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Zoals je inmiddels wel gezien 
zult hebben is de Supremum 

ook dit jaar weer volledig in 
kleur. Na een zeer succesvolle 
test vorig jaar hebben we beslo-
ten hier in de toekomst mee door 
te gaan. Ook de rest van de lay-
out hebben we grotendeels het-
zelfde gelaten.

Verder houden we vast aan een 
aantal vaste stukjes; zo hebben de 
disputen van GEWIS allemaal weer 
een stukje proza geproduceert, net 
zoals een aantal van de commissies. 
Ook op onderwijsgebied is er lees-
voer voor handen. Uiteraard hebben 
we ook weer voorstelstukjes van een 
lid, een buitenlandse student en (dit 
is immers de eerste Supremum van 
een nieuw collegejaar) het nieuwe 
bestuur.

Iedereen die niet bij de Intro was 
kan nog eens nalezen wat hij heeft 
gemist. Hetzelfde geldt voor mensen 
die niet op de FLUP waren, of op een 
van de andere activiteiten die de af-
gelopen tijd georganiseerd zijn. En 
iedereen die er wel bij was kan nog 
eens fijn terugdenken bij het lezen 
van deze stukjes.

Tja, het photoplay apparaat is weer 
stuk, dus zal deze Supremum pro-
beren ontwenningsverschijnselen 
te voorkomen door weer haar eigen 
“Zoek de verschillen” te plaatsen. 
Was je net goed op weg met afkicken 
dan kun je misschien beter de an-
dere puzzel maken. Of een film gaan 
kijken natuurlijk.

Veel plezier bij het lezen van deze 
Supremum!

Rob van Wijk
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Hey lezers van dit mooie 
boekwerk. De eerste van juli 

is weer voorbij, dus weer een 
wisseling van de wacht. Ik ben 
dit jaar de voorzitter, en wie ik 
ben kun je op een andere pagina 
lezen, of in Supremum 40.2 van 
vorig jaar bij “In the Spotlight”.

Ik wil nu even van deze gelegen-
heid gebruik maken om te proberen 
iets te zeggen over muzieksmaak. 
Natuurlijk is deze wereld gezegend 
met een grote verscheidenheid aan 
goede artiesten (ik noem een Louis 
Armstrong, Beethoven, U2 of Muse). 
Helaas is alleen niet iedereen op de 
hoogte van het bestaan van deze be-
gaafde personen. Deze mensen voe-
len zich namelijk genoodzaakt om 
rotzooi als Radio Bembem aan te 
zetten. Nu kan ik me indenken dat 
niet iedereen bekend is met het fe-
nomeen Radio Bembem, dus ik zal 
het even uitleggen. Radio Bembem 
is een Belgische radiozender met een 
specifieke doelgroep, namelijk kinde-
ren. Dit betekent niet alleen dat deze 
zender een top5 uitzendt waar nog 
steeds “Jij bent zo” in staat, maar 
ook dat op deze zender liedjes voor-
bij komen van de Jamba reclames. 
Dat betekent dus dat je de hele dag 
aan het luisteren bent naar dingen 
als Fluffy Bunny en natuurlijk de 
Crazy Frog en daar word je dus niet 
vrolijk van, zeker niet op de vroege 
morgen voordat je ook maar iets van 
koffie of een ontbijt op hebt.

Daarom wil ik jullie vriendelijk maar 
met klem verzoeken om als je ook 
maar het vermoeden hebben dat 
deze bagger (want dat is het) op staat 
meteen een fatsoenlijke radiozender 
op te zetten. Ik moet hierbij wel de 
kanttekening maken dat het dan wel 
zo fijn is als het dan een muziekzen-
der betreft met fatsoenlijke muziek.
Daarbij is het ook altijd leuk om 
eens iets nieuws uit te proberen, 
immers verandering van spijs doet 
eten. De aanwezige GEWIS’ers de 
nodige klassiekers aanleren zou in 
mijn ogen niet verkeerd zijn. He-
lemaal mooi zou zijn als leden dan 
soms het initiatief aandragen om de 
rest te plezieren met een selectie van 
de betere platen van een bepaald 
genre, al zou je daarmee misschien 
in het vaarwater van GEZEVER te-
recht kunnen komen.
Daarover gesproken, misschien is 
ook niet iedereen bekend met deze 
commissie. GEZEVER staat voor 
“GEWIS Zoekt En Vindt Enkele Rie-
deltjes’’ en heeft de edele doelstelling 
om de GEWIS muziekvoorraad bij te 
houden met de beste muziek die zij 
kunnen leveren. Dat is natuurlijk 
erg mooi en belangrijk enzo, maar 
vooral leuk natuurlijk, dus als je het 
mogelijk wat lijkt, moet je simpelweg 
bij de commissie of het bestuur aan-
kloppen maar dat terzijde.
Tot slot hoop ik dat ik met dit stukje 
ervoor heb kunnen zorgen dat er bij 
GEWIS toch wat meer van fatsoen-
lijke melodiën te genieten is, zodat 
het er zo mogelijk nog aangenamer 
vertoeven wordt dan het er nu al is.

Winfimum

Uitslag puzzel

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

Niels: “x3 + 3x heeft de x-factor, sin(x) daarentegen niet!”
Ron: “sin(x) = x - x3/3! + x5/5! -..., dus sin(x) heeft wel degelijk de x-factor.”
(stilte)
Niels: “Dat is dus verborgen talent”

Deze is ingestuurd door Ron van Elst. Hij kan tijdens een borrel in de nabije 
toekomst zijn prijs claimen bij de Supremumredactie.

De overduidelijke winnaar van de paardenpuzzel in Supremum 
40.4 is:

Cor Hurkens

Hij kan zijn prijs ophalen bij de Supremumredactie.

Voor iedereen die de puzzel heeft proberen op te lossen maar er niet uit kwam 
staat de volledige uitwerking van Cor Hurkens op de Supremum-site:

http://www.gewis.nl/~supremum/puzzels/index.php

Heel in het kort: (a) Tenzij de eenzame koning in een enkele zet mat is te 
zetten is de situatie met twee paarden altijd remise. (b) Als wit zijn uitgangs-
positie mag kiezen dan volgt in maximaal negen zetten mat. Als wit deze 
keuze niet heeft dan volgt mat óf in maximaal 21 zetten, óf zwart kan remise 
afdwingen.

I
N
F
I
M
A

Niels: “Biefstuk vind ik wel lekker, vind het alleen jammer dat er zo’n vetrand 
aan zit!”

Pieter: “Eén speaker is geen speaker.”
Peter: “Nee, dan heb je mono.”

(Lydia showt een intro08-bestuurspolo aan Kevin)
Lydia: “Ik hoop niet dat je tijdens de intro een vriendin wilt scoren, want dat 
gaat hem niet worden!”

(Tijdens OGO)
Roy: “Waarom is polygamie niet toegestaan?”.
Geert: “Zo maken mensen zoals jij en ik ook een kans.”

(Over Martijn Anthonissen)
Bert: “Die is zo slim op zijn vakgebied! Die praat over matrices alsof het gaat 
over boterhammen met pindakaas.”

I
N
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Chris: “Oeh, Faithless... Da’s goeie muziek... Maar ik ga toch K3 opzetten!”

Sander: “Wie is Richard Stallman?”
Kevin: “Je hebt Bin Laden voor moslims en Stallman voor open source!”

Florian: “Ben je nou met je das die tafel aan het swaffelen?”

Daan: “Nee, ik ga niet mee eten vanavond, ik ga naar m’n vriendin.”
Joey: “Dan neem je je vriendin toch gewoon mee?”
Peter: “Ja! Ik bedoel: ik neem m’n laptop toch ook gewoon mee!”
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Twee Supremums geleden 
heb ik onderstaande energie-

quiz in deze column opgenomen. 
Ik had € 25,00 uitgeloofd voor 
de beste inzender mits er 20 of 
meer inzendingen zouden zijn. 
In de vorige Supremum heb ik 
de inzendtermijn nog verlengd 
tot 15 juli 2008. Maar alles bij 
elkaar heb ik één inzending ge-
had en wel een paar uur nadat 
de Supremum uitkwam. Dat is 
merkwaardig.

Er zijn vele oorzaken voor deze lage 
opkomst mogelijk. De meest voor de 
hand liggende wil ik bespreken. Ten 
eerste kan het zo zijn dat de column 
van de decaan niet of nauwelijks ge-
lezen wordt. Ten tweede kan het zijn 
dat de lezers het zulke makkelijke 
vragen vonden dat ze het de moeite 
niet waard vonden ze te beantwoor-
den. Ook kan het omgekeerde het 
geval zijn: de vragen waren zo moei-
lijk dat niemand ze kon beantwoor-
den. Ook is het mogelijk dat de le-
zers zich alleen maar voor wiskunde 
en informatica interesseren. Een 
ingewikkeldere verklaring is dat de 
potentiële inzenders dachten dat er 
niet genoeg (20) inzenders zouden 
zijn en dat het dus verloren moeite 
zou zijn de antwoorden in te sturen. 
Ik heb geen idee wat de oorzaak is en 
geef hier maar de antwoorden, zoals 
beloofd. Ik heb de enige inzender (4 
goed) toch de prijs gegeven!

1. Hoeveel hectare bruikbare land-
bouwgrond is per mens beschikbaar 
op de hele aarde. Bij een huidige we-
reldbevolking van 6.6 miljard men-
sen? Antwoord: 1,5 ha
 
2. Hoeveel hectare landbouwgrond is 
er nodig om één gemiddelde Neder-
lander een jaar lang volledig te voe-
den? Antwoord: 0,5 ha

3. Hoeveel hectare landbouwgrond 
is nodig om de energie te leveren 

De antwoorden heb ik laten con-
troleren of gekregen van experts op 
energiegebied. Ik vond de resulta-
ten verrassend. Ik stel sommige van 
deze vragen wel eens en krijg stee-
vast totaal verkeerde antwoorden. 
Met name van kernenergie had ik 
een totaal verkeerd beeld. Het is op-
merkelijk hoe goedkoop kernenergie 
is en hoe weinig afval er wordt ge-
produceerd. Natuurlijk is het afval 
bij de huidige stand van de techniek 
heel lang gevaarlijk voor mens en 
dier, maar de hoeveelheid valt wel 
mee.

Als we bijvoorbeeld 300 jaar lang 
voor alle mensen (bij constante we-
reldbevolking van 6·109) op aarde per 
jaar een tennisbal kernafval zouden 
opslaan dan zijn dat 18·1011 tennis-
ballen. De redenering hierbij is dat 
de mens gemiddeld 70 jaar wordt 
en dat er dus 6·109/70= (6/7)·108 
mensen per jaar geboren worden 
en sterven. (Dit is een toepassing 
van de beroemde formule van Lit-
tle). Dus in 300 jaar moeten we van 
300·(6/7)·108 mensen de “tennisbal” 
opslaan. Dit zijn dus 18/7·1010 ten-
nisballen. Een tennisbal neemt min-
der volume in dan 500 cm3 (zelfs 
minder dan 150 cm3). In totaal is 
dat minder dan (9/7)·107 m3 en dat 
is een gebouwencomplex van 500 bij 
500 meter met een hoogte van 50 
meter. Dat is minder dan het gebied 
van het zuidpuntje van Manhattan 
tot zo ongeveer Wallstreet, helemaal 
gevuld met gebouwen van ca. 25 ver-
diepingen.

Je zou natuurlijk een ander gebied 
moeten kiezen! Oude zoutmijnen 

hebben we genoeg om deze hoeveel-
heid, zelfs in delen ruim uit elkaar, 
op te slaan. Dit is niet veel en in 300 
jaar hebben we heus wel een schone 
en duurzame energieoplossing ge-
vonden in de vorm van zonne-ener-
gie of een betrouwbare waterstoffu-
siereactor. De uranium voorraden 
zijn voldoende voor deze periode bij 
gelijkblijvende energieconsumptie. 
Men moet de klassieke vorm van 
kernenergie dan ook niet zien als 
een duurzame oplossing maar als 
een goede tussenstap: goedkope en 
CO2-vrije energie. We sparen boven-
dien de resterende fossiele grond-
stoffen als olie, kolen en aardgas om 
er duurzame materialen van te ma-
ken in plaats van ze te verbranden!

Ook geeft de quiz interessante in-
formatie over onze voedselvoorzie-
ning in Nederland. Met 16 miljoen 
inwoners hebben we 8·106 ha nodig 
en dat terwijl ons grondoppervlak 
maar 3.361.200 ha is. Dus we kun-
nen onze bevolking bij lange na niet 
meer voeden van eigen bodem, want 
we hebben ook nog eens zo’n 10% 
van het oppervlak bebouwd. Als we 
al onze energie met biobrandstof 
zouden willen voorzien dan zouden 
we nog 2 ha per persoon extra no-
dig hebben, dus in totaal is dan 2,5 
ha per persoon nodig terwijl op de 
totale wereld slecht 1,5 ha per per-
soon beschikbaar is! Dit alles bij 
een stabiele wereldbevolking van 6 
miljard mensen, maar we weten al 
dat we groeien naar ca. 9 miljard in 
2050. Het lijkt wel of de politici deze 
problematiek totaal niet overzien en 
maar wat rommelen in de marge!

die één gemiddelde Nederlander no-
dig heeft voor zijn huishoudelijke 
energiebehoeften (verlichting, ver-
warming, huishoudelijke apparaten 
etc.)? Antwoord: 0,5 ha
 
4. Hoeveel hectare landbouwgrond 
heb je nodig om (zo efficiënt moge-
lijk) biobrandstof te produceren om 
15.000 km te kunnen rijden met 
een auto die 10 liter per 100 km ge-
bruikt? Antwoord: 1,5 ha
 
5. Hoeveel liter brandstof gebruik je 
per 100 km per persoon als je met 
een Boeing 747 vliegt? Antw.: 2 liter

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

11. Een kilogram uranium kost min-
der dan 100 dollar. Bij het versplij-
ten van die kilo komt evenveel ener-
gie vrij als bij het verbranden van: 
2.500.000 liter benzine
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(Tijdens college RADV over het bewijzen van stellingen)
Jan Friso Groote:”And we all know that mathematicians are much less reli-
able than computers.”

(Tijdens college RADV over wiskundigen)
Jan Friso Groote: “We never really understand what they are doing...”

(Tijdens college RADV)
Jan Friso Groote: “...in normal house, garden and kitchen English.”
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De ergste storm van het BSA 
(bindend studie advies) is 

achter de rug. Deze regeling, die 
inhoudt dat studenten die in hun 
eerste jaar minder dan 30 stu-
diepunten halen hun studie niet 
mogen voortzetten, zal nog een 
jaar op zich laten wachten, aan-
gezien de UR (universiteitsraad) 
tegen heeft gestemd. Aangezien 
het CvB (College van Bestuur) 
koste wat het kost het BSA wil 
invoeren, leggen ze het voor aan 
de landelijke geschillen com-
missie. Deze zal controleren of 
alle regeltjes zijn nageleefd en 
in dat geval het CvB het voor-
deel van de twijfel geven. Naar 
de argumenten van de UR wordt 
nauwelijks geluisterd. En dat is 
jammer, want daardoor worden 
studenten niet gemotiveerd om 
actief te zijn in de medezeggen-
schap aan de TU/e. Terwijl dit 
juist zo belangrijk is. 

Bij de SR (StudentenRaad) merken 
we steeds sterker dat er weinig in-
teresse is voor medezeggenschap. 
Daarom zijn we een promotiecam-
pagne begonnen. We willen mede-
zeggenschap meer onder de aan-
dacht brengen en het belang hiervan 
duidelijk maken, zodat ook jullie ac-
tief worden in de medezeggenschap. 

