

Inhoudelijk heb ik bij deze baan niet 
zoveel aan mijn TU/e informatica 
achtergond. Wel merk ik dat je in 
deze webwereld vol opportunisten 
je kunt onderscheiden door op een 
pragmatische en gestructureerde 
manier te werk te gaan, zonder ge-
voelig te zijn voor buzzwords en 
hypes.

Als het jou ook leuk lijkt om actief 
te worden in de wereld van web 
analytics: goede TU/e-ers zijn altijd 
welkom voor een (afstudeer)stage of 
als parttimer. Stuur me gewoon een 
mailtje (koen@adversitement.nl) of 
kijk eens bij Integrand.

Zo, nu weer aan ’t werk…
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Puzzel

Ook deze Supremum weer een 
puzzel voor een regenachtige 

zondagmiddag (al hopen we na-
tuurlijk dat die niet voorkomen). 
De puzzel is een sudoku, maar 
met letters i.p.v. cijfers. Verder 
blijven de regels hetzelfde.

Elk van de letters (GEWISBTUR) 
komt precies 1 keer voor in elke rij, 
kolom en vakje. De kleurtjes kun-

nen je helpen de letters uit elkaar de 
houden, maar zijn verder niet van 
belang.

Onder de juiste inzendingen zal er 
een prijs worden verloot. De oplos-
sing kan tot en met 15 juni 2008 
ingestuurd worden.
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Maak nu de puzzel en stuur deze in naar

puzzel@gewis.nl

en maak kans op een spel van 999 Games!
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Zoals velen van jullie mis-
schien al weten, zijn wij in 

februari op studiereis geweest. 
Deze reis bracht ons naar drie 
verschillende steden in drie ver-
schillende landen, Trondheim, 
Stockholm en Helsinki (respec-
tievelijk in Noorwegen, Zweden 
en Finland). Op de komende pa-
gina’s zullen we uitgebreid ver-
slag doen van deze gezellige en 
indrukwekkende reis.

Dag 1 – Donderdag 7 februari
’s Ochtends om 6 uur verzamelen op 
het station bleek voor niemand een 
groot probleem te zijn. Zelfs een aan-
tal fanatiekelingen die ons kwamen 
uitzwaaien hadden het er voor over 
om vroegtijdig hun bed te verlaten 
(later bleek dat ze hier ook meteen 
weer in terugdoken zodra ze thuis 
kwamen). Ze konden ons zo slecht 
missen dat ze zelfs meerenden toen 
de trein richting Amsterdam vertrok. 
De fototoestellen kwamen na en-
kele minuten in de trein al tevoor-
schijn met Marly als eerste schaap 
over de dam en de toon was alweer 
gezet met de muziek van Thijs. Na 
een gezellige treinreis door het nog 
donkere Nederland kwamen we aan 
op Schiphol. Toen we om 8 uur in-

gecheckt waren, waren de mees-
ten wel toe aan een kop koffie. Met 
Ivo Adan voorop liepen zij dan ook 
rechtstreeks naar de Starbucks. 
Anderen gingen zittend op de loop-
band richting de gate. Aangekomen 
bij de gate, bleek dat ons vliegtuig 
overboekt was. Maar na een aantal 
sterke argumenten van onze zijde 
en waardebonnen van driehonderd 
euro van KLM’s zijde werden er drie 
andere slachtoffers omgeroepen die 
enkele uren langer op hun vliegtuig 
moesten wachten.

Daar zaten we dan, in het vliegtuig. 
Voor een enkeling nog de eerste keer 
vliegen en een spannende ervaring, 
voor anderen een moment om hun 
ogen te sluiten en weg te dromen over 
de tijd die komen ging. Het laatste 
half uur van de vliegreis was het uit-
zicht prachtig. Een mooie omgeving 
onder ons maakte indruk op zowat 
iedereen van ons die mee was. De 
laatste minuten begon een enkeling 
zich echter zorgen te maken, want 
er was alleen maar water te zien om 
ons heen en het was toch echt tijd 
om te landen. Gelukkig kon de pi-
loot op tijd de landingsbaan vinden 
en kwamen we toch droog aan in het 
koude en gladde Trondheim. Daar 
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wachtte een bus ons op om ons naar 
het hostel te brengen (toch nog ruim 
een half uur rijden), waar we snel 
onze spullen konden droppen en ons 
konden omkleden om kort daarna al 
weer te vertrekken naar ons eerste 
bedrijf van deze reis: SINTEF. De 
weg was erg glad (er lag een laag ijs 
van zo’n 4 centimeter) en bestrooid 
met scherpe grindkorrels, waar-
door Marlous het alweer voor elkaar 
kreeg om haar hak van een van haar 
laarsjes te verliezen, zodat zij de rest 
van de studiereis met sportschoe-
nen door het leven moest. Onder-
weg liepen we langs het Lerkendal 
Stadion. Dit is de thuishaven van 
voetbalclub Rosenborg BK, die tot 
nu toe twintig keer landskampioen 
van Noorwegen is geweest. Voor een 
aantal deelnemers van de reis zeker 
de moeite waard om een foto van te 
nemen. Na ruim een half uur lopen 
kwamen we dan eindelijk aan bij 
SINTEF. Het was een warm onthaal, 
en zoals waarschijnlijk wel bekend 
word je snel suf als je van een koude 
in een warme omgeving overgaat. 
In combinatie met de vermoeiende 
reis die we net achter de rug had-
den, betekende dit dan ook dat meer 
dan de helft van de deelnemers zijn 
ogen wel eens gesloten heeft gehad 
tijdens deze lezing. Desalniettemin 
was het toch erg interessant. Na de 
lezing gingen we door naar de stad 

om in een restaurant wat te eten en 
te drinken. Een mooi begin voor het 
verzamelen van souvenirs van deze 
reis. De rest van de avond kon ieder-
een doen wat hij of zij wilde.

Dag 2 – Vrijdag 8 februari
Dit was onze eerste ochtend in Trond-
heim. We moesten er vroeg uit, want 
vandaag stond de universiteit NTNU 
(Norwegian University of Science and 
Technology) en Wireless Trondheim 
op het programma. We moesten al 
om 8 uur vertrekken, dus we zaten 
al om kwart over 7 aan het ontbijt. 
Voor velen betekende dit vroege op-
staan dat zij mee waren op studie-
reis en niet op vakantie. We hadden 
ons nog zorgen gemaakt om de dou-
ches van de mannen (3 douches voor 
23 mannen), maar gelukkig bleek dit 
geen problemen op te leveren. Om 8 
uur vertrokken we richting de uni-
versiteit en net als de dag ervoor 
werden wij weer op de proef gesteld 
door de gladde wegen. Iedereen had 
het over wie er als eerst zou vallen 
en daarbij kwam meerdere malen de 
naam Jacqueline voorbij. Toch was 
het Jeroen Theelen die als eerste de 
laag ijs van dichtbij ging bezichtigen. 
Na ruim een half uur lopen kwamen 
we aan bij de universiteit, die er heel 
anders uitzag dan onze eigen univer-
siteit.
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Het hoofdgebouw was een heel mooi 
oud gebouw. Maaike en Ron zochten 
uit waar we naar binnen moesten, 
terwijl wij nog een paar foto’s maak-
ten en vervolgens gingen we met zijn 
allen naar binnen. Binnen zag het 
er uit als een straat, er waren overal 
nepplanten en het plafond bestond 
uit glazen platen.

We kregen eerst een algemeen praat-
je over de universiteit door Norald 
Stol, hierbij vertelde hij elke minuut 
dat dit het saaiste verhaal zou zijn 
dat we die ochtend zouden horen. 
Na zijn verhaal kwamen een aantal 
mensen over verschillende projecten 
van de universiteit vertellen, waarna 
we ook nog een demonstratie kre-
gen van 3D technieken. We sloten 
dit programma af met een lunch, 
waarna we op zoek gingen naar de 
locatie van het praatje over Wireless 
Trondheim. We wisten dat dit ook op 
het universiteitsterrein was en na 
een tijdje bleek dat dit precies in het-
zelfde lokaaltje was als eerder op de 
dag. Het praatje van Wireless Trond-
heim werd voornamelijk gehouden 
door Thomas Jelle. Hij vertelde ons 
over het draadloos netwerk dat ze 
hebben aangelegd waar je bijna in 
heel Trondheim gebruik van kunt 
maken. 

Die avond wilden we het leven in 
Trondheim ontdekken. Een aantal 
slimme deelnemers, lees Nieke en 

Loes, hadden op de 
universiteit alvast wat 
informatie ingewon-
nen waar we moesten 
zijn voor het nachtle-
ven van Trondheim. 
Zo gingen wij naar de 
kroeg MorMors. Dit 
was een studenten-
kroeg met ‘goedkoop’ 
bier. Het zat in een 
steegje en was er prop-
vol. Om bier te kunnen 
bestellen moest je ech-
ter een zitplaats heb-
ben. Sommigen van 
ons zeiden dat ze die 

hadden (maar niemand van ons had 
er 1) en zij kregen toen bier. Andere 
vonden het toch te druk en kregen 
ook geen bier. Dus de meesten ver-
trokken om een andere tent te zoe-
ken en uiteindelijk belandde men in 
een foute voetbalkroeg. We moesten 
allemaal ons ID laten zien en moch-
ten vervolgens naar binnen. Later 
op de avond toen MorMors sloot, 
voegde ook de rest van de groep zich 
bij ons. De avond werd steeds gezel-
liger. Toen wij gingen zingen ging de 
muziek in de bar harder. Later op de 
avond strompelden wij weer terug 
naar het hostel en doken wij in bed.

Dag 3 – Zaterdag 9 februari
De derde dag van de reis was een 
vrij studieloze dag, maar daarom 
niet minder interessant. Om 9 uur 
was het tijd om op te staan en te 
ontbijten, om daarna richting de be-
sneeuwde heuvels van Trondheim te 
vertrekken. Het had afgelopen nacht 
weer heerlijk gevroren en de straten 
waren dus nog altijd spekglad. Dat 
je hierover uit kunt glijden, kan Rob 
van Esch meerdere malen over mee-
praten. Het was volgens mij deze dag 
dat zijn horloge het dan ook heeft 
begeven door een harde klap op de 
grond. Na verder heelhuids richting 
het centrum van deze mooie maar 
toch kleine stad gelopen te heb-
ben, stapten we met z’n allen in de 
bus richting het Sverresborg Open 
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Luchtmuseum. Een vrouwelijke gids 
ontving ons erg hartelijk, ook al wa-
ren we veel (lees: een kwartier) te 
vroeg.

