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Mijn jaar als voorzitter is dan 
wel ten einde op het mo-

ment dat jullie deze Supremum 
lezen, maar mijn tijd bij GEWIS 
duidelijk nog niet. Jaja, je leest 
het goed, ik zit sinds kort ook in 
de Supremum-commissie.

GEWIS heeft een actief jaar achter 
de rug, de laatste tentamenweken 
zijn op het moment van schijven vol-
op aan de gang en dat betekent dat 
dit alweer de laatste Supremum van 
het verenigingsjaar 2007/2008 is. 
Een hectisch jaar, waarin deze com-
missie veel commentaar kreeg op 
hun functioneren, maar waarin zij 
toch iedere keer weer voor een mooi 
resultaat hebben gezorgd.

Zo bevat deze Supremum weer een 
heleboel stukjes over activieteiten 
die de afgelopen tijd bij GEWIS heb-
ben plaatsgevonden. De AC, de EJC, 
de zeilcommissie, de introcommis-
sie, de batacommissie, de BAr-Com-
missie en het nieuwe bestuur heb-
ben allemaal hun best gedaan om 
een mooi stukje te schrijven. Ook de 
twee disputen B.O.O.M. en GELIM-
BO hebben voor een leuke bijdrage 
gezorgd.

Naast de standaard-stukjes vinden 
we ook nog een stukje over afstude-
ren, we hebben weer iemand “In the 
spotlight” en over het bedrijfsbzoek 
bij Thales is ook genoeg te lezen! Na-
tuurlijk ontbreekt “Je moeder!!!” niet 
en je komt erachter dat Martijn An-
thonissen deze zomervakantie lek-
ker thuis blijft.

Ik wens jullie in ieder geval erg veel 
leesplezier met deze Supremum toe 
en heel veel succes met het maken 
van de puzzels!

Knuffels,

Marlous Theunissen
Supremum-redactie
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GEWIS (de kikkerdril). Meteen na 
deze AV begon Robert mij in te wer-
ken, zodat ik redelijk voorbereid aan 
mijn jaar kon beginnen. Ik was net 
een kikkervisje. Je staat onderaan 
de ladder en je bent een makkelijke 
prooi voor anderen. De eerste paar 
weken was voor de rest van GEWIS 
nog zomervakantie, maar voor ons 
was dat de tijd waarin we lekker rus-
tig konden beginnen met onze be-
stuurstaken onder de knie krijgen.

Toen kwam de Intro, een lekker 
drukke week voor mij omdat ik ook 
nog introcommissie was, en daarna 
begon de bestuursdrukte pas echt. 
Het kikkervisje kreeg er inmiddels 
pootjes bij. Iedere avond naar consti-
tutieborrels, overdag weer vergade-
ren enz. Een 24-uursproject er nog 
bij organiseren in samenwerking met 
van der Waals en Protagoras leverde 
gelukkig nog wat contacten met het 
bestuur van Protagoras op, zodat ik 
daar makkelijk binnen kon lopen. 
Terwijl de tijd voorbij vloog, had ik 
al heel wat geleerd, zonder dat ik er 
echt bij stilstond.

De eerste AV liet dat denk ik wel een 
beetje zien. Iedereen wist me te ver-
tellen dat het een echte beproeving 
zou zijn om een AV voor te zitten. 
Eigenlijk hebben ze daar ook wel ge-
lijk in gehad. Een beetje zenuwach-
tig was ik ook wel voor deze avond. 
Gelukkig kon ik naderhand met een 
pilsje in de Thomas (het was name-
lijk de 100e AV, dus wel een feestje 
waard) nog even met een glimlach 
terugkijken op het goede verloop van 
de vergadering. Ik was mijn kikkers-
taartje kwijt. Langzaam aan moest 
ik beginnen zelf te zwemmen, sturen 
en springen.

Vele leermomenten kwam ik tegen 
op mijn weg als voorzitter. Nu ik het 
einde zie naderen, heb ik toch wel 
het meeste uit mijn jaar gehaald, en 
ben ik een volwassen kikker gewor-

Van de voorzitter

Voordat je verder leest wil ik 
je vragen om 8 oktober in je 

agenda te schrijven. Vanuit SNiC 
(Stichting Nationaal informatica 
Congres, een stichting waaraan 
GEWIS ook deelneemt en waar-
over ik het afgelopen VdVZ ook 
heb gehad) wordt dan namelijk 
het symposium Medialogy geor-
ganiseerd. 

Dan wil ik nu beginnen met het laat-
ste stukje dat ik zal schrijven als 
voorzitter van GEWIS, want het is 
alweer bijna 1 juli. Gelukkig heb ik 
afgelopen jaar zeker wat opgestoken 
van mijn bestuursjaar, zodat ik dit 
jaar met voldoening zal afsluiten. 
Het was een leuk en vooral leerzaam 
jaar, waar veel interessante dingen 
in zijn gebeurd. Voor mij zit het er 
dus weer bijna op, maar voor GEWIS 
nog lange niet. Florian van der Wie-
len zal er volgend jaar zijn om alle 
zaken in goede banen te leiden.

Gelukkig zal Florian hier niet alleen 
in staan. Op de wissel-AV is het nieu-
we bestuur (2008/2009) verkozen, 
en wel in de volgende samenstelling: 
Florian van der Wielen (voorzitter), 
Nicky Gerritsen (secretaris), Pieter 
Bootsma (penningmeester), Kevin 
van der Pol (vice-voorzitter), Sander 
Leemans (PR-functionaris) en Bauke 
Conijn (onderwijscommissaris). Ik 
wens hen dan ook erg veel succes 
toe in het komende jaar. Zij zullen 
zich in de volgende Supremum alle-
maal kort voorstellen, voor degenen 
die niet bij de wissel-AV aanwezig 
waren.

Mijn jaar als voorzitter vergelijk ik 
een beetje met de sprongen die een 
kikker maakt. Ik begon mijn jaar met 
erg weinig kennis over de gang van 
zaken bij GEWIS, ik had wel enige 
commissie-ervaring opgedaan, maar 
was nog niet de volle twee jaar actief 
bij GEWIS. Op de wissel-AV werd ik 
verkozen als nieuwe voorzitter van 
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den. Natuurlijk heb ik dit niet alleen 
gedaan.

Daarom wil ik iedereen bedanken 
die mij het afgelopen jaar heeft ge-
steund en geholpen heeft. Ook de 
leden van commissies en disputen 
die het afgelopen jaar de nodige tijd 
in GEWIS hebben gestoken om er 
wat leuks van te maken wil ik graag 
bedanken voor hun moeite. Zonder 
al deze vrijwilligers zou GEWIS na-
melijk een erg saaie bedoening zijn. 
In het bijzonder wil ik oud-dispuut 
Half 5 bedanken voor hun inzet van 
de afgelopen jaren. Op de wissel-AV 
van dit jaar zijn zij in ruste gegaan, 
omdat velen van hen inmiddels afge-

studeerd zijn of aan het afstuderen 
zijn. Zij hebben gedurende hun stu-
dietijd toch de nodige bijdragen kun-
nen leveren aan onze vereniging, en 
ik ben hen hier dan ook zeer dank-
baar voor.

Hopelijk mag volgend jaar net zo’n 
succesvol jaar als afgelopen jaar wor-
den. Ik wens Florian en zijn nieuwe 
bestuur dan ook erg veel succes toe 
en ik zeg voor nu: bedankt voor het 
afgelopen jaar.

Knuffels,

Marlous Theunissen
Voorzitter GEWIS 2007/2008

Wouter: “Zelfs mijn ma heeft meer vrienden op Hyves als mij...”

Bas: “Martie, zullen we het afwasrek weer op je hoofd zetten? Dan is het 
tenminste rustig!”

Bas: “Ik luister heel goed naar de feedback van mijn commissieleden...”
(Nadat er besloten was om deze als infima in te sturen)
Bas: “Ik praat wel verder met Jarno.”

Peter Tijssen (over een monitor die zich vreemd gedraagt): “Ik vind dit een 
Macwaardig scherm!”

Sam: “Mijn bed is nu zo ontzettend groot dat ik m’n wekker niet meer 
hoor afgaan.”

Winfimum

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

(JM staat al zeker een half uur te zwaaien naar voorbijrijdende autos op de 
A50 op de terugweg van het  bedrijfsbezoek aan Thales.)
JM (met pruillip): “Nou, waarom zwaait niemand terug.”
Martie: “Euh, de ramen zijn geblindeerd van buiten naar binnen.”
JM: “O, kut.”

Deze is ingestuurd door Martie Verhoeven. Hij kan tijdens een borrel in de 
nabije toekomst zijn prijs claimen bij de Supremumredactie.
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Binnen de TU/e wordt een bre-
de discussie gevoerd over 

het Bindend Studie Advies (BSA). 
Opleidingsdirecteuren en deca-
nen zijn het er over eens, dat er 
zo’n regeling komt. De precieze 
uitwerking van zo’n BSA is een 
volgende stap. Wat is zo’n BSA 
eigenlijk? Het is een regeling 
waarbij studenten aan het einde 
van hun eerste jaar aan de TU/e 
van de gekozen bacheloroplei-
ding verwijderd kunnen worden 
als zij onvoldoende studiepunten 
hebben behaald. Het is vergelijk-
baar met regelingen op het VWO 
waarbij een leerling van een op-
leiding uitgesloten wordt als hij 
of zij tweemaal in dezelfde klas 
is blijven zitten.

De term bindend studieadvies is dus 
misleidend: het is helemaal geen ad-
vies, want een kenmerk van een ad-
vies is dat je vrij bent in het volgen 
van het advies en het kan daarom 
niet bindend zijn. Het zou beter zijn 
te spreken van een “studiestop” of als 
je een meer positieve term wilt een 
“continuëringbesluit”. Maar de term 
BSA ligt in de wet vast en we zullen 
het er dus mee moeten doen. Als het 
BSA ingevoerd wordt, zal dit alleen 
gelden voor nieuwe studenten, dus 
de huidige studentenpopulatie hoeft 
zich geen zorgen te maken. Een BSA 
regeling heeft in de regel een beperk-
te duur, wat betekent dat een stu-
dent na bijvoorbeeld drie jaren het 
opnieuw mag proberen. Een student 
die door een BSA zijn studie moet af-
breken kan zich inschrijven voor een 
andere bachelorstudie aan de TU/e. 
Ook kan hij of zij naar het HBO gaan 
en daar hetzelfde vak doen en dan 
na het behalen van een bachelor bij 
het HBO, via een schakelprogram-
ma, alsnog in een masterprogramma 
van de TU/e instromen. Kortom: een 
BSA is geen doodlopende weg.

Waarom wil de TU/e zo’n BSA eigen-

lijk? In de eerste plaats wil de TU/e, 
ook ten voordele van de student zelf, 
er snel achterkomen of een student 
geschikt is voor de gekozen opleiding 
en niet nodeloos lang blijft doormod-
deren. Het onderwijs aan universi-
teiten is zeer arbeidsintensief en dus 
kostbaar: er staat grote druk op do-
centen om zoveel mogelijk studenten 
de vakken die zij geven te laten ha-
len onder de strikte randvoorwaarde 
dat het niveau gehandhaafd blijft. 
Dit betekent dat veel tijd gestoken 
wordt in het voorbereiden van col-
leges, instructies, lesmateriaal en 
tentamens. Met name de inspanning 
voor het nakijken van oefenopgaven 
en tentamens is evenredig met het 
aantal studenten. Deze activiteiten 
uitvoeren voor studenten die het 
niet kunnen of die zich onvoldoende 
voorbereid hebben, is dus een vorm 
van verspilling. Als de TU/e zijn best 
doet om studenten zo goed mogelijk 
onderwijs te geven, mag van de stu-
denten verwacht worden dat zij hun 
best doen de vakken te halen. Zo’n 
BSA is dus een stok achter de deur 
voor studenten die het wel kunnen 
maar die zich onvoldoende inzetten 
voor de studie. Studenten waarvoor 
de studie te moeilijk is, helpt het 
BSA om tijdig een andere carrière te 
kiezen.

Deze argumenten zijn zeer overtui-
gend en een warme aanbeveling voor 
de invoering van een BSA. Maar er 
zijn natuurlijk ook negatieve kan-
ten. Zo zijn er heel wat studenten 
die in hun eerste jaar flink moeten 
“wennen” aan het studentenleven 
en daardoor onvoldoende tijd in hun 
studie steken en zo te weinig studie-
punten halen. Ook zijn er bijzondere 
omstandigheden zoals ziekte of fa-
milieproblemen waardoor er onvol-
doende wordt gepresteerd. Voor met 
name de laatste twee oorzaken zijn 
er in een BSA-regeling clausules die 
voortzetting van de studie mogelijk 
maken. In het algemeen geldt dat de 

Decarone 13
K
ee

s 
va

n
 H

ee

v
a
n
 d

e
 d

e
c
a
a
n



�

BSA-regeling voldoende ruimte biedt 
om “langzaam” te studeren en er dus 
nog het een en ander naast te doen. 
De komende maanden zal de discus-
sie nog verder gevoerd worden en het 
ligt in de lijn der verwachting dat in 
september 2009 de BSA regeling in-
gevoerd wordt. 

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten 
is er onlangs een enquête langsgeko-
men over de informatievoorziening 
bij W&I. Bij deze enquête werden 
verschillende vragen gesteld over de 
tijdigheid en toereikendheid van de 
informatie, de bronnen waar je infor-
matie kunt vinden, de onderwijsad-
ministratie en er werd gevraagd twee 
gouden tips te geven. 

Door veel studenten werd er aange-
geven dat het gebruik van veel ver-
schillende systemen erg vervelend 
is. Dit is echter een TU-breed pro-
bleem, waar de universiteitsraad en 
andere organen al een tijdje iets aan 
proberen te doen.

Ook werd er vaak genoemd dat de 
informatie over de masters niet tij-
dig of niet duidelijk beschikbaar is. 
Hierop is meteen actie ondernomen, 
voor informaticastudenten zal er aan 
het begin van het collegejaar een 
voorlichtingsbijeenkomst georgani-
seerd worden. Voor de buitenlandse 
masterstudenten zal er dit jaar voor 
het eerst een introductieweek in sa-
menwerking met de studieverenigin-
gen plaatsvinden.

Er is reeds actie ondernomen om 
ervoor te zorgen dat de studenten-

Enquête informatievoorziening
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administratie snel en duidelijk ant-
woord geeft op vragen. De structuur 
van deze organisatie zal veranderd 
worden, zodat de bereikbaarheid 
verbeterd wordt. Bovendien is er een 
werkgroep opgezet om de website te 
verbeteren en worden verschillende 
groepen buiten de wiskunde-/in-
formaticastudenten gevraagd hun 
mening te geven. Als jij nog opmer-
kingen over de site hebt, mag je deze 
natuurlijk ook doorgeven (stuur dan 
even een e-mail naar webmaster@
win.tue.nl).

Het faculteitsbestuur vindt het erg 
fijn dat er zoveel goede tips zijn ge-
geven dat zij, ondanks dat er slechts 
34% van de studenten gereageerd 
heeft, toch GEWIS wil verblijden met 
een gift. Bovendien hebben vijf in-
zenders een boekenbon ontvangen 
van het faculteitsbestuur. 

Mocht je graag meer informatie wil-
len over de resultaten van deze en-
quête, neem dan even contact met 
mij op (n.k.m.aerts@student.tue.nl). 
Als je meer wilt weten over inspraak 
op deze faculteit en hier graag zelf 
aan mee wilt helpen, neem dan even 
contact op met de onderwijscommis-
saris van GEWIS (oc@gewis.nl).

In de vorige Decanerone heb ik een 
quiz over energie uitgezet. Tot nu toe 
zijn er te weinig antwoorden binnen-
gekomen om een prijs uit te reiken. 
Ik geef de lezers nog tot 15 juli om 
antwoorden op te sturen. In de vol-
gende Supremum zal ik de antwoor-
den geven.
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OC OK!