Eind oktober moeten we namelijk de 
kieslijst voor de FR (faculteitsraad) 
opgesteld hebben. Daarnaast zoeken 
we ook nog kandidaten voor de op-
leidingscommissies, welke we voor 
november gevonden moeten hebben. 
De campagne heb je waarschijnlijk 
al gemerkt op de borrel pasgeleden 
of aan de strip verderop in deze Su-
premum. Daarnaast heeft ook de 
website (www.StudentenRaad.org) 
een flinke opknapbeurt gekregen.

Nu zit ik ook nog in de bouwcommis-
sie, waar ik jullie mag vertegenwoor-
digen. Het plan is dat er een grote 
kubus/balk boven de W-hal komt, 
waar onze faculteit zich zal gaan 
huisvesten. De W-hal zelf zal flink 
opgeknapt worden. Daar komen on-
der andere de Centrale Bibliotheek 
en het Notebook Service Centrum te 
zitten. Het is nog niet zeker of de ver-
bouwing echt zal worden uitgevoerd, 
maar dit kalenderjaar zal daar nog 
een besluit over worden genomen. 
Wie alvast een indruk wil krijgen 
van het nieuwe gebouw kan bij mij 
langskomen bij GEWIS op vloer 10.

Wil je actief deelnemen aan de mede-
zeggenschap binnen de TU, spreek 
mij er over aan, of stuur een mailtje 
naar oc@GEWIS.nl.

Na een zeer frustrerende in-
structie van programmeren 

kwam Rob naar me toe: ‘Hee 
Vivian, in de Supremum hebben 
we een rubriek die ‘In the spot-
light…’ heet en we hebben jou 
daarvoor op het oog. Lijkt je dat 
wat?’ Ik dacht: ‘Supremum??? 
Wat is dat?’. Maar na een helde-
re uitleg over wat het was leek 
het me wel wat, vandaar dit ver-
haaltje.

Ik ben Vivian Hermans, 1e jaars 
studente Technische Informatica. Ik 
ben geboren op 16 februari 1990 in 
Eindhoven en ik woon in Best. Dat 
is een dorpje met ongeveer 30.000 
inwoners en het ligt op 7 minuten 
treinafstand van Eindhoven. 

Na een aantal jaren basisschool 
ging ik naar dé middelbare school 
in Best, het zogenoemde ‘Heerbeeck 
College’. Daar heb ik het profiel Na-
tuur en Techniek gedaan met keuze 
vakken economie en Spaans. Ik wist 
eigenlijk nog niet wat ik na de mid-
delbare school wilde gaan doen. Ik 
vond wiskunde altijd een leuk vak 
maar wiskunde studeren leek me te 
veel wiskunde. Ik heb een tijdje ge-
twijfeld tussen informatica en eco-
nometrie maar uiteindelijk is het 
toch informatica geworden. Ik had 
dus voordat ik deze studie ging vol-
gen nog nooit geprogrammeerd en ik 
weet ook niet alles van computers. 
Maar ik ben tot nu toe wel blij met 
deze keuze. Ik heb het hier wel naar 
mijn zin. 

Verder beoefen ik een hele leuke 
sport namelijk ‘Hapkido’. Dat is een 
zelfverdedigingsport/vechtsport. Het 
is een combinatie van verschillende 
vechtsporten zoals taekwondo, jiujit-
su en karate. Je leert er handige en 
effectieve trucjes om jezelf te verde-
digen tegen verschillende aanvallen. 
Ik doe het al zo’n 4 jaar en heb nu 
de blauwe band behaald. Toen ik er 

nog tijd voor had (lees: toen ik nog 
op de middelbare school zat en dus 
massa’s tijd had) trainde ik ook de 
jeugd. Naast hapkido heb ik nog tae 
boo gedaan, een soort aerobics al-
leen dan met trappen en stoten. 

Ik heb ook een bijbaantje namelijk 
in een bejaardenverzorgingstehuis 
voor demente bejaarden in Best. Dat 
is zeker wel leuk werk. Je maakt een 
praatje met de mensen, helpt met 
eten, gaat naar de winkel, houdt de 
keuken schoon en als er tijd is doe 
je een spelletje met ze. En op zonda-
gen krijg je 60% extra betaald, ook 
niet verkeerd. Alleen soms wordt er 
wel eens iemand agressief, zo heeft 
er een keer een mevrouw een bord 
naar mij toe gegooid uit het niets. 
Dat was best eng.

Mijn overige vrije tijd besteed ik aan 
afspreken met vrienden, uitgaan, 
shoppen en niks doen op z’n tijd.
Nog andere weetjes over mij…

Ik houd van films kijken.• 
Ik houd van reizen.• 
Ik houd van parfum! Ik spaar • 
ze, ik heb nu ongeveer 14 ver-
schillende soorten.
Ik houd niet van bier, wel van • 
wijn, mixdrankjes, cocktails… 
alles behalve bier.
Mijn lievelingskleur is groen.• 
Ik ben fan van tennisser Rafael • 
Nadal
Mijn lievelingsnummer is: ‘I’m • 
Yours’ van Jaszon Mraz.

Nu komt er toch een eind aan mijn 
verhaal. Als je nog iets wilt vragen 
of gewoon even wilt kletsen ben ik 
in de pauze meestal wel bij GEWIS 
te vinden en natuurlijk op de borrels 
niet te vergeten! 
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(Trekt tijdens college Formal Methods een strip van de bovenkant van het 
bord af)
Dhr. Kuiper: “It’s a Microsoft Blackboard”

(Voor een volle collegezaal bij Methods and Models)
Gerit Rooks: “Kijk er zijn verschillende soorten sociale netwerken. Bijvoor-
beeld, het netwerk dat je hier leert kennen, daar heb je later wat aan, maar 
aan je familie niet.”

(Na het geven van een bewijs tijdens Algorithms for Model Checking)
Tim Willemse: “I do this with handwaving, but you can compute this with 
less handwaving.”

(Tijdens RADV na het uitleggen van iets):
Dhr. Moussavi: “Everybody agrees? Also the asleep-ones?”
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Hey, hier ben ik weer. Ik ben 
nog steeds Florian van der 

Wielen, maar Floris vinden som-
migen fijner want dat is dan 
korter of zo. Natuurlijk hoort bij 
voorstellen meer dan alleen een 
naam dus ik zal bij het begin be-
ginnen.

Ik ben geboren op 14 april in de 
prachtstad (o nee, prachtlocaties 
zijn tegenwoordig negatief) Eindho-
ven. Na twee jaartjes wat meer in de 
binnenstad te hebben rondgehangen 
ben ik verhuisd naar de AB. Als je 
niet weet wat de AB is dan moet je 
je om te beginnen natuurlijk gaan 
schamen, maar dit is een idyllische 
wijk in het Noorden van Eindhoven. 
Hier heb ik op basisschool Onder de 
Wieken zes jaar genoten van mijn 
basisonderwijs.

Daarna ging ik verder op middelbare 
school “Bisschop Bekkers”, waar ik 
mijn N&T VWO met informatica be-
haalde. Dat was verder niet zo bij-
zonder, op de vele studiereizen na 
(Luik, Normandië, Pisa, Salzburg en
Minsk). Gedurende deze periode heb 
ik ook gegamed (bijna nooit natuur-
lijk) en daardoor was mijn interesse 
in de informatica gewekt. Toen ik een 
keer een meeloopdagje op de TU/e 
had doorgebracht was het ook met-
een duidelijk waar ik ging studeren.

Toen begon ik dus hier aan de facul-
teit te studeren en in het begin was 
het natuurlijk een beetje wennen 
aan het tempo van een universiteit 
maar uiteindelijk heb ik toch binnen 
drie jaar mijn bachelor binnen we-
ten te halen. Ook kwam ik erachter 
dat er bij GEWIS nog meer belang-
rijke dingen gebeuren dan de borrel, 
dus in het begin van mijn derde jaar 
werd ik lid van de mooie ACtivitei-
tenCommissie. Dat beviel uiteraard 
en ondertussen ben ik nu ook lid van 
MexiCo, GELIMBO en het bestuur.

Verder is er het afgelopen jaar ook 
iets minder leuks gebeurd, mijn va-
der heeft namelijk op kerstavond 
hersenbeschadiging opgelopen. 
Daarna heeft hij zo’n drie maanden 
als een zombie in een ziekenhuisbed 
vastgelegen, maar daarna kwamen 
ze erachter dat de medicatie toch 
te zwaar was en begonnen ze met 
afbouwen. Sindsdien gaat het wel 
langzaam aan steeds beter, en nu 
loopt hij gelukkig alweer een aantal 
maanden rond in het revalidatiecen-
trum en is het zelfs zover dat hij op-
bouwt om weer thuis te wonen.

Ook al studeer ik informatica, ik 
heb verder natuurlijk wel een leven.  
Zo beoefen ik de ontzettende sport 
handbal bij de studentenhandbal-
vereniging van Eindhoven en ben ik 
als het goed is minstens één keer per 
week in het zwembad te vinden.

Zo’n 21 jaar geleden, op de 
31e van augustus in het 

jaar 1987, werd er een schattig 
(tenminste, dat denk ik) jonge-
tje geboren in het dorpje Goirle 
(gelegen onder Tilburg). Of mijn 
ouders er ook zeker van waren 
dat ik een jongetje was weet ik 
niet, aangezien ze mij de naam 
“Nicky” hebben gegeven, waar-
bij een aantal mensen toch ver-
wachten dat je van het vrouwe-
lijke geslacht bent. Toentertijd 
woonden we in Berkel-Enschot.

Ongeveer een jaar na mijn geboorte 
zijn we verhuisd naar de Hertog-
straat in Tilburg, waar ik momenteel 
nog steeds woon. Van mijn vierde tot 
en met mijn tiende jaar heb ik me 
vermaakt op Basisschool Fatima.

Na de basisschool ging ik naar het 
Koning Willem II College, ook gele-
gen in Tilburg. Hier bleek in het eer-
ste jaar dat ik het Gymnasium wel 
aan zou kunnen, wat ik daarna dan 
ook drie jaar gedaan heb, maar ik 
vond al dat Latijn en Grieks maar 
niets, dus vanaf het vijfde jaar ben 
ik overgestapt naar het Atheneum. 
Omdat ik in die periode heel lui was 
(stiekem is dat nooit veranderd), en 
ik toen veel vakken had die ik niet 
leuk vond / waar ik slecht in was, 
ging ik vanaf het vierde jaar telkens 
maar net over. Ook mijn eindexamen 
haalde ik maar net (voor bètavak-
ken had ik hoge cijfers, maar voor 
de rest was het maar net genoeg). De 
keuze voor Informatica had ik al heel 
vroeg gemaakt, ik denk ergens in het 

tweede jaar van het VWO. Om dit 
in Eindhoven te doen was ook snel 
besloten, dit was immers de Techni-
sche Universiteit die het dichtst bij 
mijn woonplaats lag.

En daar stond ik dan als nog-net-
17-jarige, beginnend aan een stu-
die waar ik eigenlijk nog weinig van 
wist, want ik had me niet echt be-
ziggehouden met oriëntatie. Geluk-
kig beviel de studie mij goed, en had 
ik in het eerste jaar alle vakken ge-
haald op twee vakken na (dit waren 
“Ethiek & Recht” en “Management 
& Organisatie”, toevallig vakken van 
de faculteit TM). In het tweede jaar 
haalde ik alle vakken, en heb ik ook 
de twee eerdergenoemde vakken 
alsnog gehaald, waardoor ik toen 
mijn propedeuse heb gehaald. In 
het derde jaar ben ik vrolijk doorge-
gaan met het halen van vakken (in 
dit jaar heb ik geen één herkansing 
hoeven te doen). Na dit jaar heb ik 
dan ook mijn bachelor gehaald. Aan 
het eind van vorig collegejaar werd ik 
benaderd met de vraag of ik dit jaar 
secretaris van GEWIS wilde worden. 
In het begin leek mij dit niets, maar 
toen ik erover nadacht kon ik eigen-
lijk geen redenen verzinnen waarom 
ik het niet zou gaan doen.

Wat er daarna ongeveer gebeurde 
is jullie wel bekend, want sindsdien 
ben ik regelmatig bij GEWIS te vin-
den (in het bestuurshok of op een 
andere plek in de GEWIS-ruimte), 
alwaar ik bezig ben met serieuze 
dan wel minder serieuze activiteiten. 

Voorstelstukje voorzitter Voorstelstukje secretaris
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Sebastiaan: ik heb thuis zo’n donut kussen. Dat zit kut, maar ik kan wel drie 
uur non stop computeren. 

Sander: “KutCBC! Waarom krijg ik nou een foutmelding waar ik jullie niet 
de schuld van kan geven?!”

Niels: Wat is een koe in Jordan-Normaalvorm?
Niels: een zebra!

Serveerster: “Wie had de taco met kip?”
Mark: “Ik!”
Serveerster: “Wie had de taco met gehakt?”
Mark: “Doe mij ook maar!”
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(Over de mail van het rookverbod)
Nicky: “Ik moest gewoon scrollen in die mail!”
Pieter: “Dat komt door je 320x240 resolutie. Anders kun je het niet lezen...”

(Nicky plakt zoals gewoonlijk weer tegen het beeldscherm)
Tjeerd heel verbaasd: “Zie je niet goed?”
Nicky: “Hoezo...valt het op dan?”

Sander K.: Sander, is dat een van die frikadellen uit het bestuur?
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Dit verenigingsjaar is er weer 
een uitermate geschikte per-

soon gevonden om de belangrijk-
ste functie in het bestuur – uiter-
aard die van penningmeester – te 
vervullen. Ik, Pieter Bootsma, 
heb de eer om in dit geval deze 
uitermate geschikte persoon te 
zijn.

Velen zullen al weten dat ik hier-
mee in de voetsporen van mijn broer 
(Christiaan) treed, die ook een ui-
termate geschikte persoon was voor 
deze belangrijkste functie. Ik vond 
het dan ook geen verrassing dat het 
niet heel lang duurde voor onze moe-
der ons samen mocht behandelen in 
een mooi stukje voor de rubriek “Je 
Moeder!” van een mooie Supremum, 
ongeveer een jaar geleden. Voor de 
huidige eerstejaars en andere men-
sen die het bewuste stukje niet ge-
lezen hebben zal ik de belangrijkste 
punten nog een keer noemen.

Op 19 februari van het mooie jaar 
1988 kon ik de wereld verblijden 
met mijn komst. Net te laat om car-
navalsbaby van mijn geboorteplaats 
Oeteldonk te worden. Op de kleuter-
school verveelde ik mij zodanig dat 
ik groep 2 heb overgeslagen. Vervol-
gens ben ik op vijfjarige leeftijd naar 
Vught verhuisd, waar ik mijn basis-
schoolloopbaan na de kleuterschool 
heb voortgezet.

Na de basisschool heb ik gekozen om 
naar Gymnasium Beekvliet te Sint-
Michielsgestel te gaan om mij voor te 
bereiden op een echte studie. Daar 

kwam ik erachter dat ik groep 2 wel 
erg gemist heb, en zodoende ben ik 
in de 2e klas blijven zitten. Hierna 
wilde ik snel door met een echte stu-
die en heb ik met redelijke cijfers de 
rest van het gymnasium doorlopen.
De keuze voor de echte studie waar 
ik mee wilde beginnen was al vroeg 
duidelijk. Al voor ik mijn tiende le-
vensjaar bereikt had was ik redelijk 
bedreven in het maken van simpele 
programmaatjes op de antieke Com-
modore 64. Hier wilde ik meer mee 
doen, dus was een studie informa-
tica de enige logische keuze. Deze 
studie bevalt prima en gaat redelijk 
voorspoedig. Ik heb mijn propedeuse 
netjes in één jaar gehaald en heb op 
het moment van schrijven 102 stu-
diepunten.