In traditionele kleding gaf zij een 
rondleiding door het besneeuwde 
landschap met huisjes en musea 
over de cultuur van vroeger. We 
bezochten een oude kerk, waar de 
mannen gescheiden van de vrouwen 
moesten zitten. Een mooie verhou-
ding: de linkerkant, de plek waar de 
meeste plaatsen waren, was de plek 
van de vrouwen (wat er 6 waren). De 
rechterkant, de plek waar niet zoveel 
plaatsen waren als dat nodig was, 
was de plek van de mannen (dit wa-
ren er teveel om allemaal te kunnen 
gaan zitten). De mensen moesten zo 
gaan zitten dat de vrouwen de slech-
te invloeden van buitenaf op konden 
vangen en de mannen veilig zouden 
zitten.

Ook was het vroeger een gewoonte 
om de helft van je huis niet te ge-
bruiken, behalve met kerst en an-
dere feestdagen, om te laten zien dat 
je zo rijk was dat je je dat kon ver-
oorloven. Ook de huwelijksfeesten 
hadden mooie rituelen. Zo ging er 
een schaal met bier rond om de tafel 
waar de mensen aan zaten en zodra 
men het te lang vonden duren, riep 
men “Skoll!” (als in: ik wil de schaal, 
het duurt lang!), het woord wat te-
genwoordig “Proost” betekent in 
Noorwegen. Dit 
om te zorgen dat 
er doorgedron-
ken werd en de 
schaal weer werd 
doorgegeven.
Na haar rond-
leiding waren 
we vrij om nog 
wat tijd door te 
brengen in het 
museum. Bijna 
iedereen beklom 
eerst de top van 
de berg, voor ze 
verder gingen 
met het bekijken 

van het museum. Het beklimmen 
van de top kostte nog wel wat moeite, 
aangezien er een dikke laag sneeuw 
lag, waar je af en toe wel eens in weg 
zakte. Aangekomen op de top, had je 
een heel mooi uitzicht over de stad 
en over het museum. Daarna zijn we 
nog naar het tandartsenmuseumpje 
gegaan, waar je de vorderingen in de 
tandartsenpraktijk goed kon zien.

Terug in het centrum aangekomen 
was de tijd rijp voor de stadstour, 
die begon met een bezoekje aan de 
haven met showbar. Vervolgens kre-
gen we een mooie uitleg bij het beeld 
van de laatste viking. Daarna liepen 
we verder naar de grote kerk, die he-
laas gesloten was en we eindigden de 
tour bij een oude ophaalbrug.

Dag 4- Zondag 12 februari
Deze dag was iedereen helemaal vrij 
om te doen waar hij of zij zin in had, 
als iedereen maar om kwart over 
drie terug was in het hostel om te 
vertrekken. Rond 10 uur had ieder-
een zijn koffer ingepakt en ontbeten. 
Daarna is er een groepje naar de Ty-
holt Tower gegaan. De Tyholt Tower 
is een radiotoren, waarin je uitzicht 
hebt over de gehele stad. Er zit een 
restaurant bovenin de toren en die 
draait in een uur tijd een rondje zo-
dat je de hele stad kon zien. Hier heb-
ben dan ook een aantal mensen lek-
ker gegeten. Een andere groep ging 
liever naar de Nidaros Cathedral. 
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De kathedraal is één van de belang-
rijkste monumenten die Trondheim 
heeft. Aangekomen bij de kathedraal 
mochten we nog niet naar binnen. 
Dit omdat deze pas om 13 uur open 
ging. Dus hebben we toen eerst nog 
even door het centrum gewandeld en 
zijn daarna terug gegaan. De kathe-
draal was erg mooi van binnen. 

Op naar Åre met de trein. Het was 
een kleine trein en we zaten er on-
geveer twee uur in. Helaas werd het 
al vrij snel donker, waardoor we 
dus niet echt van het uitzicht kon-
den genieten. De trein toeterde voor 
elke spoorwegovergang omdat er 
geen slagbomen waren, waar som-
mige mensen zoals Mattijn echt gek 
van werden. Sommigen vielen in de 
trein gelijk in slaap, anderen bleven 
kletsen, lachen, kaarten of discus-
siëren over de veiligste plek in de 
trein. In Åre aangekomen moesten 
wij wachten op onze overstap voor 
de trein naar Stockholm. Er lag heel 
veel sneeuw dus hebben we daar 
een sneeuwballengevecht gehouden! 
Op het station was ook een super-
markt waar we wat inkopen hebben 
gedaan. Vergeleken met Trondheim 
was hier alles heel goedkoop. Overi-
gens was het dikke pak sneeuw ide-
aal om onze drank koel te houden. 
Toen de trein aankwam had Rob 
Hoogerwoord al voor ons uitgezocht 
waar we precies moesten instappen. 
Rik was zijn kaartje kwijt, maar ge-
lukkig heeft hij die ook weer terug-

gevonden en konden wij 
allemaal instappen. Het 
waren 6-persoons cou-
pés en eigenlijk paste 
er maar twee mensen 
in die dan alle bagage 
moesten opruimen en 
bedden ombouwen tot 
banken. Iedereen die 
daar niet mee bezig was 
stond gezellig dicht op 
elkaar in het halletje. 
Na het klaarmaken van 
de coupés kon iedereen 
zijn coupé in. Daar werd 
nog gedronken, gekaart 
en gezongen voor de ja-

rige Chris Quirijnen. Na een tijdje 
is iedereen lekker gaan slapen, met 
touwtjes voor de bedden zodat je er 
niet uit kon vallen. 

Dag 5 – Maandag 11 februari
Het was een zonnige ochtend, waar-
op veel is gebeurd. Natuurlijk waren 
wij de avond hiervoor al de grens 
van Zweden overgestoken, zodat wij 
het tweede land van deze reis aan-
deden, maar deze reis eindigde niet 
voor iedereen even voorspoedig. Zo 
kreeg Remco het voor elkaar om zijn 
schouder uit de kom te halen, vlak 
voordat hij uit de trein stapte op het 
station in Stockholm. De EHBO werd 
erbij gehaald, maar al gauw bleek 
dat hij naar het ziekenhuis gebracht 
moest worden. Twee van de commis-
sieleden gingen met hem in de taxi 
op weg naar het ziekenhuis, terwijl 
wij met alle bagage richting hostel 
reden met de bus. Daar konden we 
alle spullen in onze kamers zetten, 
om meteen door te gaan naar het 
centrum van het mooie Stockholm. 
Voor de rondleiding begon gingen 
we in groepjes nog snel even op zoek 
naar een restaurantje of bakker waar 
we ons ontbijt konden eten. Iets later 
dan afgesproken, was iedereen aan-
wezig zodat de rondleiding kon be-
ginnen. We werden rondgeleid door 
een Nederlandse student van de TU 
Eindhoven, die voor een semester 
vakken volgde in Zweden. Zij liet ons 
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wat gebouwen en standbeelden zien, 
en we eindigden bij de wisseling van 
de wacht. Deze wisseling was erg 
lachwekkend, omdat er een man-
netje constant kwam aangelopen om 
te zeggen dat je achter de witte lijn 
moest blijven staan. Verder stelde de 
wisseling niet echt veel voor.

Ook hebben wij de smalste steeg van 
de (als ik me niet vergis) hele wereld 
gezien. Het was even zoeken en een 
stuk of drie keer op en neer lopen 
in dezelfde straat, maar uiteindelijk 
hebben we hem kunnen vinden! En 
zoals wel meer tijdens deze reis, heb-
ben we ook daar foto’s gemaakt.

Vervolgens is een aantal van onze 
groep richting hostel gegaan om een 
middagdutje te doen, waarna de rest 
nog wat door de stad is gaan lopen 
en heerlijk op een bankje in de zon 
heeft gekeken naar een rondvliegen-
de politie-helikopter. ’s Avonds was 
het tijd voor avondeten en hadden 
we weer met een groot gedeelte van 
de groep afgesproken. We hebben 
toen heerlijke biefstuk gegeten voor 
nog geen 10 euro per persoon, een 
erg goedkope maaltijd tijdens deze 
studiereis!

Dag 6 – Dinsdag 12 februari
‘s Ochtends gingen we naar IBM en 
’s middags naar het Vasa Ship. On-
geveer om 8 uur ’s ochtends vertrok-
ken we vanaf het hostel naar IBM 
Nordic Forum in het Kista (spreek 
uit: tsjista) Science Centre. Het Ki-
sta Science Centre is het bedrijven-
terrein van Stockholm. Wij gingen 
met de metro hierheen en het bleek 
nog een aardig ritje te zijn. We moes-
ten nog een stukje over Kista Sci-
ence Centre lopen tot we IBM had-
den bereikt. Bij IBM kreeg iedereen 
een badge met zijn eigen naam erop. 
Er stond een groot scherm met hun 
dagelijkse agenda erop weergege-
ven. Hier stond op vermeld dat zij 
de Kalmar Högskolan (Hogeschool) 
op bezoek kregen. We kregen hier 
een praatje over IBM door Kiki. 

Na dit praatje kregen wij een korte 
rondleiding langs een paar van hun 
producten, zoals zelfscan kassa’s en 
spelletjes voor kinderen. Ook kregen 
wij hun servers te zien. Zij vonden 
dit heel interessant maar velen van 
ons vonden het niet veel meer dan 
grote kasten met lampjes erin. Na 
deze rondleiding gingen wij terug 
naar de zaal waar we een aantal 
praatjes te horen kregen, die voor de 
wiskundestudenten niet heel goed te 
volgen waren. Maar sommige infor-
maticastudenten begrepen gelukkig 
wel precies waar het over ging. We 
kregen allemaal nog een broodje en 
mochten nog wat rondlopen, waarop 
sommigen van ons naar een aantal 
demo computers liepen om mail en/
of cijfers te bekijken.

