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Het was kerstochtend 2007, 
ik weet het nog zo goed; 

Mijn brievenbus was leeg! 
Dat was natuurlijk het geval in 
2007, maar 2007 is zo ontzet-
tend passé, daar kijken we al 
lang niet meer na!
 
Dit jaar is de Kerstsupremum wél op 
tijd af en indien de TNT een beetje 
haar best doet ligt ze zelfs vóór de 
kerst op de deurmat. Uiteraard 
staat deze Supremum, zoals je mis-
schien al aan de kaft en de layout 
hebt gezien, in het teken van kerst. 
Kerstmutsjes, sneeuwbalkjes en een 
kerstmannenpak, je vindt ze alle-
maal terug in deze Supremum! Om 
deze kersteditie compleet te maken 
heeft Half 5 ook dit jaar weer ge-
zorgd voor een uitgebreide kerstpuz-
zel waar menig persoon weken lang 
puzzelplezier mee kan hebben.

Omdat vernieuwing en verandering 
tegenwoordig hartstikke hip zijn 
heeft ook de Supremumredactie een  
nieuwe rubriek verzonnen: de Ra-
zende Random Review++. Mark en 
ik hebben voor deze review ons leven 
gewaagd en hebben de frikandellen 
van de verschillende Albron locaties 
uitgebreid getest en de resultaten 
van de test vind je verderop in deze 
Supremum. Al met al zit ook deze 
editie van de Supremum weer bar-
stensvol met  interessante stukjes; 
genoeg in ieder geval om de kerstva-
kantie en een groot deel van de daar-
op volgende tentamenweken door te 
komen. 
 
Hopelijk wordt 2009 voor de Su-
premum net zo’n succesvol jaar als 
2008. Namens de Supremum-redac-
tie wil ik jullie allemaal in ieder ge-
val veel plezier met deze Supremum 
toewensen en bovenal een zeer fijne 
Kerst (dat Flappie goed mag smaken) 
en een gelukkig nieuw jaar! Ga heen 
in vrede en vermenigvuldigt u!
Amen.
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De presidentsverkiezingen zijn 
al weer lang achter de rug, en 

dat is natuurlijk een mooie aan-
leiding om er toch over te gaan 
praten. De winnaar is natuurlijk 
Barack Hussein Obama II en zijn 
winnende campagnestrategie, 
ook welbekend, was change. 
Het was namelijk vanwege deze 
belofte van verandering, en een 
opvallend verschillende stijl dat 
Obama als winnaar werd verko-
zen.

Verandering spreekt dus blijkbaar 
aan. Misschien daarom ook dat ik 
benieuwd ben naar de nieuwe acco-
modatie die onze faculteit ergens in 
de nabije toekomst zal gaan bieden, 
ook al staan de plannen daarvoor 
weer even op een laag pitje. Ik hoop 
dan ook dat daar binnenkort dus ver-
andering in komt, zodat de wiskun-
digen en informatici ook mooi hun 
eigen plekje op de TU hebben. Mocht 
je trouwens benieuwd zijn naar de 
plannen en progressie van dit alles, 
moet je even met Sander of Bauke 
gaan praten, zij houden namelijk 
vanuit GEWIS bij de vergaderingen 
van de bouwcommissie de belangen 
van de studenten in de gaten.

Wat dat betreft hoop ik dat we als 
bestuur ook goed bezig zijn met ver-
anderingen, want zo is het de bedoe-
ling dat er bij GEWIS binnenkort 
een nieuwe bank komt te staan, is 
dit stukje getypt op een van de vier 
nieuwe pc’s in het bestuurshok en 
zouden we binnenkort een werkende 

photoplay moeten hebben. Daar-
naast is het ook zo dat het oude ze-
ker niet vergeten moet worden. Wat 
dat betreft is het namelijk mooi dat 
het binnenkort oud en nieuw is, de 
oude arcadekast is nieuw leven in-
geblazen door er twee nieuwe game-
pads aan toe te voegen, en sindsdien 
is zijn populariteit weer zoals van-
ouds hoog, al kan dat komen door 
de afwezigheid van zijn directe con-
current, de photoplay.

Verder is er bij GEWIS ook een nieuw 
dispuut gekomen, GEPONY--, eh GE-
PWNAGE. Ze zijn onder andere van 
plan om GEWIS wat kennis te laten 
maken met de nerd en internetcul-
tuur, iets waar GEWIS overduidelijk 
onbekend mee is, dus wat dat betreft 
zullen we zien wat dit voor nieuwe 
ervaringen met zich mee zal brengen. 
Hun oprichtingsborrel is op moment 
van schrijven ook alweer geweest en 
was denk ik wel geslaagd. Zo hadden 
ze wat leuke dingetjes neergezet zo-
als ``binair bierdrinken’’ (ik snap het 
nog steeds niet, maar dat kan aan 
mij liggen), een rock-paper-scissors 
competitie, en was dit mogelijk wel 
het eerste nerd-feest waarop men-
sen meer zat dan iets anders waren. 
Wat dat betreft ben ik benieuwd 
naar hun andere activiteiten, maar 
ook naar de aankomende activitei-
ten van de andere disputen, zoals de 
GELIMBO dieszitting, de Popquiz en 
de Lustwijnweek met bourgondisch 
weekend van I.V.V en de midwinter-
borrel van B.O.O.M.. 
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Winfimum

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

(tijdens een B.O.O.M. vergadering)
Roel: “Dat is wel op steenworp afstand.... Als je ver gooit.”

Deze is ingestuurd door Lydia van Well. Zij kan tijdens een borrel in de 
nabije toekomst zijn prijs claimen bij de Supremumredactie.

De winnaar van de woordzoeker in Supremum 41.1 is:

Loek Tonnaer

Hij kan zijn prijs (een borrelkaart) ophalen bij de Supremumredactie tijdens 
een borrel.

Het antwoord was natuurlijk “vliegtuigmaatschappij” en dit woord kon eenvou-
dig gevonden worden door de volgende woorden in de puzzel weg te strepen:

Uitslag puzzel

1. Appel
2. Bachelor
3. Computer
4. GEWIS
5. Supremum
6. Wiskunde
7. Flup
8. GEWAS
9. B.O.O.M.
10. Bestuur
11. Activiteit
12. Commissies
13. Informatica
14. Tentamens
15. Bier
16. Infima
17. Borrel

18. Geld
19. Stoep
20. I.V.V
21. Universiteit
22. Ivo
23. Decaan
24. Intro
25. GELIMBO
26. Fiets
27. Rector
28. Monster
29. Rood
30. Vee
31. Neut
32. JM
33. Dies
34. Bar
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Twee Decanerones geleden 
heb ik het gehad over het 

Bindend StudieAdvies (BSA) dat 
ik liever “voortgangspermissie” 
zou willen noemen. De discus-
sie hierover is nog niet afgerond 
of de volgende wijzigingen die-
nen zich al weer aan: de “harde 
knip” en de “graduate school”. 
De veranderzucht die de middel-
bare scholen in de jaren 80 en 
90 heeft geteisterd, is nu in volle 
hevigheid overgewaaid naar de 
universiteiten. 