Na het halen van mijn propedeuse 
vond ik dat ik wat meer tijd in GE-
WIS kon gaan steken en ben ik lid 
geworden van de AC. Omdat ik mede 
hierdoor steeds vaker in Eindhoven 
was heb ik besloten om later dat jaar 
op kamers te gaan. Niet veel later 
heb ik ook toegezegd om samen met 
de rest van Intro08 een geweldige in-
tro en FLUP neer te zetten. Dat de 
FLUP ontzettend geslaagd is kan ik 
aan mijn geestelijke toestand op het 
moment van schrijven – maandag-
ochtend na de FLUP – goed merken.

In de loop van het voorjaar werd 
er druk nagedacht over een nieuw  
GEWIS-bestuur. Na wat denkwerk 
heb ik hier vrij snel voor gekozen 
en ik hoop dat ik hierdoor veel kan 
doen voor GEWIS.

Dames en heren, jongens en 
meisjes. Ik ben Kevin van 

der Pol en ik zal dit jaar de func-
tie van vice-voorzitter vervullen 
binnen GEWIS.

Ruim 21 jaar geleden, op de 26e 
februari 1987, kwam ik ter wereld 
in de mooie stad ’s-Hertogenbosch. 
Mijn vader is een oer-Hollandse man 
van boven de rivieren en mijn moe-
der een Vlaamse; het mag voor zich 
spreken dat ik mij dus een echte 
Brabander voel.

Vanaf groep 4 heb ik onderwijs geno-
ten volgens de leer van Maria Mon-
tessori, een alternatieve onderwijs-
vorm die kinderen voor de rest van 
hun leven misvormt. Daarna ging ik 
naar een gewone middelbare school 
(Het dr. Mollercollege in Waalwijk) 
waar ik beide natuurprofielen  heb 
gevolgd en met succes heb afge-
rond.

Wat ik na mijn VWO ging doen was 
toen nog steeds onduidelijk. Ik heb 
een jaartje rotbaantjes gehad (twee 
keer magazijn, twee keer fabriek) en 
toen was ik eruit; ik ging informatica 
studeren. Ik had nog nooit fatsoen-
lijk geprogrammeerd (BASIC zou in-
derdaad verboden moeten worden) 
maar uiteindelijk viel alles mee. Het 
ging zo lekker dat ik het Honors Pro-
gram ben ingegaan, waar ik nog al-
tijd met veel plezier mee bezig ben.

GEWIS heeft mij vrij snel aangetrok-
ken en ik ben vanaf het begin bij 
vrijwel elke borrel aanwezig geweest. 
In mijn tweede jaar (in je eerste jaar 
zou je eigenlijk alleen maar mogen 
studeren, vind ik) ben ik ook bij de 
BAr Commissie gegaan en ik vind 
het erg leuk om bij de borrel achter 
de tap te staan. Ik wist ook al vrij 
snel dat ik bestuur wilde doen, en 
dat doe ik nu dan dus ook. Ik zou 
zeggen: tot op de borrel!

Voorstelstukje penningmeester Voorstelstukje vice-voorzitter
v
o
o
rs

te
ls

tu
k
je

Pi
et

er
 B

o
o
ts

m
a K

evin
 van

 d
er Po

l 

v
o
o
rs

te
ls

tu
k
je

I
N
F
I
M
A

(Over de penningmeester van GEWIS)
Nieke: “Hij doet net alsof hij God is. Maar dan wel een stomme God.”

(Tijdens het uitzoeken van boeken)
Pieter: “Cantus, calculus... What’s the difference?”

Kevin wijst naar een laptop met PS/2 poort: “Wat voor aansluiting is dit?”
Pieter: “Dat is een PS/2 poort”
Kevin: “Waar is dat voor?”
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Kevin: “Als je ‘m plat kan krijgen, staat ie niet meer.”

Lydia (neemt de GEWIS-telefoon op): “Hai mop!”

Mikalai: “I can show you I am a woman!!!”

Harm: “Ja ik ga het tweede uur pas naar college, want ik moet schijten”

Jarno: “Ja, Kerst valt ook vroeg dit jaar!”

Lydia: “Maar als het Software Specificitie tentamen morgen is, bij welk ten-
tamen zat ik dan vanochtend?”

Peter: “Oestrogeen, dat zijn vrouwen toch?”

(In de trein die weer eens een stukje voor station Utrecht stil staat)
Lin: “Daar heb ik altijd zo’n hekel aan als de trein in the middle of nowhere 
stil staat...”
Pieter: “Hier links ligt gewoon Utrecht hoor.”
Lin: “Ik zei toch ‘middle of nowhere’?”
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Beste mensen. Dit collegejaar 
mag ik de functie van PR-

functionaris vervullen. Wat dat 
precies inhoudt, daar ga ik hier 
nu niet over uitwijden, omdat dit 
voorstelstukje voornamelijk over 
mijzelf dient te gaan.

Een twintigtal jaar geleden werd 
ik geboren in het mooie of minder 
mooie Boxtel. Tijdens mijn jaren 
op mijn basisschool, de Molenwijk-
school in Boxtel, heeft mijn moeder 
me op mijn achtste richting de lokale 
judoclub geschopt met een laken in 
plaats van een judoband om mijn 
middel.

Mijn middelbare schooltijd begon in 
de havo/vwo brugklas op het Mau-
rick College te Vught, maar na een 
proefcursus Latijn kon ik het niet 
laten en ben ik overgestapt naar 
het gymnasium. Dat vond men zo-
maar goed, ondanks het feit dat ik 
een gruwelijke hekel had aan rijtjes. 
Of het nu Frans, Engels, Duits, Ne-
derlands, Latijn of aardrijkskunde 
was, ik kon er geen motivatie voor 
opbrengen; ik ging liever judoën of 
programmeren. Toch wist ik zonder 
vertraging in 2006 mijn diploma’s 
N&T en N&G te halen.

Mijn muzieksmaak is als constant 
maar onbeschrijfbaar te omschrij-
ven. Via mijn 
lieve zusje ben ik 
namelijk in aan-
raking gekomen 
met metal, omdat 
ik het doorgaans 
zelf te druk had 
om nieuwe mu-
ziek te zoeken. 
D a a r e n t e g e n 
weet ik ook alles 
van Radio Bem-
bem tot klassieke 
muziek en pop te 
waarderen.

Qua sporten ben ik niet zo interes-
sant: ik heb slechts drie sporten 
beoefend, te weten judo, zwemmen 
en aiki-jutsu. Zwemmen doe ik niet 
meer sinds het judo serieus begon 
te worden. In 2005 haalde ik mijn 
eerste “dan” judo, bij de meeste 
mensen beter bekend als de zwarte 
band, waarna in 2008 de tweede 
“dan” volgde. Daarbovenop kwam in 
januari 2007 mijn scheidsrechtersli-
centie. Sinds een jaar of drie is daar 
aiki-jutsu bij gekomen, een wat rea-
listischere en hardere krijgskunst.

Eenmaal aanbeland op de Techni-
sche Universiteit Eindhoven had 
ik het eerste jaar eigenlijk nergens 
moeite mee, behalve met calculus 
en opvolgers en databases 1, waar-
van de huidige naam me onbekend 
is. Toch wist ik mijn propedeuse niet 
in een jaar binnen te slepen, daar ik 
om een idiote reden Programmarea-
lisatie 2 twee maal verknald had.

Mijn familie bestaat uit mijn zusje, 
mijn vader en mijn moeder. Tot en 
met de zondag voor de FLUP had 
ik nog een stiefvader, dus dan we-
ten jullie ook meteen waarom ik de 
zater- en zondag van de FLUP heb 
moeten missen. Daarentegen mag ik 
gelukkig nog genieten van twee opa’s 
en twee oma’s.

Hoi! Voor diegene die mij nog 
niet kennen: ik ben Bauke 

Conijn. Oorspronkelijk kom ik uit 
Ursem. Dat is een gezellig dorp-
je tussen Alkmaar en Hoorn in 
Noord-Holland. Vlak voordat ik 
ben gaan studeren kwam ik hier 
in Eindhoven wonen. 

Om ongeveer 12:00 uur op 28 sep-
tember 1987 ben ik ter wereld geko-
men in ons huis aan de Leet. Hier 
heb ik ruim 3 jaar gewoond voordat 
we verhuisden naar de Noordgouw. 
Dat was aan de andere kant van ons 
bollenveldje.

Toen ik eindelijk 4 jaar was mocht 
ik voor het eerst naar school. Ik heb 
2,5 jaar in de kleuterklas gezeten. 
Waarna ik tot 6 weken voor het ein-
de van groep 7 les heb gehad op de 
Bavoschool. Daarna ben ik van die 
school af getrapt. Niet omdat ik ver-
velend was, maar vanwege het feit 
dat ik mijn laatste jaar op de Lange-
reisschool 300 meter verderop wou 
doorbrengen. Dat is dus 1 jaar en 
6 weken geworden. Gelukkig maar, 
want daar had ik wel leuke klasge-
nootjes.

Vervolgens ben ik gymnasium gaan 
doen aan het Han Fortmann college 
te Heerhugowaard. Hoewel ik nog in 
de brugklas zat heb ik meegedaan 
aan de wiskunde olympiade, waar-
bij ik als enige van de school door 
was naar de 2e ronde. Daar had ik 
minder succes. Uiteindelijk heb ik in 
mijn 5e en 6e jaar meegedaan aan de 
wiskunde olympiade training en ben 
het laatste jaar mee geweest naar de 
internationale wiskunde olympiade 
in Slovenie.

Voor ik het vergeet: Ik heb N&T + in-
formatica + Latijn gedaan. N&T, om-
dat dat het enige profiel was zonder 
moeilijke vakken. Ik heb in de 5e ook 
nog meegedaan met de informatica 
olympiade en heb aangetoond dat 
het mogelijk is om eerste te worden 

van Nederland bij de 2e ronde met 
QBasic. Vervolgens ben ik naar Hon-
garije geweest voor de centraal Euro-
pese informatica olympiade, waar ik 
een bronzen medaille heb behaald. 
Zo’n twee weken later heb ik in Po-
len, bij de internationale informatica 
olympiade een zilveren medaille ge-
haald.

In de 6e heb ik ook weer meege-
daan aan de informatica olympiade 
en ben toen samen met Pieter mee 
geweest naar Mexico. Helaas had ik 
dat jaar minder succes. Door al deze 
olympiades ben ik veel op de TU in 
Eindhoven geweest, waar ik dan ook 
maar ben gaan studeren. 

Aangezien ik wiskunde te theoretisch 
vond en een hekel heb aan Delphi, 
heb in eerste instantie ik gekozen 
voor elektrotechniek, maar omdat 
dat me weer te makkelijk leek heb ik 
ervoor gekozen om er ook maar even 
wiskunde naast te studeren. Tot dat 
ik verplicht aanwezig moest zijn bij 
de elektrotechniek ogo is dat goed 
gegaan, waarna ik er voor gekozen 
heb om toch maar alleen wiskunde 
te gaan studeren.

Qua sport heb ik eerst zo’n 3 jaar de 
zwemsport beoefend. Vervolgens 5 
jaar judo, waarna ik weer ben gaan 
zwemmen, maar nu in de vorm van 
trimzwemmen. Dat heb ik volgehou-
den tot ik verhuisde naar Eindhoven, 
waar ik een jaar handboogschieten 
heb beoefend. Door het Honors Pro-
gram heb ik daar afgelopen jaar he-
laas geen tijd voor gehad.

Als laatste en belangrijkste wil ik 
kwijt dat ik ook nog 8 jaar op scou-
ting heb gezeten in Ursem. 4 jaar als 
luchtverkenner, 2 jaar als astronaut 
(rowan) en 2 jaar als stam. Zodoende 
ben ik veel met een tent op kamp ge-
weest en heb veel gevlogen. Zo nu en 
dan kom ik nog terug in het scou-
tinggebouw. Onder andere voor het 
houden van LAN-parties.

Voorstelstukje PR-functionaris Voorstelstukje OC
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AC Vlahappen
Dit jaar begon de ACtiviteiten Comis-
sie tijdens de intro met het AC Vla-
happen. Op de tweede dag tijdens de 
fACulteitstocht was het de bedoeling 
dat de kids 10 rietjes uit een bak met 
vla moesten happen. Vol enthousi-
asme storten de kids, maar eigenlijk 
vooral de begeleiders, zich op de bak 
met vla. En nadat ze werd uitgelegd 
dat vla in Nederland echt als eetbaar 
wordt gezien deden zelfs de buiten-
landse masters mee. Ze vonden het 
nog lekker ook! Door het uitzonder-
lijk goede weer en al het speeksel van 
de verschillende deelnemers werd de 
vla tegen het einde van de dag nogal 
dun. Voor de laatste paar groepjes 
was de uitdaging dus nog groter, 
maar uiteindelijk was het toch een 
van deze groepjes die het record 
van 11,24 seconden neerzette (maar 
misschien was dat juist omdat ze er 
sneller vanaf wilden zijn).

AC Poolen
Ook dit jaar organiseerde de AC ta-
ditiegetrouw weer een pooltoernooi 

als eerste echte ACtiviteit. Na een 
lekkere maaltijd vertroken de deel-
nemers naar de laserquest, waar in 
totaal 15 teams (plus het bestuur, 
dat anderhalf uur later aan kwam 
kakken) het tegen elkaar opnamen. 
Na ruim twee uur aan roemloze ne-
derlagen, glorieuze overwinningen 
en kansloze ACties konden de twee 
beste teams het tegen elkaar opne-
men in de finale die uiteindelijk werd 
gewonnen door Alex en Lydia (die 
net als het bestuur veel te laat wa-
ren, maar nog net het laatste potje 
mee konden spelen). Aan de prijs-
uitreiking werd helaas niet zoveel 
aandACht besteed omdat alle nog 
aanwezige deelnemers inmiddels de 
bar hadden ontdekt.   

AC Knakworst-eten
Op zondagochtend tijdens de FLUP 
gebeurde er iets moois. Zoals elk 
jaar werd er ook dit jaar het AC 
knakworst-eten georganiseerd. En 
dit jaar werden er twee nieuwe re-
cords verbroken. De tafels stonden 
klaar en de worsten waren dit keer 

wel warm. Vol goede moed storten 
de hongerige deelnemers zich op de 
knakworsten, maar zoals verwACht 
had het grootste gedeelte van de deel-
nemers al genoeg na een knakworst 
of 22. Uiteindelijk na een minuut 
of 25 moest zelfs oud recordhouder 
Mark zijn meerdere erkennen in de 
38ste knakworst. De winnaar van 
dit jaar was uiteindelijk Wouter de 
Koning die met zijn 44 knakworsten 
in 15 minuten en totaal 50 knakwor-
sten in iets minder dan een half uur 
tot de absolute winnaar werd uitge-
roepen.

AC Lichtjesroutefietsen
Behalve de oude tradities worden er 
ook nieuwe ACtiviteiten bedACht. Zo 
was er dit jaar voor het eerst (het be-
gin van een nieuwe traditie?) het AC 
Lichtjesroute fietsen. Na gezamen-
lijk Chinees gegeten te hebben (da’s 
dan wel weer een oude traditie) was 
het tijd om te gaan fietsen. Met twee 
Brabantse kwartiertjes vertraging 
gingen we uiteindelijk op weg. Op 
wat kleine details na, zoals het opra-
pen van Coen die tijdens het maken 
van een (gelukte!) foto onderuit ging, 
verliep de tocht voorspoedig. Na on-

derweg nog even een ijsje gegeten 
te hebben kwamen we bij toch wel 
één van de mooiere ornamenten: het 
Smurfenkasteel bij de vijver. Toen 
het aldaar aanwezige koor pauze 
hield waren wij natuurlijk van harte 
bereid om onze zangkunsten te ver-
tonen. Na nog even van de route af-
geweken te zijn om wat extra deelne-
mers op te pikken van Stratum werd 
ook de zuidelijke tak van de route 
nog gereden. Net voordat we hele-
maal rond waren was het echter elf 
uur en gingen de lichtjes uit. Maar 
goed, we hebben wel lol gehad, en 
volgend jaar proberen we het gewoon 
nog een keer!
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Als compleet groentje reisde 
ik maandag 11 augustus af 

naar Geldrop. Dit zou mijn tijdelij-
ke verblijfplaats worden, tijdens 
de intro 2008 van de TU/e en GE-
WIS. Door de groene bossen en 
over de grote fietsrotondes ging 
mijn weg naar de Universiteit. 
Zoekend op een groot terrein 
naar het zogenaamde “Audito-
rium” kwam ik er dan eindelijk 
aan. Terwijl ik een baan zocht 
door de grote mensenmassa van 
vooral “0-dejaars” kwam ik ein-
delijk bij informatica terecht.