Na onze ochtend bij IBM liepen wij 
terug richting metro. Wij gingen nu 
richting het Vasa Ship museum, het 
drukst bezochte museum van Scan-
dinavië. Bij het Vasa Ship mocht 
iedereen voor zichzelf rondlopen en 
was er een mogelijkheid om naar een 
film te kijken over het schip en wat 
later op de middag was er ook de mo-
gelijkheid voor een rondleiding. We 
waren allemaal onder de indruk van 
het grote Zweedse oorlogsschip. Het 
zonk op 10 augustus 1628, de eerste 
dag dat het schip uitvoer. Het heeft 
ruim drie eeuwen op de bodem van 
de zee gelegen, waarna het in 1961 
is geborgen. Later deze reis toen we 
in Finland waren, hoorden we dat 
een groep Finse studenten hier nog 
een grap mee heeft uitgehaald. Ze 
hebben in 1961, vlak voordat het 
schip werd geborgen, met behulp 
van duikers een standbeeld van de 
Finse hardloper Paavo Nurmi in het 
schip geplaatst. Dit zal ongetwijfeld 
tot verbaasde gezichten hebben ge-
leid toen het schip weer boven water 
kwam.

Dag 7 – Woensdag 13 februari
De zevende dag was denk ik de lek-
kerste dag van de hele studiereis 
(qua eten in ieder geval wel!). Niet 
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dat het ontbijt uitsteeg boven alle 
andere ontbijten, want dit was ge-
woon hetzelfde als voorgaande da-
gen in het hostel. Het was de lunch 
die de dag helemaal goed maakte.

’s Ochtends om 8 uur zaten we met 
z’n allen aan het ontbijt in de ont-
bijtzaal van het hostel. Iedereen was 
fris en opgewekt en zelfs Mattijn had 
vandaag een zwarte pantalon aan, 
zodat we allemaal onze blauwe Kal-
mar-blouse en een zwarte broek aan-
hadden. De reden voor dit uitzonder-
lijke feit (Mattijn die een pantalon 
aanhad), was dat we vandaag naar 
Ericsson gingen, de hoofdsponsor 
van onze studiereis. We vertrokken 
met de metro richting Kista Sciense 
Center, waar we vrij snel de locatie 
van het hoofdgebouw van Ericsson 
gevonden hadden. We werden har-
telijk ontvangen en nadat iedereen 
een bezoekersbadge gekregen had, 
mochten we naar de zaal toe waar 
voor iedereen een map met schrijf-
blok, pen, keycord en Zweeds kaart-
spel klaarlag.

We kregen een korte introductie door 
Jan van der Meer over het ontstaan 
van Ericsson. Hierna werden we op-
gehaald voor een rondleiding langs 
meer dan 100 jaar geschiedenis. Het 
bleek een spannende en leuke dag te 
zijn, iets tegen de verwachtingen van 
velen in.

We hupten van de telefoons bestaan-
de uit blikken en een touwtje en een 
fluit erop (zodat je naar de ander kon 
fluiten als je met hem wilde spreken 
via de telefoon), naar de meest hippe 
en technisch gepimpte mobiele tele-
foon van tegenwoordig die gescha-
keld is met je horloge zodat je hem 
niet kwijtraakt. Dit gebeurde wel met 
een paar tussenstappen (zo hebben 
we ook gezien dat de eerste mobiele 
telefoon ong. 8 kilogram woog en zo 
groot was als een typemachine), en 
zeker niet in vogelvlucht. Ze hadden 
de tijd voor ons genomen en lieten 
alles met veel plezier zien en beant-
woordden graag onze vragen. 

Omdat Ericsson niet altijd houdt 
van de saaie “presentatie” en een 
dikke laag papier wat men een ge-
bruikershandleiding noemt, hebben 
zij een stad nagebouwd, waar een 
groot deel van de apparatuur van 
Ericsson is neergezet. Door middel 
van een stadstour wordt je uitgelegd 
wat elk apparaat kan, zodat een saai 
promotiepraatje wordt veranderd in 
een ware belevenis.

Na de rondleiding kregen we een 
promotiepraatje voor de Volvo Ocean 
race, waaraan Ericsson met twee bo-
ten deelneemt. Thijs, die zeilen zeer 
kan waarderen, zei dat het hem wel 
gaaf leek om aan deze race mee te 
doen. De presentatrice vond dit erg 
knap en met een filmpje over de race 
en het leven op de boot probeerde ze 
zijn mening te veranderen. Helaas 
bleek dit niet te werken, waarna ze 
overstapte op het verhaal van de 
Brazilian wax, wat ze mogelijkerwijs 
’s avonds aan haar kinderen voor-
leest uit een sprookjesboek. Tijdens 
de film was onopgemerkt een scherm 
aan de zijkant omhoog gerold, waar-
door de werkplaats van Ericsson 
zichtbaar werd. Een grote verras-
sing, die ons allen zeer versteld deed 
staan. De twee boten die Ericsson 
levert voor deelname, werden daar 
voor onze neus gebouwd. Vanaf onze 
filmzaal keken wij uit over een grote 
werkplaats met twee grote ovens, 
waar de boten tijdens verschillende 
fasen in geplaatst worden. Na onze 
ogen uitgekeken te hebben, mochten 
we nog een hapje hondenvoer proe-
ven, dat de zeilers op de boot naar 
binnen moeten werken als avond-
eten.

Omdat het inmiddels middag be-
gon te worden, werd het tijd voor de 
lunch. Gelukkig kregen we niet al-
lemaal een zakje hondenvoer, want 
toen wij bij de zaal terugkwamen 
stond daar een zeer luxe lunch op 
ons te wachten. Zalm, garnalen, qui-
che, en voor een student nog meer 
te dure etenswaar, waren uitgestald 
over een rij van tafels. Nadat ieder-
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een rijkelijk gegeten 
had van deze zeer 
goed binnen te 
houden lunch, gin-
gen we naar buiten 
voor een groepsfo-
to. Allen gekleed in 
de blauwe blouse 
en zwarte pantalon 
stonden we voor de 
hoofdingang van 
het hoofdgebouw 
van Ericsson (zie 
kaft).

Toen begon het 
middagprogram-
ma van de dag bij 
Ericsson. Deze be-
vatte presentaties 
over de filosofie van Ericsson en een 
aantal ontwikkelde producten. Ook 
lieten ze een reclamefilmpje zien 
over een product wat nog ontwikkeld 
moest worden, maar waarover ze 
graag met ons wilden discussiëren. 
Uiteindelijk was het dan toch zover 
dat we weer moesten gaan.

Voor het avondeten hoefden we niet 
zo ver te lopen. Omdat er gereser-
veerd was, moesten we wel nog een 
tijdje in het winkelcentrum rond-
dolen. De ober had in het begin nog 
wat moeite met wat nu wel en niet op 
de rekening moest, maar uiteindelijk 
snapte hij het en hebben we heerlijk 
gegeten.

De terugweg was net zo energiek 
als de dag bij Ericsson, want menig 
GEWIS’er deed zijn stembanden tril-
len met het zingen van liedjes uit de 
cantusbundel. Dat niet iedereen in 
de metro dit kon waarderen, was te 
merken aan de norse gezichten van 
de Zweedse inzittenden. Terug in 
het hostel hebben we nog gezellig 
wat geborreld, waarna iedereen zijn 
bedje opzocht om nog wat te slapen 
voor de volgende dag.

Dag 8 – Donder-
dag 14 februari
Vandaag is het 
Valentijnsdag! Ie-
dereen die zijn 
liefje had moeten 
achterlaten tijdens 
deze reis moest nu 
natuurlijk even een 
sms’je of kaartje 
sturen. We ontbe-
ten rond 9 uur en 
verzamelden daar-
na om richting de 
Kungliga Tekniska 
Högskolan te gaan. 
Ivo van der Sangen 
was zijn jas kwijt, 
maar gelukkig was 
die ingeleverd bij 

de receptie. We gingen met de metro 
en liepen het universiteitsterrein op. 
Het was weer heel mooi, veel oude 
gebouwen en een mooie binnen-
plaats. Het was even zoeken naar 
de persoon die ons op zou vangen. 
Naderhand bleek dat hij bij de me-
tro had staan wachten (maar dan 
bij een andere uitgang dan waar wij 
uitkwamen). We kregen van hem een 
rondleiding over het hele terrein. De 
rondleiding was op zich wel leuk, 
alleen jammer dat hij heel zacht 
praatte dat bijna niemand hem kon 
verstaan. Na de rondleiding kregen 
we een warme lunch in de kantine. 
Na de lunch gingen we terug naar de 
wiskunde faculteit waar we een le-
zing kregen. Deze lezing begon ermee 
dat iedereen een A4’tje kreeg en dat 
we moesten gaan vouwen. Daarna 
kregen we allemaal een paar kaar-
ten uit een kaartspel. Hier liet hij 
ook een paar leuke dingen over zien. 
Het was leuk dat dit een ander soort 
lezing was dan we gewend waren. 
Door ons bezig te houden, zorgde hij 
voor een aangename afwisseling. Na 
deze lezing kregen we allemaal een 
kop thee of koffie met een koekje. De 
professor hoopte dat de koffie zou 
smaken want het was de eerste keer 
in zijn leven dat hij koffie zette. Dus 
voorzichtig probeerde iedereen het, 
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maar hij viel goed in de smaak. Na 
deze koffiepauze kregen wij een an-
dere lezing over combinatoriek. Het 
programma van vandaag was mis-
schien iets meer voor de wiskundi-
gen onder ons.

Die avond was het zover. Bijna ieder-
een van onze groep had een kaartje 
gekocht voor de ijshockeywedstrijd 
in de Globen. Of althans wij dachten 
dat het in de Globen was (een heel 
mooi ijshockey stadion in de vorm 
van een reusachtige golfbal) maar 
het bleek ernaast te zijn in de Ho-
vet. Ook mooi. Toen we aankwamen 
gingen sommigen van ons direct 
fanspullen kopen zoals vlaggetjes, 
sjaals en mutsen. Het was Djurgår-
den (de club uit Stockholm) tegen 
Modo, oftewel de nummer 7 van de 
competitie tegen de nummer 2. Hoe-
wel ze er dus eigenlijk slechter voor 
stonden, waren wij natuurlijk voor 
Djurgården. Het beloofde een zware 
wedstrijd te worden. Toen Djurgår-
den de score opende, gingen wij al-
lemaal enorm uit ons dak! Iedereen 
zong en zwaaide met de vlaggen. Nu 
werd duidelijk dat wij de fanatiek-
ste fans van het vak waren. Op het 
ijs vochten onze helden voor iedere 
puck. Soms gingen ze daarbij een 
beetje over de schreef en ontvingen 
ze na een vechtpartij een tijdstraf. 
Maar ook hier waren wij natuurlijk 
voor gekomen. Uiteindelijk heeft 
onze ploeg met 3-0 
gewonnen en kon-
den wij vrolijk het 
stadion verlaten! 
Buiten had het ge-
sneeuwd en gingen 
wij al zingend terug 
naar het hostel. De 
stemming zat er 
prima in.