Je moet je bij een verandering altijd 
realiseren dat, hoe klein de veran-
dering ook mag lijken,  deze veel in-
spanning kost en dat die energie niet 
aan het gewone werk besteed kan 
worden. Er zou dus bij elke verande-
ring een grondige analyse gemaakt 
moeten worden van de kosten en de 
baten en men zou alleen de voorge-
nomen verandering moeten doorvoe-
ren als de baten duidelijk opwegen 
tegen de kosten. Maar we hebben 
in de loop der jaren (te) veel mensen 
opgeleid als beleidsmaker en voor 
hen is veranderen juist het gewone 
werk! Daar komt bij dat veranderin-
gen in het onderwijs vaak bedacht 
worden door onderwijskundigen die 
meestal alleen hun eigen opleiding 
als onderwijservaring hebben. Dat 
zie je soms aan de veranderingen die 
zij bedacht en wij, gezagsgetrouw als 
we zijn, ingevoerd hebben. Voorbeel-
den zijn het wiskunde onderwijs op 
de middelbare school of het compe-
tentiegericht leren.

De inspiratiebron voor veel van de 
veranderingen zijn de VS. Er leeft 
bij velen de gedachte dat het daar 
allemaal veel beter is en dat de ver-
anderingen die daar plaats hebben 
gevonden ook goed voor ons zijn en 
dat we ons moeten haasten ze in te 
voeren want we hebben de naam 
zo’n 5 jaar op het “ideale  systeem” 
in de VS achter te lopen. Ervaring, 

ook persoonlijk,  leert dat het onder-
wijs in de VS verre van ideaal is. Het 
zal de lezer dus wel duidelijk zijn dat 
ik elk voorstel voor “verbetering” van 
ons onderwijssysteem met argus-
ogen bekijk.

Toch ben ik niet tegen de “voort-
gangspermissie” (BSA) en ook niet 
tegen de “harde knip”. Dit zijn name-
lijk veranderingen die, met de BaMa 
structuur weer leiden naar het oude 
academische systeem van voor de ja-
ren 80, dat misschien wel 100 jaar 
goed gewerkt heeft. De structuur 
met een propedeuse, kandidaats en 
doctoraal. Ook hadden we toen mi-
noren die “bijvak” heetten. Dit is dus 
niet “back to the future” maar “for-
ward to the past” naar een systeem 
waarvan de kwaliteit bewezen is.

Hoewel de harde knip de vrijheid 
van de student enigszins inperkt, 
geeft het wel een heldere structuur: 
eerst je B halen voor je aan je M kunt 
beginnen. Met de vele tentamen- en 
examenmogelijkheden die er zijn, zal 
de studievertraging wel meevallen. 
Ook kan er ad hoc nog wel eens een 
individueel tentamen geregeld wor-
den. Je moet natuurlijk niet kijken 
naar de huidige situatie waar veel 
studenten aan M-vakken werken en 
hun B nog niet hebben, want de stu-
denten hebben er geen baat bij hun 
B op tijd te halen. Dat is wel voor 
de TU/e nadelig want die wordt af-
gerekend op behaalde diploma’s en 
als daar vertraging in zit dan is dat 
bij het huidige financieringsmodel 
nadelig.

De harde knip heeft echter ook voor 
de student voordelen. Nu mag je al-
leen in de doorstroom-master begin-
nen als je het B-diploma nog niet 
hebt en wordt je dus in je keuze voor 
andere masters enigszins beperkt. 
Ook is het een slechte zaak als je 
al aan je afstudeerwerk wilt begin-
nen en zo’n hardnekkig B vak nog 
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moet doen. En als je nog  B-vakken 
moet overdoen dan kun je wel col-
leges volgen voor de M-fase. Je mag 
alleen niet meedoen aan practica en 
je mag geen tentamen doen. Zodra je 
de B-vakken hebt gehaald kan je wel 
meedoen natuurlijk. In de praktijk 
zal het denk ik wel meevallen, zoals 
de ervaring van vroeger leert.

De harde knip komt ongeveer te-
gelijk met de graduate school ge-
dachte. Het is nog volop in discus-
sie maar het lijkt er op alsof elke 
faculteit een eigen graduate program  
krijgt met één opleidingsdirecteur, 
naast een undergraduate program 
met een eigen opleidingsdirecteur. 
Nu heeft elke masters-opleiding een 
eigen opleidingsdirecteur.  (Bij onze 
faculteit zullen we dit voor wiskunde 
en informatica gescheiden doen, dus 
elk met twee opleidingsdirecteuren.) 
Voor de B-fase maakt dat niets uit 
maar voor de M-fase wel. Het wordt 
bijvoorbeeld makkelijker om over te 
stappen van de ene naar de andere 
master en er komen mogelijkheden 
om de M-fase te combineren met 
een PDEng (de postmasters ontwer-
persopleiding) of een PhD (promotie) 

waardoor de goede student tijd kan 
besparen in de orde van een half tot 
een heel jaar. De graduate school is 
touwens een goed Angel-Saksisch 
model. Het is zoals gezegd nog lang 
niet uitgekristalliseerd wat de gradu-
ate school zal worden, maar als het 
gaat zoals hier beschreven dan komt 
er meer flexibiliteit na de B-fase. 

Tot slot nog even een punt van zorg. 
In de meest recente Elzevier enquête 
(2008) scoort onze faculteit slecht en 
met name ook op het item “ uitslag 
binnen termijn”. Dat is een verras-
sende uitslag want 95% van de uit-
slagenen waren het afgelopen jaar 
binnen de termijn! Uit onderzoek 
van de faculteit blijkt dat studenten 
vaak de termijnen niet kennen: 15 
werkdagen voor tentamens en 10 
werkdagen voor deeltentamens. Het 
is jammer als onze faculteit slecht in 
het nieuws komt, zeker als dit op on-
terechte gronden is en dan nog wel 
door onze eigen studenten. De facul-
teit doet erg haar best de kwaliteit 
van het onderwijs in al zijn facetten 
hoog te houden en het is dan jam-
mer wanneer dit kennelijk niet goed 
bij onze studenten bekend is.
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Dr. Isovic tijdens gastcollege Real-Time Architectures:
now I’m gonna confuse you more...
no, I’ll first gonna make it clear,
later I’ll confuse you more :)

Jan Friso Groote tijdens college RADV:
“Now you can see clearly it is nogal wiedes that this is the case.”

Jan Friso Groote tijdens college RADV:
... then we can do something complex, like n+1

Jan Friso Groote tijdens college RADV:
let’s use the last two minutes to see if I can operate this computer

Jan Friso Groote tijdens college RADV over iCoil:
sometimes companies add an “i” in front of their product name to make it 
modern

Ruurd Kuiper tijdens college Formal Methods:
in the tool we can find the good old vlaggenbewijs
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(Op de borrel)
Chris: “Ik ben echt heel ver heen.”
Frank: “Het slechte van heel ver heen zijn is dat het altijd weer zo’n ver-
schrikkelijk eind terug is!”

Nicky wil een rondje Twix White weggeven: “Handen voor Twix Wai!”

Na een discussie over het aanschaffen van ordners met een kaft van kunst-
stof of van gerecycled papier:
Nicky: “Ik neem wel gewoon de zwarte...”

Rob v Wijk: “Cool, als je je wachtwoord wel invult wil ‘ie wel inloggen”
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Allemaal genoten van de 
vlaai? Afgelopen 9 en 10 de-

cember was het weer zover. Die 
dagen waren de verkiezingen 
voor de UR (universiteitsraad) 
en FR (faculteitsraad).

Het is goed dat jullie allemaal ge-
stemd hebben, want daardoor heb-
ben de UR en FR een groot draagvlak 
en dus ook meer te zeggen over het 
onderwijs binnen de TU. Dit is nodig 
om te voorkomen dat het CvB (Col-
lege van Bestuur) of het FB (Facul-
teitsbestuur) allemaal besluiten kan 
doorvoeren waar wij als studenten 
niet op zitten te wachten. Het BSA 
(bindend studie advies) is daar een 
voorbeeld van. 