Wat stond me te wachten? Achteraf 
gezien een hele gezellige introweek, 
waar ik op dat moment nog geen 
enkel idee van had. Met z’n allen 
werden we in een collegezaal ge-
propt waar we vervolgens in groepjes 
ingedeeld werden. In een opvallend 
geel T-shirt, samen met mijn groeps-
genoten van Jupiler en Aphrotiete, 
kwamen we als een heuse gele re-
clamezuil de collegezaal weer uit. 
Intro2008 was begonnen!

De maandagmiddag stond in het te-
ken van kennismaking en de Olym-
pische spelen. Na een tijdje kranten-
meppertje gespeeld te hebben, begin 
je je groepje dan eindelijk een beetje 
te kennen. De Olympische spelen, 
waarbij het fanatisme de spelregels 

nogal eens overwon, waren leuk. 
Juist dat maakte de middag zo ge-
zellig.

Daarop volgde ’s avonds de presen-
tatie van het bestuur waarnaar ie-
dereen aandachtig luisterde (op wat 
ouderejaars op de achterste rij na). 
Vervolgens was het mogelijk wat te 
handelen met de zogenaamde goud-
klompjes. Er werd flink geboden op 
wat objecten, maar ons groepje hield 
wijselijk hun mond dicht boven de 
zeven goudklompjes.

’s Avonds, na de massabarbecue en 
de presentaties was het dan tijd voor 
het eerste feest en dan eindelijk: het 
eerste biertje. Dit was allemaal in De 
Stunt te doen. Wat was dat een heer-
lijke avond, met een lekker optreden 
van GERUIS. Ergens midden in de 
nacht werden we dan toch de kroeg 
zowat uitgezet en na een eenzame 
fietstocht (die tweemaal zo lang bleek 
te duren dan de heenweg en achteraf 
nog vrij lastig was) plofte ik neer op 
mijn luchtbed.

De volgende ochtend was er al weer 
veels te vroeg. Met een brak gevoel 
stapte ik om een uur of acht op mijn 
fiets richting de Universiteit. Na een 
ontbijtje op de heerlijke banken van 
GEWIS begon dan de faculteitstocht. 
Informatief, soms boeiend maar 

vaak ook lastig om je aandacht er-
bij te blijven houden. En dit was dan 
pas de tweede dag.

Op het eind van de middag hebben 
we een heerlijke barbecue gehad van 
GEWIS voor het hoofdgebouw. Het 
zonnetje scheen en met een biertje 
en een lekker stukje vlees was het 
buiten prima vertoeven.

’s Avonds stond in het teken van de 
studentenverenigingen en de Bun-
ker: de eerste kennismaking met de 
studentenverenigingen van Eindho-
ven. Met veel bombarie werd alles 
gepresenteerd in het Auditorium, 
waarna we met z’n allen richting 
de Bunker vertrokken. Na even bij 
SSRE binnengeweest te zijn, beland-
den we al vrij snel bij Demos waar 
we tot in de late uurtjes doorgingen, 
niet al te veel denkend aan de och-
tend erop.

Woensdagochtend!
Ja hoor, het was tijd voor het sport-
toernooi! Zowat iedereen kwam een 
kwartier te laat aan op het sportveld 
met een behoorlijk duffe kop. Onze 
intropappa had zichzelf 3 uur ver-
slapen, erg verdacht! Na een gewel-
dig sportieve ochtend (ahum) was 
het ’s middags tijd voor de Bunker-
tocht. Helaas was het weer die dag 
wat minder dus vielen de bierspelen 
nogal tegen zodat we vrij snel weer 
in het inmiddels vertrouwde GEWIS-
hok belandden. 

Na een middag lekker op de banken 
te hebben gehangen, werd het weer 
eens tijd om te gaan eten. Dit keer 
niet op de TU/e of in de Bunker, 
maar, jaja, bij de begeleiders thuis! 
Recht door Eindhoven baande twee 
introgroepjes hun weg naar, in mijn 
geval, het huis van Zjeraar waar onze 
begeleiders (+ aanhang) een heerlijke 
maaltijd voor ons klaarmaakten.

Een paar gezellige luie uren later was 
het toch weer eens tijd te vertrekken 
naar Eindhoven City, Stratumseind 
wel eens te verstaan! Woensdag-
avond was de avond van de kroe-
gentocht. Na in een flink tempo de 
kroegen en de daarbij behorende 
biertjes gedronken te hebben, kwa-
men we rond middernacht aan in De 
Stunt waar het wederom supergezel-
lig was! Vervolgens was het nog even 
een paar biertjes drinken in de Bun-
ker bij Demos en dan weer de oude 
vertrouwde fietstocht naar huis! 
Ondertussen werden nog de nodige 
goudklompjes geronseld.

Donderdag, het begint steeds moei-
lijker te worden om wakker te wor-
den. Vastbesloten om op tijd te ko-
men kwam ik donderdag aan op de 
Universiteit, 2 minuten voor tijd! Zo-
wat slapend op de fiets baanden we 
ons een weg door Eindhoven naar 
de eerste instantie van de prachtige 
Tour de Ville. Met een merkwaardig 
ontbijt van Champagne en Aardbei-
en (het tweede ging er goed in; het 
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eerste een stuk minder) begonnen 
we onze dag welke een stuk leuker 
was dan in eerste instantie gedacht. 

Met een heerlijk stuk cabaret in het 
Parktheater werd de middag beëin-
digd. Ook al was het vrij moeilijk uit 
de heerlijke zittende stoelen te ko-
men, het lukte wel. Reden: een heus 
diner in de stad. Een maaltijd, veel 
beter dan verwacht, werd in de stad 
weggesprokkeld en we maakten ons 
langzaam op voor het Bunkerfesti-
val!

Een coverband en, jaja, het Feest-
team (heerlijk fout!) stonden voor 
ons klaar om een superavondje in 
te leiden. Daarna zijn we bij Demos 
naar binnen gegaan en hebben we 
wederom een gezellige avond gehad. 

Dit was de beruchte nacht die elk 
jaar geskipped wordt…. Elk uur twij-
felde of ik de nacht over zou slaan 
of niet. Toen het een uur of 4 was, 
begon ik wat te rekenen en kwam ik 
uit dat ik of een kwartier zou kun-
nen slapen of toch maar door zou 
gaan wilde ik er de volgende ochtend 
op tijd bijzijn. Het laatste was een 
kwartier later besloten en ik ben dus 
gezellig om half 7 ’s ochtends mee 
naar GEWIS gegaan, lam als ik was. 

Vrijdagochtend, tja, daar weet ik 
eerlijk gezegd weinig meer vanaf. 
Het ontbijt was lekker, dat wel. Maar 
vanaf een uur of negen kan ik me 
weinig meer herinneren. Weet wel 
dat ik meer dan een keer ben geownd 
door een stel prachtige supersoakers 
met wat ontzettende GEWIS’ers er-
achter, maar dat ik in het gras en in 
het zonnetje voor het hoofdgebouw 
toch heerlijk heb geslapen. Gelukkig 
was ik niet de enige…

Totdat het tijd was voor het eindspel. 
Langzaam werd iedereen weer wak-
ker en begon men weer mee te doen. 
Welke plaats we hebben gehaald: 
werkelijk geen idee meer. Rond de 
5e plaats geloof ik, maar dat deed er 
weinig meer toe; ik was te moe en 
te brak. 

Moe van een geweldige week intro 
die ik voor altijd als erg gezellig zal 
blijven herinneren. DeMeter™, ge-
tekend door ons introgroepje, die op 
dit moment ergens bij GEWIS ligt 
zal naar verwachting nog genoeg ge-
bruikt worden bij de borrels.

Intropappa en –mamma bedankt! 
Hetzelfde geldt voor de hele organi-
satie!
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Het was liefde op het tweede 
gezicht voor Jeroen Goes. Na 

zijn studie Technische Wiskunde 
aan de TU Eindhoven (Tijdens 
zijn studie ook actief geweest bij 
GEWIS) startte Goes bij Siemens 
VDO Automotive (tegenwoordig 
TomTom). Na een jaar of vijf was 
hij toe aan iets anders en besloot 
eens verder te kijken. “Vander-
lande Industries trok direct mijn 
aandacht tijdens de bedrijvenda-
gen op de TU. In dezelfde week 
kwam ik Vanderlande nog twee 
keer tegen. Dat kon geen toeval 
meer zijn!” En inderdaad. Tijdens 
zijn eerste sollicitatiegesprek 
voor de functie als Logistic Si-
mulation Engineer bleek al snel 
dat het van beide kanten klikte. 

Projectenorganisatie vol afwisseling
”Als Simulation Engineer hield ik me 
vooral bezig met het maken van (ab-
stracte) modellen van de systemen 
die Vanderlande Industries maakt.” 
Vanderlande levert geautomati-
seerde material handling systemen 
en de bijbehorende diensten om de 
bedrijfsprocessen van klanten te 
verbeteren en hun concurrentiepo-
sitie te versterken. De onderneming 
is actief in de markten voor baga-
geafhandeling op luchthavens, dis-
tributiecentra en sorteersystemen 
voor expresse pakketdiensten. “Met 
de gemaakte modellen voerde ik si-
mulaties en bijbehorende analyses 
uit om te bekijken in hoeverre het 
ontworpen systeem daadwerkelijk 
aan de gewenste eisen van de klant 

voldeed. Dit betekende dat ik regel-
matig overleg had met de (interne) 
klanten en eventuele verbeteringen 
aan hen voorstelde.” Simulatie vindt 
niet alleen plaats tijdens de verkoop-
fase van een project, maar bijvoor-
beeld ook tijdens de ontwikkel- en 
servicefase. De laatste jaren maakt 
Vanderlande Industries ook model-
len waarmee een emulatie (testen 
van besturingssoftware) kan worden 
uitgevoerd. “In deze functie heb ik 
veel geleerd van de verschillende sy-
stemen, het omgaan met de in- en 
externe klanten en het werken in 
een projectorganisatie.” 

Nieuwe uitdagingen en kansen
Afgelopen jaar begon Jeroen aan een 
nieuwe uitdaging als groepsleider  

van de simulatieafdeling. ”Een zeer 
leuke en gevarieerde afdeling, zowel 
qua mensen als qua werkzaamhe-
den.” Er werken naast Simulation 
Engineers ook Simulation Software 
Engineers die zich bezighouden met 
het ontwikkelen van standaard si-
mulatie equipment. Bij de simula-
tiegroep werken ongeveer 18 mede-
werkers met veelal een wiskunde, 
informatica, econometrie of werk-
tuigbouwkunde achtergrond. Er is 
ook altijd wel een afstudeerder te 
vinden. De laatste afstudeerder was 
Richard Bakker die bij Ivo Adan en 
Jacques Resing (stochastische be-
sliskunde) is afgestudeerd. Hij heeft 
vorig jaar twee inhoudelijke artike-
len geschreven over het project waar 
hij tijdens zijn afstuderen mee bezig 

is geweest. Het grootste gedeelte van 
de mensen is gestationeerd in Veg-
hel (hoofdkantoor). Daarnaast zijn 
er personen werkzaam in London 
(Heathrow), Amsterdam (Schiphol) 
en Dortmund. “In mijn functie als 
groepsleider vind ik het interessant 
en leerzaam om me bezig te houden 
met veel verschillende projecten en 
het verder uitwerken van de visie 
voor de simulatieafdeling. Boven-
dien vind ik het leuk om mensen in 
de simulatiegroep te helpen bij hun 
verdere ontwikkeling. Het is wel even 
wennen dat je minder inhoudelijk 
met projecten bezig bent, maar meer 
met allocatie en sturing.”

Open en eerlijke bedrijfscultuur
Vanderlande Industries is een be-
drijf met een makkelijke en toegan-
kelijke cultuur. Jeroen Goes is het 
hier mee eens: “Kenmerkend voor de 
afdeling, maar ook voor Vanderlande 
als geheel, is de open en eerlijke cul-
tuur waarin je gestimuleerd wordt 
om je eigen ideeën in te brengen. Het 
is een bedrijf met een  informele cul-
tuur waar mensen werken met een 
praktische, no-nonsense instelling. 
Daarnaast is er een groot gevoel van 
trots. Naast het werk zijn er regel-
matig gezellige uitjes met collega’s 
van de afdeling of daarbuiten. “Zo 
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organiseert de personeelsvereniging 
o.a. een kerstfeest, een cultuurreis 
en verschillende sportevenementen. 
Binnen mijn eigen groep worden er 
ook regelmatig uitjes georganiseerd 
zoals bowlen, pubquizen (´Triviant-
achtige´ quiz in een café) en skiën. 
En natuurlijk luiden we het weekend 
zo nu en dan in met een borrel.” 

Tastbaar internationaal werk 
Vanderlande is een zeer leuk, snel-
groeiend bedrijf met veel mogelijk-
heden, waar je veel kan leren en 
waar veel hoogopgeleide (technische) 
mensen worden gezocht. Misschien 
is Vanderlande ook wel iets voor jou  
en kom je Jeroen Goes misschien in 
de toekomst als collega tegen!

De volgende keer
In de 3e editie van de Supremum 
zullen wij ingaan op het (software) 
framework dat door de simulatie-
afdeling is ontwikkeld en gebruikt 
wordt voor het oplossen van ver-
schillende (logistieke) vraagstukken. 
Tot dan! 

Voor meer informatie zie
http://www.vanderlande.nl

Vanderlande Industries

“volop uitdagingen in een
snelgroeiend internationaal bedrijf”
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Oplossing ‘Zoek de verschillen!’ 40.4

De winnaar van ‘Zoek de ver-
schillen! in Supremum 40.4 

is geworden:
Florian van der Wielen

Hij miste verschillen 10, 18, 24, 28 
en 35. Hij kan zijn prijs ophalen bij 
de Supremumredactie.

0. GEWIS-logo op shirt
1. Wit stukje linkerschoen weg
2. Zonnebril ‘red pill/blue pill’
3. .nl weg op shirt
4. Logo weg broekje
5. Dieper decolleté
6. Haar, stukje rood weg
7. Snor toegevoegd
8. Wenkbrauwen weg
9. Ogen zijn zwart
10. Linker broekzak is weg
11. Voorgevel opgeblazen
12. Alignment woord “together”
13. Denim -> Denis
14. Op shirt kroontje weg

15. Steentje weg
16. Linker oor weg
17. Paulo -> Paolo
18. Extra vouw in shirt
19. Schaduw is smaller
20. Schaduwplekje weg
21. Linkersok is lager
22. Gele stukje onder shirt is weg
23. Wit stukje op broek weg
24. Extra tak (4e van boven)
25. Zonnebril is weg
26. Verdubbeling boom rechts
27. Rechterduim is weg
28. Stukje broek weg
29. 7 op shirt is een 5
30. Eekhoorn
31. Boom houdt eerder op
32. Extra been
33. Armband weg
34. Haar is feller rood
35. Extra moedervlek op been
36. Mond andersom
37. Halsketting erbij
38. Rechterduim is weg

Een van de meest intrigerende 
films die ik de laatste jaren 

heb gezien is “The Queen”.  Step-
hen Frears is de regisseur van 
deze film en Helen Mirren speelt 
koningin Elizabeth. Voor haar 
glansrol kreeg zij een Oscar en 
een Golden Globe. Alleen haar 
rol al is op zich een voldoende 
reden om deze film te bekijken. 
De film is uit 2006 en is op DVD 
beschikbaar.