Dag 9 – Vrijdag 
15 februari
Ook al was het nog 
winter, voor ons zat 
er vandaag helaas 
geen winterslaap in. 

Omdat we vandaag naar de Skansen 
Zoo gingen, moesten we redelijk op 
tijd (lees rond 10 uur) opstaan om 
naar het Skansen Park te vertrek-
ken. Ik zeg met opzet geen dieren-
tuin en je zult later in dit verhaal wel 
begrijpen waarom.

Hoewel het er aan de ontbijttafels 
nog redelijk normaal uitzag, (volgens 
mij een keer niemand in de blauwe 
blouse), mensen in pyjama’s en de 
actievelingen al in hun dikke trui, zo 
zag het er in de hal van het hostel 
bij het verzamelen wat minder nor-
maal uit. Twee meisjes met een witte 
trui, capuchon en samen vier witte 
ronde oren stonden bij de groep van 
studenten. Na een paar keer goed 
kijken konden de meesten Marly en 
Marlous herkennen. Fanatiek als zij 
waren, hadden zij zich die dag als 
ijsberen verkleed. Helaas voor hen 
bleek later dat de (ijs)beren in het 
park wel een winterslaap hielden. 
Na kaartjes gekocht te hebben ver-
zamelden we weer op het plein aan 
de andere kant van de toegangsdeur 
van het park. Daar werd rondge-
vraagd door onder andere Rob van 
Esch en Marlous wie er die avond 
allemaal mee wilde eten als ze in 
het hostel zouden gaan koken. Het 
was beter geweest als ze dit niet zo 
hard rond hadden geroepen, want 
bijna iedereen reageerde positief op 
het aanbod en zo kwam het dat het 
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“restaurant” voor die avond van de 
meesten van de groep al in de och-
tend werd bepaald. Daarna splitste 
de groep zich in kleinere groepjes en 
begon iedereen aan de ontdekking 
van de Skansen Zoo. Bieruilen, geile 
poesjes en speenvarkens waren drie 
van de weinige soorten dieren die in 
deze dierentuin te ontdekken waren. 
De helft van de aanwezige dieren lag 
in winterslaap en uiteindelijk bleek 
dat Skansen Zoo inhield dat er een 
maar een beperkt aantal dieren in 
het Skansen Park aanwezig waren. 
Het park verder bestond uit huisjes 
van vroeger die je een indruk moest 
geven van de geschiedenis van Zwe-
den (zoals het openluchtmuseum in 
Noorwegen dus).

Toen we deze teleurstelling te boven 
waren door een tijdje op te warmen 
in het locale restaurantje, gingen we 
op weg naar de stad voor het shop-
pen van souvenirs. Het was immers 
de laatste dag in Stockholm, dus 
tijd om de Zweedse souvenirs in te 
slaan.

Eenmaal genoeg van de sneeuw en 
de kou, gingen we terug naar het 
hostel. Op deze terugweg kwamen 
we Ivo Adan nog tegen die een souve-
nir ging halen voor zijn zoon. Daarna 

vertrokken we richting de super-
markt om boodschappen te doen 
voor het avondeten en te beginnen 
met koken. Inkopen doen voor meer 
dan 20 man vergt nogal wat moeite, 
maar al gauw kwam iemand met het 
puike plan om chili con carne klaar 
te maken. Dat Marly geen bonen lust 
werd wel over het hoofd gezien, dus 
zij heeft vooral uien en paprika gege-
ten en de bonen weggegeven. Na het 
lekkere eten hebben we er nog een 
gezellige avond van gemaakt.

Dag 10 – Zaterdag 16 februari
Dit was de dag waar iedereen zich 
op had verheugd. De dag met de 
partyboot; vandaag zouden wij deze 
eindelijk mee gaan maken. Deze dag 
was iedereen weer vrij om te doen 
waar men zin in had als iedereen 
maar om half 2 aanwezig was in het 
hostel, zodat we dan konden ver-
trekken richting de partyboot. Van-
daag sliepen de meesten van ons uit 
en zorgden ze dat ze nog net voor het 
sluiten van het ontbijt wat konden 
eten. De meesten begonnen daarna 
hun tas in te pakken. Daarna was 
het eigenlijk wachten tot het vertrek. 
Sommigen gingen nog even de stad 
in anderen gingen kaarten of een 
boek lezen.

Toen de bus arriveerde kwam ieder-
een tot leven en binnen een mum 
van tijd werd de bagage ingeladen. 
Zoals op vele dagen werd geteld of 
iedereen er was. Jacqueline miste 
iemand met tellen maar dat bleek 
Mark te zijn die de hele achterste rij 
banken in beslag had genomen om 
nog even door te slapen. We waren 
dus compleet en vertrokken naar de 
haven. Het duurde maar 10 minuten 
en toen kwamen we aan bij de boot, 
genaamd Gabriëlla. Daar moesten 
we plaats nemen in de wachtkamer 
en kreeg iedereen alvast een kaartje 
voor zijn slaapcabine. We pakten bij-
na allemaal onze kaarten en werden 
toen weggestuurd, omdat die tafels 
bestemd waren als je iets kocht en 
niet om te kaarten. Sommigen koch-
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ten een kop koffie en bleven daar zit-
ten. Anderen zochten iets verder een 
plaatsje op. Na een tijdje kaarten 
mochten wij eindelijk de boot op! Ie-
dereen was vrolijk en benieuwd wat 
ons op de boot te wachten stond. 
We zochten allemaal eerst onze hut, 
dan waren we ook meteen de bagage 
kwijt. De 2-persoonshutten waren 
netjes en allemaal voorzien van dou-
che en toilet. Nadat we de hutten 
hadden bekeken gaven we onszelf 
een rondleiding op de boot en vielen 
de taxfree prijzen ons eerlijk gezegd 
een beetje tegen. Maar we hadden 
nieuwe drank nodig, dus we had-
den niet zo heel veel keus en later 
die avond was de voorraad weer aan-
gevuld. Al snel nadat wij op de boot 
zaten, konden wij plaats nemen aan 
het diner buffet. We hadden mooie 
plaatsen aan het raam bij de voor-
kant van de boot. Er was een uitge-
breid buffet met voor ieder wat wils. 
Iedereen had een wijnglas dat je 
zelf kon vullen met fris, wijn of bier. 
Daar hebben de meesten dan ook 
volop gebruik van gemaakt. We had-
den namelijk maar twee uur en dan 
moesten we weer weg bij het buf-
fet en mochten de volgende gasten 
plaatsnemen. Na deze twee uur was 
de tap dicht en hadden we allemaal 
genoeg gegeten. We gingen allemaal 
terug naar de hutten en onder het 
genot van een drankje bleven we 
daar nog even zitten. Marlous had 
haar pakje aan-
getrokken dat in 
Trondheim spe-
ciaal voor haar 
gekocht was. 
L a n g z a a m a a n 
vertrokken we 
allemaal rich-
ting de bar en de 
karaokeruimte. 
Vooral Nieke en 
Loes hebben fa-
natiek deelge-
nomen aan de 
karaoke. Steeds 
meer mensen 
verschenen in 
de bar, waar ook 

een gitarist druk aan het spelen 
was. Het was misschien niet echt de 
partyboot die we verwacht hadden, 
maar de meeste van ons hebben er 
zelf nog een veel grotere party van 
gemaakt dan we van te voren voor-
speld hadden. Helaas voor Marly 
werd zij erg ziek op de boot, en niet 
door de drank. Maar gelukkig werd 
zij goed verzorgd door Christian en 
Marlous. Niet iedereen kan zich de 
avond helemaal herinneren, maar 
het is laat geworden en het was reu-
ze gezellig. 

Dag 11 – Zondag 17 februari
Deze ochtend werden velen wak-
ker met een brak hoofd. Sommigen 
waren misschien zelfs nog zat van 
al de alcohol die zij de afgelopen 
nacht genuttigd hadden, anderen 
totaal nuchter omdat ze helemaal 
niks gedronken hadden (vervelend 
als het niet mag door medicijnen en 
er een aantal zatte apen om je heen 
zitten, maar af en toe ook juist grap-
pig om te zien, volgens mij). Toen 
we aankwamen in het hostel, kre-
gen we al meteen slecht nieuws te 
horen. We konden pas om 14 uur 
op onze kamers, omdat ze nog niet 
schoongemaakt waren. Het was op 
dat moment 10 uur ’s ochtends en 
de mensen die er een dolle nacht 
van hadden gemaakt moesten dus 
nog minimaal vier uur wachten voor 
ze hun brakheid konden wegslapen. 
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Na onze bagage in het bagageruim 
gezet te hebben, gingen we richting 
het marktplein van Helsinki. Bij de 
Orthodoxe kerk onderweg begon de 
stadstour. Informatie over de ge-
schiedenis van Finland, deze kerk, 
het marktplein en het Senaatsplein 
volgde. Tussendoor hebben we nog 
OV-kaarten voor alle deelnemers 
opgehaald op het Centraal Station, 
om vervolgens door te lopen naar het 
Senaatsplein met de Witte Domkerk 
om daar de stadstour te beëindigen. 
Het was echter nog geen 14 uur, dus 
een aantal deelnemers koos er voor 
om nog wat te gaan doen in de stad. 
Omdat het zondag was, en de win-
kels dicht waren, ging een groepje op 
zoek naar de Tempelliauko church, 
een (bleek een paar dagen later) erg 
indrukwekkende kerk uit de rotsen 
gehakt. Omdat de Finnen echter 
niet allemaal even hulpverlenend 
zijn, kwamen ze aan de andere kant 
van de stad uit en zijn ze toen uitein-
delijk toch maar niet naar die kerk 
gegaan. Om 14 uur was iedereen in 
het hostel aanwezig om zijn sleutels 
in ontvangst te nemen. De meesten 
hadden er al ruim een uur op zitten 
wachten en renden dan ook meteen 
naar boven om te gaan slapen toen 
ze hun sleutel hadden. De anderen 
gingen gezellig kletsen op een kamer 
en nog anderen maakten een wande-
ling langs de kust. Een vrij rustige 
dag dus eigenlijk, wat niet zo gek is 
na een vrij wilde nacht.