Het BSA ligt nogsteeds bij de geschil-
len commissie. Deze komen als het 
goed is voor het einde dit jaar met 
de uitslag of het BSA ingevoerd mag 
worden of niet. Voordat het BSA op 
een faculteit ingevoerd kan worden, 
moet deze wel aan een aantal eisen 
voldoen. Een van de eisen is dat de 
studieadvisering en -begeleiding 
goed is. Hiervoor is een projectgroep 
opgericht, dat nu druk bezig is om 
dit uit te zoeken. 

Met de ontwikkelingen rond de 
nieuwbouw van ons nieuwe facul-
teitsgebouw dat boven de w-hal 

zou komen, schiet het ook niet erg 
op. Halverwege Oktober is besloten 
om deze namelijk stil te leggen: de 
kosten voor het gebouw komen ca. 
twintigmiljoen euro hoger uit dan 
begroot. 

Ook op landelijk niveau worden er 
vreemde besluiten genomen over het 
onderwijs. Het lijkt Minister Plas-
terk namelijk wel een goed idee om 
de harde knip in te voeren. Dat be-
tekend dat je alle 180 studiepunten 
moet hebben voor je aan je master 
kunt beginnen. Nu kan dat al als 
je 160 studiepunten hebt. Deze re-
geling is bedoeld om studenten een 
bewustere keuze te laten maken wel-
ke master studie ze gaan doen. Nu 
wordt meestal voor de doorstroom 
master gekozen. Er wordt echter 
vergeten dat dit zal leiden tot  studie 
vertraging. Om nog meer vertraging 
te voorkomen, zal dan juist eerder 
gekozen worden voor de doorstroom 
master. Vind jij deze harde knip een 
slecht idee? Op geenhardeknip.nl 
loopt een petitie.

Mocht je nog vragen hebben over het 
onderwijs op de TU, of opmerkingen, 
klachten of suggesties, dan kun je 
deze altijd bij mij (oc@gewis.nl) of de 
studentenraad (sr@gewis.nl) kwijt. 
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Hallo allemaal, ik ben Linda 
Spaninks en mij werd ge-

vraagd een stukje te schrijven 
voor In The Spotlight. Dus be-
sloot ik maar een aantal oude 
Supremums door te kijken om 
inspiratie op te doen. Het viel 
me op dat elk stukje begon met 
een korte beschrijving van het 
leven van de schrijver tot op dat 
moment. Dat ga ik anders doen, 
dacht ik. Totdat ik begon met 
schrijven, toen kwam ik erachter 
dat het toch wel gemakkelijk is 
om te beginnen bij het begin.

Ik ben geboren op 6 augustus 1989 
in Apeldoorn. Daar heb ik tot en 
met mijn achtste gewoond waarna 
het plan was om te verhuizen naar 
Culemborg. Aangezien het huis daar 
nog niet af was heb ik toen ruim een 
half jaar in Schalkwijk gewoond, dat 
is een dorpje ter grootte van onge-
veer één straat vlakbij Culemborg 
(en voor diegenen die nog nooit van 
Culemborg gehoord hebben, Cu-
lemborg is een klein plaatsje tussen 
Utrecht en Den Bosch). In Culem-
borg ging ik naar een montessori-
school, dat is een school waar je 
kort gezegd mag doen wat je wilt, 
wanneer je het wilt, zolang het maar 
met school te maken heeft. Helaas 
was er geen middelbare montes-
sorischool in de buurt dus ben ik 
wel naar een “normale” middelbare 
school gegaan. Daar heb ik uitein-

delijk mijn vwo-diploma gehaald met 
als profiel Natuur en Techniek en als 
extra vakken biologie, informatica en 
KCV. Daarna ben ik hier informatica 
komen studeren. 

Mijn hobby’s zijn lezen, tekenen en 
schrijven. Ik schrijf zowel verhalen 
als gedichten en op de middelbare 
school schreef ik ook af en toe artike-
len, aangezien ik in de redactie van de 
schoolkrant zat en in de jaarboekre-
dactie. Ik houd ook erg van muziek 
luisteren, eigenlijk vind ik bijna alle 
soorten muziek wel leuk zolang het 
maar niet trance-, dance- of metal-
achtig is. Maar op dit moment ben ik 
vooral into Benny Sings, Wouter Ha-
mel, Nada Surf, Smash Mouth, Nou-
velle Vague, Ella Fitzgerald en Eels. 
Verder besteed ik nog veel tijd aan tv 
kijken, ik volg een groot gedeelte van 
de Net 5-series. Sporten doe ik niet 
zoveel, maar ik wil binnenkort weer 
gaan paardrijden, wat ik deed toen 
ik nog in Culemborg woonde, maar 
waarmee ik gestopt ben toen ik op 
kamers ging. 

Verder doe ik ook mee aan het Ho-
nors program en ik zit in de studie-
reiscommissie MexiCo, die een reis 
organiseert naar Mexico in februari 
2010. Ik kan iedereen zeker aanra-
den om zich in te schrijven voor die 
reis want ik weet zeker dat het echt 
heel erg leuk gaat worden.
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Wie is...de mol?
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Wie is de Mol? Twee groepen 

van respectievelijk 7 en 6 
kandidaten gaan gezamenlijk op-
drachten uitvoeren. Hoe beter ze 
dit doen, hoe meer geld er in de 
pot komt. Er is echter 1 persoon 
alles aan gelegen om de op-
drachten te laten mislukken: de 
Mol. Er is echter een complicatie 
hierbij: niemand weet wie de mol 
is. Aan de mol dan ook de taak 
om dit zo onopvallend mogelijk 
te doen en aan de kandidaten de 
taak om de mol te ontmaskeren.

Wie is de mol? Een spel vol intrige, 
van vertrouwen en wantrouwen en 
van liegen en bedriegen. De kandi-
daten waren er al volop mee bezig 
al voor het weekend begonnen was. 
Bij alle acties die ook maar iets met 
“Wie is de mol?” te maken hadden 
(of gewoon helemaal niets) werden er 
conclusies getrokken, waarbij vooral 
de zinsnede “Hmmm…verdacht” niet 
gemeden werd.  Tijdens het weekend 
zou het er niet anders op zijn; brief-
jes met verdachtmakingen werden 
overal gevonden, kandidaten logen 
onderling over wie ze verdachten en 
er diende goed gelet te worden op 
kledingstukken. Dan was er ook nog 
de mol die voor verwarring zorgde.
Tussen dit schimmenspel door wer-
den er ook nog de opdrachten uit-
gevoerd. Ook hier natuurlijk weer 
verdachte acties. Of beter gezegd: 
daar waar iets fout ging, viel er bij 
iedere kandidaat wel iets te verzin-
nen wat hij of zij fout had gedaan en 
dus de mol was. Er waren inderdaad 
mensen die last hadden van de zo-

genaamde tunnelvisie. Eenmaal be-
dacht hebbende dat iemand de mol 
was, werd door alles wat die persoon 
deed bevestigd dat hij of zij inder-
daad de mol was. Zelfs als een kan-
didaat al uit het spel gevlogen was, 
waren sommige kandidaten nog 
steeds niet overtuigd van het feit dat 
die persoon niet de mol was. Hoezo 
tunnelvisie?

Extra bijkomend probleem van de 
tunnelvisie: je denkt dat het zo dui-
delijk is dat jouw mol de mol is dat 
je denkt dat het voor iedereen com-
pleet duidelijk is. Om hier iets aan te 
doen, zul je dus zelf ook verdachte 
acties uit moeten halen. Dan gaan 
mensen immers denken dat jij de 
mol bent en zitten er op deze manier 
dan dus naast. Echter, je wilt toch 
ook weer geld in de pot hebben. Hoe 
te handelen in deze situatie?