In Supremum 40.3 schreef ik 
over de mogelijke invoering 

van het Bindend Studie Advies 
(BSA). Ondertussen zijn we al-
weer een paar maanden verder. 
De werkgroep heeft haar advies 
gepresenteerd. Ze stellen voor 
om een norm in te voeren van 30 
ECTS aan het eind van het eerste 
jaar (na alle herkansingen). Als 
een nieuwe student hier straks 
niet aan voldoet mag deze zich 
gedurende de drie jaar erna niet 
(her)inschrijven. Wel zal de TU/e 
nog een kwaliteitsslag moeten 
maken. Om het BSA in te voe-
ren moet de studiebegeleiding 
op orde zijn, evenals de studeer-
baarheid van alle opleidingen.

Op het moment dat ik dit schrijf is 
het nog niet duidelijk of het er nu 
wel of niet gaat komen. Het defini-
tieve besluit zal op 30 juni door de 
universiteitsraad worden genomen. 
Ik acht de kans groot (60%) dat deze 
onder voorwaarden toch zal instem-
men.

Nu een totaal ander onderwerp. De 
meesten van jullie hebben in het 
voorjaar de enquête over informa-
tievoorziening op de faculteit wel ge-
zien, of zelfs ingevuld. Als het goed is 
staat ergens in deze Supremum een 
kort overzicht van de resultaten. In 
elk geval is het Faculteitsbestuur er 
druk mee aan de slag, om een aantal 

concrete maatregelen te treffen om 
de informatievoorziening te verbete-
ren. Zo staan de nieuwe opleidings-
gidsen al zeer binnenkort op de web-
site van de faculteit.

Als laatste wil ik nog even aandacht 
vragen voor het volgende. De Stu-
dentenraad is nog op zoek naar le-
den voor de Opleidingscommissie 
Informatica (OCI). De opleidings-
commissie is een van de mogelijk-
heden voor studenten om invloed 
uit te oefenen op het onderwijs van 
de opleiding. Er worden zaken be-
sproken als nieuwe programma’s, de 
uitslagen van vak-enquêtes en ten-
tamenresultaten. Hierover geeft de 
opleidingscommissie advies aan het 
opleidingsmanagement. De OCI ver-
gadert ongeveer één keer per maand. 
Iedereen die interesse heeft, of meer 
wil weten, kan contact opnemen met 
mij, of met de studentenraad op sr@
win.tue.nl .

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@win.tue.nl) terecht kan.

Groetjes,

Jarno van Roosmalen
Onderwijs Commissaris GEWIS 
2007/2008
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Jeffrey (gooit 4): “1,2,3.... in ben de tel kwijt”

Teun (over wiskunde): “Het is gewoon wetenschappelijke masturbatie”

Teun (over een jazz jam-sessie): “Het is gewoon muzikale masturbatie!”

Nicky (over Teun): “Je hebt gewoon een typische kop!”
Peter: “Ja man, je bent in één pixel te herkennen!”
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In the spotlight, dit keer:...

Hallo allemaal, ik ben Kevin 
van Zutphen. Op een donder-

dagmiddag toen ik het tentamen 
vectoranalyse aan het voorberei-
den was, werd ik gevraagd om 
voor de Supremum een stuk voor 
‘In the spotlight’ te schrijven. Ik 
had even wat afleiding nodig en 
zo ging ik aan het schrijven.

Ik ben geboren op 16 november 
1987 en woon sinds die tijd in het 
dorp Dinther, dat naast, zoals ze 
daar zeggen, de stad Veghel ligt. Ik 
ben begonnen op basisschool Sint 
Servatius in Dinther, welke later 
fuseerde tot basisschool ’t Palet. Na 
die jaren ben ik naar het Zwijsen 
College in Veghel gegaan om daar 
HAVO te doen. Na vijf jaar slaagde 
ik (profiel N&T, keuzevak M&O) pro-
bleemloos en daarom besloot ik er 
nog een paar jaar VWO aan vast te 
plakken. Na zeven boeiende jaren 
waarin van alles gebeurde nam ik 
afscheid van die school. Ik moest 
ook een studiekeuze maken, en 
na een aantal bezoeken aan de TU 
Eindhoven, waarin ik de opleidingen 
wiskunde en natuurkunde bezocht, 
sprak de opleiding Technische Wis-
kunde me aan. Wiskunde was altijd 

één van mijn favoriete vakken, en 
het ging me goed af. Eindhoven was 
het dichtste bij en de school leek me 
wel wat, dus een andere universiteit 
heb ik nooit overwogen.

Ik heb jarenlang gevoetbald bij 
R.K.S.V. Avesteyn, de voetbalclub 
uit Dinther, altijd op laag niveau. Ik 
heb veel wedstrijden gespeeld waar-
in er van alles gebeurde dat niet vol-
gens de regels is (voornamelijk tegen 
Blauw-Geel uit Veghel, waar we uit 
met 16-0 verloren en thuis wonnen). 
Achteraf kunnen we ermee lachen. 
Nu voetbal ik niet meer, maar ik ben 
nog wel bij de club actief als leden-
administrateur. Verder heb ik een 
bijbaantje in een distributiecentrum 
van de Jumbo, waar ik één van de 
belangrijkste krachten ben. Door op
gunstige tijden te werken krijg ik 11 
euro per uur, terwijl het werkelijke 
uurloon 5,73 euro is. In mijn overige 
vrije tijd ben ik bezig met allerlei nut-
teloze dingen, zoals remixen of het 
schrijven van een onzinnige theorie 
genaamd Bambombim, deze naam 
heb ik in 1998 hiervoor verzonnen.

Nu ben ik eerstejaars student Tech-
nische Wiskunde en daarnaast ben 

ik regelmatig in 
de GEWIS-ruim-
te te vinden om 
daar een potje ta-
felvoetbal of een 
kaartspel te spe-
len. Verder vind ik 
de borrels en di-
verse activiteiten 
van GEWIS erg 
leuk en hopelijk 
zal ik hier de ko-
mende jaren nog 
veel plezier gaan 
beleven.
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De ACtiviteiten Commissie 
heeft de afgelopen tijd weer 

vele activiteiten georganiseerd. 
Hieronder is te lezen welke 
ACtiviteiten dat waren en wat je 
gemist hebt mocht je er niet bij 
geweest zijn. Maar ook laten zij 
je weten welke ACtiviteiten niet 
meer georganiseerd zijn.

AC Onderwaterfeest
Voor velen een memorabele avond, 
voor anderen zeker een geweldige 
avond die ze gemist hebben! Daarom 
hier het verslag van het AC Onder-
waterfeest. Ook al was het 1 april, 
velen dachten toch niet dat het een 
grapje was en werden al vroeg in de 
avond naar de Stunt toegetrokken 
door twee gratis fusten bier. Dat 
zorgde natuurlijk al direct voor een 
topdrukte, en vele aanwezigen had-
den zich in het thema uitgedost. Er 
was een onderzeeër aanwezig, en ook 
een aantal mensen dat krampachtig 
probeerden het hoofd boven water te 
houden door middel van armzwem-
bandjes. Indien ze hier niet toe in 
staat waren kon er altijd nog naar 
menig snorkel gegrepen worden. 
Buiten de geweldige verkleedpartij-
en, gaf natuurlijk ook de aanwezig-
heid van menig vdWaals persoon een 
extra dimensie aan het feest (mocht 
je die mening niet delen, dan was 
het er in ieder geval drukker door). 
Al met al heeft iedereen zich zeer 
goed vermaakt en konden velen zelfs 
de dag erna nog nagenieten van dit 
mooie feestje!

AC Karten
Op een warme woensdagmiddag in 
mei nam de AC GEWIS mee naar de 
kartbaan bij Hezemans Indoor Kar-
ting. In twee heats van ongeveer 12 
personen werd gestreden voor de ere-
plaatsen. Een aantal mensen kwam 
er redelijk snel AChter dat je niet té 
enthousiast door de bochten moest 
gaan. Omdat de karts toen opge-

warmd waren, lagen de rondetijden 
lager in de tweede heat. Na een klei-
ne correctie kwam er echter toch een 
winnaar uit. Uiteindelijk ging Daan 
Gerrits er met de hoofdprijs vandoor, 
op de voet gevolgd door Kevin van 
der Pol en Bouke Cloostermans. De 
AC hoopt dat iedereen het weer een 
leuke ACtiviteit vond en hopelijk zijn 
jullie er de volgende keer ook bij!

AC Schotse Dommelspelen
Op 27 mei organiseerde de ACtiefste 
Commissie der s.v. GEWIS de Schot-
se Dommelspelen. Deze ACtiviteit is 
afgeleid van de Schotse Hoogland-
spelen, maar bij gebrek aan hoog-
land omgedoopt tot Dommelspelen. 
De spelen vormden in dit geval een 
zeskamp, met als onderdelen paal-
werpen, hooibaalwerpen, touwtrek-
ken, estafetteloop, fietsbandwerpen 
en worstelen. 

Gezien het Schotse weer die dag 
(het heeft tijdens de gehele ACtivi-
teit geregend) is het worstelen niet 
doorgegaan. Paalwerpen bleek het 
meest uitdagende onderdeel te zijn. 
De combinatie van kracht en balans 
maakte het moeilijk, de geworpen af-
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standen liepen dan ook uiteen van 
1 tot ongeveer 8 meter. Tevens is er 
door de belabberde gooitechniek van 
een zeker bestuurslid helaas een 
paal gesneuveld, al leverde dat na-
tuurlijk een leuk geschenk voor het 
nieuwe bestuur van Intermate op.

Door de natheid van het grasveld 
werd het touwtrekken ook een inte-
ressant schouwspel. Het ging hierbij 
niet zo zeer om kracht, maar meer 
om de grip op de ondergrond. Be-
paalde teams waren hierbij duidelijk 
in het voordeel. Buikschuivers zijn 
daarom ook niet uitgebleven. 

Na afloop van het spektakel werd 
er uiteraard gebarbecued. Wonder-
baarlijk genoeg waren de weersgo-
den ons goed gezind en klaarde het 
spontaan op toen de barbecue aan-
gemaakt werd. Dat, of ze vonden de 
barbecue niet Schots genoeg, wie 
zal het zeggen. Aan het eind van de 
barbecue werd het tijd om de win-
naar bekend te maken. Er was een 
spannende nek-aan-nekrace tus-
sen B.O.O.M. en Team X geweest. 
Beiden hadden evenveel punten ge-
scoord, maar aangezien Team X bij 

de estafetteloop met het zwaarste 
gewicht had gerend werden zij als 
winnaar bestempeld. Al met al was 
deze ACtiviteit zeer geslaagd.

AC Ouderdag
Tot slot heeft de AC zich dit jaar nog 
bezig gehouden met het organiseren 
van de ouderdag, zodat de ouders 
van de eerste- en tweedejaars dit jaar 
een kijkje konden nemen op de TU/
e. Met een nogal grote opkomst (zo’n 
70 man) werd de hele dag de ver-
schillende onderdelen langsgelopen. 
’s Ochtends was er een wiskunde- 
en een informaticacollege, waarna 
menigeen toch wel behoefte had aan 
een pauze, dus de heerlijke lunch 
kwam mooi op tijd! En vervolgens 
konden de ouders al bijna beginnen 
aan het grafenpracticum. Vooral de 
moeders (toch raar!) hadden vaak al 
snel zoiets van ‘het zal wel’ en ‘hoe 
kan dit nou’, maar de rest heeft toch 
doorgezet en zelfs nog wat geleerd 
van deze dag! Hierna vertrok ieder-
een naar GEWIS om nog een lekker 
drankje te drinken, waarna de dag 
helaas alweer afgelopen was!
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Dit was het weer voor dit jaar en ho-
pelijk komen jullie volgend jaar weer 
allemaal massaal naar onze ACtivi-
teiten!

ACtiviteiten die het nét niet 
gehaald hebben
Zoals iedereen weet organiseert de 
AC vele ACtiviteiten. Wat veel men-
sen waarschijnlijk niet weten is dat 
er vaak zoveel ideeën zijn dat er een 
keuze gemaakt moet worden. Daar-
om geven we hier een kijkje in de 
keuken van de AC: een kleine greep 
uit de ACtiviteiten die het nét niet 
gehaald hebben:

Oud-Hollandsch Propjesgooien
Wie kent het niet! Een spel dat me-
nigeen is gaan spelen tijdens zijn 
schoolcarrière. Maar ook varian-
ten met blikjes frisdank worden 
nog steeds volop gespeeld, zelfs bij 
GEWIS. Toen echter bedacht werd 
dat de AC alles naderhand op zou 
moeten ruimen, bleek het idee toch 
minder geslaagd.

AC Midwinter-graslamtournooi
Dit is zelfs (eventjes) uitgeprobeerd. 
Het bleek dat het graslammen toch 
eigenlijk meer een zomer-ACtiviteit 
is. Het kostte daarnaast wat te veel 
moeite om vloerverwarming in een 
grasveld aan te leggen... en de pen-
ningmeester kon om een wazige re-
den dit laatste idee ook niet zo waar-
deren.

Speeddaten
En dan specifiek: speeddaten met al-
leen GEWIS’ers. Maar iedereen weet 
hoe de man/vrouw-verhouding bij 
GEWIS is, dus ook dit idee was geen 
lang leven beschoren. Er zijn trou-
wens nog meer ACtiviteiten die het 
om deze reden niet gehaald hebben, 
zoals bijvoorbeeld het Bodypain-
ten, een Wet-T-shirt-contest en een 

Paaldanscursus. Er wordt nog wel 
overwogen om deze ACtiviteiten in 
samenwerking met de PABO alsnog 
te gaan organiseren.

Bobwerpen
Dit is de AC-variant op het welbe-
kende dwergwerpen. Het probleem 
is echter dat we waarschijnlijk Bob 
niet kunnen strikken om er bij te 
zijn. De mogelijkheid om Bob onder 
valse voorwendselen naar een loca-
tie te lokken wordt nog altijd onder-
zocht.

EK Fietsflyeren
Het Eindhovens Kampioenschap 
Fietsflyeren. Hierbij is het de bedoe-
ling om binnen een bepaalde tijd 
zoveel mogelijk fietsen te voorzien 
van een flyer. Het was de bedoe-
ling om de verschillende verenigin-
gen in Eindhoven uit te nodigen en 
zo een echte competitie te creëren. 
Maar helaas zijn er in de tussentijd 
nieuwe regels gemaakt omtrent het 
flyeren dus kon deze ACtiviteit niet 
doorgaan.

AC Inbreken
Een ACtiviteit waarbij men moet pro-
beren in een gebouw in te breken. 
Helaas biedt het budget van de AC 
niet de gelegenheid om de borg voor 
alle deelnemers te betalen, dus zou er 
tegelijk ook AC Uitbreken georgani-
seerd moeten worden. De voornaam-
ste reden om dit idee te schrappen is 
dat er dan twee ACtiviteiten tegelijk 
gemanaged moeten worden, zodat er 
niet voldoende gefocust kan worden 
op elke onderlinge ACtiviteit.

C
h
ri
st

ia
an

 B
o
o
ts

m
a

S
ve

n
 B

eg
o





1�

M
ar

ti
jn

 A
n
th

o
n
is

se
n

in
te

rv
ie

w

Martijn Anthonissen is mastercoör-
dinator voor de wiskundestudenten. 
Een goede reden dus om hem te in-
terviewn en meer over hem te weten 
te komen.

Leeftijd? 36.

Getrouwd?
Nee, ik woon wel samen met mijn 
vriendin in Utrecht.

Verslaafd aan?
Koffie, dat drink ik echt veel. Toch 
wel zo’n acht koppen op een dag.

Bellen of SMS’en?
Bellen.

Ochtend- of avondmens?
Avond!

Beste boek?
Ik lees erg veel, “Het bureau” van 
J.J. Voskuil bestaat uit zeven dikke 
delen en is ook in hoorspel op
de radio uitgebracht. Ik denk dat ik 
dat boek wel het beste boek vind, 
vooral omdat het over werken bij
een academische instelling gaat en 
dus erg herkenbaar is. Het hoorspel 
heb ik inmiddels ook geluisterd,
gedownload (op de radio duurde het 
drie jaar, iedere dag een kwartiertje) 
en veilig opgeslagen.