Wat wel meteen in 
het hostel duide-
lijk was, was welke 
kamer de slaapka-
mer en welke ka-
mer de zuipkamer 
was. Thijs, Loes 
en Nieke had-
den namelijk erg 
graag volk over de 
vloer na 11 uur ’s 
avonds en voor 6 
uur ’s ochtends 
(met Jacqueline 
als vaste gast), ter-
wijl Mattijn er juist 
voor koos om ge-
durende de nacht 

rustig in bed te liggen.

Dag 12 – Maandag 18 februari 
Zoals vele ochtenden moesten we er 
weer vroeg uit voor het ontbijt. We 
zaten om 8 uur allemaal aan de ont-
bijttafel. Daarna gingen we richtin-
gen VTT, Technical Research Centre 
of Finland. VTT is een onderzoeks-
instituut en je kunt het vergelijken 
met bijvoorbeeld TNO in Nederland. 
Ze krijgen geld van projecten van de 
overheid, de Europese Unie en be-
drijven. We kregen eerst een praatje 
over wat VTT eigenlijk is. Vervolgens 
gaf Ilkka Norros een lezing over het 
onderzoek van ‘power-law random 
graphs’. Hierna volgde een lezing 
door Petteri Mannersalo over ‘spa-
tial stochastics models in wireless 
networking’. Na deze lezing gingen 
we naar een ander gebouw voor een 
warme lunch, waar we de keuze had-
den uit meerdere gerechten. Na de 
lunch gingen we weer terug door de 
sneeuw! Petri Hinkamaa gaf daarna 
nog een overzicht en een demonstra-
tie van virtuele elementen die in een 
echte omgevingen te plaatsen waren. 
Dit was erg leuk en futuristisch om 
te zien. De laatste spreker die dag 
was Caj Sodergard hij vertelde over 
printed intelligence.
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De meesten van gingen even bijko-
men (nog van de partyboot), in een 
bar zitten of shoppen(!). We gingen 
op zoek naar souvenirwinkeltjes en 
vreemd genoeg waren deze nog moei-
lijk te vinden ook. De meeste souve-
nirs vonden we uiteindelijk in Stock-
mann, een soort Bijenkorf. Om half 7 
stond iedereen bij het station. Vanaf 
daar liepen we gezamenlijk naar het 
restaurant Zetor. Het restaurant was 
ingericht met lange banken en er 
stonden tractors (een soort boeren-
schuur, een heel gezellige tent). We 
kregen daar een driegangenmenu. 
Vele van ons kregen het niet op, of 
zaten helemaal vol. Maar ja je hebt 
natuurlijk altijd de uitzonderingen, 
zoals Thijs die aan het eind zei: “Ik 
heb nog wel wat honger”. Daarna 
gingen we allemaal weer terug naar 
het hostel. We hadden ons voor de 
zoveelste avond voorgenomen om op 
tijd te gaan slapen… Helaas is dat 
wederom niet gelukt.

Dag 13 – Dinsdag 19 februari
Ook deze dag is lastig globaal te om-
schrijven, omdat het voor iedereen 
een vrij programma was tot 17 uur. 
Er heeft in ieder geval een groepje 
een 5 uur durende wandeling ge-
maakt langs de kust van Helsinki, 
richting de watertoren (wat uitein-

delijk een andere route is geworden 
omdat het niet helemaal richting de 
watertoren bleek te zijn). Ook was er 
een groepje de stad in gegaan om de 
Tempeliaukko Church te bezoeken, 
maar omdat deze tijdens lunchtijd 
gesloten was, hebben zij het gedaan 
met de postkaarten in het souvenir-
winkeltje er tegenover. Ook is er een 
groep een bezoek gaan brengen aan 
het Olympisch stadion en de lift met 
verdieping 1, 2 en 11 (tsja, het is niet 
verzonnen) om de toren op te ko-
men, om vervolgens ook te genieten 
van het uitzicht van de bevroren zee 
met sneeuw erop. Om 15 uur ’s mid-
dags waren de meesten weer terug in 
het hostel en hebben we een soepje 
gegeten. Vervolgens vertrokken we 
richting het Nationaal museum van 
Finland alwaar we een rondleiding 
kregen door de geschiedenis van de 
Finse cultuur. Omdat er ontzettend 
veel te zien was en tijd beperkt was, 
kregen we alleen de leuke en belang-
rijkste dingen van het verleden te 
zien. Na de rondleiding was er nog 
tijd om zelf rond te lopen door het 
museum. Er was van alles te zien en 
het ging over duizenden jaren gele-
den tot het heden. Heel erg vreemd 
om skates in een museum te zien 
staan: iets wat nog niet is “uitgestor-
ven”, maar wel wordt bewaard als 
belangrijk object uit de geschiedenis 
van de mens. Verder waren er kle-
dingstukken, wapens, schilderijen 
en andere kunststukken te zien uit 
de verschillende tijden die Finland 
heeft gekend.

Dag 14 – Woensdag 20 februari
Zoals vele dagen zaten we weer rond 
8 uur aan de ontbijttafel. We gingen 
daarna richting de technische uni-
versiteit van Helsinki. Toen we bij 
de tram stonden begon het hard te 
sneeuwen. Sommigen gingen schui-
len in het tramhokje terwijl ande-
ren er juist van genoten om in de 
sneeuw te staan. We gingen met de 
tram naar het busstation en moesten 
toen nog een stuk met de bus. Het 
gebouw was lastig te vinden, maar 
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uiteraard is het 
ons uiteindelijk 
gelukt. Binnen 
ving een tweetal 
werknemers ons 
op, waaronder 
Lasse Leskelä. 
Hij was in het 
verleden werk-
zaam op de TU/
e maar verhuis-
de begin dit jaar 
naar Finland. 
Daarna kregen 
we een achttal 
presentaties en 
een koffiepauze 
in twee en een half uur. Dit ging dus 
erg snel en er was niet de tijd voor 
diepgang. Na de presentaties kregen 
we een rondleiding door een lab waar 
studenten practica deden. Daarna 
kregen we bij de wiskundefaculteit 
een kwartiertje te horen welke be-
roemde wiskundigen daar hadden 
gewerkt. De ochtend werd afgeslo-
ten met een warme lunch: een lek-
ker bord spaghetti, dat de studenten 
daar voor 2 euro konden kopen.

Hierna gingen we terug naar het hos-
tel, zodat iedereen de mogelijkheid 
kreeg om zich om te kleden. Daarna 
bleef een groepje achter in het hostel 
om bij te komen en de rest ging naar 
het zwembad in Helsinki. De man-
nen kwamen het zwembad binnen 
en werden meteen tegengehouden. 
Kennelijk mocht je daar namelijk 
niet met lange zwembroek zwemmen. 
Dus, geloof het of niet, ze moesten 
ballenknijpers huren. Hierna kon 
iedereen toch nog gezellig zwemmen 
en van de duikplank springen. Het 
zwembadavontuur werd afgesloten 
met een bezoekje aan de sauna.

Dag 15 – Donderdag 21 februari
Aan het strand... Stil en verlaten...
Daar stonden we dan, net te laat 
voor de veerboot naar Suomenlinna, 
een eiland in de buurt van de kust 
bij Helsinki met een oud Fins Fort 
erop. Met Ron voorop renden we 

richting de tweede vertrekplaats van 
de veerboot. Ook daar kwamen we 
net te laat om nog mee te kunnen. 
We liepen rustig terug naar de eerste 
vertrekplaats van de boot, omdat we 
nu toch tijd genoeg hadden voordat 
de volgende vaart zou vertrekken. 
Eenmaal aangekomen op het eiland 
kregen we een rondleiding van een 
vrouw die de looks had van Hyacinth 
Bucket. Zij maakte ons wegwijs op 
het stuk land dat Finland gedurende 
de oorlog van een forse verdediging 
had voorzien. Hoewel het indrukwek-
kend was om de forten en kanonnen 
te zien, was het vandaag toch wel de 
dag van de kou en gure wind. Kleu-
mend van de kou en met knikkende 
knieën renden we toch snel weer 
naar de veerboot toe, zodra de rond-
leiding was afgelopen. Weer op het 
vasteland aangekomen, was het tijd 
voor erwtensoep… Het was immers 
donderdag (Pea Soup Day), dus dé 
dag om erwtensoep te eten.

Midden op het Marktplein vonden 
we een restaurantje om deze (in Fin-
land in ieder geval) waterige soep 
met pannenkoeken te eten en weer 
op temperatuur te komen. Vervol-
gens was het weer ieder voor zich 
tot het moment waarop we gingen 
verzamelen om gezamenlijk naar 
een Laps restaurant te gaan. Dui-
delijkheid over welke tram we nou 
wel en niet moesten hebben, waar 
we uit moesten stappen en wie er 
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met welke tram meeging was er niet, 
maar uiteindelijk kwamen we dan 
toch aan op de eindbestemming. In 
de tussentijd hield de discussie over 
locale en globale maxima en minima 
niet op en werd ook het woord ‘hoog-
tepunt’ meerdere malen in de mond 
genomen.

De sfeer zat er direct in toen we bin-
nenkwamen in het Lapse restaurant. 
Overal hingen huiden van beesten 
en oude kleding van Lappen en het 
restaurant werd verlicht door tal van 
kaarsjes. Drie lange tafels waren ge-
dekt en gereserveerd voor ons, zodat 
we snel aan het voorgerecht konden 
beginnen. Het was smikkelen en 
smullen, want het voorgerecht was 
heerlijk gerookte zalm met honing-
saus. Als hoofdgerecht had iedereen 
rendierbiefstuk, behalve Mark die 
wilde genieten van Lapse vis. Tij-
dens de maaltijd begon Jacqueline 
met haar speech om de deelnemers 
te bedanken voor hun inzet en een 
korte samenvatting te geven van de 
leuke momenten van de reis. Vervol-
gens stonden Rob van Esch en Thijs 
op om ook namens de deelnemers de 
commissie te bedanken voor het vele 
werk dat zij hadden verricht om er 
zo’n mooie reis van te maken. Met 
een korte omschrijving van ieder 
commissielid en een klein cadeau-
tje voor de commissie sloten zij hun 
verhaal af. Vervolgens stond ook Ivo 
Adan op om namens de begeleiders 
de groep te prijzen met hun gezel-
ligheid en om iedereen te bedanken 
voor de fijne tijd.