En dan blijkt dat jouw mol niet de 
mol is! Of doordat je uit het spel 
vliegt, of gekker nog: als jouw mol 
uit het spel vliegt. Wat dan te doen?
Op dit moment wordt er hard gewerkt 
om van het hele weekend een mooie 
film te maken. Een film waar alle be-
schreven aspecten in zullen terugko-
men en duidelijk zal worden wat bij 
welke persoon in dit verhaal hoort. 
En niet onbelangrijk natuurlijk: dan 
ook zal duidelijk zijn  wie nou toch 
die Mol was. Op het moment dat de 
film af is, zal er nog een filmavond 
komen waar deze film gepresenteerd 
zal worden. Wees erbij en bedenk 
goed: niets is wat het lijkt!



111111

AC Squashen
Door de groeiende populariteit van 
squashen werd er woensdag 15 ok-
tober voor het eerst het AC-Squash-
toernooi gehouden. Pittr (nieuw lid 
van de AC) en Gijs waren deze keer 
verantwoordelijk voor de organisa-
tie. Om twee uur begon het toernooi 
waarna al snel duidelijk werd dat er 
twee mensen favoriet waren, name-
lijk Bert en Tim. Na een knallend ge-
vecht tussen deze twee squashmees-
ters was Tim Muller uiteindelijk de 
terechte winnaar en ging er met 
een elektrisch vliegenmepperrACket 
vandoor.

AC Spelletjesavond
Dinsdag 4 november was er de AC-
spelletjesavond. Iedereen kon ge-
woon binnenlopen en voor de men-
sen die honger hadden kon tot 6 uur 
pizza besteld worden. Er was bier 
en Duckhunt. Verder werd er o.a. 
geschaakt, gepokerd en Kolonisten 
van Catan gespeeld. Het populairst 
was toch wel de NES waar verschil-
lende mensen hun skills bij het snel 
uitspelen van Mario-spelletjes kon-
den laten zien. Rond 4 uur gingen de 
laatste mensen naar huis. Het was 
een zeer gezellige avond.

AC Proud toe be fAut-Feest
Woensdag 22 oktober, 21.00 uur, 
Bar2Alex. Het was nog rustig in de 
Bar2Alex, slechts enkele fout gekle-
de GEWIS’ers waren aanwezig. On-
danks het gratis fust dat weggegeven 
werd schroomde men blijkbaar om 
al vroeg op de avond te komen. Mis-
schien kwam het door de wedstrijd 
die PSV tegen Marseille moest spe-
len... Rond half 10 echter begon de 
kroeg langzaam vol te stromen. Aan 
originaliteit kwam men niets tekort, 
mensen met jaren ‘70 disco outfits 
en foute kapsels tot lopende bouw-
markten. De rijkelijk vloeiende alco-
hol had tot gevolg dat sommige leden 
dansend op de tafel eindigden. Rond 
02.00 uur moest er toch een punt 
AChter gezet worden. Voor sommige 
mensen zeker niet te laat...

AC Zaalvoetbal
Dit jaar was het weer zover, het was 
weer tijd voor het AC Zaalvoetbal-
tournooi. Er was jammer genoeg 
niet veel animo hiervoor aangezien 
er maar vier teams waren. Allereerst 
was er het team van de BAC. Daar-
naast het vrouwenteam B.H., het 
team genaamd “Epische faalhazen” 
en een team met een nauwelijks te 
onthouden naam 1/2 mol + 1/2 
AC + 1/2 overig. Het bestuursteam 
schitterde hierbij door afwezigheid. 

Al snel bleek het 
half-team het sterk-
ste team te zijn, zij 
wonnen namelijk 
alle wedstrijden van 
de voorrondes. Zij 
speelden uiteindelijk 
de spannende finale 
tegen de Epische 
faalhazen en won-
nen deze met 3-2! Zo 
blijkt maar weer dat, 
ondanks dat gezegd 
wordt dat de AC niet 
kan winnen, toch het 
team met AC leden 
gewonnen heeft!

ACtiviteiten
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Op 25 oktober 2008 was er in 

Delft de Beneluxe Algorithm 
Programming Contest. Dit is een 
wedstrijd waarbij je in een groep 
van 3 mensen in 5 uur een aan-
tal algoritmisch lastige program-
meeropgaven moet proberen op 
te lossen.

Dit jaar deden er 3 teams van de 
TU/e mee, 2 goede teams en wij, 
Team ÆÆÆ!! (uitspraak: Team 
èèèhh!!, ze hebben speciaal hun 
software moeten aanpassen om onze 
naam te ondersteunen). Nicky ging 
mee als coach, of zoals hij zei ‘om 
alle chicks op de BAPC te scoren’.   

Bij binnenkomst kregen we taart 
(met een logo van een bedrijf erop) 
en een goodybag. Onder het genot 
van deze taart konden we luisteren 
naar het fenomenale Engels van de 
gastheer (I know English very well, 
I’ve learned it from a book). Na dit 
waarschijnlijk interessante verhaal 
(waar onze naam ook nog eens fout 
werd uitgesproken!) konden we be-
ginnen aan een testsessie. Gezien 
geen van ons drieën ervaring had 
met C++, hebben we in deze testses-
sie vooral geprobeerd überhaupt iets 
compileerbaars te schrijven. Dit ging 
jammer genoeg niet zo goed als we 
zouden willen, we kregen zelfs core-
dumps terug met een tekst die zo-
veel inhield als ‘zoek het zelf maar 
uit’. Na een uur proberen (en de rest 
van de deelnemers irriteren met onze 
meligheid) lukte het ons uiteindelijk 
een string in te lezen.

Hierna kregen we gratis lunch (een 
van de redenen dat we er überhaupt 
waren) en daarna konden we ein-
delijk beginnen aan de echte com-
petitie. Vol goede moed (één opgave 
zou ons toch wel moeten lukken) 
begonnen we met het doorlezen van 
de problemen. We kwamen al snel 
tot de conclusie dat er vier opgaven 
waren die we met wat geluk wel tot 
een goed einde zouden moeten kun-
nen brengen. Terwijl we er langzaam 
achter kwamen dat we misschien 
toch iets te optimistisch waren ge-
weest, verschenen er om ons heen 
steeds meer gekleurde ballonnen (we 
zaten niet aan de drugs, maar als je 
bij de BAPC een opgave hebt opge-
lost krijg je een ballon). Uiteindelijk 
hebben we geen enkele opgave op 
kunnen lossen (en met ons 22 an-
dere teams, de winnaars hadden er 
maar vier goed).

Na de competitie begon het belang-
rijkste onderdeel van de dag: Chi-
nees en gratis bier! Terwijl de mees-
te teams na de prijsuitreiking naar 
huis gingen, gingen wij door met 
bier consumeren, liedjes brallen en 
ons algemeen misdragen. Totdat ook 
wij uiteindelijk om 9 uur door de or-
ganisatie weg werden gestuurd. Oh 
ja, die chicks van Nicky, er was er 
eentje, maar hij zei dat ze lelijk was, 
terwijl ze naast hem zat (maar dat 
zag hij natuurlijk niet).
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Je kent dat wel. Na weken van 
uitstellen komt toch die zon-

dag dat je een proeftentamen 
wilt gaan maken om te zien of 
het de resterende twee dagen 
voor je tentamen nog zin heeft 
om verder te leren voor dat vak. 
Dus, om te voorkomen dat je 
weer eindigt op flash-game.net, 
besluit je een paar proeftenta-
mens te printen en, omdat je het 
halen van een nieuwe cartridge 
voor je printer ook al eeuwen 
hebt uitgesteld, fiets je naar de 
TU.