Beste film?
Le Fabuleux Destin d’Amélie Pou-
lain. Haar film “He loves me, he loves 
me not” is ook erg leuk.

Favoriete muziek?
Ik luister voornamelijk naar pod-
casts, maar het album van Nellie 
McKay “Get away from me” vind ik 
erg goed.

Lievelingseten?
Oei, dan moet ik gaan kiezen tussen 
Italiaans (risotto) en Japans (tem-
pura, gefrituurd eten zoals bijv. gar-
nalen).

Interview met...
Hobby’s?
Fotograferen, ik zit in Utrecht bij een 
fotoclubje. Dat zijn eigenlijk gewoon 
een stel enthousiastelingen die het 
leuk vinden om foto’s te maken en 
bewerken en dergelijke. We komen 
eens in de zoveel tijd samen en dan 
bekijken we elkaars werk of gaan we 
samen foto’s maken. Ik zwem ook, 
fiets graag en wandel ook nog wel 
eens wat. Verder lees ik erg veel. Ik 
moet iedere dag met de trein van en 
naar Utrecht, dus lezen komt er ook 
nog wel van.

Lezen of TV kijken?
Allebei. TV kijken gebeurt eerder, 
maar ik doe het allebei regelmatig.

Een week zonder internet?
Oh, dat wordt moeilijk...

Ben je gelovig?
Nee. Ik ben momenteel wel de Koran 
aan het lezen. Dat was samen met 
het boek “De boodschapper” van Ka-
der Abdolah een cadeautje van mijn 
ouders. Het is een eigen vertaling 
door Abdolah van de Koran. Ik had 
al eerder een goed boek (Het huis 
van de moskee) van hem gelezen. 
Maar ik ben niet gelovig nee.

Favoriete website?
Ik bekijk veel nieuwssites, als ik 
moet kiezen dan kies ik denk ik 
http://www.iphoneclub.nl/.

Wie vind je sexy?
Audrey Tautou.

Windows, Linux of Mac?
Mac.

Jezelf over 20 jaar?
Ik heb het momenteel erg naar mijn 
zin, dus ik hoop hier over 20 jaar 
nog wel te zitten. De combinatie van 
onderwijs en onderzoek en nog wat 
extra taken ernaast bevalt me wel. 
De organisatorische dingen zoals 
mastercoördinator zijn vind ik ook 
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erg leuk. Ik zou dit graag in de ko-
mende jaren uitbreiden.

Waar wil je nog heen?
Japan! En dan Tokio en Kyoto. Ik 
heb daar 10 jaar geleden een jaar 
gewoond omdat ik het “Japan
Prijswinnaars Programma” van de 
overheid had gewonnen. Ik moest 
toen eerst vier maanden in Leiden
de Japanse taal en gewoonten le-
ren. Daarna gingen we nog voor acht 
maanden in Japan (Tokio) werken
en wonen. Echt een geweldige erva-
ring.

Wat ga je in de zomer doen?
Ik heb een paar maanden geleden 
met mijn vriendin een huis gekocht 
in Utrecht, omdat het reizen van 
Eindhoven naar Den Haag (waar 
we eerst allebei woonden) niet be-
viel. We hebben eerst een tijdje ge-
huurd in Utrecht om te kijken of de 
stad zou bevallen, en nu hebben we 
in april de sleutels voor ons nieuwe 
huis gekregen. We hebben toen erg 
veel geklust en half mei zijn we erin 
gegaan. Nou kost het klussen en ver-
huizen nogal wat, en in een nieuw 
huis moet altijd wel wat gebeuren, 
dus we hebben helaas niet echt iets 
gepland. Ik neem wat losse dagen 
vrij in de zomer en ga dan vooral 
klussen waarschijnlijk.

Wat vind je romantisch?
Mijn vriendin en ik houden allebei 
erg van Italië, daar hebben we elkaar 
ook ontmoet. Dus als we daar op een 
mooie zomeravond in Siena of Peru-
gia buiten zouden eten en lopen, zou 
dat denk ik wel erg romantisch zijn.

Favoriete vakken?
Oh jeetje, ik vond heel veel leuk! Wis-
kunde, Scheikunde en Latijn vond ik 
denk ik wel het leukste.

Gestudeerd?
Hier op de Technische Universiteit 
Eindhoven, Technische Wiskunde 
en ik heb ook mijn propedeuse van 
Technische Informatica behaald. Het 
was toen net mogelijk om dat samen 

met je propedeuse van wiskunde te 
doen.

En naast het studeren?
Ik was lid van GEWIS en heb daar-
voor een studiereis naar Rusland ge-
organiseerd. In 1994 volgens mij.

Hoe denken studenten over je?
Ik denk dat ze wel tevreden zijn over 
mijn manier van lesgeven, uitleggen. 
Ze weten ook dat ik alles goed voor-
bereid en liever niets afraffel. Ik doe 
ook mijn best om het zo duidelijk 
mogelijk voor hen te maken.

En collega’s?
Ik wil een prettige collega zijn om 
mee samen te werken. Vragen staat 
bij mij vrij en ik zal ook voor ieder-
een klaar staan als ik daar de tijd 
voor heb.

Hoe ziet het ideale college eruit?
Studenten moeten begrijpen wat ik 
uitleg en wat ze er mee kunnen. Ze 
moeten het kunnen volgen, en het 
moet aanspreken. Ze moeten wel 
werken, want ik schrijf altijd met 
krijt op het bord en werk niet met 
sheets. Dat is deels ook om mezelf 
af te remmen, want anders gaat het 
allemaal erg snel.

Hoe komt het dat je mastercoördi-
nator bent geworden?
Het spreekt voor zich dat ik daarvoor 
ben gevraagd. Mijn baas Bob Matt-
heij is erg enthousiast bezig geweest
met het binnenhalen van buiten-
landse masterstudenten. Ik was 
toentertijd de mentor van deze men-
sen en hielp ze met bepaalde zaken. 
Ik ving ze eigenlijk op hier in Neder-
land. Dus ik was al langere tijd actief 
met internationale masterstuden-
ten, waardoor ze me denk ik hebben 
gevraagd. Ik vind het in ieder geval 
echt erg leuk, want ik word dus ook 
betrokken bij alle wijzigingen die 
worden gemaakt. Het bindend stu-
dieadvies bijvoorbeeld. Of het zes 
naar vier blokken semestersysteem. 
Allemaal erg interessant!
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Inge (vriendin van Roel): “Ivo, heb jij dan ook zo’n make-over gehad bij 
Beauty and the Nerd?”
Ivo: “Nee.”
Inge: “Ow....jammer.”

Mattijn: “Hoe kom je thuis?”
Mark: “Mijn schoonbroer komt me halen.”
Mattijn: “Oh, is dat de broer van je zus?”
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Wissel-AV
Op dinsdag 13 mei was het dan zo-
ver: de 103e Algemene Vergadering, 
oftewel de Wissel-AV. Op deze spe-
ciale AV wordt onder andere een 
nieuw bestuur verkozen. De AV werd 
gehouden in CafÃ© De Oude St. Jo-
ris, omdat de opkomst van deze AV 
meestal hoger ligt dan bij de overige 
AV’s. Ook nu was dat het geval, er 
waren namelijk ongeveer 50 perso-
nen aanwezig. [De echte reden dat 
de Wissel-AV niet op de TU wordt ge-
houden is natuurlijk dat het Hoofd-
gebouw om 23:00 sluit - red]

Ieder kandidaat bestuurslid stelde 
zich eerst voor. Daarna konden er 
vragen gesteld worden. Florian van 
der Wielen, die zich kandidaat stelde 
als voorzitter, was als eerste aan de 
beurt. Na een korte inleiding door 
Florian werden er een aantal vragen 
aan hem gesteld, zowel serieus als 
minder serieus. Aan het eind van het 
vragenrondje was er een bierdrink-
wedstrijd tussen Marlous en Florian. 
Omdat er bij de eerste keer een mis-
verstand was over het startsignaal, 
werd de wedstrijd overgedaan, waar-
na Florian won.

Na Florian was ik aan de beurt, als 
kandidaat secretaris. Nadat ik me 
kort voorstelde werden er wederom 
vragen gesteld. Er werd gevraagd 
of ik een GEWIS logo kon tekenen, 
wat aardig lukte volgens de zaal. 
Ook moest ik, samen met Mark, een 
zin opschrijven die gedicteerd werd. 
Mark had hierin één fout, en ik had 
twee fouten gemaakt.

Als derde mocht Pieter Bootsma, 
kandidaat penningmeester, wat ver-
tellen over zichzelf. Pieter’s familie 
bleek heel erg interessant te zijn, 
aangezien een groot deel van de vra-
gen hierover ging. Ook werd de vraag 
gesteld of Pieter kon aangeven hoe-
veel geld er in zijn portemonnee zat, 
wat Pieter aardig lukte. Hij zat er na-
melijk maar 48 cent naast.

Kevin van der Pol, kandidaat vice-
voorzitter, was hierna aan de beurt. 
De vragen aan Kevin waren vooral 
van humoristische aard. Zo vroeg 
Sam zich af of Kevin het verschil 
wist tussen een spijker, een schroef 
en een popnagel. Kevin wist niet wat 
een popnagel was, de verschillen 
tussen de andere twee wist hij wel.

Sander Leemans, kandidaat PR-
functionaris, en Bauke Conijn, kan-
didaat onderwijs commissaris, kwa-
men als laatste twee. Omdat deze 
personen minder bekend waren bin-
nen GEWIS, werden aan hen meer 
serieuze vragen gesteld over hoe ze 
van plan zijn hun functie komend 
jaar uit te oefenen.

Na het voorstellen en de vragen was 
het tijd voor stemmen. Iedereen die 
aanwezig was mocht per persoon 
aangeven of hij voor of tegen stemde, 
of zich onthield van het stemmen. 
Nadat de stemmen waren geteld 
bleek dat iedereen met een ruime 
marge werd ingestemd. Al met al was 
de Wissel-AV een zeer leuke avond, 
en een goed begin voor het nieuwe 
bestuur.
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De BAC en de bar in feitjes en weetjes

Halverwege vloer 10 ligt 
GEWIS. Achterin de ruimte 

staat een grote gezellige bar. 
Daarvoor is volop dansgelegen-
heid, maar daarvan wordt nooit 
gebruikt gemaakt. Veel studen-
ten zijn vaak bij GEWIS te vin-
den. Daar kunnen ze gezellig een 
biertje drinken, of wat meer bier-
tjes. Eerst kwam er Brand uit de 
koelkast, later Grolsch uit de 
tap. Dat laatste gebeurt nu nog 
steeds. Dit tot vreugde van me-
nig student.

Iedereen kent de grote bar rechts 
achterin de GEWIS ruimte. Daar kun 
je blikjes fris of flesjes bier pakken 
en afstrepen. Vaak zijn er op don-
derdag borrels bij GEWIS. Tijdens 
deze sfeervolle activiteiten staan er 
mensen achter de bar om iedereen 
van bier te voorzien. Omdat een 
leuke bar ook leuk personeel heeft, 
komt iedereen altijd graag naar de 
borrel. De meeste stamgasten ken-
nen de mensen achter de bar en 
houden daar graag een of meerdere 
praatjes mee. Iedereen achter de 
bar kent elkaar ook, maar dit heeft 
tot op het moment van schrijven 
nog niet geleid tot een huwelijk. Er 
worden wekelijks vrijgezellenfeestjes 
gevierd bij GEWIS, omdat er nu een-
maal veel vrijgezelle mensen op de 
borrel zijn die ook feesten. De am-
biance daarvoor is tijdens een borrel 
nu eenmaal perfect. Wel moet je de 
bar maar eens overdag bekijken. Het 
meubilar, bestaande uit bordeaux-
rode barkrukken, gezellige lampjes 
en Denis, maakt het extra sfeervol. 
In het daglicht ziet dat er toch an-
ders uit...

Na een borrel ruimt de BAr Commis-
sie de ruimte en de bar weer op en 
wordt dit alles schoon achtergelaten. 
Zo zijn we er tijdens het dweilen ach-
ter gekomen dat de vloer achter de 
bar ongeveer 10 cm hoger ligt dan 
de vloer van de rest van de GEWIS-
ruimte. Ook wordt de balans op-
gemaakt van alles wat er die week 
verkocht is. Zo staat er momenteel 
bijna 1500 euro open aan schuld. 
Gedurende de hele week wordt de 
BAC platgemaild door mensen die 
melden dat ze hun schuld hebben 
overgemaakt. 

Elke maandag komt er een levering 
met bier en fris. In het vorige col-
legejaar hebben we 146 fusten bier 
getapt. In die periode is er in totaal 
9357 liter pilsener bier gedronken, 
wat neerkomt op meer dan 200 liter 
per week. 

De BAC zal doorgaan zoals deze nu 
bekend staat. Tijdens de borrel re-
gelen wij alles voor je: bier, muziek, 
lichten en sfeer. Neem de proef op de 
som!

Knuffels,
De BAr Commissie
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Het jaar loopt al weer ten einde, 
de laatste tentamenweken komen 
eraan en daarna een lekkere vakan-
tie. Hoog tijd dat EJC08 de balans 
opmaakt van het afgelopen jaar.

We begonnen als naïeve eerstejaars, 
die ondertussen uitgegroeid zijn tot 
ware partyplanners. We hoorden al 
dat we de actiefste EersteJaarsCom-
missie van GEWIS in jaren zijn ge-
weest. We zijn geëerd dat we deze 
naam mogen dragen. En het is mis-
schien ook wel terecht. We hebben 
ook veel activiteiten georganiseerd. 
Om maar te noemen: Casino Royale 
en Pannenkoekenavond.

Het begin van het jaar was nog even 
wennen aan elkaar. We kenden el-
kaar nog niet en allen hadden we 
ons opgegeven om een feest en een 
activiteit te organiseren. Met behulp 
van onze geweldige begeleiders Ton 
Godtschalk en Robbie Ritzen gingen 
we de uitdaging aan. Na drie verga-
deringen lieten de begeleiders ons 
onze gang gaan en zijn we begonnen 
met het verzinnen van een activiteit.

Een idee kwam naar ons toe en daar 
kwam Casino Royale uit: het Hol ge-
transformeerd tot een casinoruimte 
met roulette, poker, blackjack en na-
tuurlijk ‘The Wheel of Fortune’! On-
danks de grauwe decembermaand, 
waren de mensen blij en enthousi-

ast! Het gaf ons veel voldoening dat 
mensen het leuk vonden en ons be-
dankten voor een leuke avond. We 
stonden al 1-0 voor, maar we wisten 
dat we nog meer konden...

Eén activiteit was voor ons niet ge-
noeg. We hadden toch nog budget en 
om nou elke week te vergaderen om 
3 minuten later de vergadering weer 
te sluiten was ook niets aan. We be-
sloten om wat meer te doen dan al-
leen een activiteit.

Snel daarna kwam al de MiniPlay-
BackShow, misschien voor de deel-
nemers een waar plezier, voor an-
deren wat minder. Al snel kwamen 
de artiesten om de hoek kijken: een 
levensechte Roy Orbison en de lead-
zanger van Good Charlotte. In ieder 
geval werd het kaf van het koren ge-
scheiden, wie wel kon zingen en wie 
een poging deed om goed te zingen... 
De jury maakte gehakt van sommi-
ge optredens à la Henk-Jan Smits; 
uitspraken als ‘Waar is de nooduit-
gang?’ en ‘Mijn verbazing was ver-
steld!’ werden niet geschuwd.

We gaan verder het jaar in en we 
komen uit op een mooie lenteavond 
in de maand april in het bruisende 
deel van het Eindhovense centrum: 
Stratumseind. De EersteJaarsCom-
missie van 2007/2008 had de eer 
om een feest te organiseren en dat 
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deden we dan 
ook. Onder 
het genot van 
bier, werd Café 
Thomas afge-
broken door 
lu idrucht ige 
groepen die 
volop genoten 
van de muziek 
en van het bier 
dat in het ver-
schiet lag! De 
onverwachte 
grote opkomst 
van gratis bier 
(en ook men-
sen, natuurlijk) zorgde voor een ge-
zellige sfeer en voor verschrikkelijke 
hoofdpijn de ochtend erop.