De film vertelt het verhaal van de 
contacten tussen de koningin en 
premier Blair in de week volgend op 
het dodelijke ongeluk van prinses 
Diana in Parijs. Het Britse volk ging 
na de dood van Diana volledig in de 
rouw en verwachtte dat de koningin 
meeging in dit rouwproces. Toege-
ven aan deze wens impliceerde het 
over boord zetten van allerlei eeu-
wenoude en verstandige gewoonten 
en het duurde dan ook een kleine 
week voordat de vorstin toegaf aan 
de wens van haar volk.

Het maken van de film lijkt eenvou-
dig, maar met de ontmoetingen tus-
sen koningin en premier is er wel een 
probleem. Er zijn veel vooroordelen 
over deze twee mensen in omloop, 
maar we weten er niets van. Er bleef 
Stephen Frears dan ook niet anders 
over dan de waarheid bij elkaar te 
liegen. Met Helen Mirren in het com-
plot is dat zeer overtuigend gelukt.

De film bevat drie soorten opnamen, 
scènes die zich afspelen aan het hof 
in Balmoral of Buckingham Palace, 
scènes die zich afspelen in Downing 
Street 10 en allerlei reeds bestaande 
opnamen met Diana, zoals inter-
views en journaalitems. De film be-
gint met het bezoek van Tony Blair 
en zijn vrouw na het winnen van de 
parlementsverkiezingen aan de ko-
ningin. Hij is de beoogde premier en 
de koningin moet hem officieel aan-
wijzen. Meteen wordt duidelijk dat 

hier twee verschillende werelden op 
elkaar botsen, die van de monarch 
en die van de gekozen premier. De 
ene wereld staat bol van eeuwenou-
de tradities en de andere is gericht 
op het verwerven en behouden van 
politieke macht.

Na de dood van Diana houdt premier 
Blair bij zijn zondagse kerkbezoek 
een toespraak waarin hij Diana een 
prinses van het volk noemt. Lang-
zaam aan ontspoort het Britse volk. 
De bloementapijten voor de paleizen 
en de ontevreden rouwende Britten 
en de steeds harder wordende toon 
in de kranten leiden tot discussies 
aan het hof en in de kringen rond 
Blair. Hij beseft dat hij de koningin 
zover moet zien te krijgen dat zij 
haar volk toespreekt en zich onder 
haar volk begeeft. Uiteindelijk geeft 
zij toe. Op haar beurt doet zij Blair 
beseffen dat het volk wispelturig is 
en dat zijn macht tijdelijk is.

Het vertelde verhaal is zo overtuigend 
dat je denkt de mensen aan het hof 
of uit de kringen rond de premier te 
begrijpen. Je loopt zelfs gevaar sym-
pathie voor de koningin te krijgen en 
het volk te wantrouwen. Complot-
theorieën smelten als sneeuw voor 
de zon. Het is dus een heel gevaar-
lijke film waarbij men vergeten is de 
jonge kijkers te waarschuwen. Ga 
hem zien, let op Helen Mirren en op 
de lakei die uitlegt hoe je de konin-
gin moet aanspreken.
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Zoek de verschillen!

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

op moment van schrijven (weer!) 
defect is, presenteert de Supre-
mumredactie met trots voor de 
derde 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: Praesidium van de FLUP-can-
tus 2008

Origineel Aangepast

Als je kans wil maken op een au-
thentieke GEWIS-0.3-pul of GEWIS-
mok, lever dan vóór 1 december 
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  
puzzel@gewis.nl met daarin een lijst 
van (goed gespecificeerde) gevonden 
verschillen.

Notities
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Woordzoeker

(1) Valt niet ver van [nr 9] (2) Diploma na minstens 3 jaar studie bij [nr 21] 
(3) Geavanceerde rekenmachine (4) Studievereniging W&I te Eindhoven
(5) Kleinste bovengrens (6) Bacherloropleiding van onze faculteit
(7) Het vervolg van [nr 24] (8) Reünistenvereniging (9) Explosief dispuut
(10) De vertegenwoordigers van de verwijzing van de verwijzing uit [nr 22]
(11) Het proces van bezig zijn met iets (12) Deze roggelen veel voor [nr 4]
(13) Andere bacheloropleiding van onze faculteit (14) Hier moet af en toe 
voor geblokt worden (15) Voor de meeste studenten onmisbaar (16) Op-
vallende uitspraak van docent/student (17) Elke donderdag vanaf 16:30u 
(18) Men zegt dat dit niet gelukkig maakt (19) Hier mag je je niet bevinden 
rijdende [nr 26] (20) I.W.Z.W (21) Waar men onderwijst en onderzoekt
(22) tv-Nerd van de verwijzing in [nr 12] (23) Oude functie van de huidige 
magnifieke [nr 27] (24) Begin van je studententijd (25) ‘Limburgs’ dispuut
(26) Vervoersmiddel waar zatheid op gedoogd wordt (27) Plaats in de Ameri-
kaanse staat Arkansas (28) Uit de kluiten gewassen gehucht in de gemeente 
Westland (29) Kleur kaft [nr 5] 40.2 (30) {rund, varken, schaap, geit, paard,  
ezel, lama} (31) Vloeibare [nr 17] (32) Afkorting voor Erik (33) 28 juni
(34) Plaats waar je [nr 15] haalt

De puzzel is deze keer een 
woordzoeker. Los de hints op 

en zoek de worden in de matrix. 
De woorden kunnen horizontaal, 
verticaal, diagonaal en achter-
stevoren staan, maar altijd op 
een rechte lijn (dus niet ‘om-een-
hoek’). 

Als je alle woorden hebt gevonden 
blijven er een aantal letters over. Zet 
deze achter elkaar en stuur het zo 
gevormde woord vóór 1 december 
2008 op naar puzzel@GEWIS.nl als 
je kans wilt maken op een kaart die 
nuttig is tijdens een [nr 17].

Aansprekende en uitdagende opdrachten 
Wij stemmen onze opdrachten zoveel mogelijk af op de wensen en capaciteiten van onze afstudeerders. Zo kun 

je bij ons kiezen uit maar liefst zeven afstudeerrichtingen: .NET, Java, Business Intelligence/Datawarehouse,  

Testing, Infrastructuur, Functioneel Ontwerp en Softwareontwikkelstraat. Indien er geen interessante opdracht 

voor je tussen zit, dan is het mogelijk om samen met ons een opdracht op maat samen te stellen. Er zit dus altijd 

een passende opdracht voor jou tussen! 

Nieuwste technologieën
Info Support heeft partnerships met onder meer Microsoft en IBM. Daardoor zijn wij snel betrokken bij nieuwe 

ontwikkelingen, waar jij als afstudeerder ook je voordeel mee doet. Omdat wij zo dicht bij de bron zitten, krijg je 

bij ons namelijk de kans om met de nieuwste technologieën te werken. 

Veel keuzes in opleidingen 
Natuurlijk heb je tijdens je opleiding al heel veel geleerd op het gebied van IT, maar in deze branche ben je nooit 

uitgeleerd. Daarom bieden wij onze afstudeerders de mogelijkheid om cursussen te volgen bij ons Kenniscen-

trum. In deze cursussen doe je specifi eke kennis op over bijvoorbeeld een technologie of een problematiek, die 

je nodig hebt om je afstudeeropdracht tot een goed einde te kunnen brengen. 

Al 11 jaar Top ICT Werkgever
Info Support is al 11 jaar Top ICT Werkgever en daar zijn we uiteraard trots op. We scoren hoog op alle criteria en 

we zijn uitmuntend in innovatie, opleiding en training. Dat zie je terug in onze afstudeeropdrachten, maar zeker 

ook in onze vakkundige begeleiding. Zo ben je verzekerd van een prachtige afsluiting van je studie!

Slapend 

afstuderen of heb 

je liever wat 

Slapend 

Als je aan het einde van je studie staat, wil je met je  

afstudeeropdracht natuur lijk de kroon op je studie 

zetten. Je wilt kwaliteit leveren, dus ga je op zoek 

naar een be drijf waar je alle ruimte en mogelijk-

heden krijgt om dat te doen. 

Hieronder staan vier redenen waar  om je als IT-

 student het beste bij Info Support kunt afstu deren. 

En op onze site vind je er nog veel meer!

uitdaging?

Surf naar www.itafstuderen.com voor onze uitdagende afstudeeropdrachten!
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Een tweede intro voor de eer-
stejaars, maar zonder de 

strenge regels van de gewone 
introweek. Dit klonk natuurlijk 
heel verleidelijk. Ook de belofte 
van een ‘echte’ cantus maakte 
veel eerstejaars enthousiast.

De eerste dag (vrijdag 19-09-08) ver-
trokken we met de fiets en moesten 
we letterlijk de weg zoeken. Als hulp-
middel kregen we een lijst met foto’s. 
Een onmogelijke taak voor iemand 
die Eindhoven (en uiteindelijk nog 
vele andere dorpen) niet kent. Maar 
gelukkig werden we begeleid door 
een paar ouderejaars. De tocht was 
erg gezellig, alleen vertrokken we 
iets te laat. We waren namelijk de 
laatste groep die vertrok. Onze eer-
ste halte (de Zwarte Doos) was zelfs 
al gesloten, dus daar ging de belofte 
van het eerste pilsje. Dus fietsten 
we maar snel door tot het eerste het 
beste café dat we tegenkwamen. Na 
een heerlijk koud glas bier gingen we 
weer verder.

Maar het bleef niet bij één glaasje. 
We hadden tijdens de route meerde-
re stops en hier kregen we ook elke 
keer een pilsje. De cafés in Eind-
hoven waren wel erg gezellig, som-
mige stampvol en sommige heerlijk 
rustig. Ook het evenement met één 
of ander zingend koor, waar we toch 
maar even naar toe zijn geweest, was 
best wel lachen. 

Het laatste café bezochten we in Gel-
drop. Het was ondertussen al ruim 
in de nacht, waardoor de meeste ca-
fés al gesloten waren. Maar we wa-
ren vergeten dat we na Geldrop nog 
erg ver moesten fietsen. Beetje mis-
gerekend maar uiteindelijk kwamen 
we als dorstige honden aan op de 
boerderij in Someren-Heide. 

De nacht was alleen nog niet voorbij, 
want we kregen meteen een drop-
ping. We werden een paar kilometer 
verder afgedropt en moesten de weg 
terug volgen. Jammer dat er maar 
één opdracht onderweg was, maar 
deze was wel goed te doen. We moes-

ten eigenlijk een zelfge-
maakt nummer zingen, 
maar uiteindelijk moch-
ten we met tien man 
stapelen om de fles te 
krijgen. Het was alleen 
minder dat de laatste 
die erop sprong, de eni-
ge echte Yves was.

De tweede dag begon 
erg rustig. Je kon zelf 
bepalen hoe laat je op-
stond, maar dankzij alle 
schreeuwende oudere-
jaars kon niemand nog 
slapen. Het was dus 
toch nog aardig vroeg 
geworden. Buiten za-
gen we een luchtkussen 
staan, waarop normaal 
gesproken gegleden wordt. Maar 
schijnbaar was het een heerlijke 
hangplek, dus binnen enkele mi-
nuten lag het helemaal vol. Het was 
vrijwel de gehele dag heerlijk rus-
tig aan doen, met zo nu en dan een 
spelletje tussendoor. Een potje voet-
bal was bijvoorbeeld ook erg lachen, 
maar het draaide na een tijdje uit op 
rugby. Gelukkig vond niemand dit 
erg en speelden we nog even door.

Later was er een bierestafette, waar-
bij je zo snel mogelijk naar de over-
kant moest rennen, een glas speciaal 
Limburgs bier moest adten, en weer 
terug moest rennen. Ook deden er 
teams mee voor de originaliteitsprijs, 
wat grappige taferelen opleverde.

De avond begon met het I.V.V-spel. 
Dit verliep in twee ronden. De eer-
ste ronde moesten we bieden op 
onbekende opdrachten. De winnaar 
moest dan naar voor komen om de 
opdracht uit te voeren in het aan-
tal seconden dat hij zelf had gebo-
den. Deze opdrachten waren soms 
gemakkelijk, maar toch verkeerd 
begrepen. Vooral het voorval moet 
de hoepel was erg leuk. Als de brief  
goed gelezen was, en Tosca twee 
keer had gesprongen, had ze punten 
verdiend.

De tweede ronde be-
stond uit het zo snel 
mogelijk verzamelen 
van een bepaald voor-
werp. Hier liet B.O.O.M. 
goed zien dat ze weten 
wat voorbereiding is. De 
meeste spullen hadden 
zij al klaargelegd op ta-
fel (of eronder). Maar het 
was wel erg grappig om 
iedereen te zien rennen 
om verschillende voor-
werpen te zoeken. Voor-
al een bestuurslid zoe-
ken (en meenemen) was 
erg grappig, aangezien 
die niet altijd vrijwillig 
mee wilden lopen.

Daarna werd het tijd 
voor de cantus, datgene waar ik zelf 
erg naar uit had gekeken. We kre-
gen een nieuw cantusliederenboek, 
met verschillende nieuwe nummers 
maar ook veel oude bekende van de 
intro-cantus. Daarna mochten we 
naar binnen. Iedereen ging aan tafel 
zitten en de senior kwam naar bin-
nen. Het bleek nu wel dat de regels 
erg belangrijk waren. Je mocht AB-
SOLUUT niet met bier gooien, wat 
opzich wel fijner is. Ook werden er 
nu echte bierstraffen uitgedeeld, en 
natuurlijk was onze eigen Jan van 
het bestuur als eerste de lul.

Twee glazen bier drinken met ge-
strekte elleboog, niet de makkelijkste 
opdracht. Deze opdracht ging Jan 
dan ook niet echt goed af, waardoor 
hij het nog een keer moest overdoen, 
maar nu met drie (kleinere) glazen. 
Dit ging nog niet geweldig, maar de 
senior zag het even door de vingers.
Tussen het zingen door werden er 
nog verscheidene straffen uitge-
deeld. Maar tussendoor kwam er ook 
nog een kleine, korte wedstrijd. Het 
bestuur moest het opnemen tegen 
vier eerstejaars. Ik was wel blij dat 
ik naar voren mocht komen, want ik 
had wel zin in een wedstrijdje.

FLUP 2008
M

el
vi

n
 d

e 
La

at

a
c
ti
v
it
e
it



32

De wedstrijd begon, en wij waren 
al klaar voordat de derde persoon 
van het bestuur was begonnen. Al-
leen één probleem. Twee man had-
den niet goed geproost en moesten 
overnieuw drinken. Gelukkig moest 
het bestuur het met zeven man (3 
extra’s: Jean-Marc, Remko en Ivo) 
uitvoeren, want anders hadden wij 
het bierverbod gekregen voor de rest 
van de cantus. Nogmaals sorry be-
stuur, maar wij willen ook gewoon 
bier drinken.

Verder een uiterst geslaagde avond, 
die nog lang doorging in de nacht. 
Het kampvuur was erg gezellig, en 
sommigen bleven nog tot half 5 of 

langer, maar ik hield het toch maar 
voor gezien.