Aangekomen bij De Hal, zoek je een 
laptop uit, logt in, zoekt de proeften-
tamens erbij en klikt hoopvol op het 
print-icoontje. Dat herhaal je voor elk 
document en je loopt naar de prin-
ter. Daar wacht je tot je papiertjes 
verschijnen. Na een tiental andere 
blaadjes, loop je verward terug naar 
de laptop om te kijken of je docu-
menten nog in de queue staan. Niet 
dus. Je probeert het nog een keer, 
nu maar met één document, want 
je voelt de bui al hangen. Ja hoor, 
super. Als informaticastudent mag 

je gratis printen op je eigen faculteit, 
dus heb je geen PAS-account, dus 
kun je NERGENS anders printen.

Na een backdoor of twee sta je dan 
toch in het Hoofdgebouw en pakt 
vol hernieuwde moed de lift naar 
vloer 10. Daar aangekomen kom je 
erachter waarom informaticastu-
denten hun laptop altijd bijhebben; 
daar staan namelijk geen pc’s, alleen 
een eenzame printer. Geen nood, er 
was toch een pc-werkruimte op vloer 
8? Niet meer dus. Vloer 5 dan? Ja, 
daar staan twee pc’s, maar de prin-
ter heeft geen papier meer. Terug 
naar vloer 10 om daar papier uit de 
printer te halen... Maar behalve een-
zaam is die ook hongerig en BCF is 
natuurlijk geen optie in het weekend 
anders was je daar meteen al heen-
gelopen om nieuw papier te halen. 

Totaal ontmoedigd, ontredderd en 
een beetje gefrustreerd fiets je naar 
huis. Daar start je je laptop op en 
zoekt het eerst het beste online spel-
letje uit wat je kan vinden. Nog twee 
tentamenpogingen te gaan.

Effe Klagen
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Pieter (tegen Nicky): “Als ik een machtiging op jouw moeder schrijf, moet ze 
dan het archief in?”
Nicky: “Dat zou mooi zijn, want dan ben ik er van af!”

Nicky vanuit het niets tegen zijn iPhone:
“Je moeder kan de pagina niet openen!”

Tim Willemse tijdens college AMC:
.... the question is how to solve this in a finite amount of paper

Thijs heeft een glas met een of andere rare mix in zijn handen.
Lydia: “Wat zit daar in?”
Thijs: “Euhm..., alcohol.”

Mark van Helvoort tegen Yujia (masterstudente): Exercises 1, 2, 3, 6, but
sex is only optional.
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Bewijsbare veiligheid

Alweer enige tijd geleden ben 
ik afgestudeerd bij de vak-

groep coderingstheorie en cryp-
tologie van onze faculteit. Ik 
heb mijn afstudeeropdracht uit-
gevoerd voor het Nationaal Bu-
reau voor Verbindingsbeveiliging 
(NBV) en onderzoek gedaan naar 
technieken en methoden om aan 
te tonen dat een cryptografisch 
schema veilig is. Maar wat be-
tekent dat eigenlijk: een veilig 
cryptografisch schema?

Laten we een eenvoudig voorbeeld 
nemen, in dit geval het Diffie-Hellman 
sleuteluitwisselingsprotocol. Met 
dit protocol kunnen twee personen, 
Alice en Bob, zonder dat zij elkaar 
kennen, via een openbaar kanaal 
een geheime sleutel overeenkomen. 
Dit werkt als volgt: we gaan er van-
uit dat Alice en Bob op een of an-
dere manier een eindige cyclische 
groep met generator g van priem 
orde p hebben afgesproken. Zowel 
Alice als Bob kiezen nu willekeurig 
een getal xa en xb en zij sturen gxa en 
gxb naar elkaar, zie de figuur. Alice 
en Bob kunnen nu beide de sleutel  
(gxa) xb berekenen. 

We maken nu een aantal observa-
ties. Een aanvaller, die meeluistert 
op het kanaal ziet zowel gxa als gxb. 
Als de aanvaller uit gxa de mogelijk-
heid ziet om xa te berekenen dan 
kan hij de sleutel vinden. Gelukkig 
denkt men dat dit probleem, dat be-
kend staat als het discete logaritme 
probleem, in een aantal groepen ex-
treem moeilijk is.

Echter dit is niet de enige manier, 
wellicht is het mogelijk dat de aan-
valler zonder eerst xa te berekenen 
ineens uit gxa en gxb de sleutel kan 
berekenen. Dit probleem heet het 
Diffie-Hellman probleem en ook van 
dit probleem denkt met dat het in 
sommige gevallen erg moeilijk is. 

We kunnen dus concluderen dat ons 
protocol in ieder geval niet bestand 
is tegen aanvallers met oneindig 
veel rekenkracht. Het is duidelijk 
dat bovenstaande problemen dan 
eenvoudig opgelost kunnen worden 
door alle mogelijkheden te proberen. 
We moeten dus aannemen dat de 
aanvaller een beperkte rekenkracht 
heeft en om het eerlijk te maken, 
geldt deze aanname ook voor Alice 

Alice       Bob

        random            random

g

Sleutel:                            Sleutel: 

Diffie-Hellman sleuteluitwisseling

xa

gxb

xbxa

(g   )xa xb(g   )xb xa
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en Bob. Met deze aanname kunnen 
we aannemen dat bepaalde proble-
men, zoals het discrete logaritme 
probleem, moeilijk zijn. 

Maar zijn we er nu al? Wanneer is 
het sleuteluitwisselingsprotocol vei-
lig? Een oplossing is dat we het pro-
tocol veilig vinden, als de geheime 
sleutel niet onderscheidbaar is van 
een random gekozen sleutel. Echter 
in het protocol en in de analyse staat 
niets dat ons dit garandeert. Om dit 
te laten zien introduceren we een 
derde probleem, het zogeheten be-
slissings-Diffie-Hellman probleem: 
gegeven een drietal gx, gy, gz, waar-
bij x en y willekeurig gekozen zijn en 
waarbij z in 50% van de gevallen wil-
lekeurig is en in 50% van de gevallen 
xy is, los op wat z is. 

Het is nu eenvoudig om te laten zien 
dat wanneer er een aanvaller bestaat 
die in staat is de geheime sleutel te 
onderscheiden van een willekeurige 
sleutel, deze aanvaller het beslis-
sings-Diffie-Hellman probleem kan 
oplossen. Omdat we aannemen dat 
dit probleem niet op te lossen is met 
de beperkte rekenkracht, volgt nu 
dat onze aanvaller niet kan bestaan. 
En dus voldoet het sleuteluitwisse-
lingsprotocol aan de eis dat de ge-
heime sleutel niet onderscheidbaar 
is van een random gekozen sleutel.

Uitbovenstaande valt af te leiden dat 
er een aantal aspecten zijn aan een 
veiligheidsbewijs: 

een met beperkte rekenkracht • 
niet op te lossen moeilijk pro-
bleem
de definitie van veiligheid: het • 
niet onderscheidbaar zijn van 
de sleutel met een willekeurige 
sleutel
de veiligheidsreductie: als er • 
een aanvaller bestaat die de 
definitie van veiligheid kan bre-
ken, dan kan deze aanvaller het 
moeilijke probleem oplossen. 