De Intro staat ons als eerstejaars 
nog in ons geheugen gegrift, en dan 
heb ik het vooral over de vrijdagmid-
dag: de cantus. We vernamen dat 
het wel weer eens hoog tijd werd om 
een all-out zuip- en zangfestijn te or-
ganiseren. Door lieden van I.V.V toe 
te voegen aan het team, hebben we 
samen op een woensdag een ‘echte’ 
cantus georganiseerd in de stam-
kroeg van GEWIS: de Oude St. Jo-
ris. Vele biertjes werden gedronken, 
liederen werden niet geschuwd om 
mensen, al dan niet luidruchtig, aan 
het zingen te brengen. Het ging nog 
door tot ver in de avond, of beter ge-
zegd, de vroege uurtjes.

Twee dagen later stond ons weer een 
uitdaging te wachten, die tot een 
abrupt einde kwam. ZigZag staat in 
ieder kinderhoofdje van onze genera-
tie gegrift, en waarschijnlijk ook in 
die van andere generaties. Daarmee 
wilden we diezelfde ervaring ook aan 
degenen geven die niet aan ZigZag 
hebben deelgenomen of nooit heb-
ben gezien. Maar donkere wolken 
kwamen onze kant op... letterlijk. De 
dag van te voren leek het verschrik-
kelijk weer te worden en dan zou de 
activiteit in de soep lopen. We beslo-
ten om de boel af te blazen, dit tot 
verdriet van de ingeschreven deelne-
mers.

Echter werd 
er voor de ver-
drietige men-
sen van de hak 
op de tak snel 
een activiteit 
bedacht die 
binnen gehou-
den kon wor-
den: het EJC 
Pannenkoeken 
Bakken. Zo-
als sommigen 
wel weten van 
het B.O.O.M.-
weekendje kan 
Bas goed pan-

nenkoeken bakken en hebben we op 
de vrijdagmiddag, in samenwerking 
met GEZWAM, pannenkoeken uitge-
deeld aan degenen die honger had-
den of gewoon geen zin hadden om 
thuis te koken.

Ook voor INTRO08 zijn wij gevraagd 
om nuldejaars enthousiast te maken 
voor GEWIS en om opvolgers voor 
ons te zoeken. De voorbereidingen 
daarvan zijn, tijdens dit schrijven, al 
vol aan de gang en we hopen om vol-
gend jaar veel van onze nuldejaars te 
mogen verwelkomen bij GEWIS. We 
hopen dat de intropapa’s en -ma-
ma’s in ieder geval geen hoogtevrees 
hebben; laat jullie verrassen!

En deze activiteit is dan ook de laatste 
activiteit die jullie van ons kunnen 
verwachten. We wachten daarna stil 
tot het bestuur ons ontbindt en de 
EersteJaarsCommissie 2007/2008 
der s.v. GEWIS ophoudt te bestaan. 
Maar laat een ding duidelijk zijn: wij 
hopen dat wij een stempel op dit jaar 
hebben gedrukt en dat de levendige 
herinneringen van onze activiteiten 
blijven heugen!

Martie (Joran) Verhoeven
Secretaris EJC08
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Hoi. Mijn naam is Tjeerd Maas. De 
afgelopen maanden ben ik bezig ge-
weest met afstuderen bij een bedrijf. 
Onder begeleiding van Dr. Ad Aerts 
heb ik me bezig gehouden met de 
automatisering van data integratie 
processen. Ik zal jullie kort proberen 
te vertellen wat dat inhield.

In veel bedrijven wordt er gebruik 
gemaakt van tal van softwarepaket-
ten. Ieder softwarepakket gebruikt 
een eigen informatie database. Hier-
door ontstaat een chaos aan infor-
matieverzamelingen op verschillende 
plaatsen, terwijl men eigenlijk een 
centrale plaats zou willen hebben 
voor alle informatie. Data warehou-
sing is in zulke gevallen een slimme 
keuze.

Data warehousing is een manier om 
data bronnen te integreren en volgt 
daarbij het ETL principe. 

Extract; extraheer data van ex-
terne bronnen
Transform; transformeer de 
data, zodat het in het datamo-
del past
Load; laadt de data in het doel 
data warehouse

URBIDATA
URBIDATA is een bedrijf dat ge-
specialiseerd is in data integratie. 
In het bijzonder met betrekking tot 
adres- en geografische gegevens van 
overheidsinstellingen. Zij hebben 
hiervoor een toolset ontworpen; een 
totaaloplossing die de gebruiker in 
staat stelt data bronnen te integre-
ren, metadata te verzamelen en deze 
bronnen op een gestructureerde 
en gecontroleerde wijze te beheren. 
Deze toolset heet UDS (Universal 
Data Services).

Wanneer een klant een installatie 
van UDS bestelt, begint het pro-
ces waarin een URBIDATA consul-
tant informatie inwint over de te 
integreren bronnen en hierbij een 

•

•

•

mapping bedenkt van de data bron-
nen naar het doel data warehouse. 
Hierbij worden door het ministerie 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer (VROM) 
vastgestelde standaarden, zoals 
NEN3610 en ENC-S57, als doel da-
tamodel gebruikt. Het is belangrijk 
om deze standaarden te gebruiken, 
want op deze manier wordt ook in-
formatieuitwisseling tússen over-
heidsinstellingen vereenvoudigd.

Automated Schema Mapping
Het opzetten van mappings voor 
data integratie is een intensief be-
drijfsproces en kan maanden in 
beslag nemen. Voor ieder object en 
attribuut van een datamodel moeten 
nauwkeurig opgestelde transforma-
tieregels worden gecreëerd. Als voor-
beeld nemen we een postcode. Een 
bron datamodel kan twee attributen 
postcode cijfers en postcode letters 
bevatten en het doel datamodel één 
attribuut postcode. De bronattribu-
ten moeten dan tijdens het Trans-
form proces worden geconcateneerd. 
Een andere mogelijkheid is dat een 
bron datamodel één attribuut post-
code bevat en het doel datamodel 
ook. De bronwaarden bestaan uit 4 
cijfers, een spatie en 2 letters, maar 
het doel datamodel laat een maxi-
mum van 6 tekens toe. Nu moet er-
voor gezorgd worden dat de spatie 
eruit gefilterd wordt.

Een model dat de regels bevat die 
het integratieproces beschrijven, 
noemen we een weaving model. 
Het zou een groot voordeel zijn als 
we een weaving model automatisch 
zouden kunnen genereren.

We gebruiken hierbij 2 methodes. 
De eerste methode is Schema Mat-
ching, deze vergelijkt een bron da-
tamodel met het doel datamodel op 
structuurniveau om te kijken bij 
welk  doelattribuut ieder bronat-
tribuut hoort. De tweede is History 
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Matching, deze haalt informatie uit 
een semantische historie van hoe 
bepaalde bronattributen getransfor-
meerd en gecombineerd werden in 
het verleden en gebruikt deze infor-
matie om een nieuw model samen te 
stellen.

Schema Matching
Wanneer we een bron en doel data-
model vergelijken, verbinden we in 
eerste instantie alle objecten en at-
tributen met elkaar. Alle bronobjec-
ten en bronattributen zijn immers 
kandidaat voor alle doelobjecten en 
doelattributen.
Aan deze verbindingen kunnen we 
scores toekennen. Deze scores ko-
men voort uit verschillende verge-
lijkingsalgoritmen; algoritmen voor 
string matching op basis van bij-
voorbeeld verschillen in transfor-
maties of klankkleur in uitspraak, 
type matching en onderlinge relatie 
matching.

History Matching
Om te bepalen hoe bepaalde attri-
buutvelden getransformeerd moeten 
worden om in het doel datamodel te 
passen, kunnen we een ingewikkeld 
systeem bedenken welke dit zou af-
leiden. Echter een conversie van bij-
voorbeeld m2 naar hectare zou dan 
niet te bepalen zijn. Er zijn dan twee 

mogelijke oplossingen. Deze details 
vastleggen in metadata gespecifi-
ceerd door een ontwerper of kennis 
halen uit eerdere projecten. Voor 
het UDS project werd er gekozen 
voor de laatste. Al heel wat projec-
ten zijn handmatig uitgevoerd. Om-
dat er vaak gebruik gemaakt wordt 
van standaard data modellen, kan 
deze informatie gebruikt worden om 
“nieuwe” modellen te maken. We 
houden hiervoor een historie bij met 
semantische wegingen. Hoe vaker 
bepaalde transformaties gebruikt 
worden, hoe waarschijnlijker het is 
dat deze in de toekomst ook gebruikt 
worden.

Na de automatische generatie van 
een dergelijk weaving model is het 
wel nog nodig om de gebruiker het 
voorgestelde model te laten evalue-
ren. Deze feedback kan vervolgens 
weer gebruikt worden in de histori-
sche kennis van de History Matching 
methode.

Afstuderen
Afstuderen bij een bedrijf is een hele 
ervaring. Ik wilde graag bij een be-
drijf afstuderen om ervoor te zorgen 
dat ik niet om de haverklap naar 
GEWIS zou lopen om even te bab-
belen. Concentratie is een essentieel 
onderdeel van je afstuderen. Ik heb 
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hierbij gemerkt dat ik een bepaalde 
mate van afleiding nodig heb om me 
überhaupt te kunnen concentreren. 
Al is het maar een mp3 in je oren.

Het is ontzettend interessant om zo 
diep in een onderwerp te duiken. 
Hierbij moet je oppassen dat je niet 
te veel wil doen en je leert beseffen 
dat je niet alle problemen die je te-
genkomt tijdens je onderzoek kunt 
oplossen. Je moet keuzes maken. In 
mijn geval gold  vooral de beperking 
“hoe” ga ik dit aanpakken en welke 
richting ga ik kiezen. Er zijn namelijk 
zoveel kleine subprobleempjes die 
je tegenkomt bij automatische data 
integratie en die allemaal even leuk 
zijn om te onderzoeken. Dan moet je 
jezelf op je vingers tikken en denken 
“Foei, Tjeerd, nu even door...”

Erik van Wingerden (over een bord pasta): “Het ruikt best goed.”
Lourens: “Ja, maar m’n moeder ruikt ook best goed maar die is echt niet 
lekker!”

Chris: “De manier waarop ik meestal naar vrouwenbroeken kijk is als er 
een vrouw in zit.”

Mark: “Er is maar een ding dat helpt bij Jarno....en dat is bruut geweld.”

Mark: “We moeten zometeen wel even kijken hoe we met zijn drieën zes 
bestuursbeurzen gaanverdelen!”

Peter B.: “IRC, da’s toch gewoon een soort borrel maar dan moet je je 
eigen bier kopen?”

Bas (nadat Marlous op ‘m heeft gezeten): *slikt* “Zo, die is weg.”

(Op IRC in een gesprek over het wel of niet toevoegen van een appendix 
in een OGO-verslag)
<Roy> doe ik dat?
<Vincent> ga d’r voor Roy!
<Vincent> ik kies jou, Roy!
* Vincent/#ogo22 gooit pokebal
<Teun> lol
<Teun> doe je pdfinclude!!
<Vincent> nu maar hopen dat er niemand zit te loggen (A)

Wat je ook tegenkomt wanneer je een 
afstudeerproject bij een bedrijf gaat 
doen, is dat je het ideale evenwicht 
moet vinden tussen praktisch oplos-
sen en onderzoek. Aangezien het ten 
eerste natuurlijk gaat om onderzoek 
verrichten, dat is namelijk het doel 
van je afstuderen, heeft dat priori-
teit. Een bedrijf wil echter vaak ook 
iets concreets hebben waar het mee 
kan werken.

Een afstudeerproject betekende voor 
mij dus niet alleen technische pro-
blemen onderzoeken, maar ook jezelf 
verder laten gaan op een persoonlijk 
vlak. Als je dat allemaal hebt over-
wonnen, kun je alleen maar zeggen 
dat je toch iets moois hebt bereikt.

In
fi

m
a
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Oplossing ‘Zoek de verschillen!’ 40.3

De winnaar van ‘Zoek de ver-
schillen! in Supremum 40.3 

is geworden:

Tosca Hellebrekers

Zij miste verschillen 3, 10, 20, 
25/26. Zij kan haar prijs ophalen bij 
de Supremumredactie.

0. Grolsch logo -> Heineken logo
1. “BAC” -> “AC”
2. Knoop mist
3. BAC-logo, oranje ipv rood
4. Grolsch logo, rood stuk
5. Bord mist
6. Knoop mist
7. Staf -> Drietand
8. Bavaria (R) mist

9. Etiket fles mist
10. Dop fles opgeschoven
11. “nieuw” -> “ieuw”
12. Tand is grijs
13. Verkleuring oog (rechts)
14. Verkleuring oog (links)
15. Knoop erbij
16. Moedervlek erbij (boven)
17. Moedervlek erbij (onder)
18. Duim mist
19. “Havana” -> “Havava”
20. Steel b is korter
21. Riem: “J” ipv “I”
22. Riem: “S” ingevoegd
23. “:” -> “?”
24. Plukje haar mist
25. Geel puntje mist (rechts)
26. Geel puntje mist (links)
27. GEWIS logo toegevoegd
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Zoek de verschillen!

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

op moment van schrijven (nog 
steeds!) defect is, presenteert 
de Supremumredactie met trots 
voor de tweede keer haar eigen 
“Zoek de verschillen!”-puzzel.

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

Foto: Rode stratego-team op het 
B.O.O.M.weekend.

Origineel

Als je kans wil maken op een au-
thentieke GEWIS-0.3-pul of GEWIS-
mok, lever dan voor 22 september 
2008 je oplossing in bij de Supre-
mumredactie. Dit kan op twee ma-
nieren:
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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Onbekend meisje komt GEWIS-ruimte in met de vraag: “Hebben jullie 
hier misschien een strijkijzer?”

Remko (tijdens een B.O.O.M. vergadering): “Wie het hoogst in de B.O.O.M. 
valt.”

Marlous (net 3 uur lid van de Supremum-commissie): “Erik, als je nou 
wat minder tijd daaraan besteedt en meer tijd aan layouten...”

Rob Ritzen (nadat hij de uitrijpas van Yves gebruikt heeft): “Die foto lijkt 
niet echt meer he..”
Yves: “Ja, toen had ik nog een dikke kop.”

(Chris komt met een rol ducttape het bestuurshok binnen)
Chris: “Zo, die pc is weer gemaakt!”
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De zomervakantie staat weer 
voor de deur, dus het is weer 

tijd voor een puzzel waar ieder-
een zijn creativiteit flink op kan 
botvieren. Zoals bekend is er in 
de wereld een enorm tekort aan 
schaakproblemen, dus we heb-
ben er nog maar weer eentje ex-
tra bedacht!

Dit probleem speelt zich af op een 
normaal 8x8 schaakbord. We gaan 
een eindspel doen. Als koning en 
dame (of koning en toren) tegen een 
eenzame koning aantreden dan win-
nen ze zo eenvoudig dat het triviaal 
is. Een koning en twee lopers tegen 
een koning is lastiger, maar is al eer-
der opgelost en we willen natuurlijk 
geen puzzel die je zo kunt googelen. 
Daarom vragen we ons nu af hoe het 
zit met een koning die samen met 
wat paarden zijn tegenstander, een 
eenzame koning, probeert mat te 
zetten.