Na een borreltje te hebben gedron-
ken in een Jazzclub gingen we weer 
op pad naar het hostel, om daar onze 
voorraad drank op te maken, zodat 
we de volgende dag geen halflege 
flessen terug naar Nederland mee 
hoefden te nemen. Gelukkig was er 
niet al teveel drank meer over, zodat 
we allemaal op tijd in bed lagen en 
ons goed voor konden bereiden voor 
de volgende en tevens laatste dag.

Dag 16 – Vrijdag 22 februari
Alweer de laatste dag. Iedereen kon 
weer een beetje uitslapen maar 
moest zich toch langzaam klaar ma-
ken om te vertrekken. Eerst maar 
even ontbijten en daarna de koffers 
inpakken. (Sommigen hadden hun 
koffer al netjes de avond daarvoor 
ingepakt.) Om half 12 kwam de bus. 
We moesten er toen echt aan gelo-
ven; er kwam een einde aan deze 
reis. We gingen richting het vlieg-
veld, wat nog best even rijden was. 
Bij het vliegveld moesten we inchec-
ken en maar hopen dat de koffers 
niet te zwaar waren. Nou ja, eigenlijk 
hoefden slechts sommigen zich daar 
maar zorgen over te maken. Maar 
gelukkig iedereen mocht mee. We 
hadden een goede vlucht en kwamen 
weer veilig aan in Amsterdam. Dus 
denk je even de koffers te halen en 
naar huis te vertrekken. Maar nee, 
zo gemakkelijk gaat dat niet. Drie 
koffers waren zoek, of hadden een 
omweg gekregen op de lopende band 
van Schiphol. Dus dan maar naar 
de balie voor zoekgeraakte bagage. 
Dan krijg je drie keer als antwoord: 
“U moet nog een kwartiertje wachten 
misschien komt hij nog”. Twee kof-
fers kwamen inderdaad nog. Alleen 
die van Loes bleef weg. Uiteraard 
had ze haar huissleutels in haar 
koffer gedaan. Nadat Loes haar ge-
gevens had achtergelaten, zou ze ho-
pelijk nog iets te horen krijgen over 
haar koffer. Toen we uit de bagage-
hal kwamen werden sommigen van 
ons opgehaald; anderen namen de 
trein en zouden later welkom gehe-
ten worden. Nog geen uur later werd 
Loes in de trein gebeld dat haar tas 
gevonden was. Deze zou de volgende 
dag netjes worden thuis bezorgd.

Ik denk dat we namens alle deelne-
mers van de reis spreek, als we zeg-
gen dat deze reis zeer geslaagd was!

Marlous Theunissen
Jacqueline Renes
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Je moeder!

De nacht van zaterdag 5  naar 
6 september in 1987 begon 

zoals iedere nacht heel rustig en 
vredig, maar…… eensklaps, in 
de vroege morgen, was de rust 
verstoord want HIJ kondigde 
zich aan en voordat wij het be-
seften was HIJ er. Hier volgt een 
“kleine” impressie uit het leven 
van HIJ, voor de meesten be-
kend onder de naam Jean-Marc 
(voor ons Erik) van Rhee.

Erik was een echte charmeur. Vanaf 
de eerste dag, dat hij samen met mij, 
zijn zus naar school bracht stonden 
veel vrouwen rond “zijn wagen”. Met 
zijn charmante blik wist hij toen 
al hoe hij een vrouwenhart sneller 
moest laten kloppen. Iedereen kende 
dat leuke guitige kopje en sprak met 
hem. Dit zorgde ervoor dat zijn taal 
zich voorspoedig ontwikkelde en hij 
al op zeer jonge leeftijd kon praten 
als Brugman.

Ik denk dat Erik een van de jongste 
inwoners in Nederland was die al op 
tweejarige leeftijd in contact kwam 

met de politie. Niet omdat zijn vader 
bij de politie werkte, maar omdat hij 
weggelopen was. Toen onze “witte” 
(zijn tweede naam) net twee jaar oud 
was, mocht hij met de buurvrouw 
mee naar het winkelcentrum. Daar 
aangekomen ging de ontdekkings-
reiziger op avontuur uit en kwam zo 
op het politiebureau terecht. Terwijl 
in het winkelcentrum een doodsbe-
nauwde en  verontrustte buurvrouw 
naar Erik zocht, stapte de wereld-
reiziger lachend in een politieauto 
en werd door twee agenten veilig 
naar huis gebracht. Vanaf nu was er 
geen angst meer voor de politie. Zijn  
eindconclusie was: “Politieagenten 
zijn lief, ze brengen je gewoon direct 
met de auto naar huis.” 

De “kleine wereldreiziger” had ook 
andere talenten. Op de smalle foto 
is is hij te zien tijdens één van zijn 
playback acts . Een echte voorkeurs-
zanger had hij niet, alle artiesten 
werden met veel passie en flair door 
hem geïmiteerd. Het bleef gelukkig 
bij playbacken want zingen kon en 
kan Erik nog steeds niet. Onze amu-
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zikale zoon is wel een korte tijd lid 
geweest van de fanfare. Gelukkig 
had hij zelf snel in de gaten dat een 
carrière als muzikant niet voor hem 
was weggelegd. Gevolg: de saxofoon 
werd weer ingeleverd. 

Eindelijk, Erik wordt vier jaar en 
mag net als zijn grote broer en zus 
naar school. Of iedereen op school 
blij was met zijn komst mag je zelf 
beoordelen na het lezen van een 
anekdote  uit de basisschooltijd van 
Erik. (Misschien kan Jean-Marc  
jullie vertellen waarom ik hier een 
vetgedrukte k achter zijn naam heb 
geschreven)

Net vier jaar en vol trots kwam Erik 
op een dag op school aan. Zijn jas 
moest hij op de kapstok hangen, zo 
was de afspraak op school. Alleen 
dat kleine eigenwijze jongetje vond 
dat hij dit niet zelf hoefde te doen. 
De juf of mama moest dit maar even 
voor hem regelen. Dit gebeurde ech-
ter niet, dus zette het kleine kereltje 
het op en gillen. De juf zei: “Ga maar 
rustig naar huis, dit lost zich vanzelf 

wel op, hij stopt zometeen wel met 
huilen”. Iedereen op school hoopte 
dat hij zou stoppen met gillen maar 
dit gebeurde niet. Ik geloof dat ie-
dereen een bezoekje bracht aan het 
schreeuwende ventje uit groep 1. 
Rond tien uur was het stil. Waarom?  
De jas moest aan want er werd bui-
ten gespeeld. Deze actie zorgde er-
voor dat velen hem kenden op “Op 
Gen Hei” (zijn basisschool).

Wat Erik ook heel graag deed was 
barbecueën. Op een dag waren er na 
afloop nog twee worstjes over. Erik 
vond dat de honden van de buren 
wel een worstje verdiend hadden.  
Dus bracht hij de twee worsten snel 
naar de honden. Omdat de buren 
niet thuis waren, gooide hij alles in 
de brievenbus samen met een klein 
briefje waarop hij schreef de worsten 
zijn voor de honden en liggen in de 
brievenbus.

De start in het voortgezet onderwijs 
verliep voor Erik ook spectaculair.
De tweede schooldag: Erik vertrok 
veelbelovend met zijn rugtas, en 
telefoonkaart naar College Rolduc 
in Kerkrade. Ongeveer 7 kilome-
ter moest er gefietst worden en dus 
vertrok hij al heel vroeg want Erik 
houdt van op tijd komen.

Groot was mijn verbazing toen de 
“wereldreiziger” na drie kwartier 
weer thuis arriveerde en vertelde dat 
hij verdwaald was. Vanuit Landgraaf 
was Erik niet naar Kerkrade gefietst 
maar naar Duitsland. Hij had in een 
telefooncel wel nog even geprobeerd 
naar huis te bellen maar zijn Ne-
derlandse telefoonkaart werkte niet 
(vreemd hè). Gelukkig was hij met 
de auto snel naar school gebracht 
en hebben maar weinigen iets ge-
merkt van dit vroege avontuur. Al 
die andere dagen dat hij met de fiets 
naar Kerkrade vertrok is hij gelukkig 
wel goed gefietst. Groot waren onze 
zorgen toen Erik vertelde dat hij ging 
studeren in Eindhoven, want waar 
zou hij nu heen verdwalen als hij de 
weg zocht naar de TU/e.
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Zoek de verschillen!

Aangezien het photoplay-ap-
paraat in de GEWIS-ruimte 

op moment van schrijven defect 
is en er een aantal mensen ont-
wenningsverschijnselen begin-
nen te vertonen, presenteert 
de Supremumredactie met trots 
haar eigen “Zoek de verschil-
len!”-puzzel. Met dank aan Ge-
rard de Ruig.

Als complicerende factor vermelden 
we niet hoeveel verschillen de aan-
gepaste foto bevat. Het doel is om zo-
veel mogelijk verschillen te vinden

Origineel

Als je kans wil maken op een au-
thentieke GEWIS-0.3-pul of GEWIS-
mok, lever dan voor 15 juni 2008 je 
oplossing in bij de Supremumredac-
tie. Dit kan op twee manieren:
1. Lever je Supremum, waarin de 
gevonden verschillen omcirkeld zijn, 
in bij de Supremumredactie, onder 
vermelding van je naam en e-mail-
adres. Je krijgt ter vervanging een 
‘verse’ Supremum mee.
2. Stuur een e-mail naar  
supremum@gewis.nl met daarin een 
lijst van (goed gespecificeerde) ge-
vonden verschillen.
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Tijdens het schrijven van dit 

stukje is inmiddels alweer de 
lente aangebroken en dat is voor 
iedereen natuurlijk een mooie 
tijd. De koude donkere winter is 
voorbij (al is dat aan het weer 
nog niet helemaal te merken). 
De dagen beginnen weer langer 
te worden en de vogels laten 
weer van zich horen. Nog een 
paar maandjes en dan kunnen 
we weer lekker buiten liggen 
met het vertrouwde biertje in de 
hand.