In mijn afstudeerwerk heb ik naar 
dit soort veiligheidsreducties geke-
ken. Al snel blijkt dat je in een aan-
tal gevallen een extra aanname moet 
maken om dit soort veiligheidsre-
ducties rond te kunnen krijgen. 
Twee veelgebruikte extra aannamen 
zijn het random oracle model en het 
generieke groep model. Beide aan-
namen zijn controversieel omdat er 
bepaalde (theoretische) constructies 
bestaan waarin een cryptografisch 
schema veilig is in deze modellen, 
maar zodra het schema in praktijk 
wordt gebruikt met bijvoorbeeld een 
concrete groep, dan blijkt dat deze 
schema’s helemaal niet veilig zijn. 
Echter in de praktijk blijkt dat goed 
ontworpen schema’s, met een veilig-
heidsreductie in het random oracle 
model, of het generieke groep model, 
wel betrouwbaar zijn. 

Dus hoewel er enkele nadelen aan 
de extra aannamen kleven, lijken ze 
bijzonder nuttig gereedschap. Het 
idee van I. Kiltz en G. Neven was om 
de twee aannames te combineren 
en naar cryptografische schema’s te 
kijken waarvoor het mogelijk is twee 
onafhankelijke veiligheidsreducties 
op te stellen: een in het random ora-
cle model en een in het generieke 
groep model. Wanneer dan een van 
de twee modellen echt valt, dan heb 
je nog steeds een stukje zekerheid in 
het andere model. 

Wij hebben voor een digitaal handte-
keningen schema (KCDSA) met een 
veiligheidsreductie in het random 
oracle model, een veiligheidsreduc-
tie in het generieke groep model uit-
gewerkt. Het voert echter te ver om 
hier alle details te geven van deze 
reductie. Degene die dit interesant 
vindt, verwijs ik graag verder naar 
mijn afstudeerscriptie.
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Alaaf veur Prins Nicky I

Terwijl in een groot deel van 
Nederland kinderen langs de 

deuren gaan om liedjes te zingen 
vanwege Sint Maarten, barstte 
in Limburg op 11 november tra-
ditiegetrouw het carnavalsfeest 
los. Ook bij de leden van GELIMBO 
begon het te kriebelen bij de ge-
dachte dat het carnavalsseizoen 
weer was begonnen.

Echter, aangezien ook dit jaar 11 
november weer tijdens de tentamen-
week viel, hebben we even moeten 
wachten totdat ook wij onze kos-
tuums weer uit de kast mochten 
halen. En 25 november jl. was het 
dan toch eindelijk zover: na het suc-
ces van ons verjaardagsfeestje en 
de start van het GEWIS-carnaval in 
2007 ook dit jaar weer een GELIM-
BO-Dieszitting. We kijken met trots 
en veel plezier terug op een geslaagd 
feestje met als hoogtepunt het uit-
roepen van GEWIS-prins Nicky I. 
 
De aanloop
Na een wisseling van gouverneur en 
een gezellig riktoernooi aan het be-
gin van dit collegejaar, was het tijd 
geworden om een datum te prikken 
voor de GELIMBO-Dieszitting. Dit 
was snel gebeurd en er kon begon-
nen worden aan de voorbereiding 
van deze carnavalsavond. Het be-
langrijkste was het bedenken en het 
schrijven van het script voor onze 
eigen act. Al snel werd duidelijk dat 
alles zich zou gaan afspelen in de 
lobby van een hotel, geïnspireerd 
op de Britse serie “Hotel Babylon”. 
De ideeën voor het decor werden 
op papier gezet en er zou dus dit 
jaar een heuse werkende lift in het 
decor worden verwerkt. Genoeg te 
doen dus! Tussendoor werden de 
spaarzame vrije avondjes ingewis-
seld voor het oefenen aan onze eigen 
act voor na de pauze. De teksten uit 
het hoofd leren, de dansjes onder de 
knie krijgen en de liedjes proberen te 
playbacken. Al met al een grote klus, 

zeker als in de laatste week blijkt dat 
er toch nog een en ander aan het 
script moet worden gesleuteld en ge-
schaafd om een beter lopend geheel 
te krijgen. Verder werd al vroegtijdig 
in onze voorbereiding op zoek gegaan 
naar een geschikte kandidaat voor 
de opvolging van Joey als GEWIS-
prins. Deze opvolger was gelukkig 
heel snel gevonden. Tenslotte moes-
ten alle acts voor de pauze nog wor-
den benaderd. Ondanks dat dit mis-
schien een beetje laat op gang kwam, 
is ook dit nog mooi op tijd gelukt. 
Maar zoals altijd wordt het meeste 
werk verzet in de laatste paar dagen. 
 
De laatste loodjes
Maandag 24 november stond hele-
maal in het teken van het bouwen 
van het podium en het decor, het 
aankleden van de ruimte en het 
neerzetten van het licht en het ge-
luid. De dag begon helaas al met 
een tegenslag toen om negen uur 
‘s ochtends bleek dat Studium Ge-
nerale de sleutels van het Gaslab 
nog niet had terug gekregen van de 
vorige gebruikers. De eerste tegen-
slag in onze planning was een feit. 
Maar toen de sleutel rond tien uur 
dan toch eindelijk was gearriveerd, 
werd er meteen vol aan de slag ge-
gaan. Allereerst werd het podium 
opgebouwd en werd het decor vanuit 
het hoofdgebouw naar het Gaslab 
gesleept. Met een beetje netwerken 
en onderhandelen bij het service bu-
reau hadden we nog snel een aantal 
tafeltjes kunnen regelen voor in het 
Gaslab. Na de lunchpauze werd de 
aankleding opgehaald in het Muziek-
centrum en kon er volop aan de slag 
worden gegaan met doeken en mas-
kers. Stiekem kost dit kan toch meer 
tijd dan ervoor staat in de planning. 
Maar dat mag de pret niet drukken. 
Resultaat aan het einde van de dag 
was dat de TODO-lijst langer was 
dan de lijst waar we die dag mee 
waren begonnen. Dinsdagochtend 
was iedereen dus alweer vroeg in de 
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weer om alles af te krijgen. Blijkbaar 
doet een beetje stress toch wonde-
ren, want net voor het begin van de 
lunchpauze was dan toch vrijwel al-
les helemaal klaar. Na de lunch kon 
er dus begonnen worden met een 
doorloop van onze eigen act. Dit was 
vooral bedoeld voor Bas om al het 
licht goed af te stellen en voor Joey 
om zijn rol als liftboy nog een keer 
goed door te nemen. Tegen vier uur 
kwam dan ook nog het verlossende 
woord dat onze nieuwe GELIMBO-
overhemden klaar waren. Die wer-
den dus nog even snel opgehaald 
voordat we met de generale repetitie 
konden beginnen. Waarschijnlijk 
hadden hier nog honderden andere 
zaken kunnen staan die bij deze 
laatste voorbereidingen horen, maar 
waar het om gaat is het eindresul-
taat, en dat is iets waar we achteraf 
heel erg trots op zijn. Nog een paar 
uurtjes te gaan en dan is het zover.  
 