Er zijn verschillende mogelijkheden 
om aan deze puzzel mee te doen:

a) Witte koning tegen zwarte koning 
en twee paarden:
Laat zien op welke velden van het 
schaakbord wit altijd pat af kan 
dwingen, onafhankelijk van de 
plaatsing van de zwarte stukken en 
op welke startvelden van de witte 
koning er voor zwart een opstelling 
is waarmee hij altijd winst af kan 
dwingen.

b) Zwarte koning tegen witte koning 
en een aantal paarden:
Bepaal het minimum aantal paar-
den dat wit tot zijn beschikking moet 
hebben om winst af te dwingen. 
Eerst mag wit al zijn stukken plaat-
sen, daarna mag zwart zijn koning 
ergens neerzetten. Hierna doet wit 
zijn eerste zet (deze methode voor-
komt dat er in de eerste zet meteen 
een paard sneuvelt).

c) Doe iets creatiefs:
Als je iets interessants kunt laten 
zien dat min of meer met dit pro-
bleem te maken heeft, stuur het dan 
vooral in!

Denk eraan dat een schaakpartij ge-
lijkspel is als
(a) drie keer dezelfde positie optreedt, 
met dezelfde speler aan slag,
(b) er vijftig beurten lang geen enkel 
stuk wordt geslagen,
(c) een van de partijen geen geldige 
zet kan doen.
(Deze regels zijn enigszins vereen-
voudigd ten opzichte van de officiële 
regels, maar in het geval van deze 
puzzel zijn ze wel gelijkwaardig.)

Je oplossing kun je via half5@gewis.
nl insturen. Doe dat wel voor 22 
september 2008, want dan is de 
deadline. Bij de beoordeling letten 
we allereerst natuurlijk op correct-
heid, daarna komt vooral originali-
teit. De prijs voor de beste inzending 
is een iris-cheque. Over de uitslag 
kan trouwens niet gecorrespondeerd 
worden.
   Succes!
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Paardenpuzzel

De winnaar van de Sudoku-puzzel in Supremum 40.3 is:

Ng Wai Kit

Hij kan zijn prijs ophalen bij de Supremumredactie.

In de puzzel stond overigens een fout, de bovenste G (voor-ingevuld) had 
een E moeten zijn. Dit maakte de puzzel extra uitdagend.



Meer informatie over diverse functies en over werken bij Hewitt vind je op www.hewitt.nl

“ The strongest principle of 
growth lies in human choice.” 

Kies je eigen weg 

Hewitt Associates is een wereldwijd opererende HRM-Consulting en Outsourcing-
organisatie met ongeveer 23.000 mensen in bijna veertig landen. In Nederland 
(350 collega's) helpen wij onze klanten met actuarieel advies, pensioenuitvoering en
complete HRM-consultancy. Wij doen ons werk met passie, wat bij ons staat voor 
intellectuele uitdagingen, optimale kwaliteit en interessante klanten. Maar ook voor
plezier in je werk, groei en een eigen koers. 

WisKids en bèta’s 
op zoek naar een werkstudentschap 
Wij zijn een bedrijf waarvan je mag verwachten dat het weet wat mensen beweegt in hun werk, en
wat ze in een carrière zoeken. Daarom hier geen verhaal over targets en hoe wij telkens weer weten
die te bereiken. De weg erheen vinden wij veel belangrijker, omdat die het beste in mensen boven
brengt. Bij Hewitt is dat een pad dat je in hoge mate zelf uitstippelt. En waar elke bestemming een
nieuw begin is. 

Wil jij al werkend verder leren? Hewitt is op zoek naar wiskids en bèta's, die tijdens hun studie 
1 à 2 dagen per week praktijkervaring willen opdoen in het actuariële vakgebied. Bij ons vind je
daarom ook de ruimte voor initiatief, een informele cultuur, continue uitdagingen en mogelijkheden
om werken en studeren te combineren.  Ook zijn er mogelijkheden om na je bachelor bij Hewitt 
in dienst te komen. Bij Hewitt krijg je de mogelijkheid om door te studeren tot actuaris. Niet alleen
wordt deze studie volledig vergoed, ook krijg je jaarlijks extra studieverlof en kun je de studie in 
je eigen tempo doen!

Wij willen graag in jou investeren, zodat je een goed beeld kan krijgen van het beroep actuaris 
en de organisatie. Bij ons mag je - sterker nog- moét je jezelf zijn, want pas dan haal je het beste uit
jezelf en ben je in staat om je eigen koers te varen wanneer je bent afgestudeerd. 

Standplaats Hewitt is gevestigd in Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam. Op ieder kantoor hebben
we op dit moment plaats voor 2 werkstudenten. Informeer voor het aantal open plaatsen op de
diverse kantoren bij Laura Goeree (020 660 94 84). De sollicitatieprocedure loopt gedurende het
gehele jaar door.

Interesse? Ben jij een vierdejaars student Wiskunde, Econometrie of Actuariële Wetenschappen 
en wil je naast studeren werkervaring opdoen binnen de actuariële dienstverlening, dan willen we je
graag uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. We kunnen dan de combinatie van werken en 
studeren verder met je bespreken. Stuur je curriculum vitae en brief met daarin een korte 
omschrijving van jezelf naar Hewitt Associates B.V., Afdeling Human Resources, t.a.v. Laura Goeree,
Postbus 12079, 1100 AB Amsterdam, of mail deze naar nlpz@hewitt.com. 

George Eliot
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Je moeder!

En dan is het zomer 2004. 
Thijs heeft zijn eindexamen 

gehaald en groots gevierd. Via 
Vestide een kamer (met Interne-
taansluiting!) gevonden, dicht bij 
het centrum van Eindhoven, die 
nieuwe, onbekende studenten-
stad in Brabant.

De dag breekt aan dat wij Thijs met 
zijn laatste, grote en onhandige 
spullen (zoals kast, fiets) in de prop-
volle auto naar Eindhoven brengen. 
Althans: hij rijdt en ik zit achterin, 
met zijn fietsstuur in mijn zij. Een 
prachtige kamer in een splinter-
nieuw studentenappartementen-
complex: “de man in zijn woning”, 
zullen we daarna nog vaak tegen el-
kaar zeggen. En dan is het moment 
daar dat Thijs ons uitzwaait op de 
hoek van zijn straat: een bijzonder 
moment met een speciale blik die ik 
niet snel vergeet.

Wiskunde studeren in Eindhoven 
want de ‘Open Dag’ op de TU aldaar 
sprak hem veel meer aan dan in 
Delft. Zijn het de glanzende glazen 
gebouwen? Is het de gemoedelijke 
Brabantse sfeer? Zijn het de vele 
charmante “zachte gees” die Thijs in 

de gangen en de zalen om zich heen 
hoort? Eindhoven is in elk geval lek-
ker ver van huis, een goede geogra-
fische afstand en dus een logische 
en door hem zeer gewenste stap om 
het ouderlijke huis te verlaten en op 
zichzelf te gaan wonen. Overigens 
vanuit een positief perspectief: de 
vrijheid en de zelfstandigheid lok-
ken. Thijs wil het leven verder gaan 
verkennen en bij mensen zijn. Net 
zoals hij in zijn kinderjaren al graag 
zijn vriendjes en vriendinnetjes om 
zich heen schaarde.

Vele hutten en tenten bouwde hij in 
onze achtertuin. Winderige bouw-
sels van “speelkleden” op een ste-
vig raamwerk van een uitgeklapt 
wasrek, de droogmolen en de strijk-
plank. (Overigens is strijken van zijn 
overhemden –“een frisse blouse”- 
nog steeds een geliefde bezigheid 
van Thijs.) Zijn bouwwerken van du-
plo reikten tot aan het plafond van 
onze woonkamer en het liefst liet hij 
ze dagen zo staan. Wij manoeuvreer-
den daar met liefde en voorzichtig-
heid tussendoor. Hij bouwde aan 
ingenieuze projecten met technisch 
lego…..met geduld, veel precisie en 
dito uitleg.
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sport nu alleen nog (op tv). Het liefst 
gezellig met “de kornuiten” bij GE-
WIS of op één der studentenkamers.

De laatste jaren heeft de edele golf-
sport Thijs te pakken gekregen, 
mede omdat zijn opa hem als jochie 
regelmatig meenam naar ‘the green’ 
en dit sportieve maar enigszins de-
cadente virus op hem heeft overge-
bracht. Met zijn opa (84 jaar) golft hij 
regelmatig en hij heeft hem nu ver-
slagen, al is opa hierdoor gelukkig 
niet uit het veld geslagen. Na afloop 
van het “balletje balletje” drinken ze 
samen een biertje en eten een bit-
terballetje. Gezelligheid, grappen en 
(goede) gesprekken.

Lekker buiten lopen, relaxed en wat 
mooie ballen slaan……daarbuiten 
ook nog wat studeren en studie-
puntjes binnenslepen (“weer wat 
punten in de pocket”). Daar ging hij 
uiteindelijk toch ook voor naar Eind-
hoven? 

Logisch (na)denken en een zekere 
nuchterheid (hm, hm), een grote 
mate van optimisme en humor. Zo 
was Thijs als kind, is hij als student 
en zal hij hopelijk blijven. Een baron 
met hangsnor, een bouwer, een fijne 
vent. Maar ja….ik ben zijn (subjec-
tieve) moeder en hij is “mijn eerstge-
boren zoon”.
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Een echte bouwer is hij, denk ik, 
nog steeds. In de zin van: bou-
wen aan (menselijke) netwerken en 
vriendschappen . De gezelligheid 
en saamhorigheid van de donder-
dagavondborrel bij GEWIS, met de 
aansluitende pizza. Hij heeft het 
naar zijn zin in de BAC en slaat geen 
borrel over. “De drankjes vinden gre-
tig aftrek” (“wis en drie”). Praten en 
(soms oeverloos) oreren tot diep in 
de nacht, onder het genot van vele 
biertjes..hij is soms niet te stoppen. 
Tegenwoordig vloeien ook de wijnen 
rijkelijk en dat moet ook wel als je 
je aansluit bij In Vino Veritas ( IVV, 
door mij ook wel IVF genoemd).

Wat sporten betreft heeft Thijs het 
vooral bij ontspannende en niet te 
heftige sporten gehouden zoals zei-
len, wat hij thuis al in zijn jonge 
jaren heeft geleerd. Met broertje 
Wouter (jullie zien hem geregeld bij 
de borrel) heeft Thijs menige zeilrak 
gemaakt in hun kleine ‘Apache’-zeil-
boot op het Braassemermeer. “Halve 
wind – hele zeilen” en “loef wijkt voor 
lij”! Dat hij dan ook graag meeorga-
niseert aan het jaarlijkse GEZWEM-
zeilweekend, met en zonder zeillief-
hebbers, verbaast me dus niet. ’s 
Avonds natuurlijk een potje voetbal 
op de wal. En hoewel Thijs als kind 
een paar jaar intensief heeft gevoet-
bald, bekijkt en analyseert hij die 

(Rob en Peer zijn aan het tafelvoetballen en Frans komt 5 voor half 5 een 
biertje halen)
Frans: “Zo, das 5 minuten te vroeg!”
Rob: “Wie, wij of jij?”
Frans: “Wij.”

Joost Hausmans: “.... een 2D spel heeft geen dimensie!”

Jan Friso Groote (tijdens Mastervoorlichting): “Ik kan Nederlands praten 
neem ik aan.”
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Na maandenlange voorberei-
ding was het moment daar: 

er moest gezeild gaan worden 
met GEWIS’ers. Dat mensen er 
weer zin in hadden was te mer-
ken van alle kanten, niet alleen 
werden de nodige foute opmer-
kingen gemaakt, denk aan “Hijs 
de zeilen mannen!”, of “Los het 
anker!”, ook werd het aantal in-
schrijvingen alsmaar meer en 
meer. Zo is er op het laatste mo-
ment nog een boot bij geregeld, 
op voorhand was het weekend 
dus al een daverend succes.

Het is het weekend van 23-24-25 
mei. Waar sommige GEWIS’ers nog 
college volgen en allerlei andere 
zaken regelen, komen de eerste 
weekendtassen en slaapzakken de 
GEWIS-ruimte binnen. De nodige 
herinneringen aan eerdere weeken-
den worden weer opgehaald en de 
eerste glimlachende gezichten zijn 
alweer te vinden. Dit jaar is de reis 
helemaal naar het hoge noorden 
gegaan, om specifieker te zijn naar 
Sneek te Friesland. “Fryslân boppe 
de rest un groppe!” is een van de 
zinnen die zich bij verscheidene GE-
WIS’ers in het hoofd afspeelt, dit al-
lemaal te danken aan een der schip-
pers die zichzelf aan het gezelschap 
toegevoegd heeft. 

Om alles klaargezet te hebben voor-
dat de menigte komt, reist de zeil-
commissie rond 12 uur vanuit Eind-
hoven naar Sneek. Het zeilweekend 
is begonnen. Na de lange rit van 
ongeveer 4 uur, mede door de no-
dige files en onvolmaaktheden van 
een gemiddelde Nederlandse chauf-
feur/chauffeuse (geldt niet voor onze 
webcommissaris natuurlijk), ein-
delijk gearriveerd op de plaats van 
bestemming, staat de eigenaar klaar 
om het een en ander uit te leggen 
over de accommodatie. Het was bij-
voorbeeld de bedoeling dat de dak-
pannen dit jaar wel op zijn/haar 

plaats bleven liggen, daar waar een 
eerder weekend iets mysterieus is 
gebeurd met deze dakpannen. Nadat 
de hele residentie rondgelopen was 
en de laatste afspraken gemaakt wa-
ren, was de tijd daar om boodschap-
pen te gaan doen en andere voorbe-
reidingen te treffen. Door verzamelde 
wijsheid van voorgaande jaren ble-
ken, op de eieren na, de boodschap-
pen in voldoende mate ingeslagen, 
wat vanzelfsprekend een goede zaak 
is.

Toen alle inkopen gedaan en alle 
voorbereidingen getroffen waren, 
kwamen de eerste GEWIS’ers het 
terrein al op. Het zonnetje scheen 
volop en het was dan ook een logisch 
gevolg dat er gedronken ging worden 
in het zonnetje. De aanwezigheid 
van de frituurpan werd gevierd en 
deze is het hele weekend volop ge-
bruikt, mede door ons nieuwe lid, 
Sjef Sanders, die de moeilijke taken 
van de bitterbalcommissaris op zich 
genomen heeft. Hoe verder de tijd 
vorderde, hoe meer GEWIS’ers zich 
meldden bij ‘Het Boothuis’ waar al-
les moest gaan gebeuren. Er werd 
weer veel gebuurt en ook hier weer 
werden oude herinneringen uit de 
doofpot gehaald. De ene helft van de 
groep was aan het volleyballen, de 
andere helft was vooral bezig om te 
voorkomen dat ze uit zouden drogen 
door het nuttigen van verschillende 
vloeistoffen (denk aan bier, fris en 
rosé). 

Toen uiteindelijk de avond gevallen 
was, was er al een groepje dat het 
nodig vond het meer op te gaan. En-
thousiasme ten top en dit was dan 
ook te merken aan de gezichten van 
de commissieleden. De wijzers van de 
klok bleven maar dezelfde cirkelbe-
weging maken en de eerste oogleden 
vielen al dicht. Hier en daar werd er 
een kaartje gelegd, sommige mensen 
gingen zitten praten met elkaar, ook 
waren er nog mensen die zich met 
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de sjoelbak bezig aan het houden 
waren. Inmiddels was de groep die 
was gaan zeilen ook huiswaarts ge-
keerd, niet omdat de wind overstag 
ging, eerder omdat de drank aan 
boord opgegaan was. Langzaamaan 
werd het later en vielen er meer en 
meer GEWIS’ers af met het idee fit 
te zijn voor de zaterdag, een van de 
twee dagen waarop gezeild moest 
gaan worden.