De volgende ochtend was er nog één 
wedstrijd, de all-you-can-eat knak-
worsten wedstrijd. In een aantal mi-
nuten zoveel mogelijk knakworsten 
eten. Veel mensen werden al mis-
selijk toen ze het zagen, vooral van 
de uiteindelijke winnaar. Maar liefst 
vijftig worstjes (dacht ik) in een mi-
nuut of 20.

Hierna was het echter alweer tijd om 
naar huis te gaan, waarop een ieder 
zijn eigen weg vervolgde na een zeer 
geslaagd weekend.

carrieretip :

Na het studentenleven begint het bestaan van de werkende 

mensch. Een duistere wereld die start in de kelder van je loop-

baan en het bruutste in je naar boven haalt. 

Train je skills en vergroot je carrièremogelijkheden op 

WERKENMETJEELLEBOGEN.NL.

let op
non.verbale
signalen

I
N
F
I
M
A

* BOOTZ schudt GeniusDex wakker
<GeniusDex> oh ja
<GeniusDex> ik was even afgeleid
<BOOTZ> lol, blonde vrouwen in de buurt?
<GeniusDex> jarno is blond... maar vrouw?

Marlous: “Koken vind ik best leuk hoor...”
Alex: “Ja echt? Would you marry me?”

(Bart van de Laar tijdens het inschrijven voor het nieuwe collegejaar)
Voornamen: Bart Johannes Jacobus
Roepnaam: Bert
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Interview met...

Al geruime tijd werkende aan 
de TU Eindhoven, wordt pro-

fessor Paul de Bra (49) toch nog 
altijd niet begrepen. Zodra hij 
Vlaams begint te spreken te-
gen zijn Vlaamse collega’s lijkt 
het net alsof ze een willekeurig 
onverstaanbare taal spreken. 
Woorden verschillen hoewel ze 
hetzelfde betekenen, werkwoor-
den zijn juist vaker sterk dan 
zwak en in de winkel snappen ze 
ook nooit wat hij nou wil hebben. 
Maar voor dit interview wilde hij 
graag de spraakverwarringen 
opzij zetten en in het Nederlands 
antwoorden.

Bellen of SMS’en?
Ik heb eigenlijk een hekel aan bellen 
of SMS’en. Het liefst doe ik alles via 
de mail.

Beste boek?
In mijn jeugd las ik nog gewoon 
boeken, tegenwoordig val ik dan in 
slaap. Maar het beste boek dat ik in 
de afgelopen jaren gelezen heb is “Se-
crets and Lies” van Bruce Schneier, 
maar die heb ik momenteel aan een 
student uitgeleend.

Beste film?
Blade runner. Het is een bekende 
film die ik met veel plezier terug-
kijk. Minority Report is ook een erg 
interessante film, vooral omdat hij 
mijn vakgebied betreft. De manier 
waarop ze daar met de data op het 
scherm omgaan, is gebaseerd op het 
Hypertext-systeem “ZigZag” van Ted 
Nelson. Het principe is hetzelfde, al-
leen ziet het er in de film iets flashier 
en hipper uit.

Favoriete muziek?
Accordeon-muziek en dan vooral de 
barokmuziek uitgevoerd op accor-
deon.

Hobby’s?
Fotograferen en accordeon spelen.

Lievelingseten?
Vol au vent, maar we noemen het 
ook wel “de volle vent” en het is een 
kippepasteitje. 

Lezen of tv kijken?
Geen van beide, de tv staat ‘s avonds 
wel aan, maar mijn bureautje staat 
daar tegenover.

Een week zonder internet?
Vind ik niet erg, we zijn in de af-
gelopen jaren wel eens in Amerika 
geweest bij vrienden die een buiten-
verblijfje hebben bij een meer. Je 
had daar geen GSM-bereik en geen 
internet. Ik had wel mijn laptop mee 
zodat ik de foto’s kon bewerken die 
we daar maakten.

Ben je gelovig?
Wel geweest, maar nu niet meer. Als 
wetenschapper denk je teveel ratio-
neel na waardoor het geloof onzin-
nig wordt. Ik begrijp wel erg goed 
waarom het geloof vroeger nodig was 
om de samenleving bij elkaar te hou-
den.

Favoriete website?
http://www.dpreview.com, het is 
een fotografiewebsite. Op aanraden 
van een AIO heb ik een digitale spie-
gelreflex-camera aangeschaft, maar 
het is wel een dure hobby, vooral als 
je iedere keer een nieuwe lens wilt 
hebben.

Windows of Linux?
Linux dan. Alles behalve Windows in 
ieder geval!

Apple of PC?
Deze week komt een Macintosh voor 
me binnen, maar daar heb ik nog 
nooit mee gewerkt, dus ik heb niet 
echt een voorkeur.

Jezelf over 20 jaar?
Je realiseert je dat ik dan 69 ben hè? 
Ik ben in ieder geval niet van plan 
dan nog te werken. Zodra ik met 
pensioen ga wil ik me storten op het 
accordeon spelen en op de fotogra-
fie. Vroeger deed ik veel met model-
treinen, maar die heb ik op een ge-
geven moment (na vijf jaar niet één 
keer aangeraakt te hebben) maar 
weggegeven. Ik heb er wel een boek 
over geschreven: “Elektronische Mo-
delbaanbesturing” in 1985. Er was 
toen veel vraag naar; hij is zelfs ver-
taald in het Duits, Engels en Frans. 
Misschien dat ik die hobby dan ook 
weer oppak.

Denk je dat je je werk makkelijk 
los kunt laten?
De rompslomp wel. Aan nutteloze 
activiteiten zoals vergaderingen, vi-
sitaties en projectvoorstellen heb ik 
een hekel. Het echte werk doen, zo-
als colleges geven en voorbereiden, 
programmeren en dergelijke ga ik 
denk ik wel missen.

Bang voor de dood?
Ja en nee. Ik zelf ben er eigenlijk niet 
bang voor. Mijn vrouw wil niet graag 
alleen achterblijven, dus ik ben wel 
bang om eerder dood te gaan dan 
mijn vrouw. Maar statistisch gezien 
is door ons leeftijdsverschil deze 
kans redelijk klein.

Vakantiebestemming waar je nog 
erg graag naar toe wilt?
Yellowstone, dat is een Nationaal 
Park wat ver van de grote steden in 
de Verenigde Staten af ligt. Vanuit 
Denver, Colorado is het bijvoorbeeld 
nog zo’n 6 uur met de auto rijden. 
Ik denk er nog wel naar toe te gaan 
voordat ik met pensioen ben. Sowie-
so is het een Supervulkano en zodra 
deze ontploft is het waarschijnlijk 
ook wel met de mensheid gedaan, 
dus ik hoop er voor die tijd nog ge-
weest te zijn.

Wat doen jullie thuis met kerst?
Traditioneel eten we kalkoen, tegen-
woordig niet meer ieder jaar. Het is 
nog wel een grote zoektocht om een 
kalkoen te vinden die nog nét in de 
oven past. Mijn schoonvader (inmid-
dels overleden) had ze in zijn tuin 
rondlopen. De leeftijd van de beesten 
hing af van hun maat. Als ze net nog 
in de oven pasten, was het tijd om ze 
te slachten. We gaan dan ook naar de 
nachtmis, waar Jan van Buul (de echt-
genoot van Riet van Buul) orgel speelt.

Je woont dus niet meer in België?
Nee, al heel lang niet meer. De eerste 
2,5 jaar heb ik op en neer gereisd, 
daarna hebben we in Beerse een 
huis gebouwd waar we vijf jaar heb-
ben gewoond. Nu woon ik al weer elf 
jaar in Eindhoven.
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Wat vind je romantisch?
Het lijkt me erg romantisch 
om samen met mijn vrouw 
muziek te maken, maar ik 
ben dan te kritisch, dus het 
is niet romantisch. We zijn 
nu begonnen aan een nieuw 
project in de tuin, waar we 
een beekje willen aanleggen 
dat overloopt in vier bakken 
in de vorm van een hartje 
waar het water als een wa-
terval overloopt. Tussen het 
beekje en de waterval willen 
we dan een schommelbank 
plaatsen, zodat we op een 
zomeravond lekker buiten in 
“ons eigen kleine stukje na-
tuur” kunnen zitten. Dat is 
denk ik wel romantisch.

Favoriete vakken op het mid-
delbare?
Wiskunde en Fysica.

Waar heb je gestudeerd?
Aan de Universiteit Antwerpen. Daar 
heb ik wiskunde gestudeerd. Tijdens 
mijn opleiding heb ik toen kennis 
gemaakt met informatica, en dan 
vooral de databases, waarna ik ben 
gepromoveerd in de richting van in-
formatica.

Hoe denken studenten over je?
Dat wisselt naar gelang het vak. Het 
onderwijs in Mens-machine Interac-
tie wordt meestal beter gewaardeerd 
dan Databases. Bij Databases moet 
je ook vooral oefenen en kun je het 
niet alleen overbrengen door de the-
orie uit te leggen. Het oefenen ge-
beurt niet altijd door studenten. Te-
genwoordig hebben we een wiki-site 
opgezet zodat instructiegroepen met 
elkaar via de wiki kunnen discussi-
eren over de oplossingen. Wat ze in 
ieder geval allemaal wel zullen den-

ken is dat ik teveel praat. Ik heb elk 
jaar meer tijd nodig om hetzelfde te 
vertellen. Ieder jaar bedenk ik weer 
nieuwe manieren om iets uit te leg-
gen.

Hoe wil je overkomen op collega’s?
Als een vriendelijke en hardwerkende 
collega. Meestal lukt dat wel, maar 
niet bij iedereen. Sommige mensen 
denken “Als ik publicaties niet te-
genkom, dan stellen ze niks voor”, 
terwijl het vakgebied heel breed is 
en iedereen ook wat anders doet. Die 
instelling vind ik jammer.

Hoe ziet het ideale college eruit?
Studenten zijn aan het eind drie din-
gen wijzer en hebben zich ook ver-
maakt. Het is bekend dat je maar 
één ding per tien minuten kunt ont-
houden en je daarna nog wat tijd no-
dig hebt om te ontspannen. Dus in 
45 minuten drie dingen bijbrengen 
aan studenten zou ideaal zijn.

First of all, let me introduce 
myself. My name is Konstan-

tin Ermakov. I am a Master stu-
dent from Russia and this is my 
first time to write something in 
some sort of a magazine. Here 
I would like to speak about my 
first impression of the Nether-
lands, Eindhoven, TU/e, etcetera. 
I hope, that it will be interesting 
to read, because people born in 
the Netherlands will never get a 
first impression of their country, 
as well as I will never get a dif-
ferent impression of Russia.

When I came to Schiphol from Rus-
sia, a guy from the customs asked 
me: “What is the purpose of your vi-
sit here? Weekend?”. “No, study”, - I 
answered. Then he put a stamp in 
my passport, and I was free to go. 
That’s all! I did not have to answer 
a lot of questions about myself, edu-
cation and place I would live in. For 
me it was very unusual, because I 
had to answer these stupid questi-
ons many times in other European 
countries like Finland or Sweden. 
At that moment I thought, well not 
even thought, I just felt, that this 
country was different. Even now I 
can’t clearly explain in what ways it 

is different, but I just feel it.

The first week or two here were the 
hardest ones. Everything was new 
for me, I didn’t know anybody, the 
language was completely different 
from mine. But what helped me a 
lot is a feeling that everybody is wil-
ling to help you, if you ask. And the 
language problem wasn’t so difficult, 
because everybody speaks English 
here, even 80 year old ladies.  As far 
as I know, this is the first year the 
summer course was organised for 
master students. Well, the idea of 
this course is brilliant! It really hel-
ped all international students to get 
used to the university, people and 
language.

Of course, special thanks to our in-
tro-daddies Mark and Mattijn. Now 
it is funny to remember the questi-
ons that they had to answer. “What 
is the stratum?”, “Where is the mar-
ket?”, “Why are shops closed on 
Sundays?” and finally “What is the 
difference between M and N?”.

I have only one suggestion about 
ways of improving the summer 
course: teach foreign students how 
to ride a bike. For some of them it is 

really a chal-
lenge, as well 
as for some 
Dutch cars, 
walls and 
scooters. Of 
course, I un-
derstand that 
two months is 
a very short 
period and I 
am still going 
to learn much 
more about 
e v e r y t h i n g 
here. For now 
I believe that 
I made the 
right choice.

Russian point of view
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Het onderwerp van mijn af-

studeeropdracht is het 
automatisch bewijzen van ei-
genschappen van oneindige 
termherschrijfsystemen, in het 
Engels heten die Term Rewriting 
Systems, dus we gebruiken de 
afkorting TRS om deze systemen 
aan te duiden. Waarschijnlijk 
heb je wel eens een TRS gezien, 
bijvoorbeeld een functioneel pro-
gramma.

In je favoriete functionele program-
meertaal kun je ongeveer het volgen-
de opschrijven om optelling van de 
natuurlijke getallen uit te drukken.

A(x,0) -> x
A(x,S(y)) -> S(A(x,y))

Met zulke systemen kun je ook het 
herschrijven van oneindige termen 
gaan bekijken. Als je bijvoorbeeld 
aan het systeempje hierboven deze 
regel toevoegt (waarbij de “:” staat 
voor lijstconstructie)
 
N(x) -> x : N(S(x))

Dan representeert N(0) de oneindige 
lijst van natuurlijke getallen. In het 
herschrijven van eindige TRS’en is 
terminatie (afgekort als SN) een con-
cept dat erg belangrijk is. Natuurlijk 
is het met oneindige termen niet zo 
zinvol om terminatie te bekijken, 
want als je een systeem hebt met 
maar een regel a -> b, dan kun je een 
term maken met oneindig veel a’tjes 
en dan je hele leven lang a’s in b’s 
veranderen.
 
Daarom is er voor oneindige TRS’en 
een ander begrip geintroduceerd: 
SN-infinity. Als een TRS aan SN-
infinity voldoet, betekent dat dat op 
iedere positie in de term maar eindig 
vaak herschreven kan worden. Dat 
klinkt een beetje vaag, dus hier is 
een voorbeeld.

Het volgende TRS voldoet aan SN-
infinity:

f(x) -> g(f(x))
 
Als ik namelijk deze regel toepas op 
een positie in een oneindige term, 
dan kan ik daarna alleen nog maar 
lager in de term gaan herschrijven. 
Het ‘bovenste’ stuk, de g, zal nooit 
meer veranderen.
 
Voor het volgende TRS geldt SN-in-
finity niet:

f(x) -> x
 
Dat komt omdat de oneindige term 
die bestaat uit oneindige veel toepas-
singen van de functie f, in één her-
schrijfstap naar zichzelf herschrijft. 
De eerste positie kan dus al oneindig 
vaak herschreven worden.

Mijn afstudeerbegeleider, Hans Zan-
tema, heeft een paper geschreven 
over het bewijzen van SN-infinity 
op TRSen. Dat kun je doen door 
een waardefunctie op een verzame-
ling (die noemen we samen een al-
gebra) te verzinnen, zodanig dat 
voor alle regels in de waarde van de 
linkerkant strikt groter is dan voor 
de rechterkant. Dat betekent name-
lijk dat door het toepassen van de 
regels, de waarde van iedere term 
steeds afneemt. Als het domein van 
de waardefunctie welgefundeerd is, 
dan kan dat proces niet oneindig 
lang doorgaan.

Mijn afstudeeropdracht was het im-
plementeren van deze theorie. Mijn 
programma, Prisma, vertaalt de hele 
stelling van Zantema naar een hele 
grote booleanformule. Op die manier 
kun je namelijk heel snel zoeken 
naar een algebra die geschikt is om 
SN-infinity mee te bewijzen, namelijk 
met een SAT-solver. Dat is een pro-
gramma dat heel snel kan bepalen of 
de variabelen van een bepaalde satis-
fiabilityformule zo te kiezen zijn, dat 
de formule true oplevert. Ik heb hier-

voor een taal gemaakt, die bestaat uit 
verschillende formules die je heel 
makkelijk in satisfiability uit kunt 
drukken.