19 maart was dan ook de dag waar-
op dit heuglijke feit gevierd werd 
door middel van B.O.O.M.feestdag. 
Natuurlijk konden wij als dispuut 
deze dag niet ongemerkt voorbij la-
ten gaan en organiseerden een bor-
rel in de Stunt waar onder het genot 
van een biertje het aanbreken van de 
lente gevierd kon worden. In de rest 
van Nederland werd het feest echter 
ook op traditionele wijze gevierd. In 
ongeveer 350 gemeenten zijn meer 
dan 115.000 kinderen bezig ge-
weest met het planten van ongeveer 
230.000 B.O.O.M.en, wat wij natuur-
lijk een zeer goede zaak vinden. Om 
met nog maar wat meer getallen te 
gooien: Sinds in 1957 met dit initia-
tief is begonnen zijn er in Nederland 
al meer dan 10 miljoen B.O.O.M.en 
bijgekomen. Als we dit vergelijken 
met het aantal inwoners dat erbij ge-
komen is in Nederland (11.417.254 
in 1960 tot 16.404.282 in 2008 – cij-
fers van het CBS) betekent dit dat er 
voor ongeveer iedere Nederlander, 
2 B.O.O.M.en zijn bijgekomen. Nu 
kan ik me voorstellen dat sommigen 
onder jullie dit een verontrustende 
gedachte vinden, maar maak je geen 
zorgen, B.O.O.M.en doen wel meer 
voor Nederland dan alleen maar bier 
en boswandeling drinken bij GEWIS. 
De 10 miljoen B.O.O.M.en die in-
middels geplant zijn sinds de eerste 
B.O.O.M.feestdag in 1957 hebben 
met zijn allen inmiddels meer dan 

120 kg CO2 uit de lucht opgeno-
men, wat voor iedereen natuurlijk 
van het grootste belang is. Zonder al 
die B.O.O.M.en zouden we er hier in 
Nederland dus een stuk minder goed 
vanaf zijn!

Energie en CO2 uistoot is de laatste 
paar jaar al ‘hot’ over de hele wereld 
en veel landen in Europa zijn dan 
ook op een bepaald niveau bezig met 
plannen voor het verminderen van 
de CO2 uitstoot en het terugbren-
gen van het energieverbruik. Wij als 
dispuut B.O.O.M. willen natuurlijk 
niet dat alleen Nederlanders van de 
positieve effecten van B.O.O.M.en 
kunnen genieten en daarom hebben 
we besloten ons voor een weekendje 
naar Frankrijk te begeven (Fontaine-
bleau om precies te zijn), om ze daar 
ook de kans te geven om van de po-
sitieve effecten van onze aanwezig-
heid te profiteren. Het mooie is, jullie 
mogen allemaal mee. Aangezien we 
toch het hele weekend daar zijn leek 
het ons een goed idee om dan maar 
meteen een aantal activiteiten te or-
ganiseren voor de mensen die mee-
gaan. Milieu-technisch gezien zou 
het natuurlijk het voordeligst zijn als 
jullie allemaal op de fiets zouden ko-
men, maar dat kunnen we niet van 
jullie verwachten. Om optimaal van 
de natuur te genieten zullen we met 
zijn allen op een camping verblijven 
gedurende dit weekend. Tijdens het 
weekend zal er een mountainbike-
tocht zijn en zullen we het water in 
de omgeving onveilig gaan maken 
met een aantal kano’s. Natuurlijk 
zal er naast deze inspannende acti-
viteiten ook nog genoeg tijd zijn om 
te ontspannen onder het genot van 
een drankje. Mocht je nog vragen 
hebben over het weekendje, aarzel 
dan niet om iemand van ons aan te 
spreken of een mailtje te sturen naar 
boom@gewis.nl.

Met Takken!!!
Remko
Namens GEWIS dispuut B.O.O.M.
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Als commissie zijn we het af-
gelopen jaar bezig geweest 

met het organiseren van de 
Wervingsdagen. Bijna iedereen 
is wel op de hoogte van het be-
staan van de Wervingsdagen. 
Maar wat het allemaal precies 
inhoudt en wat er allemaal moet 
gebeuren om deze evenementen 
neer te zetten is echter een stuk 
minder bekend. Daarom nu een 
korte samenvatting van wat we 
dit jaar gedaan hebben.

Aan het begin van het bestuursjaar 
moet er een thema verzonnen wor-
den. Dit thema komt terug in het 
grafisch werk en de promotie voor de 
evenementen. Na een aantal brain-
stormavonden hebben we het thema 
“Ready, Set, GO!” gekozen. Toen dit 
gebeurd was werd het Wervingsda-
genhok omgetoverd tot callcenter 
om bedrijven te benaderen. Door 
de sterke economie is er veel vraag 
naar TU/e-studenten wat terug te 
zien is in het aantal bedrijven met 
interesse.

Nadat de bedrijven geselecteerd wa-
ren kon de kopij voor de bedrijven-
gids verzameld worden. Ook kon be-
gonnen worden met het bepalen van 
het rooster voor de Trainingsdagen. 
Hierna is er begonnen met promoten 
wat erg leuk was om te doen.

Bij de Trainingsdagen bleek dat de 
promotie naast leuk ook effectief 
was, alle workshops zaten vol en de 
lezingen waren goed bezocht. Zowel 
de workshopgevers als de studenten 
waren zeer tevreden. De Trainings-
dagen zijn dus met recht geslaagd te 
noemen.

Na de Trainingsdagen werd begon-
nen met de promotie en voorberei-
dingen voor de Bedrijvendag. De 
Bedrijvendag is het bekendst bij de 
studenten, dit is ook terecht want 
deze dag mag het hoogtepunt van 
het bestuursjaar genoemd worden. 
Deze dag werd geopend door Feike 
Sijbesma, CEO van DSM. Hierna 
presenteerden 80 bedrijven zich aan 
ruim 1000 studenten. De dag werd 
afgesloten met een leuke cabaret-
show van Daniel Arends en een ge-
zellige borrel.  

Op het moment van schrijven zijn 
we bezig met de voorbereidingen 
voor de Gesprekkendagen. Tijdens 
deze dagen kunnen studenten in 
het Sofitel Cocagne in gesprek met 
de bedrijven. Nieuw dit jaar zijn de 
bedrijvendiners, waarbij je in een 
informele sfeer contact kan hebben 
met de bedrijven.

Naast hard werken is er natuurlijk 
ook veel lol. In het hok is het altijd 
gezellig en als commissie zijn we ge-
regeld samen gaan borrelen en op 
stap geweest.

Wij zijn nu bezig met de afronding 
van ons jaar. Daarom zijn we ook al 
bezig met het zoeken van opvolging. 
Lijkt het je leuk en interessant om 
zelf dit evenement op te zetten, lijkt 
een part-time bestuur je wel iets en 
wil je veel contact hebben met be-
drijven en studenten? Kortom, wil je 
een top jaar hebben? Neem dan con-
tact op met de commissie voor meer 
informatie. (info@wervingsdagen.nl)
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Filmreview: Dan in Real Life
Ph

ili
p
 M

ey
fr

oy
t

Op zoek naar een slachtoffer 
om onder de loep te nemen, 

stuitte ik op de nieuwe film van 
Steve Carell. De poster van deze 
prent is het sip kijkende hoofd 
van deze populaire comedian, 
dat verticaal op een stapel pan-
nenkoeken ligt. Eerlijk gezegd 
is dat geen afbeelding dat bij 
mij hoge verwachtingen schept. 
Maar waarschijnlijk wel bij het 
publiek dat uit is op een film met 
Steve Carell, of met pannenkoe-
ken natuurlijk. Hoewel mijn be-
hoefte als recensent om films af 
te kraken hierdoor ontzettend 
werd geprikkeld, had ik mijzelf 
toch zover gekregen om hem te 
laten liggen. Maar naarmate de 
dagen vorderden, bleken er wei-
nig films te circuleren die als 
vervanging konden dienen. Bang 
dat ik weer een film zou recense-
ren die niet boven de twee ster-
ren uit zou stijgen, heb ik hem 
toch een kans gegeven. En, om 
eerlijk te zijn, was ik aangenaam 
verrast.

De film is geschreven en geregisseerd 
door Peter Hedges. Naast  “Dan in 
Real Life” heeft deze man als regis-
seur maar één titel op zijn naam 
staan, de lowbudget film “Pieces of 
April”. Als schrijver is hij meer ac-
tief geweest. Hij was onder meer het 
brein achter het boek en het screen-
play van “What’s Eating Gilbert 
Grape?” en het screenplay achter 
“About a Boy” waar hij een Oscarno-
minatie voor ontving.

De film draait om Dan Burns. In 
het dagelijkse leven is hij schrijver 
van een adviescolumn voor de lo-
kale krant. Daar bovenop is hij ook 
nog eens vader van drie dochters 
en sinds enkele jaren weduwnaar. 
Om Thanksgiving te vieren, neemt 
hij zijn gezin voor enkele dagen mee 
naar het huis van zijn ouders op 
Rhode Island. Eenmaal daar gear-

riveerd, breekt de zoveelste onenig-
heid uit tussen hem en zijn kroost. 
Zijn moeder adviseert hem daarom 
om de meiden even met rust te laten, 
waardoor hij zijn toevlucht zoekt in 
de plaatselijke boekenwinkel. Een 
klant van de winkel, Marie, ziet hem 
daar aan voor een werknemer van 
de winkel en vraagt hem om advies 
over boeken. Hij laat haar voor korte 
tijd in de waan dat hij er daadwer-
kelijk werkt en schotelt haar wil-
lekeurige boeken voor. Als hij haar 
hierna vertelt dat hij haar in de ma-
ling nam, raken de twee verwikkeld 
in een langdurig gesprek, waarin we 
Dan zien opbloeien. Voor de eerste 
keer in de film lijkt hij echt geluk-
kig. Aan het eind van het gesprek 
weet Dan haar zo ver te krijgen dat 
ze haar telefoonnummer geeft. Als 
hij vervolgens dolgelukkig weer te-
rug bij zijn ouders is, is de nieuwe 
vriendin van zijn broer Mitch onder-
tussen ook gearriveerd, en jawel, dat 
is Marie. Marie en Dan besluiten om 
het voorval in de boekenwinkel ge-
heim te houden. Maar naarmate de 
dagen vorderen wordt het voor Dan 
steeds moeilijker om zijn gevoelens 
voor Marie te onderdrukken.