Om half 9 begonnen de eerste zee-
meeuwen alweer te kraaien en de 
eerste bewegingen waren alweer 
waar te nemen. De weersvoorspel-
lingen waren goed en dat de weer-
mannen het deze keer goed hadden 
bleek wel uit de uitrustingen in de 
ochtend. Zwembroeken, slippers, 
bikini’s en shirtjes zijn doorgaans 
niet het teken van het hebben van 
een koude regenachtige dag. Met een 
mok koffie in de hand en een boter-
ham met meuk erop, werden de eer-
ste ochtendrituelen alweer voltrok-
ken. Hier en daar gingen mensen 
douchen en werden de eerste zeil-
groepjes alweer gemaakt. Even nog 
liters zonnebrand over de benen en 
andere delen van het lichaam en de 
belangrijkste voorbereidingen waren 
getroffen. Tegen 10 uur vertrokken 

de eerste boten, deze keer waren ze 
vernoemd naar dierlijk gespuis uit 
het water, zoal Meeuw en Rolfuik. 
De boten waren op haar beurt weer 
valken, al met al werd het er duide-
lijker op. Nadat het gros al weg was 
met onder andere kratten bier, fles-
sen fris, broden en beleg op de boot, 
was er nog een groepje van acht 
mensen over. Twee hiervan waren 
commissieleden die de windhoos, die 
over de drank was gegaan de vorige 
avond, naar de plaatselijke super-
markt gestuurd hadden om weer te 
zorgen voor nieuwe proviand. Nadat 
iedereen zich verzameld had en de 
boekjes weggelegd waren, kon deze 
groep ook eindelijk vertrekken, tot 
blijdschap van de schipper op dat 
moment.

Aangezien acht mensen op een boot 
te veel is, als deze boot een valk is, 
was er bedacht dat een deel zou 
overspringen naar een andere boot. 
De gezelligheid kwam er goed in en 
het begin werd gemaakt met leu-
zen schreeuwen. Zoals iedere trotse 
Nederlander hoort te kunnen, wer-
den er ook delen uit het Wilhel-
mus naar voren gebracht. Even een 
greep uit de al dan niet foute leu-
zen/opmerkingen tijdens het zeilen: 
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‘DE TIRANNIE.. VERDRIJVEN’, 
‘GOOI HET WATER EENS OVER 
EEN ANDERE BOEG’, ‘LAAT JE DE 
WIND NIET UIT DE ZEILEN HALEN’, 
‘PAS OP VOOR DIE RIEK’ en ‘OOST 
WEST, WIND BEST’. Het aanwezig 
zijn van ervaren zeilers was op de 
meeste boten noodzakelijk om het 
geheel veilig te kunnen vervoeren. 
Nadat er zonder loopplank drie men-
sen ‘gekielhaald’ waren en zo naar 
een andere boot moesten verhui-
zen, was de rust wedergekeerd op de 
boten. Al gingen de boten ieder een 
eigen kant op, in ieder geval waren 
de neuzen van de bemanning op de 
boot dezelfde kant op gericht. Som-
mige groepjes besloten een terrasje 

te pakken bij plaatselijke dorpjes 
aan het water, anderen hebben zich 
de hele tijd bezig gehouden met buk-
ken als er gevloekt werd. Dit laatste 
komt omdat het voorste zeil door 
middel van het woord ‘fok’ aange-
sproken kan worden. Vaak als de 
schipper iets zei over dit voorwerp, 
moest er overstag gegaan worden 
(hetgeen betekent dat je min of meer 
keert) en dat heeft tot gevolg dat de 
giek weer op je afkomt. Dit laatste 
werd overigens door sommige men-
sen ook wel ‘riek’ genoemd, vandaar 
de leus eerder genoemd. Dankzij de 
ervaring van de schippers werd dit 

echter meerdere malen verbeterd, 
zodat onwetenden zich ook bewust 
zijn van de termen. De zon bleef 
schijnen en de eerste rode vlekken 
kwamen op veel GEWIS’ers naar vo-
ren. Door de hoeveelheid zon de hele 
middag, is dit natuurlijk een logi-
sche reactie.

Rond een uur of 7 kwamen alle val-
ken terug naar ‘Het Boothuis’. De 
eerste handen waren al gelegd aan 
het avondeten, wat net zoals vorig 
jaar een grote pan met macaroni 
en saus inhield. Met dank aan de 
koks was dit avondeten weer een 
succes, veul macaroni, veul saus 
en veul kaas en je hebt de mensen 

naar je hand. De zaterdagavond ging 
grotendeels analoog aan de vrijdag-
avond: kaarten werden gelegd en er 
werd veel gedronken zoals dat hoort 
om niet uit te drogen. Een paar GE-
WIS’ers gingen nog even buiten zitten 
en oersterke verhalen vertellen, een 
ander deel ging nog even alle trivi-
ant-vragen bespreken die zich in de 
desbetreffende doos bevond. Er wa-
ren zelfs nog twee, als ik me niet ver-
gis, Nintendo-DS apparaten waarbij 
de informatica-achtergrond toch een 
beetje naar boven kwam. Voor som-
mige was deze avond korter dan de 
vorige avond. Dan wordt een avond 
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natuurlijk niet korter, 
maar wat daarmee 
bedoeld wordt is dat 
veel van de GEWIS’ers 
hadden besloten het 
bed eerder op te zoe-
ken. Niet alleen is het 
heel vermoeiend om 
de hele dag te zeilen, 
ook de vorige avond 
zat er natuurlijk nog 
goed in. Rond half 5 ’s 
nachts besloot een se-
lect groepje nog te ore-
ren over Amsterdamse 
wateren, wat gelukkig 
voor de overige GE-
WIS’ers gebeurde op 
een niet al te valse ma-
nier. 

Ook zondag waren 
de zeemeeuwen niet 
stil en waren de eerste geluiden om 
half 9 weer waar te nemen. Bijna ie-
dereen besloot ook deze dag nog te 
gaan zeilen, omdat het gewoon kon. 
Echter waren de weersomstandig-
heden deze dag iets anders dan de 
dag ervoor, geen zon maar juist heel 
veel wolken gepaard met een goede 
wind. Wat een goede wind is, kan je 
beter aan een schipper vragen. De 
boterhammen werden naar binnen 
geduwd, op de kratten bier werd be-
slag gelegd en de flessen fris werden 
geconfisqueerd. De samenstelling 
op de boten was deze dag anders 
dan de vorige dagen, mede daardoor 
waren er geen boten met acht per-
sonen, dit tot vreugde van bepaalde 
schippers. Al na een kwartier op het 
meer was het merendeel doorweekt 
mede door de hoge golven. De leuzen 
en foute opmerkingen gingen weer 
door en het was dan ook weer een 
bijzonder mooie dag. Een deel van 
de GEWIS’ers ging nog even pan-
nenkoeken eten in een plaatselijk 
dorpje, anderen gingen al iets eerder 
naar ‘Het Boothuis’ terug om alvast 
de spullen te pakken. Het merendeel 
was met de auto gekomen en dege-
nen die met de trein gingen werden 
afgezet op het station. Tegen 3 uur 

werd alles nog even opgeruimd, ook 
door niet-zeilcommissieleden, waar-
voor hulde en dank. Tegen 5 uur 
werden er nog wat biertjes gedron-
ken die over waren en de laatste 
tassen werden gepakt. Rond 6 uur 
was ‘Het Boothuis’ verlaten, waar de 
vorige twee dagen een geweldige tijd 
plaatsgevonden had.

Namens de andere GEZWEM’ers 
en mezelf zou ik iedereen willen be-
danken voor de gezelligheid van het 
zeilweekend. Voor mij persoonlijk 
was het misschien wel een van de 
mooiste zeilweekenden die ik meege-
maakt heb en ik hoop dat eenieder 
die er dit jaar bij was ook volgend 
jaar weer van de partij zal zijn. En 
natuurlijk is er de hoop dat mensen 
die zich enthousiast gemaakt voelen 
door dit stukje ook meegaan volgend 
jaar om een onvergetelijk weekend 
mee te maken. 

DE TIRANNIE… VERDRIJVEN!!!

Bart van de Laar
Borrelcommisaris GEZWEM
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Batavierenrace 2008

Vrijdag 25 april tot zondag 27 
april stond het leukste week-

end van het jaar weer op het 
programma, de Batavierenrace. 
GEWIS had ook dit jaar weer 
een team bestaande uit 25 fa-
natieke en afgetrainde sporters 
afgevaardigd. Ondanks dat het 
midden in een tentamenweek te 
doen was hadden we toch het 
team compleet, wat al als een 
prestatie gezien mag worden 
aangezien dat niet altijd lukt. Zo-
als altijd haken er vlak voor het 
begin van de Bata nog mensen 
af. Grote afwezige dit jaar was 
Rick, de broer van Onno. Vorig 
jaar was hij één van de snelste, 
dus dat was wel een aderlating. 
Het grote voordeel was wel dat 
het onwaarschijnlijker was dat 
iemand op brute wijze uit zijn 
of haar tent verwijderd zou wor-
den. Dit jaar sierde nummer 147 
ons hesje en daarmee zaten we 
zoals verwacht in de derde start-
groep. 

Zoals bij elke editie zijn er weer leu-
ke feiten en cijfers te vertellen over 
de prestaties van de atleten. Aange-
zien we vorig jaar een knappe 194e 
plaats haalden zou het niet gemak-
kelijk worden om hoger te eindigen. 
Tot onze grote verbazing bleken we 
wederom 194e te eindigen, dachten 
we... Nadat de officiële uitslag be-
kend was bleek dat we uiteindelijk 
196e waren geworden. Toch zijn er 
wel een aantal sportieve hoogtepun-
ten te melden. Zo was het voor De-
nis alweer de 10e deelname en daar-
mee is hij afgetekend recordhouder. 
Verder heeft GEWIS in maar liefst 
drie etappes sneller gelopen dan het 
team van de TU/e. Zo was Rik zo-
als verwacht sneller dan degene van 
de TU/e, aangezien het een dames-
etappe betrof. Maar een snelheid van 
ruim 16 km/h is toch iets dat we als 
GEWIS-team niet vaak meemaken. 
Verder waren zowel Marlous als Le-

anne sneller dan hun concurrentes 
in het speciaal samengestelde team 
van de TU/e. Hulde voor de presta-
ties van deze twee dames. Tot slot 
waren er tien top-100 plaatsen ge-
haald in de etappes. Al met al kun-
nen we op sportief gebied terugkij-
ken op een zeer geslaagde Bata.

Natuurlijk is het lopen, meefietsen 
en het rijden in het busje al een re-
den om mee te gaan naar de Bata, 
maar het feest is zo mogelijk nog 
leuker dan de rest. Dit begint voor 
de ochtend- en middagploeg al op 
vrijdagavond. Helaas duurde het op-
zetten van de tenten iets langer dan 
gepland doordat de tent van Denis 
per ongeluk op Enschede Centraal 
terecht was gekomen, maar dit zorg-
de verder niet voor grote problemen. 
Na het opzetten van de tenten ging 
iedereen naar de kantine om nog een 
laatste keer te trainen voor het feest 
van zaterdagavond. Hierdoor was er 
weinig tijd voor slaap, maar dat is 
vrij normaal tijdens de Bata.
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Nadat de nacht- en ochtendploeg 
weer in Enschede waren terugge-
keerd was het tijd om een mooie 
plaats naast de sintelbaan te zoe-
ken, aangezien we natuurlijk wel 
goed zicht moesten hebben op de lo-
pers. Daarom leek het Ton een goed 
idee om een substantieel deel van 
het grasveld te promoveren tot de 
GEWIS VIP BOX. De organisatie van 
de Bata was zo vriendelijk om een 
aantal meter afzetlint beschikbaar te 
stellen voor dit nobele idee. Hierbij 
is het wellicht niet geheel onbelang-
rijk om te melden dat het bier al ge-
ruime tijd rijkelijk vloeide, wat een 
goede zaak is. Mede hierdoor waren 
wij getuige van de laatste meters van 
de Bata. 

In de avond stond dan uiteindelijk 
datgene op het programma waar 
we allemaal voor kwamen, het grote 

feest. Nadat iedereen een goede bo-
dem had gelegd met dank aan de 
plaatselijke Jeruzalem kon het feest 
beginnen. De combinatie van een 
tent met zo’n tienduizend studen-
ten, genoeg bier en foute meezingers 
blijkt nog altijd een gouden combi-
natie te zijn. Tot in de kleine uurtjes 
ging het feest door en zoals het echte 
Batavieren betaamt was iedereen 
weer op tijd wakker om naar Eind-
hoven terug te gaan.

Kortom, het was weer een zeer ge-
slaagde Bata. Volgend jaar staat al-
weer de 37e Batavierenrace op het 
programma en dat belooft ook weer 
een geweldig spektakel te worden. 
Dus voor iedereen die nog nooit met 
de Bata heeft meegedaan, doe vooral 
mee, want het is een geweldig week-
end.

Lydia: “Sloffers!” (slippers en sloffen!)

(Drie verdwaalde jongens lopen over vloer 6 en lopen na even zoeken een 
kantoor binnen)
“Hallo, kunt u misschien helpen? Wij zijn het GEWIS kwijt...”
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Mochten jullie bekend zijn met 

de Franse taal, dan zien jul-
lie meteen dat dit “De B.O.O.M.” 
(vrij vertaald) betekend. Zo niet, 
weten jullie het nu. De reden 
voor dit Franse tintje aan dit ver-
haal is uiteraard het fenomenale 
buitenlands weekend dat afgelo-
pen Pinksteren plaats heeft ge-
vonden.

Vrijdagmorgen, 11 uur. Alle 18 deel-
nemers zouden theoretisch gezien 
klaar voor vertrek moeten zijn. Toen 
dat anderhalf uur later dan ook 
daadwerkelijk het geval was, vertrok 
de karavaan in gemiddeld vooral 
zuidelijke richting om rond een uur 
of 8 ‘s avonds in het zonnige Fontai-
nebleau (iets ten zuiden van Parijs) 
te arriveren. Allereerst werd hetgeen 
gedaan wat de mens eigen is in een 
natuur-omgeving: de omgeving aan-
passen om er met enig gevoel van 
luxe te kunnen verblijven. Aangezien 
het bouwen van een appartement 
wat veel tijd en vakmanschap kost 
(om over vergunningen en bouwma-

terialen nog maar te zwijgen), had 
iedereen een tent meegenomen en 
begon deze ijverig op te zetten. Ook 
werd de barbecue direct aangesto-
ken om het gezelschap te kunnen 
voorzien van diverse soorten heerlijk 
vlees.

Toen iedereen helemaal gesettled 
en gevoed was, sloeg de verveling 
toe. Gelukkig stond er een dropping 
op het programma. Alhoewel, drop-
ping? Een nachtelijke avondwande-
ling waarbij geen route-informatie 
beschikbaar is, is een betere om-
schrijving. Gelukkig heeft een ieder 
de wandeling doorstaan en heeft de 
weg terug naar de camping kunnen 
vinden. Na een heerlijk koude alco-
holische goud-gele versnapering is 
een ieder moe en voldaan afgedaald 
om heerlijk te slapen op een zelf-op-
blazend matje of luchtbed.

Uiteraard is een B.O.O.M.weekend 
niet een weekend om elke ochtend 
uit te slapen en slechts bieren te 
nuttigen. Op de zaterdag-ochtend 
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was het dan ook tijd voor 
een stevig stuk moun-
tainbiken. Ondanks de 
vele ongevallen onderweg 
(de Fransen hebben niet 
voor niets zo’n ramp van 
een ventiel uitgevonden) 
heeft de gehele groep dan 
toch de eindbestemming 
bereikt: een klein veldje 
tussen de B.O.O.M.en 
aan de oever van een ri-
vier. Een voortreffelijke 
locatie om even lekker te 
genieten van de rust, een flesje water 
en een nog uit Nederland afkomstige 
Sultana koek. Na een uurtje kwam 
daar Wim Mountainbike om kano’s 
te brengen, die ons 10 kilometer over 
de rivier zouden dragen, terug naar 
ons beginpunt. Een heerlijke tocht 
waar menigeen de kans aangreep 
om gezellig (dan wel vaak onvrijwil-
lig) lekker een stukje door de rivier 
te zwemmen. Met twee afdalingen 
van toch een aantal meter hoog was 
het een spannende en enerverende 
tocht. Enerzijds rustgevend, ander-
zijds lekker sportief bezig in de pure 
natuur van hartje Frankrijk - wat wil 
een B.O.O.M. nog meer?