Deze implementatie was snel af, zo-
dat ik tijdens mijn afstuderen ook 
nog tijd overhield om wat nieuwe 
theorie te ontwikkelen. Deze the-
orie is bedoeld om automatisch te 
bewijzen dat een TRS niet voldoet 
aan SN-infinity. Zoals je hierboven 
al kon lezen, voldoet een TRS niet 
aan SN-infinity als we een oneindige 
term kunnen construeren die naar 
zichzelf herschrijft. Als dat namelijk 
het geval is, dan kunnen we op die 
positie oneindig lang herschrijven.

Mijn algoritme probeert een onein-
dige term te construeren die zowel 
op de linkerkant een herschrijfre-
gel ‘lijkt’ als op de rechterkant. Een 
voorbeeld, bekijk het volgende TRS, 
waar k een constante is.
 
a(a(k, x), y) -> a(x, a(x, x))
 
Deze oneindige term herschrijft nu 
naar zichzelf, dus SN-infinity geldt 
niet (zie figuur).
 
We kunnen deze oneindige term 
automatisch vinden, door onge-
veer het volgende te doen (dit heet 
recursieve unificatie en is geba-
seerd op het unificatiealgoritme 
dat onder andere ook bij auto-
mated reasoning uitgelegd wordt) 
Vergelijk de linker en de rechter-
kant van de regel. Beginnen ze met 
een verschillende functie (de ene is 

a(....) en de andere b(....) ), dan zijn 
we meteen klaar en unificeren de 
termen niet. Zijn de hoofdsymbo-
len gelijk, dan gaan we verder met 
alle argumenten van de beiden ter-
men vergelijken, de eerste met de 
eerste etc. Als we aankomen bij 
het vergelijken van een variabele 
en een andere term, dan vervan-
gen we die variabele door die term. 
Zo zorgen we ervoor dat aan beide 
kanten dezelfde term komt te staan. 
 
Dit algoritme toegepast op ons voor-
beeld, gaat als volgt
We vergelijken

a(a(k, x), y) en a(x, a(x, x))
Omdat er aan beide kanten a(...) 
staat, gaan we verder met

a(k,x) en x   en   y en a(x,x)
 
Nu hebben we een vergelijking 
van een term a(k,x) en een varia-
bele. We vervangen de variabele 
x nu door de oneindige term die 
voldoet aan x = a(k,x). Het tweede 
paar wat we nu gaan vergelijken 
is y en a(a(k,x),a(k,x)). Dat lukt, en 
nu hebben we aan beide kanten de 
term staan die in het plaatje staat. 
 
Op deze manier kan Prisma ook au-
tomatisch bewijzen dat een TRS niet 
aan SN-infinity voldoet. Wil jij ook 
weten of jouw lievelings-TRS SN-in-
finity is? Je kunt mijn tool downlo-
waden op www.prismatool.nl
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Over elke provincie valt wel 
wat op te merken. Zo zijn 

er mensen uit een bepaalde pro-
vincie die een sterke band heb-
ben met onze oosterburen. Ook 
zijn er personen die van mening 
zijn dat slootwater in grote mate 
geconsumeerd dient te worden. 
Weer een andere provincie staat 
erom bekend dat er vooral men-
sen wonen die hun geld graag in 
de portemonnee laten. Omdat de 
meeste mensen waarschijnlijk 
niet weten welke provincie hier-
mee wordt bedoeld, is het wel-
licht handig te vermelden dat 
hier de mooiste provincie van 
het Koninkrijk der Nederlanden 
mee wordt bedoeld: Zeeland.

Om iedereen gerust te stellen, er 
gaat nu geen bloemlezing volgen 
over de prachtige facetten van Zee-
land. Er zal slechts op één aspect 
van de Zeeuwse cultuur worden in-
gegaan, waarbij wordt toegelicht in 
welke mate iedereen een deel van 
dit aspect met zich meedraagt gedu-
rende de goede tijden die bij GEWIS 
worden doorgebracht.

De BAC heeft de eerste maand van 
het collegejaar weer mooie borrels 
georganiseerd. Tot onze vreugde 
werden deze borrels in groten getale 
bezocht en er verdwenen vele bieren 
in de keelgaten. Omdat de BAC, op 
het moment van schrijven, nog geen 
speciale borrel gerealiseerd heeft 
zullen de borrels niet allemaal apart 
worden vermeld, maar er zijn toch 
wel een aantal zaken die de moeite 
waard zijn om te benoemen. Er wa-
ren namelijk een aantal borrels, 
waarbij het bier tegen het tarief van 
nul eurocenten per biertje verkocht 
werd. 

De jaarboekborrel was één van deze 
borrels. Omdat de jaarboekcommis-
sie bijna net zo goed werk aflevert als 
de BAC was er een goede reden om te 

vieren dat er weer een jaarboek was 
gemaakt. En hoe kan dat nou beter 
worden gedaan dan onder het genot 
van een biertje? Het bestuur toonde 
in een zeldzaam moment haar goede 
kant en zorgde ervoor dat de mensen 
te allen tijde met een drankje in de 
hand rustig het jaarboek kon lezen. 
Waarschijnlijk was dat een proce-
dure waar de mens snel een droge 
keel van krijgt, want de BAC had een 
afzet die 50% hoger was dan op een 
normale borrel.

Een andere borrel waarbij het bier 
door derden werd aangeboden was 
de borrel waarbij het bedrijf Madison 
Gurkha zich in de studentenmarkt 
wilde zetten door het aanbieden van 
een gratis borrel. Vooral informatici 
in spé waren geïnteresseerd, omdat 
dit bedrijf zich met legaal hacken 
bezighoudt. Behalve de gratis drank 
kon iedereen een t-shirt krijgen met 
de niets verhullende tekst ‘Penetra-
tion tester’. Binnen de kortste tijd 
stond de ruimte vol met grijze shirts. 
Het woord ‘penetration’ zal zelden zo 
vaak centraal hebben gestaan in een 
ruimte vol wiskunde en informati-
castudenten. Blijkbaar zorgden de 
shirts voor een dorstige stemming, 
want ook bij deze borrel werd er veel 
meer gedronken dan normaal.

Het is opvallend dat er juist op de 
donderdagen dat het drinken gratis 
was meer gedronken werd. Je zou 
als weldenkend mens toch verwach-
ten dat elke donderdag de behoefte 
naar het drinken van hetzelfde kali-
ber is en dat het prijsonafhankelijk 
is. Het lijkt dat er dan toch een an-
dere reden achter steekt. Het scena-
rio dat dan het meest voor de hand 
ligt is dat de mensen in een gullere 
bui zijn, wanneer de drank gratis is. 
Doorgaans worden dergelijke prak-
tijken enkel en alleen toegeschreven 
aan Zeeuwen. Echter, nu blijkt dat 
iedereen hiermee te kampen heeft, 
ongeacht uit welke provincie men 

komt. Het is dus redelijk om te ver-
onderstellen dat iedereen een aantal 
Zeeuwse genen met zich meedraagt 
en dat bij deze gelegenheden de 
oerinstincten de overhand nemen. 
Het is dan ook vreemd dat sommige 
mensen het als een Zeeuwse aange-
legenheid beschouwen wanneer er 
geprofiteerd wordt van een prijstech-
nisch voordelige situatie.

Ook hiervoor is slechts één verkla-
ring te bedenken. Men vindt het 
moeilijk te accepteren dat zij Zeeuw-
se kenmerken met zich meedragen 

Uiteindelijk zijn we allemaal Zeeuwen
in
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en dat Zeeuwen dus hoger in de evo-
lutie staan dan zijzelf. Het is dan ook 
volstrekt overbodig om te stellen dat 
Zeeuwen heer en meester zijn in het 
profiteren, want het is slechts een 
kwestie van tijd voordat het bij an-
dere mensen ook verder is ontwik-
keld.

Ook de rest van het jaar zal de BAC 
mooie borrels organiseren en wij ho-
pen dat jullie dan ook weer massaal 
aanwezig zullen zijn, ook als het bier 
tegen een schamele 50 eurocent per 
glas in de aanbieding is.

I
N
F
I
M
A

(Leanne komt de borrelruimte binnen met aanhang)
Kenneth: “Wie is deze week de gelukkige?”

(Na de borrel)
Chris: “Die jongen die daar nog in het bestuurshok zit moet je ook even naar 
huis sturen.”
Kenneth (zonder in het bestuurshok te kijken): “Tjeerd!!”

(In het bestuurshok om half vier)
Bas: “Is het al vier uur?”
Drie man tegelijk: “JA!”
Bas: “Ik bedoelde eigenlijk of de repro nog open is...”

(JM houdt een knakworst voor Lydia haar mond)
Lydia: “Nee, ik heb liever een dikkere.”

Remko: “Partiëel integreren is heel makkelijk. Je begint te integreren en kijkt 
hoe ver je komt. Als je dan niet meer verder komt gooi je de rest weg.”
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Je moeder!
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Op donderdag 11 september 
werd ik opgebeld met de 

vraag of ik iets wilde schrijven 
over Nicky voor de Supremum. 
Dat vond ik ontzettend leuk en 
heb dan ook direct “ja” gezegd.

Nicky is geboren op 31 augustus om 
2 minuten over half 3. De bevalling 
is vrij snel verlopen, alleen zat Nic-
ky gestrengeld maar dat kon verder 
geen kwaad werd ons verteld. Ik had 
al snel door dat er iets niet goed was 
met zijn ogen, maar doordat Nicky  
de eerste tien weken heel veel huilde  
werd er gezegd dat er geen probleem 
was en dat ik een overbezorgde moe-
der was.

Toen Nicky 10 weken oud was moest 
ik met hem op controle en toen 
werd er een waterzakbreukje ont-
dekt waaraan hij meteen aan geope-
reert moest worden. Hij is dan ook 
de volgende dag geholpen (waarna 
hij bijna nooit meer huilde). Ik ben 
naar de dienstdoende arts gegaan 
en heb gevraagd of hij ook even naar 
zijn ogen wilde kijken omdat ik ze-
ker wist dat daar iets niet goed mee 
was. Zo gezegd en gedaan. De dok-

ter wist ons al meteen te vertellen 
dat er inderdaad iets niet goed was 
en verwees ons direct door naar de 
oogarts. Maar omdat Nicky nog te 
jong was moesten we terugkomen 
als hij 3 maanden was. Toen werd 
ons doodleuk verteld dat we ervan 
uit moesten gaan dat hij blind was. 
Nou, ik kan vertellen dat op dat mo-
ment je wereld heel even instort. We 
zijn toen hij 5 maanden was met 
hem naar het VU ziekenhuis in Am-
sterdam geweest en daar heeft hij 
allerlei onderzoeken ondergaan om 
te kijken of hij toch eventueel iets 
zou  kunnen zien. Daar kwam toen 
uit dat hij wel wat zag maar hoeveel 
precies konden ze ons toen niet ver-
tellen. Na vele testen in de loop der 
jaren werd ontdekt dat hij tussen de 
20 en 30 procent kan zien.

Ondanks zijn handicap groeide 
Nicky voorspoedig op. Wij zeiden al 
op 2-jarige leeftijd: die gaat het ver 
schoppen. Alles wat hij tegenkwam 
of in zijn handen kreeg bestudeerde 
hij aandachtig voordat hij er iets 
mee deed. Nicky heeft de gewone ba-
sisschool doorlopen, wat hij ontzet-
tend goed deed en waar hij ook vole-

dig geaccepteerd 
werd door zijn 
klasgenootjes. Wij 
hebben Nicky dan 
ook een gewone 
opvoeding gegeven 
zoals zijn broertjes 
en mede daardoor 
heeft hij niet zo’n 
problemen met 
zijn handicap.

In groep 2 is Nicky 
nog wel een keer 
geopereert aan 
zijn ogen want 
die draaiden heel 
erg ver de hoek in 
en die hebben ze 
zo goed mogelijk 
recht gezet. Ook 
heeft hij in groep 
4 in het ziekenhuis 
gelegen van Nijme-
gen, waar ze on-
derzochten of zijn 
moteriek wel goed 
was. Hij heeft daar 
heel veel onderzoe-
ken gehad, waar 
uit gebleken is 
dat hij lichte motorische problemen 
heeft, maar dat hij deze wel goed kan 
onderdrukken.

Nicky is ook een echte volhouder en 
wil ook graag alles leren, maar heel 
veel dingen kan hij gewoon niet door 
zijn slechte zicht (zoals autorijden, 
fietsen in het verkeer). Zo wilde hij 
op een gegeven moment leren skee-
leren. Dat hebben we geprobeerd, 
maar na een half uur moest hij toe-
geven dat hij dat gewoon niet kan. 
Dat zijn dingen die hij wel als verve-

lend ervaart. 
Tijdens zijn ba-
sisschool en zijn 
VWO-opleiding is 
Nicky wel begeleid 
door een school 
voor blinden en 
s l e ch t z i enden , 
die hem met pro-
blemen hebben 
geholpen (bijvoor-
beeld aangepast 
schoolkrijt, meer 
tijd tijdens proef-
werken, fietsen 
naar schoolreisjes 
op een tandem).

Nicky is alijd al gek 
geweest op com-
puters en spelle-
tjes. Daarom heeft 
hij na zijn basi-
school het Willem 
2 college gedaan 
en heeft daar het 
VWO doorlopen, 
want hij wist al 
dat hij graag naar 
de TU in Eindho-
ven wilde (en dat 

is hem dan ook gelukt).

Daar heeft hij het enorm naar zijn 
zin, omdat hij precies weet wat hij 
wil. Nu doet hij een jaartje rustig aan 
omdat hij een jaartje wilde meedraai-
en in het bestuur van GEWIS, waar 
hij zichzelf dan ook volledig voor in-
zet. Nou, dat is het zo allemaal wel 
een beetje. Nicky is uitgegroeid tot 
een lieve sociale vent met zijn hart 
op de juiste plaats en ik wil hem zo 
laten weten dat ik ontzettend trots 
op hem ben.
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Nicky: “Mijn moeder is wel een stuk maar niet van de vergadering.”

Nicky: “De publieksdagshirts van vorig jaar waren echt gay, mijn moeder 
draagt hem nu!”

Nicky: “Wanneer is de volgende zonsondergang?”

Nicky: “Er zijn meer woorden die eindigen op een i, brie bijvoorbeeld!”
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Filmreview: RocknRolla
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Film: RocknRolla
Release: 23 oktober 2008
Regie: Guy Ritchie
Genre: Misdaad
Cast: Gerard Butler,
 Tom Wilkinson,
 Thandie Newton.
Duur: 114 min
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“There is no school like the old school 
and I’m the f*cking headmaster.” – 
Lenny.  RocknRolla

Bovenstaande is een quote 
uit de film die ditmaal de eer 

heeft om door het Supremum on-
der de aandacht te worden ge-
bracht. Het zou me echter niet 
verbazen als de man achter de 
film, Guy Ritchie, de spreuk zelf 
recentelijk ten gehore heeft ge-
bracht. Na enkele hits te heb-
ben gehad met zijn typerende 
stijl van regisseren week hij uit 
naar voor hem onbekend gebied 
als het om genres gaat. Andere 
regisseurs liepen ondertussen 
met zijn visie weg, maar nu is 
hij terug bij zijn “oldschool”-film-
stijl, om te bewijzen dat hij nog 
steeds de rector magnificus is 
onder zijn stijlverwanten.