En dan kan het beginnen
Nog even snel een pizza naar binnen 
werken en dan was het toch einde-
lijk zover. Het was half acht en de 
eerste GEWIS-sers (sommigen beter 
verkleed dan anderen) stromen bin-
nen. Nadat de meesten al een paar 
biertjes op hadden van het om 11 
minuten over acht dan toch echt 

tijd om van start te gaan met de zit-
ting. De opening van de avond was 
in handen van een van de meest 
bekende Limburgers aller tijden, 
de komiek Toon Hermans. Met een 
beeldopname van “De tango van het 
blote kontje” werd de stemming voor 
de avond snel gezet. Nadat GEWIS-
prins Joey I en ceremoniemeester 
Mattijn hadden plaatsgenomen op 
het podium was het tijd voor de eer-
ste act van de avond. Dit was een 
dansmarieke van eigen bodem. Oud-
bestuurslid Mark van Helvoort had 
zijn eigen kleren verruild voor een 
topje (met uiteraard de nodige vul-
ling), een rokje, een masker en een 
hoedje om zo als dansmarieke op de 
dansmat de sterren van de hemel te 
dansen. Het was jammer dat door 
het prutsen van Bas en Tosca de pij-
len op het scherm iets anders deden 
dan de voeten van Mark aangaven. 
Hierna was het de beurt aan ton-
prater Wiljan van Kemenade, alias 
de Skele Schilder / Naadje Pet, die 
dit jaar zijn 11 jarig jubileum viert. 
Naast een aantal flauwe grappen 
over stopverf, vingerverf, grondverf 
en latex schotelde hij ons ook een 
aantal sterke grappen voor zoals 
bijvoorbeeld het webadres van hem 
en zijn vrouw Nel, www.schilder-
werknaadjepet.nl. Vanuit de cou-
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lissen was het grappig om te horen 
dat sommige grappen beter werden 
ontvangen door echte Brabanders 
zoals Sjef en Bert en dat anderen 
op sommige punten toch nog wat 
uitleg nodig hadden om de grappen 
te kunnen begrijpen. Na een korte 
bierpauze van 5 minuutjes werd het 
programma vervolgd met een quiz 
van het huidige bestuur van GEWIS. 
Aan de hand van GEWIS-activitei-
ten uit het afgelopen jaar kregen de 
aanwezigen een aantal meerkeuze-
vragen voorgelegd, gepresenteerd 
door Kevin, waarop geantwoord kon 
worden door een doosje omhoog te 
houden dat aan de zijkanten was 
voorzien van de keuzemogelijkhe-
den. Bijzonder aan de quiz was de 
grote bijdrage van GEWIS voorzit-
ter Florian en de prijs voor het win-
nende team (namelijk het stoppen 
met de quiz). Het laatste onderdeel 
voor de pauze was het aftreden van 
GEWIS-prins Joey I. Nadat de prins 
was geplukt en ontdaan van zijn 
prinselijke kledij was het woord aan 
Joey om zijn dankwoord te spreken. 
Hij was vooral vereerd dat hij de eer-
ste prins mocht zijn van GEWIS en 
hij wenste zijn opvolger veel plezier 
toe. Als dank voor zijn inzet als GE-
WIS-prins hebben we toen namens 
GELIMBO Joey een foto cadeau ge-
daan die is gemaakt tijdens de carna-
valsborrel afgelopen jaar als aanden-
ken aan zijn jaar als GEWIS-prins. 

Doa kumpe aan
Na de pauze was het dan toch ein-
delijk tijd voor onze eigen act en het 
uitroepen van de nieuwe GEWIS-
prins. Voor ons was dit natuurlijk 
het meest spannende moment van 
de avond. Zou het allemaal net zo 
goed aanslaan als vorig jaar? Valt de 
prins wel in de smaak? Oud GEWIS 
Prins Joey I mocht het spits afbijten 
en als eerste het podium betreden. 
Ondanks dat hij de stille rol in het 
stukje had (min of meer op eigen 
verzoek), heeft hij toch veel indruk 
gemaakt met zijn rode piccolopakje. 
Nadat het eerste dansje was geweest 
en het voordoek was gevallen werd 

het duidelijk: welkom in vijfsterren 
hotel “De feestlift”. Voor het hotel 
was het een belangrijke dag aange-
zien er aan het einde van de dag een 
belangrijke gast het hotel zou komen 
bezoeken. De dag begon met het be-
zoek van dokter Jopie uit Amster-
dam (Kenneth). Altijd handig om een 
dokter in het hotel te hebben voor 
noodgevallen. Na het vervelende 
nieuwsbericht dat er een jonge bende 
is gesignaleerd rondom het hotel die 
zichzelf “De zak over de kop”- bende 
noemt, kwam het volgende bezoekje 
van Prins Han Sanders “Alleen de 
prins is anders” (Mattijn)! Deze be-
zoeker viel vooral in de smaak bij 
de leden van dispuut I.V.V. Dit be-
zoek werd opgevolgd door ochtend-
gymnastiek met het animatieteam 
(Yves en Ron). Voor ons was het erg 
leuk dat vrijwel iedereen in de zaal 
meedeed aan dit actieve gedeelte 
van onze sketch. Tegelijkertijd werd 
overigens getracht contact te leggen 
met de nieuwe prins, want hoe goed 
je ook plant en hoe goed de smoesjes 
ook zijn voorbereid, het blijkt dat er 
dan toch altijd iets mis kan gaan. Zo 
bleek dat toen onze prins tijdens de 
pauze probeerde de zaal te verlaten 
met een smoesje, bestuurslid San-
der het een goed idee vond om mee 
te lopen naar het station. Zou het nu 
nog wel allemaal lukken? Gelukkig 
kwam halverwege de act het verlos-
sende sms’je dat onze prins veilig en 
wel was terug gekeerd in het Gaslab. 
Vervolgens was het de beurt aan ka-
mermeisje Jessy (Tosca) om te zor-
gen dat het hotel van boven tot onder 
werd gepoetst voor de komst van ons 
hoge bezoek. Nadat alles grondig was 
schoongemaakt kwam een groepje 
bomen het hotel binnen hollen die 
net terugkwamen van een boswan-
deling. Toen zij echter probeerden 
naar hun kamer te gaan met de lift, 
bleek dat deze stuk was en kwam er 
veel rook uit de lift. Er was paniek 
in het hotel! Maar gelukkig is er dan 
nog steeds die superheld van vorig 
jaar: FLASH (Kenneth). Voorzien van 
waterpomptang, nijptang en combi-
natietang zorgde FLASH ervoor dat 
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de lift weer werd gemaakt. De euforie 
werd echter snel afgekapt door een 
overval van “De zak over de kop”-
bende. Ondanks de angst die er even 
in het hotel heerste, kwam er snel 
een overeenkomst tussen de bende 
en hoteleigenaar want de bende nam 
genoegen met de sleutel van de ka-
mer van een belangrijk persoon. De 
rust keerde weder en het was tijd om 
even te ontspannen in de minidisco. 
Onder leiding van het animatieteam 
werd wederom actief gedanst. Inmid-
dels was het dan toch echt 23:11h 
en hoog tijd dat onze belangrijke 
gast zou aankomen in het hotel. Het 
hele hotel was er klaar voor. Na het 
laatste dansje en het aftellen van 
11 naar 0 stond hij daar dan ach-
ter in de zaal: GEWIS-prins Nicky I.   
 
Nadat alle leden van GELIMBO weer 
waren omgekleed en iedereen in de 
zaal weer even een biertje had geno-
men was het tijd om Nicky te instal-
leren als tweede prins van GEWIS. 
Allereerst kreeg hij zijn ketting om-
gehangen, gevolgd door de cape. 
Hierna werd de prinsensteek met de 
veren op zijn kop gezet en kreeg hij 
zijn scepter aangereikt. Na het voor-
lezen van zijn eigen proclamatie was 
hij er klaar voor: GEWIS-prins Nicky 
I. Tenslotte heeft de GEWIS-prins 
een aantal aanwezigen gedecoreerd 
met zijn eigen medaille. Bijzonder 
hierbij was de blauworanje sjaal en 
de uitnodiging voor de receptie van 
stadprins van Eindhoven die wij 
ontvingen van Leo van 
der Voort, bestuur-
lid van de federatie 
Eindhovens carnaval. 
Het einde van het pro-
gramma was nu toch 
echt aangekomen. Er 
was nog ruimschoots 
tijd om Nicky te feli-
citeren met zijn aan-
stelling tot GEWIS-
prins en het drinken 
van een paar biertjes. 
Het was nog lang on-
rustig in het Gaslab. 