Terug op de camping 
werd er direct een start 
gemaakt aan het koken 
van een pan spaghetti. 
Iedereen heeft hier heer-
lijk van genoten. Op de 
planning stond dat we 
lekker een avond zou-
den gaan stappen om 
zo meer te kunnen ge-
nieten van de uitgaans-
cultuur in dit pitoreske 
gebied, doch was dit he-
laas niet te doen aange-

zien alles reeds rond 23:00 zou slui-
ten. Omdat dit niet de moeite waard 
was, hebben we uiteraard gezorgd 
voor een alternatief: heerlijk genie-
ten van een pilsje rond het (bbq-
)kampvuur! Gedurende deze avond 
kwamen de grootse verhalen naar 
boven, waarna een ieder heerlijk is 
gaan slapen in de o zo comfortabele 
tenten.

De zondag bestond vooral uit een 
ontbijt in stijl (stokbrood met brie) 
en een activiteit in het bos: levend 
stratego! In een strijd van blauw te-
gen rood (vrij letterlijk aangezien ie-
dereen met verf in de kleur van zijn 



��

of haar team was gespoten) banjerde 
iedereen actief door het bos op zoek 
naar de vijandige vlag. Uiteindelijk 
had het rode team de meeste punten 
behaald door een waar bloedbad aan 
te richten en zo de meeste punten te 
verzamelen. De persoonlijke winnaar 
echter, was Marty van het blauwe 
team. Na deze ontzettend hippe ac-
tiviteit in de zon had iedereen vooral 
de behoefte om lekker te douchen en 
te hangen. Wij zagen geen bezwaar 
hiertegen, en daarom hebben we 
een mooie plaats hiervoor ingericht. 
Rond een uur of 6 zijn er een aantal 
mensen begonnen met het bakken 
van overheerlijke pannenkoeken. De 
meest exotische combinaties wer-
den geprobeerd. Zo hebben we ge-
leerd dat een shot boswandeling in 
een pannenkoek niet zo aangenaam 

is aan onze smaakpapillen. Na een 
lange avond om het kampvuur is ie-
dereen vermoeid en tevreden in zijn 
of haar bed beland.

Maandag was de dag van vertrek. Al-
lereerst was het uiteraard tijd voor 
een typisch Frans ontbijt: een lek-
kere croissant en een stokbroodje 
brie. In zeer overzienbare tijd waren 
vervolgens de mobiele slaapruimten 
afgebroken en ingepakt, en ging de 
karavaan terug op weg naar de wel-
bekende Pays-Bas. Over de Perife-
rique, toch nog een glimp opvangen 
van de Eiffeltoren, om rond een uur 
of 6 toch op de TU/e aan te komen. 
Een heerlijk weekend waar een ieder 
van genoten heeft kwam ten ein-
de. Gelukkig gaan we volgend jaar 
weer!
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Zo. Een stukje over het be-
drijfsbezoek van Thales, in 

het altijd mooie Hengelo (Over-
ijssel), van afgelopen 2 juni. Laat 
ik bij het begin beginnen.

Omdat het voor mij de eerste keer 
was dat ik überhaupt een bedrijfs-
bezoek heb gedaan, was het voor mij 
ook meteen spannend wat er ging ko-
men. Dat ik hoorde dat het leger een 
afnemer van producten van Thales 
is en dat het allemaal hypermodern 
is, was voor mij ook wel een reden 
om maar even een kijkje te nemen.

We waren al meteen aangenaam ver-
rast, toen we uit het hoofdgebouw 
liepen en ons busje zagen: een busje 
voor 19 man in een extra luxe editie. 
De heenreis was dan ook superre-
laxed, potjes kaarten en zorgen dat 
de koffiekan niet omviel door mid-
del van de gordijntjes, die er hingen. 
Eenmaal aangekomen, kregen we al-
lemaal een leuk pasje omgehangen 
en mochten we mee naar een verga-
derzaal.

Na het nuttigen van een aantal kop-
pen koffie, met natuurlijk de bijbe-
horende koekjes, was het tijd om een 
aantal presentaties aan te horen over 
wat voor een bedrijf Thales nu eigen-
lijk is en vooral wat het produceert. 
Thales blijkt een internationaal be-
drijf te zijn met drie vestigingen in 
Nederland, waaronder een hier in 
Eindhoven. In Hengelo produceren 
ze vooral van die hele grote schotels 
en ‘bollen’, die op marineschepen 
staan: juist ja, sensoren. En niet al-
leen dat. Ze produceren ook wapen-
geleidingssystemen: als je een raket 
vuurt, kan zo’n systeem er voor zor-
gen dat de raket het doel blijft vol-
gen. Later werd er verteld dat er ook 
heel veel net-afgestudeerden bij Tha-
les welkom zijn om bij hen in dienst 
te gaan. Maar dat was voor mij, als 
eerstejaars, nog niet zo interessant.

Na de presentaties, kregen we, ja 
inderdaad, nog een presentatie. Dit 
keer was het wat spectaculairder. 
We stapten een kamer binnen met 
drie joekels van schermen. Met be-
hulp van video’s, plaatjes en andere 
multimedia werd uitgelegd hoe zo’n 
radar nu eigenlijk werkt, wat zijn be-
reik is en hoe het van binnen onge-
veer gemaakt is. Een leuke presen-
tatie voor het oog en het oor. Helaas 
zorgde de lange busreis en alle pre-
sentaties voor een beetje vertraging 
waardoor we tussen de middag iets 
minder tijd hadden om te eten, dit 
mocht de pret en de smaak van het 
eten echter niet drukken!

Het middagdeel was gevuld met een 
case: we mochten een aantal vragen 
beantwoorden en oplossigen beden-
ken voor vraagstukken over de vei-
ligheid van een soldaat, die een dorp 
binnenvalt midden in vijandelijk ge-
bied. Hoe bescherm je zo iemand het 
best? Welke technologische snufjes 
kun je bedenken en produceren in 
tien jaar om de soldaat een ‘gemak-
kelijker’ verloop van het gevecht te 
bieden. Deze cases werden allemaal 
op het laatst uiteengezet, waaruit 
bleek dat een roze olifant een soldaat 
het beste kan beschermen.

Na de cases, was er een rondleiding 
over de Thales campus. We konden 
nu echte radarsystemen zien en zelfs 
ook gedeeltelijk aanraken. Het einde 
bestond uit een nabespreking en 
een drankje: cooolaaa en fantaaaa, 
en waarschijnlijk ook andere drank-
jes, maar die waren niet zo lachwek-
kend, als de voorgaande.

Vermoeid, maar genoten en voldaan, 
stapten we allemaal de bus weer in 
voor de terugrit naar Eindhoven. 
Eenmaal in Eindhoven aangekomen, 
begon het te stormen en ik moest 
moederziel alleen, fietsend, nog 
thuiskomen. Een minpuntje op een 
leuke en geweldig interessante dag.
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Hoeveelste jaars ben je? luid-
de de vraag die het schrijven 

van dit stukje heeft doen begin-
nen.  Met een lichtelijk schaam-
te gevoel moest ik hier toch ze-
vende jaars op antwoorden. De 
vraag die volgde was de vraag 
of ik een stukje over het bedrij-
venbezoek aan Thales wilde 
schrijven, ze zochten namelijk 
een wat jongere jaars student en 
een wat oudere om de verschil-
lende visies op een dergelijke 
bedrijvendag tegen elkaar uit 
te zetten. En dan zijn ze bij mij 
aan het goede adres aangezien 
ik het levende voorbeeld ben van 
iemand die probeert zijn hele le-
ven gratis te reizen, van OV naar 
65+ kaart.
 
Gratis reizen was echter helemaal 
niet nodig want voor dit uitstapje 
naar Thales was alles tip top gere-
geld van begin tot aan het eind in-
clusief ons eigen privé busje met 
chauffeur. De heenreis liep voor-
spoedig en al snel kwamen we aan 
bij een gebouw met een gigantische 
radar op het dak met de naam Tha-
les erop. Bij binnenkomst moesten 
we allemaal onze paspoorten la-

ten zien (die ook iedereen bij had), 
de zon zorgde voor een aangename 
temperatuur en een vrolijk beeld, en 
we roken allemaal even lekker naar 
vrouwendeodorant. Dat laatste komt 
waarschijnlijk doordat vrouwen wel 
aan hun deodorant denken en er een 
vrouw deel uitmaakte van ons team. 
Ik zeg: “Deze dag kon gewoon niet 
meer stuk!”.
 
Maar even terug; hoe was ik hier 
terecht gekomen? Bij Gewis ben ik 
buiten het kopen van boeken nooit 
veel geweest en bedrijvenbezoek had 
ik ook nog nooit veel over gehoord. 

En dan kom op de vertrouwde loca-
tie op vloer 8 .... “huh?!?”. Blijkt in-
eens dat ze toch al een tijdje verhuist 
zijn, ik bedoel maar! Goed, momen-
teel loop ik zelf stage bij een interes-
sant je ‘s morgens vroeg aan bedrijf 
in Rotterdam genaamd VSTEP wat 
zich voornamelijk bezig houdt met 
het maken van virtuele trainingen 
en serious games. Ik ben hier nu be-
zig met hun simulatie spel “Ship Si-
mulator” en omdat het zo gezellig is 
en er nog veel te leren valt ga ik daar 
na de zomervakantie verder met af-
studeren aan een opdracht betref-
fende radars. En als het om radars 
gaat komt de naam Thales toch al 
snel naar boven en kijk je nog eens 
een tweede keer wanneer je een mail 
krijgt voor een bedrijvenbezoek aan 
Thales.
 
Snel terug naar de dag zelf. Na ont-
vangst van de batch kon de dag 
officieel beginnen en werden we 
ontvangen in een mooi, soort van 
vergaderruimte voorzien van koffie/
thee, koekjes, schrijfblok, pen en en-
kele dvd’s/cd’s betreffende Thales. 
Hier werd een introductie gegeven 
over Thales en zoals ik reeds al min 
of meer aangaf is Thales vooral be-

kend om zijn radars, om iets speci-
fieker te zijn de high-end radars voor 
de marine en dergelijke. De inleiding 
werd opgevolgd door een presentatie 
genaamd “Werken bij Thales” het-
geen zeker interessant is. Het is een 
innovatief bedrijf dat veel waarde 
hecht aan studenten en haar werk-
nemers. Zo hebben ze zelfs een eigen 
vereniging voor stagiaires en afstu-
deerders. Het komt ook regelmatig 
voor dat stagiaires/afstudeerders 
blijven hangen, dus grijp je kans! Het 
maakt ze niet zoveel uit wat je hebt 
gestudeerd zolang je hoofd maar in 
orde is, ze geven je alle vrijheid om je 
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te specialiseren in de richting die je 
zelf het meest aantrekt. Het is zeker 
geen klein bedrijf, het is een betrek-
kelijk groot internationaal bedrijf 
met vestigingen in verschillende lan-
den met als voertaal Engels ondanks 
dat een groot deel Frans eigendom 
is. Groeimogelijkheden genoeg en ze 
investeren veel in scholing en cur-
sussen om jezelf verder te ontwikke-
len. Ze hechten ook veel waarde aan 
je mening en geven vrijheid om bezig 
te zijn met het bedenken van eigen 
dingen voor Thales.

 
Hierna werden we naar een soort 
van virtuele kamer geleid, waar we 
een mooi verzorgde presentatie kre-
gen op 3 grote schermen. In deze 
presentatie stond de achterliggende 
techniek van Thales meer centraal, 
de verschillende producten die ze 
hadden en nog een overzichtje met 
marine schepen die Thales heeft 
voorzien van apparatuur. Vanwege 
tijdgebrek ging dit erg snel, helaas, 
aangezien dit voor mij toch wel een 

beetje het hoogte punt was van de 
dag en ik graag nog dieper er in was 
gegaan. Maar we moesten opschie-
ten anders hadden we geen gratis 
lunch meer en dat gaat er bij ons 
arme studenten ook wel in, we moe-
ten immers nog groeien!
 
Na de lunch kregen we een case 
voorgelegd en werden we opgedeeld 
in meerdere groepen om zo met 
meerdere groepen tot een oplossing 
te komen. Na de presentatie door 
iedere groep werd een groep aange-

wezen welke volgens onze rondleider 
het beste was. Het moraal achter 
het verhaal was creatief denken en 
brainstormen in z’n algemeen. Per-
soonlijk had dit deel voor mij best 
achterwege gelaten mogen worden 
maar desondanks was het best leuk. 
Ook hebben we de betekenis geleerd 
van een in de informatica veel voor-
komend begrip: realtime. En dat van 
onze rondleider die niet eens infor-
matica heeft gestudeerd... “auw”! 
Volgende keer beter, en voor diegene 
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die het nog altijd niet weten heb ik 
een definitie van realtime systems 
uit de slides van het vak Realtime 
Architectures van de heer Bril ge-
haald:
 
“a system in which correct operation 
depends not only on logical results 
of computation of values but also on 
the time these results are produced.” 

Hierna hebben we nog een rondlei-
ding door de fabriek gehad en zijn 
we verschillende systemen tegen-
gekomen. Het ging hierbij vooral 
om hoe ze eruit zien, wat ze doen, 
hoe ze tot stand komen en waar al-
lemaal op gelet moet worden tijdens 
de ontwikkeling en bouw van derge-
lijke apparatuur. Het was best inte-
ressant en indrukwekkend om een 
aantal van deze systemen te zien en 
de grote mate van handarbeid die 
er nog altijd in gestoken wordt. De 
data van alle systemen - radar, in-
frarood enz. - worden verzameld in 
één bak (database) waarmee het sy-
steem probeert objecten te herken-
nen zoals bijvoorbeeld vliegtuigen, 
helikopters, schepen, raketten enz. 
die vervolgens worden gevisualiseerd 
aan de persoon, doorgaans meerdere 
personen, achter het radarbeeld. Het 
systeem probeert automatisch te on-
derscheiden of een bepaald object 
vijandig is of niet en per object kan 
allerlei informatie opgevraagd wor-
den zoals onder andere hoogte, snel-
heid, positie, bewegingsrichting van 
het object enz.. Interessant is om te 
zien dat de grote radars een kijkhoek 
hebben van 70 graden, maar liefst 
een bereik van 400 km en dat ze bij 
Thales een dergelijke radar boven 
op hun gebouw hebben staan maar 
niet zo maar kunnen laten draaien 
omdat dan het hele gebouw begint 
te trillen. Verder werd er verteld dat 
ze raak schieten tegenwoordig niet 
meer zo interessant vonden, dat 
kunnen ze al, gericht mis schieten is 
tegenwoordig van groter belang. Als 
het moet, kunnen ze een sigaret uit 
iemands mond schieten maar met 
gericht mis schieten kan je er voor 

zorgen dat er voor het schip van het 
doelwit een waterhoos ontstaat waar 
ze de eerst komende tijd niet meer 
door heen kunnen varen wat ont-
snappen een stuk moeilijker maakt 
buiten het feit dat het toch wel even 
schrikken is wanneer je ziet dat ze 
daadwerkelijk gaan schieten. Te-
vens komt de dreiging tegenwoordig 
uit een heel andere hoek, heden ten 
dage zijn het vaak geen oorlogssche-
pen meer maar terroristen of piraten 
in een snelle boot met grof geschut 
op zoek naar schepen die zich niet 
kunnen verdedigen. En zo waren er 
nog veel meer interessante weetjes 
maar dat wordt iets te veel om hier 
allemaal te vermelden.
 