Zoals de inleiding al deed vermoe-
den, wordt Dan gespeeld door Steve 
Carell. Bekend van onder andere de 
onverwachte bioscoophit “Little Miss 
Sunshine”, “The 40 Year Old Virgin” 
en de serie “The Office”. De kracht 
van Steve Carell is dat hij een uit-
straling heeft, waardoor je hem wel 
sympathiek móet vinden. Het feit 
dat hij weduwnaar speelt en zijn 
dochters hem niet mogen, weet het 
gevoel van sympathie extra aan te 
wakkeren. Je bent verdrietig, als hij 
verdrietig is en je bent gelukkig, als 
hij gelukkig is en je wil daarom niets 
anders dan goede dingen voor zijn 
karakter. Dit komt de film zeker ten 
goede. Het personage waar hij ver-
liefd op wordt, Marie, wordt gespeeld 
door Juliette Binoche, winnares van 
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Film: Dan in Real Life
Release: 17 april 2008
Regie: Peter Hedges 
Genre: Romantiek/Komedie
Cast: Steve Carell
 Juliette Binoche
 Dane Cook
Duur: 98 min
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de Oscar voor Beste Vrouwelijke 
Bijrol in “The English Patient”. Me-
vrouw Binoche staat er om bekend 
Hollywood producties te weigeren 
en is door haar Franse achtergrond 
daarom voornamelijk in Franse films 
te bewonderen. We zouden haar op 
onze blote knieën mogen bedanken, 
dat ze de rol geaccepteerd heeft. Op 
deze manier heeft ze kunnen voorko-
men, dat de makers misschien moes-
ten werken met een jonge populaire 
del, die de relatie waarschijnlijk on-
geloofwaardig zou maken. De combi-
natie Carell met Binoche is namelijk 
goed geslaagd. Iemand die minder 
kieskeurig is, met het kiezen van 
zijn filmrollen, is stand-up comedian 
Dane Cook. Zijn films “Employee of 
the Month” en “Good Luck Chuck” 
werden bedolven onder vernieti-
gende recensies. De rol van de vlotte 
broer Mitch weet hij echter leuk neer 
te zetten. De kleinere rollen van de 
moeder en vader worden respectie-
velijk neergezet door meervoudig 
Oscarwinnares Dianne Wiest (“Han-
nah and her Sisters”, “Bullets over 
Broadway”) en John Mahone (Martin 
Crane in “Frasier”).

De film valt onder het genre roman-
tische komedie, hoewel de roman-
tische en komische momenten er 
niet meters dik bovenop liggen. De 
makers hebben de film namelijk 
realistisch gehouden. De situaties, 
waarbij je wordt verwacht weg te 
zwijmelen of te lachen, zouden ieder-
een kunnen overkomen. Voeg hierbij 
de geloofwaardige ontwikkeling van 
de relatie tussen de hoofdrolspelers 
toe en je hebt een film waarbij je je 
verstand niet naast je neer hoeft te 
leggen om er in op te gaan. Als we de 
film kritischer gaan bekijken, blijken 
er wel enkele minpuntjes aan te zit-
ten. Het lange gesprek tussen Dan 
en Marie wordt er met een snelle 
montage doorheen gejaagd, hoewel 
het een belangrijk element is uit de 
film. Ook is er een scène onder een 
douche, die je achterlaat met een ge-
voel, alsof er meer uit gehaald had 
kunnen worden. Zo zijn er meer scè-

nes waar je eigenlijk wilde, dat ze het 
onderste uit de kan hadden gehaald. 
Maar leuke momenten waar niet al-
les uit is gehaald, is natuurlijk nog 
altijd beter als geen leuke momen-
ten.

Conclusie:
Hoewel ik hiermee waarschijnlijk op 
brute wijze de regels van het recen-
seren mishandel, heb ik besloten 
om de schrijver van de film mee te 
laten schrijven aan het eindoordeel. 
Behalve met de woorden “realistisch, 
romantisch en komisch” vind ik het 
namelijk moeilijk om de film te om-
schrijven. Peter Hedges heeft dit 
waarschijnlijk voorzien en laat Marie 
in de boekenwinkel een omschrijving 
van een boek geven, die, waarschijn-
lijk niet toevallig, goed van toepas-
sing is op deze film. De omschrijving 
gaat als volgt: “Iets grappigs. Maar 
niet iets reusachtig “ha ha ha-ik lach 
me dood grappig” en al helemaal niet 
“Maak andere mensen compleet be-
lachelijk-grappig” maar “menselijk 
grappig”. Iets wat je pakt bij verras-
sing. Iets wat je van je stuk brengt 
en tegelijkertijd ook weer niet. Iets 
waar je een verbintenis mee voelt.” 
Verder zou ik hier weinig aan kun-
nen toevoegen, wat ik nog niet heb 
vermeld. Jammer genoeg is het iets-
wat-je-pakt-bij-verrassing-gedeelte, 
vanaf nu, niet meer van toepassing. 
Ik verklap namelijk bij dezen, dat we 
te maken hebben met een zeer aan-
gename film.

«
«
«
«
«
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Hejsa!

Ik zit nu iets meer dan twee 
maanden in Denemarken, 

en wel in Lyngby (spreek uit 
luungbu), iets boven Kopenha-
gen. Ik schrijf namelijk mijn 
afstudeerproject aan de DTU, 
“Danmarks Tekniske Universi-
tet”, en dat bevalt goed!

Mijn onderzoek gaat over het verifië-
ren van zogeheten securityprotocol-
len, die als doel hebben partijen in 
het geheim met elkaar te kunnen la-
ten communiceren. Deze protocollen 
bestaan vaak maar uit een paar re-
geltjes code, maar het is toch onge-
lofelijk moeilijk te garanderen dat ze 
veilig zijn; in een zeer populair pro-
tocol uit 1978 werd bijvoorbeeld pas 
in 1995 een fout gevonden! Om die 
reden proberen veel onderzoekers 
om met behulp van computers aan 
te tonen dat zulke protocollen veilig 
zijn, of om fouten te vinden zodat we 
meer leren over hoe je nou een goed 
securityprotocol maakt. 

Aan de DTU hebben ze een simpel 
programmeertaaltje genaamd “LySa” 
ontwikkeld dat bedoeld is om het 
gedrag van securityprotocollen zeer 
specifiek uit te drukken. Met behulp 
van statische analysetechnieken 
kunnen ze dan aantonen dat een 
protocol foutloos is als dat ook echt 
zo is. Als dat niet zo is, is de uitvoer 
echter vrij onduidelijk, en is het 
moeilijk te zien wat er echt mis is. 
Aan de TU/e heeft men mCRL2 ont-
wikkeld, een taal en toolset bedoeld 
om communicerende systemen in te 
modelleren en verifiëren. Daarin kan 
zo’n securityprotocol ook worden 
uitgedrukt, maar alleen als eindig 
groot systeem. Als LySa echter mo-
gelijke fouten rapporteert, is de kans 
groot dat die met mCRL2 gevonden 
kunnen worden, ook al zoeken we 
maar een eindig groot systeem af. 
Mijn taak is dus om te kijken of deze 

twee technologieën gekoppeld kun-
nen worden zodat we met mCRL2 zo 
efficiënt mogelijk naar fouten zoeken 
met behulp van LySa’s uitvoer. Dit 
is heel interessant, want het combi-
neert allerlei vakgebieden. Ik moet 
bijvoorbeeld talen converteren, se-
curity-eigenschappen begrijpen en 
gebruiken en over processen rede-
neren.

Het studentenleven is hier ook erg 
goed, maar wel erg anders dan in 
Eindhoven. Er zijn niet echt stu-
dieverenigingen per faculteit, maar 
er is één grote studentenclub, won-
derwel “PF” geheten, die studenten 
vertegenwoordigt en er ook enorm 
veel leuke dingen voor organiseert. 
Enorme studentenfeesten met be-
kende bands zoals we in Eindho-
ven 2 a 3 keer per jaar hebben doen 
ze hier bijvoorbeeld elke 3 weken. 
Daarbuiten zijn er ook veel feesten 
op studentenflats en nog een paar 
sport- en hobbyclubjes. Het nadeel 
van zo’n PF is echter wel dat het veel 
moeilijker is mensen te leren ken-
nen buiten je klasgenoten; een klein 
knus GEWIS-hol met bar, cola, ban-
ken en gezelligheid is er bijvoorbeeld 
niet. Om te compenseren ben ik 
daarom maar met een paar kennis-
sen lid geworden van de “SM-rådet”, 
de studentenraad in de faculteit die 
ook wel eens evenementjes organi-
seert, om elke twee weken een gezel-
lig ding voor wiskunde- en informa-
ticastudenten te organiseren. Een 
mini-GEWISje in feite dus! Daarmee 
ga ik ook geregeld de vrijdag-bars 
af; dit zijn borrelhokken maar dan 
een dag later en een stuk pauperder 
– het behoeft geen toelichting dat ik 
me daar dus enorm thuis voel.

Knusser fra Danmark,

EngelBiert
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Volgende keerAgenda
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13 mei
Wissel AV

14 mei t/m 16 mei
Talent Quest Business Course

14 mei
I.V.V & EJC Cantus

15 mei
GEWIS Borreltocht

16 mei
EJC ZigZag

 19 mei t/m 23 mei
BAC Lustrumweek

23 mei
LIMO

23 mei t/m 25 mei
Zeilweekend

27 mei
AC Schotse Dommelspelen

28 mei
I.V.V PopQuiz

29 mei
DET-dag

30 mei
AC Ouderdag

4 juni
GEWIS Dies-feest

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
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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!

Ortec ..............voorkant kaft binnen
Atos Origin ....................... Pagina 7
Quinity ............................Pagina 11
Finalist ............................Pagina 26
Talent-Quest ....................Pagina 34
Selexyz ....... achterkant kaft binnen
Hewitt .......... 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.

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

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

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

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

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

Auteurs van artikelen geven de re-
dactie toestemming om het toege-
stuurde artikel te publiceren in wel-
ke vorm dan ook.
De redactie behoudt zich het recht 
voor om ingezonden stukken te wei-
geren danwel in te korten of wijzigen 
zolang dit de essentie van het stuk 
niet aantast.

Technische informatie
Lettertype ......... Bookman Old Style
Opmaak .......... Adobe InDesign CS2
Drukwerk ....................Greve Offset
Oplage .......................... 1250 stuks
  
Met dank aan
Alle schrijvers voor hun stukjes, 
onze sponsoren, en alle mensen die 
hebben geholpen bij het verzenden.

Voorplaat
Studiereis KALMAR
foto:  Rob van Esch
ontwerp: Erik van Rhee

Foto’s activiteiten
Ton Godtschalk, Frank Vlamings, 
KALMAR deelnemers
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