Guy Ritchie wist een decennium 
geleden menig filmliefhebbend hart 
sneller te doen slaan toen hij geboor-
te gaf aan een gangsterfilm genaamd 
Lock, stock and two smoking bar-
rels. Adrenalinepompende montage, 
dialoog die doordrenkt was met one-
liners, en een verhaal dat de meest 
oplettende kijker nog eens een keer 
achter zijn oor liet krabben. Al snel 
werd hij hierdoor bestempeld als het 
Britse antwoord op Quentin Taran-
tino. Om te laten zien dat dit geen 
éénmalig kunstje was, kregen we 
twee jaar later Snatch voorgescho-
teld. Vrijwel hetzelfde recept als zijn 
voorganger dat bij iedereen net zo 
makkelijk naar binnen ging. Daarna 
ging hij net zo snel weer ten onder 
als hij opgekomen was. Hij waagde 
zich aan een remake van Travolti da 
un insolito destino nell’azzurro mare 
d’agosto uit 1974. Het resulteerde 
in de romantische film Swept Away, 
met zijn vrouw Madonna (Evita, best 
verkopende vrouwelijke artiest al-
ler tijden). Zijn nieuwgeboren kindje 
werd echter gekielhaald door de re-

censenten en voordat men de origi-
nele titel kon uitspreken was hij al 
in de videotheken gestrand. Daarop 
volgde de diepzinnige misdaadfilm 
Revolver. Helaas bleek deze prent 
ook enkel met losse flodders te 
schieten. Voor RocknRolla heeft hij 
daarom waarschijnlijk de voor hem 
zo vertrouwde ingrediënten weer uit 
de kast gehaald en er een herken-
bare hap van gemaakt.

Het verhaal wordt verteld door de 
rechterhand van gangster Lenny, 
genaamd Archie. Lenny is de baas 
van de onderwereld van Londen en 
heeft naar eigen zeggen het groot-
ste deel van de stad in zijn bezit. De 
Russische miljonair Uri wendt zich 
daarom ook tot deze crimineel wan-
neer hij gebouwen wil laten bouwen. 
Ze sluiten een deal ter waarde van 
7 miljoen euro die, voordat deze is 
afgeleverd bij Lenny, onderschept 
wordt door een groepje crimine-
len, dat zichzelf “The Wild Bunch” 
noemt. Een genootschap dat bestaat 
uit types genaamd One-Two, Mum-
bles en Handsom Bob. Zij waren 
getipt door Uri’s accountant Stella 
en hadden zelf ook nog een schuld 
van 2 miljoen euro bij Lenny open 
staan. Daar komt bovenop dat het 
“geluksschilderij” van Uri, dat Lenny 
te leen had gekregen, uit zijn kan-
toor wordt gestolen door zijn eigen 
doodgewaande stiefzoon, tevens 
rockster Johnny Quid. Zoals bij ie-
dere Guy Ritchie film is de vertelling 
verder nog doorspekt met kleinere 
verhaallijnen die ik niet tot de kern 
beschouw en daarom niet vermeld.

Heel de film wemelt van personages 
en voor een groot deel worden deze 
neergezet door een indrukwekkende 
cast. De film draait voornamelijk om 
One-Two, gespeeld door Gerard But-
ler. Als de naam geen belletjes doen 
rinkelen, dan misschien wel zijn 
optreden als Koning Leonidas in de 
tsunami van testosteron genaamd 

300, waarmee hij een 
kreet als “This is Spar-
ta!” tot internethype 
wist te verheffen. Len-
ny wordt gespeeld door 
tweevoudig oscargeno-
mineerde Tom Wilkin-
son (In the bedroom, 
Michael Clayton), 
Uri door Karl Roden 
(Running Scared, The 
Bourne Supremacy) 
en Stella door Thandie 
Newton (Crash, The 
Pursuit of Happyness). 
De manager van Joh-
nny Quid door Jeremy 
Piven (Smoking Aces, 
Entourage) en deze wordt bijgestaan 
door Roman, gespeeld door rapper 
Ludacris.

Zonder twijfel is het Tom Wilkinson 
die de show steelt. Hij weet als één 
van de weinige de aandacht vast te 
houden, ook als er geen creatieve 
martelingen of fantasierijke achter-
volgingen plaatsvinden. Verwacht 
echter geen Bricktop die in Snatch de 
scepter zwaaide over de onderwereld. 
Zijn kleine teen had waarschijnlijk 
een nog slechter geweten dan Lenny. 
De rest van de cast maakt verder 
weinig indruk. Dit komt waarschijn-
lijk omdat we te maken hebben met 
meer personages dan bij de gehele 
Police Academy-reeks samen. Hier-
door krijg je niet de kans om ze te 
leren kennen en is het moeilijk enig 
inlevingsvermogen op te brengen 
voor deze karakters. Hier kan echter 
nog verandering in komen. Aan het 
eind van de film wordt je er namelijk 
van op de hoogte gebracht dat de film 
een vervolg krijgt, genaamd The Real 
RocknRolla. Daar komt bovenop dat 
in interviews ook al is gevallen dat 
het de bedoeling is om er uiteindelijk 
een trilogie van te maken die afsluit 
met RocknRolla Suicide.

Over het algemene resultaat van dit 
eerste deel kan ik vrij kort zijn om-
dat de man achter de film zelf al voor 
vergelijkingsmateriaal heeft gezorgd. 

Zoals al is gezegd, is 
de film gemaakt vol-
gens de door Guy 
Ritchie al eerder be-
proefde formule. Het 
laat zich daardoor het 
best vergelijken met 
Snatch, maar dan op 
een laag pitje. De per-
sonages zijn minder 
kleurrijk, de dialoog 
minder memorabel, 
en de situaties minder 
absurd. Wel wordt je 
weer getrakteerd op 
montagetechnieken 
die je enkel in de mu-
ziekvideo-industrie te-

genkomt, maar ook in mindere mate. 
Als je niet beter wist zou je zeggen 
dat hij met deze film qua films ma-
ken heeft gepresteerd “like a virgin”. 
Heb ik er op het laatste moment toch 
nog mooi een Madonna-grapje uit 
kunnen halen. 

Conclusie
Al bij al bevat de film zeker leuke 
momenten, maar zijn ze niet zo 
overvloedig aanwezig als bij zijn 
soortgenoten. Mocht je de prent wil-
len meten tegen zijn oudere broers 
dan blijkt het duidelijk het zwarte 
schaap te zijn, zowel qua persona-
ges, dialoog als verhaal. Ik zal in ie-
der geval zelf enkele recensies lezen 
voordat ik mijn kaartje koop voor het 
vervolg, want, zoals Guy Ritchie het 
ooit zelf zo mooi door één van zijn 
personages onder woorden heeft la-
ten brengen:

“If the milk turns out to be sour, I ain’t 
the kinda pussy to drink it.” –
Rory Breaker. Snatch
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Relaxen staat wel eens cen-
traal bij de leden van B.O.O.M. 

(B.O.O.M.en zijn immers relax), 
maar de afgelopen tijd zijn we 
ook actief bezig geweest.

Zo hebben wij (+aanhang) de tocht 
naar de FLUP-locatie afgelegd op een 
fiets-trein. Alle groepjes die ons in-
haalden, werden getrakteerd, omdat 
B.O.O.M. op de vrijdag van de FLUP 

er een jaarring bij had gekregen. Uit-
eindelijk was dat enkel drie groepjes 
gelukt, wat vrij wonderbaarlijk is 
aangezien onze gemiddelde snelheid 
slechts 8 km/h betrof.

Daarnaast hebben we ook nog de 
BBQ geregeld en ‘actief’ meegedaan 
aan de activiteiten van zowel GE-
LIMBO als I.V.V.

Takjes!

GELIMBO-nieuws
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Inmiddels is het collegejaar 

al weer een tijdje bezig. Voor 
menig eerstejaars is dit een tijd 
van grote veranderingen. Ook 
binnen dispuut GELIMBO heeft 
er een aantal veranderingen 
plaatsgevonden. Zo heb ik de 
rol van Gouverneur (Voorzitter) 
overgenomen van Yves. Onder 
mijn leiding hopen we dit jaar 
een aantal mooie activiteiten te 
organiseren. De GELIMBO Dies-
zitting, inclusief bekendmaking 
van de GEWIS Prins, was vorig 
jaar een groot succes. Vandaar 
dat deze feestelijke avond ook 
dit jaar weer op de planning 
staat. De voorbereidingen op de 
tweede GELIMBO Dieszitting zijn 
inmiddels dan ook weer in volle 
gang. 

Verder zijn er twee nieuwe leden bij-
gekomen. Ten eerste is dit Florian 
van der Wielen. Na een aspirant-
periode van ongeveer een half jaar, 
heeft hij aangetoond dat hij be-
kwaam genoeg is om ons dispuut te 
versterken. Ook Tosca Hellebrekers 
is hierin geslaagd, zij het dat het bij 
haar iets langer heeft geduurd. Ho-
pelijk kan ze haar toegevoegde waar-
de laten zien, voordat zij komend 
jaar (waarschijnlijk) vertrekt naar 
het land van Mister 37 om daar haar 
masteropleiding te volgen. Voor de-
genen die niet weten over welk land 
het gaat: Mister 37 is natuurlijk dhr. 
Tom ter Elst, die wordt beschouwd 
als de ‘grondlegger’ van het meest 
willekeurige getal en inmiddels in 
Nieuw-Zeeland woont. Vraag een 
willekeurige ouderejaars wiskunde-
student maar naar het getal 37 en 

hij kan je hier vast prachtige verha-
len over vertellen.

Naast de twee nieuwe leden die in 
ons dispuut hebben plaatsgenomen, 
is er ook een Comité van Aanbeveling 
opgericht waarin prominente perso-
nen zullen plaatsnemen die ons ini-
tiatief steunen. Dispuut GELIMBO 
wil namelijk de interesse en de ken-
nis van het Limburgse bij GEWIS 
bevorderen. Onder het Limburgse 
vallen onder andere de Limburgse 
cultuur, de Limburgse gebruiken en 
de Limburgse levensstijl. Met veel 
plezier kan ik mededelen dat dhr. 
Frans Martens middels een handge-
schreven brief heeft laten weten dat 
hij graag ons initiatief wil steunen.

Tijdens de Intro hadden veel van de 
GELIMBO’ers het erg druk. Zo was 
Florian als voorzitter van GEWIS 
druk bezig met contact te leggen met 
de nieuwe (buitenlandse) studenten. 
Yves en Tosca zorgden, namens de 
introcommissie, ervoor dat de week 
uitstekend verliep. En de overige le-
den (Ron, Rob, Kenneth en ik) waren 
intropapa’s (of was Rob intromama?). 
Gelukkig hadden we tijdens de FLUP 
tussen het relaxen en ontspannen 
door even tijd om een activiteit te 
organiseren. Dit was de Limburgse 
Speciale Bieren Estafette! Hoewel 
sommige zeer creatieve teams als 
vervoermiddel hier een tandem, een 
skelter, twee lege kratten of een auto 
voor nodig hadden, bleken zij toch 
niet de snelsten te zijn. Lars, Joep, 
Vivian en Bas gebruikten gewoon de 
benenwagen, wonnen de finale en 
gingen er met een Hertog Jan Grand 
Prestige bierpakket en een halfvolle 
fles Apfelkorn vandoor.

B.O.O.M. tijdens de FLUP
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Volgende keerAgenda
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25 oktober• 
Finale BAPC

29 oktober• 
Open Algemene Dispuuts Verga-
dering I.V.V

4 november• 
AC Spelletjesavond

19 november• 
AC Zaalvoetbaltoernooi

20 november• 
Italiaanse borrel

25 november• 
S&V lunchlezing
GELIMBO dies zitting

27 november• 
AC karaokeborrel

2 december• 
AC Sinterklaascantus

8 t/m 12 december• 
Lustwijnweek I.V.V

12 t/m 14 december• 
I.V.V Bourgondisch weekend

17 december• 
AC schaatsen

Natuurlijk is er elke donderdag 
van half 5 tot tenminste 7 uur 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!

Talent-Quest .............. voorkant kaft
Info Support ....................pagina 29
Quinity ............................pagina 33
VanderLande .........pagina 22 en 23
Watson Wyatt .........achterkant kaft
ASML ......................buitenkant kaft

Lectori Salutem. Inmiddels is 
eenieder waarschijnlijk be-

kend met het fenomeen eerste-
jaarsweekend, wellicht onder de 
noemer Follow Up of liefkozend 
FLUP.

Ook in het huidige collegejaar heeft 
dit tafereel weer plaats mogen vin-
den. Het verheugt ons dat slechts 
een enkeling onder u niet de beno-
digde tijd vrij heeft kunnen hetzij 
willen maken. Wij hebben immers 
de eerstejaars alsmede de oudere-
jaars in groten getale op zien draven 
en actief mee zien doen met onder 
meer de dropping, een markante ver-
sie van een bierestafette en het lam 
gezeteld zijn op een luchtkussen. 
Ofschoon er wederom geen records 
gevestigd zijn, was zelfs het knak-
worsten eten van 
de AC wel een suc-
cesje te noemen. 

Het is echter geen 
verassing dat al 
deze activiteiten 
werden overscha-
duwd door de voor- 
dan wel napret van 
de zaterdagavond. 
De avond waarop 
u het genoegen 
had onder bezie-
lende leiding van 
Dispuut “In Vino 
Veritas” te worden 
vermaakt. Zo heb-
ben wij de prime 
time van het week-
end gevuld met 
een doordacht en gebalanceerd spel 
waaraan vrijwel alle aanwezigen ac-
tief mee hebben gedaan.

Nog voor het eerstejaarsweekend 
heeft Dispuut “In Vino Veritas” ge-
poogd via een toernooi uw interesse 
te wekken voor de nobele sport der 
petanque, of in goed Nederlands: 
“Spel met ballen”. Tijdens dit toer-

nooi hebben de deelnemers op ami-
cale doch sportieve wijze hun vaar-
digheden met de boules gemeten. 
Uiteraard onder het genot van een 
goede wijn en een toastje met filet of 
brie.

Naar ons idee hebben de aanwezigen 
zich bij beide evenementen duchtig 
vermaakt. Vandaar dat wij de waar-
heid geen geweld aandoen door er 
van uit te gaan dat u behoefte hebt 
aan meer activiteiten van Dispuut 
“In Vino Veritas”. Daarvoor willen wij 
eenieder wijzen op enkele van onze 
toekomstige bezigheden. Deze zullen 
in het teken staan van onze lustwijn-
viering in december. Ik maak u, zon-
der te veel in details te treden, graag 
erop attent dat het hoogtepunt van 
de viering zal bestaan uit onze versie 

van een weekendje 
weg. Voor de oude-
rejaarsstudenten 
al bekend onder 
de naam Bour-
gondisch Week-
end. Bezijden het 
nuttigen van een 
overdaad aan spij-
zen en dranken 
van topklasse vin-
den wij aldaar op 
beschaafde wijze 
vertier middels 
evenementen als 
een dinershow en 
excursies binnen 
het betreffende ge-
bied.

Wij verzoeken ge-
interesseerden alvast een blik te 
werpen in het archief van beeltenis-
sen dat te vinden is op de internet-
pagina van GEWIS, daartoe klikt 
u via 2007/2008 door naar ‘I.V.V 
Bourgondisch Weekend’.Indien u 
meer wilt weten raden wij u aan di-
verse informatiemedia zoals posters, 
de GEWIS-agenda en elektronische 
mail in de gaten te houden.

“In Vino Veritas”
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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 
Jarno van Roosmalen
Marlous Theunissen
Sander Leemans

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 Sander 
Leemans, de PR-functionaris van 
GEWIS, via prf@gewis.nl. Het post-
adres en telefoonnummer blijven ge-
lijk aan bovenstaande informatie.

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 CS3
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
Introductieweek 2008
foto:  Frank Vlamings
ontwerp: Erik van Rhee

Foto’s activiteiten
Kevin van de Pol, Frank Vlamings
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