De dag ging veel te snel voorbij en 
voor we het wisten sloten we alweer 
af met een drankje gevolgd door de 
reis terug naar Eindhoven waarbij 
we in de bus nog even hebben ge-
noten van een filmpje van Thales 
die zich op 1 van de dvd’s bevond. 
En hoewel ik misschien met andere 
doeleinden ben mee gegaan is ook 
het primaire doel van zo’n trip een 
absolute aanrader. Waarschijnlijk 
staat mijn persoonlijke spamfilter 
(ik zelf) toch wat te hoog ingesteld 
want zo’n mailtjes over een bedrij-
venbezoek wil je niet missen. Voor 
zo ver ik weet was ik de enige bij het 
tripje naar Thales die “niets” had 
met Gewis. Dus een bericht aan alle 
mensen zoals ik: “Stel uw spamfilter 
wat lager in en ga eens mee op be-
drijvenbezoek, zeker als het bedrijf 
je aanspreekt! Het kost je niets, je 
leert mensen kennen,  je leert een 
bedrijf kennen zonder er aan ge-
bonden te zitten en wie weet houd 
je er nog een stage, afstudeerstage 
of zelfs een baan aan over!”.  Oh ja 
en vergeet niet, bij verzamelen .... op 
vloer 10 zit Gewis! Ik had er aanvan-
kelijk geen rekening mee gehouden 
dat ik maar 8 jaar mijn OV houd 
dus als jullie het niet erg vinden 
stop ik snel met schrijven en ga ik 
heel snel weer verder met studeren! 
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Vanwege de overvolle activi-
teitenkalender en het gril-

lige weer is het de afgelopen 
tijd relatief rustig geweest rond 
GELIMBO. Zo stond onder an-
dere het Schuttersfestijn op de 
planning, maar dit is helaas niet 
doorgegaan. Dit kwam omdat 
het op de dag zelf ging regenen, 
waardoor deze buitenactiviteit 
helaas in het water viel.

Net als de andere activiteiten is 
ook deze activiteit gebaseerd op de 
gelijknamige prachtige Limburgse 
traditie. Ieder jaar organiseert elke 
schuttersvereniging een soortgelijk 
evenement, waarbij de schutters-
kampioen van het jaar wordt ver-
kozen. Alle schutters krijgen om de 
beurt de kans om het doel raken, 
dat hoog op een paal staat en dus 
moeilijk te raken is. Degene die het 
als eerste lukt het doel eraf te schie-
ten is de nieuwe schutterskampioen. 
Zo zijn er nog veel meer Limburgse 
tradities, die allemaal een inspiratie 
kunnen zijn volgende GELIMBO ac-
tiviteiten.

Verder heeft GELIMBO natuurlijk 
ook gezellig deelgenomen aan ver-
scheidene andere activiteiten. Zo 
hebben we ontzettend ons best ge-
daan bij de Schotse Dommelspe-
len. Dit werd beloond met de derde 
plaats. Ook bij de Popquiz deed 
menig GELIMBO-lid mee, zij het in 
verschillende teams. Dit leverde een 
spannende strijd op tussen Kenneth 

(team Batsers), Mattijn (team Belgen 
enzo) en mijn team (team 27e be-
stuur). Hoewel het team van Mattijn 
er met een fles La Chouffe vandoor 
ging was het toch het team van Ken-
neth dat de hoogste eindnotering be-
reikte. Het 27e bestuur bereikte een 
ietwat teleurstellende 19e plek. 

Daarnaast ben ik het vierde aspi-
rant-lid in de historie van GELIMBO 
geworden. Tosca en ik zullen samen 
gaan proberen aan te tonen waarom 
wij lid van GELIMBO moeten wor-
den. Omdat Tosca hier al een tijdje 
mee bezig is, ben ik van plan om dit 
sneller te doen. Er was tijdens de 
afgelopen AV’s bij een aantal perso-
nen ook enige vorm van twijfel aan-
wezig of bestuurleden tegelijkertijd 
aspirant mochten zijn. Toch heb ik 
tijdens de wissel-AV het vertrouwen 
gekregen van jullie, terecht want 
voorzitterschap en aspirantschap 
zijn duidelijk gescheiden te houden.

Verder kan ik jullie mededelen dat 
er komende zomer in Limburg een 
groots evenement plaatsvindt. Dit 
is de parade in Brunssum, die eens 
in de vier jaar georganiseerd wordt. 
Meer dan 30 groepen, met ruim 900 
dansers uit de hele wereld komen 
voorstellingen geven. Dit belooft 
weer een groot feest te worden. 

En de schutters begonnen te schie-
ten: pang pang, pang, pang, pang 
pang, pang, pang, pang, pang pang, 
pang.
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Marlous: “Ik word gekanoot!”

(Over het B.O.O.M.weekend waar mensen een kompas voor nodig zouden 
moeten hebben)
Ivo: “We geven ze een bak water, een kurk en een gemagnetiseerde kurk...”

Mark: “Die hebben ze volgens mij niet, een McDonalds met Michelinster.”
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Filmreview: 21
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De film, waarvan dit keer de 
recensie deze pagina’s mag 

sieren, gaat over Blackjack en 
draagt de naam “21”. Zoals Hol-
land Casino ons speltips geeft 
voor het gokken, zo geeft de 
filmindustrie in Hollywood film-
makers tips over het maken van 
films. Voor het maken van “rise 
and fall”-films zullen ze ongeveer 
als volgt zijn: 

• Speltip 1: Het hoofdpersonage vindt 
een manier om snel rijk te worden.
• Speltip 2: Hij laat iedereen die hem 
liefheeft in de steek, verliest alles 
weer, en raakt in de put.
• Speltip 3: Hij realiseert zich dat hij 
gelukkiger was in zijn oude situatie, 
keert hier naar terug en alles wordt 
hem vergeven. 

“21” is een “rise and fall”-film en de 
makers laten zien dat ze goed naar 
deze tips hebben geluisterd. 

De man achter de film is dezelfde als 
achter Monster-in-Law en Legally 
Blond, namelijk Robert Luketic. Niet 
bepaald iemand om dieper op in te 
gaan. Dit zal ik daarom ook niet doen. 
Misschien wel interessant is het feit 
dat de film losjes gebaseerd is op de 
bestseller Bringing Down the House 
van Ben Mezrich. Dit boek vertelt 
het waargebeurde verhaal van zes 
studenten van het Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), die 
met behulp van een slimme methode 
veel geld wisten te verdienen in Las 
Vegas aan de Blackjack tafel. Voor 
de verfilming is er wel flink aan het 
verhaal gesleuteld. Dus wie wil we-
ten wat er daadwerkelijk is gebeurd, 
kan beter het boek lezen.

De film draait om Ben Campbell. Hij 
is een verlegen student en blinkt uit 
in wiskunde. Van jongs af aan heeft 
hij al de droom om bij Harvard Medi-
cal School te gaan studeren. Het eni-
ge wat deze droom echter in de weg 

staat, is dat toelating tot deze school 
300.000 dollar kost. Dat kan hij met 
zijn baantje bij een kledingzaak niet 
bij elkaar sprokkelen. Zijn wiskun-
dedocent, Mickey Rosa, biedt hierbij 
uitkomst. Ben’s wiskundeknobbel is 
hem niet onopgemerkt gebleven en 
hij vraagt Ben om bij zijn team van 
topstudenten aan te sluiten. Met dit 
team gaat hij ieder weekend naar 
Las Vegas, waar zij met behulp van 
een methode genaamd “kaarten tel-
len”, casino’s veel geld afhandig ma-
ken. In het begin weigert Ben, maar 
als hij het knappe teamlid Jill Taylor 
ontmoet, gaat hij overstag. Het team 
weet na korte tijd een fortuin te ver-
garen en dit doet alarmbellen rinke-
len bij casinobewaker Cole Williams. 
Deze gaat daarom op onderzoek uit. 
Ondertussen beweegt Ben zich in de 
wereld van dure hotels, luxe feesten 
en limousines. Hierna volgt natuur-
lijk zijn onvermijdelijke ondergang. 

Ben Campbell wordt gespeeld door 
Jim Sturgess (The Other Boleyn 
Girl) en hij doet dit alleraardigst. 
Met zijn acteertalent weet hij zelfs 
een wiskundestudent neer te zet-
ten als een persoon waar je van kan 
houden. Deze jonge man heeft nog 
niet veel films op zijn kerfstok staan, 
maar dat zal waarschijnlijk nog wel 
veranderen. Niet voor niets heeft het 
Amerikaanse blad Entertainment 
Weekly hem dit jaar nog in de top 30 
van meest belovende acteurs onder 
de 30 jaar geplaatst. De mooie dame 
waar onze hoofdpersoon voor valt, 
wordt neergezet door Kate Bosworth 
(Superman Returns). Zij wist de 
eerder genoemde Top 30 niet te be-
halen, maar siert wel plaats 76 van 
Maxim’s Hot 100 van 2008. Meer eist 
haar rol bovendien ook niet. Kevin 
Spacey heeft de rol van de wiskun-
deleraar op zich genomen en houdt 
zich de gehele film een beetje op de 
achtergrond. Verwacht dus geen ver-
pletterende acteerprestatie, zoals hij 
wist neer te zetten met karakters a la 
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Film: 21
Release: 26 juni 2008
Regie: Robert Luketic 
Genre: Drama
Cast: Jim Sturgess,
 Kate Bosworth,
 Kevin Spacey.
Duur: 123 min
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Lester Burnham, John Doe of Verbal 
Kint. Misschien dat hij de rol heeft 
aangenomen om snel een zakcentje 
bij te verdienen, of omdat de publi-
citeit voor de film, die zijn naam met 
zich meebrengt, hem goed van pas 
komt. Hij is namelijk ook de produ-
cer van de film. Laurence Fishburne 
(The Matrix) is de achterdochtige ca-
sinobewaker en ook hij houdt zich 
voornamelijk gedeisd. 

Zoals ik in de inleiding al zei, is de 
film voorspelbaar omdat het verhaal 
zich aan de Hollywood-regels houdt. 
De opnamen in de casino’s, het 
kaarten, en de momenten waarop 
je ze van hun geld ziet genieten, zijn 
echter mooi in beeld gebracht, met 
behulp van aparte camerahoeken, 
en veel aandacht voor de belichting. 
Helaas neemt de film na de snelle 
scènes te veel gas terug. Hierdoor 
voelt de film in zijn geheel wat traag 
aan. De lengte van 123 minuten had 
eenvoudig wat ingekort kunnen wor-
den. Het sympathieke hoofdpersona-
ge is iets dat dan weer in de film zijn 
voordeel werkt. Jammer vond ik dat 
het stuk waarbij het “kaarten tellen” 
wordt uitgelegd, te snel voorbij gaat. 
Hierdoor moet je er tijdens het kaar-

ten blindelings op vertrouwen dat ze 
het goed doen, en weten ze hier geen 
spanning in te bouwen. Omdat Ben 
een MIT student is, had hij blijkbaar 
aan een snelle montage genoeg om 
het te begrijpen. Verder zijn er ook 
enkele ongeloofwaardige aspecten 
toegevoegd aan het verhaal. Iedereen 
die bijvoorbeeld betrapt wordt op het 
tellen van kaarten, wordt vastgebon-
den en door meneer Fishburne zelf, 
hoogstpersoonlijk, in elkaar gesla-
gen. En dat terwijl kaarten tellen 
niet verboden is. Zo zijn er nog situ-
aties waar je geen MIT student voor 
hoeft te zijn, om er je twijfels bij te 
kunnen trekken. 

Conclusie
De film gaat over Las Vegas en weet 
het te presteren dat je het gevoel 
hebt dat je er daadwerkelijk bent. 
Net als Las Vegas ziet alles er door 
de belichting mooi uit, maar heeft 
het uiteindelijk weinig inhoud. Ook 
zie je bekende acteurs, zoals Kevin 
Spacey en Laurence Fishburne, even 
wat bij schnabbelen. Je beleeft en-
kele momenten die je het gevoel van 
een winnende hand geven. Maar he-
laas, net zoals bij het gokken, zijn de 
momenten waarbij het minder gaat 
in de overhand. Daar komt boven op 
dat je door de duur van de film, uit-
eindelijk geen kaarten aan het tellen 
bent, maar enkel nog de resterende 
minuten.

«
«
«
«
«
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Uiteraard komt er in 2008 
ook weer een Intro die voor 

de nuldejaars wiskunde en in-
formatica grotendeels door de 
introcommissie van GEWIS zal 
worden georganiseerd. Deze 
commissie bestaat dit jaar uit: 
Marly van Geel (secretaris), Tos-
ca Hellebrekers (penningmees-
ter), Bas van Helmondt, Pieter 
Bootsma, Jarno van Roosmalen 
en ikzelf als voorzitter.

Het thema voor de bachelorintro is: 
“Rare jongens die Romeinen!”. En of 
dat rare jongens zijn, dat merken we 
tijdens de Intro waar men vele wegen 
naar Rome zal proberen aan te leg-
gen. Natuurlijk vindt ’s maandags de 
groepsindeling en het kennismaken 
met de ouders en broertjes en zus-
jes plaats. ’s Middags proberen we 
de groepen verder te vormen door ze 
in teamverband tegen elkaar te laten 
strijden. Na de bestuurspresentatie 
trekken we traditioneel weer naar 
De Stunt waar het “GEWIS en Thor 
feest” zal plaatsvinden. Dinsdag 
is de dag voor de instantietocht en 
de faculteitstocht waarna er volop 
gebarbecued zal worden met (naar 
verwachting) meer dan 200 eters. 
Woensdag is er tijd gereserveerd 
voor het sporttoernooi, de Bunker-
tocht, eten bij de begeleiders en de 
kroegentocht. Dan is de donderdag 
aangebroken waarop er aan de cul-
tuur gesnoven kan worden. Na het 
doortrekken of uitslapen breekt dan 
vrijdags de ontknoping van het rode 
draadspel aan waarna de cantus 
kan beginnen en de Intro weer ten 
einde loopt.

Uiteraard zijn er activiteiten die voor 
iedereen vrij toegankelijk zijn om te 
gaan bekijken. Wil je weten welke, 
vraag dat dan even aan een intro-
commissielid. Sowieso is iedereen 
maandagavond van harte welkom 
in De Stunt waar het gezamenlijke 
feest met Thor plaats zal vinden.

Maar naast deze enerverende week 
staat de GEWIS introcommissie dit 
jaar ook voor de taak om een deel 
van de Summer Course (drieweekse 
buitenlandse masterintro) voor hun 
rekening te nemen. De week voor de 
bachelorintro worden de buitenland-
se masters al wegwijs gemaakt in 
Eindhoven en leren ze onder andere 
wat stroopwafels zijn. Tijdens de ba-
chelorintro zullen zij een groot deel 
van het reguliere programma volgen. 
Hier en daar iets meer toegespitst op 
hun behoeften en vanzelfsprekend 
in het Engels. De derde week staat 
dan in het teken van afronding van 
hun cursus Engels met een schrif-
telijk en mondeling, eindpresentatie 
van de projecten die gedaan zijn en 
ten slotte bedrijfsbezoeken.

Dan rest mij jullie alleen nog iets te 
vertellen over de introbegeleiders-
activiteit (IBA). Deze vond plaats op 
woensdag 4 juni. Rond 19.00 uur 
begon de reis naar het Park in Nu-
enen vanwaar, na een lekker ijsje, 
via een SMS-tocht de uitgezette weg 
terug naar Eindhoven gevonden 
diende te worden. Uiteindelijk heeft 
slecht één groepje van de vier deze 
opdracht goed weten te volbrengen. 
Door een samenloop van omstandig-
heden is deze activiteit niet zo suc-
cesvol verlopen als verwacht. Maar 
gezellig was het wel in De Bunker 
waar als afsluiting nog de nodige 
drank verorberd werd.

Via deze weg willen we ook alvast ie-
dereen bedanken die zich, op welke 
wijze dan ook, inzet voor het slagen 
van de bachelorintro en de Summer 
Course.

Yves Houben
Voorzitter Intro08

Intro 2008
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Volgende keerAgenda
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26 juni
Diesborrel

3 juli
Constitutieborrel

5 juli
Actievelingendag

11 t/m 15 augustus
Introductieweek

19 t/m 21 september
FLUP

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

•

•

•

•

•

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!

ASML ..............voorkant kaft binnen
Sogeti ..............................pagina 13
Hewitt ..............................pagina 27
CIMsolutions ...................pagina 39
 Thales.............................pagina 43
Finalist ....... achterkant kaft binnen
Watson Wyatt .................................
.................... 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
Marlous Theunissen

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
B.O.O.M. buitenlands weekend
foto:  Kyra van Well
ontwerp: Erik van Rhee

Foto’s activiteiten
Ton Godtschalk, Frank Vlamings
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