The day after
Nadat iedereen rond twee uur ‘s 
nachts het Galab had verlaten, 
was het voor de organisatie tijd om 
te beginnen met het opruimen van 
het Gaslab aangezien er de volgende 
ochtend alweer een afstudeerpre-
sentatie zou gaan plaatsvinden. Al-
tijd jammer om te zien dat datgene 
waar je twee dagen voor nodig hebt 
gehad om op te bouwen, binnen 
twee uurtjes weer is opgeruimd. Na 
een paar uurtjes slapen in het Ga-
slab was het om acht uur ‘s och-
tends alweer tijd om op te staan, 
want de poetsploeg van ISS kwam 
langs. Toen om twee ‘s middag dan 
toch alles was opgeruimd zat ieder-
een moe maar voldaan bij GEWIS 
om nog even na te praten over de 
voorafgaande avond. We kijken te-
rug op een zeer geslaagde avond. 
 
We willen bij dezen iedereen bedan-
ken die op welke wijze dan ook heeft 
meegeholpen aan het slagen van 
onze carnavalsavond: Blaoskapel 
“De Hurkers”, de BAC met in het bij-
zonder de tappers van de avond Bert, 
Ton en Rob, dansmarieke Mark, het 
27e bestuur van GEWIS, onze licht- 
en geluidman Bas, maar bovenal alle 
GEWIS-sers die aanwezig waren bij 
onze dieszitting. Tenslotte willen we 
GEWIS-prins Nicky I en alle andere 
carnavalsgekken van GEWIS een ge-
weldig carnavalsseizoen toewensen. 
Tot volgend jaar bij de 3e GELIMBO-
Dieszitting!
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Hoi, ik ben Laura, 1e jaars 
wiskunde, 20 jaar oud en de 

nieuwe voorzitter van de EJC. IK 
kom niet uit Brabant, maar uit 
Voorburg, een stadje naast Den 
Haag. 

Ik ben na mijn eindexamen niet 
meteen gaan studeren, maar heb 
eerst een jaar gewerkt en ben lekker 
lang op vakantie geweest. Hoewel ik 
al bijna een jaar hier in Eindhoven 
woon, begin ik nu pas een beetje te 
wennen aan die rare Brabantse cul-
tuur. Het zou zelfs kunnen dat ik dit 
jaar, al dan niet verkleed, voor het 
eerst carnaval ga vieren.

Behalve van wiskunde, vakantie, 
de Rembrandt, cadeautjes, de Dire 
Straits en borrelen, houd ik van 
slapen, winkelen (vooral kleding en 
schoenen ben ik goed in; op mijn 
12,5 m² heb ik gekozen voor 2 kas-
ten in plaats van een bureau) en van 
voetballen bij Pushphaira natuur-
lijk!

Hopelijk tot op een van onze activi-
teiten, maar in ieder geval tot don-
derdag bij de borrel!

Voorstelstukjes EJC 09

Nou, ik ben Jesper en de se-
cretaris van EJC09. Ik ben 

geboren in Eindhoven, maar heb 
heel mijn leven geleefd in Sint 
Oedenrode en in Schijndel. Ik 
reis dus bijna elke dag met het 
openbaar vervoer heen en weer.

Mijn hobby’s zijn vooral gitaarspelen 
en muziek luisteren. Ik speel nu een 
jaar of 3 elektrische gitaar. Op mu-
ziekgebied luister ik naar bijna alle 
stijlen. Op het moment ben ik wel het 
meest geïnteresseerd in hardstyle, in 
ieder geval muziek met een lekkere 
kick er in. Daarnaast vind ik het 
leuk om zo nu en dan te gamen. Ik 
surf ook graag een beetje rond op het 
internet of ben weer eens wat films 
of iets anders aan het downloaden.

Ik ben tijdens mijn introductieweek 
al geïnformeerd over de EJC. Het 
leek me toen al leuk om bij de EJC 
van dit jaar te gaan. Na een aantal 
weken kregen we een mailtje met 

daar in de vraag of er mensen bij de 
EJC wilden. Het leek mij een leuk 
idee om toch een beetje actief te zijn 
bij GEWIS, dus toen heb ik me aan-
gemeld. Zo ben ik de secretaris van 
EJC09 geworden.

Laura Sprenkels

v.l.n.r.: Vincent, Edwin, Christine, Jesper, Joris, Laura

Jesper Huijgens
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Gegroet beste GEWIS’sers. GE-
WIS’sianen. GEWIS’sisten? 

[GEWIS’ers - red.] Anyway, ik 
ben Christine van Vredendaal, 
eerstejaars wiskunde en de pen-
ningmeester van de EJC voor dit 
jaar.

Over mij: ik ben een geboren en ge-
togen Bredanaar. Bredanist. Bre-
diaan? [Bredanaar, Bredaënaar of 
Bredaër - red.] Nou ja, na 14 jaar 
onderwijs in Breda, ben ik dus hier 
in het prachtige Eindhoven komen 
studeren. Buiten het studeren van 
Technische Wiskunde verdien ik wat 
centjes bij door het foeilelijke oranje 
pak van TNT Post aan te trekken en 
post te bezorgen bij alle charmante 
winkels van de Bredase binnenstad. 

Het is misschien vroeg opstaan, 
maar dat houdt de zaterdagavond 
vrij om het uitgaansleven onveilig te 
maken. 

Hierbuiten ben ik ook nog een re-
delijk fervent Martial Artist. Martial 
Artiest. Martial Artian? [vechtsport-
kunstenaar - red.] Ik train nu onge-
veer twee jaar Jui-Jitsu en Eskrima 
Kali Arnis (zoek het maar op als je 
nieuwsgierig bent). Verdere hobbies 
zijn films, bord- en kaartspellen. 
Dit is ook de reden dat ik vaak in 
roostervrije uren (en gecreërde vrije 
uren) bij GEWIS te vinden ben met 
een spel kaarten. Ik hoop je daar 
eens te zien bij de vele leuke activi-
teiten van de EJC!

Goedendag zeer geëerde le-
zers van de Supremum! Ik 

ben Joris Penders, gewoon een 
ordinair lid van EJC09. Inmiddels 
alweer 19 jaartjes oud en heb 
geen bijzondere andere afwijkin-
gen, op wat broertjes na.

In mijn vrije tijd ben ik veel bezig 
met muziek: verzamelen, luisteren 
en “maken” en, hoe kan het ook 
anders, wat leuke computerwerk-
zaamheden. Een biertje drinken met 
mijn vrinden is uiteraard ook geen 
bezwaar.

Hopelijk draag ik dit jaar wat nuttigs 
bij aan de EJC in de vorm van cre-
atieve ideeën en de organisatie van 
leuke evenementen. Het zou erg leuk 
zijn als jij daar ook eens bij aanwe-
zig bent! Mocht je klachten hebben? 
Spam kan gestuurd worden naar 
onze voorzitster Laura!

Tot borrels!

Christine van Vredendaal

Joris Penders

v.l.n.r.: Vincent, Edwin, Christine, Jesper, Joris, Laura
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Beste mede-GEWIS’ers, Mijn 
naam is Vincent Klijs, en 18 

jaar geleden zag ik voor het eerst 
het levenslicht in wat ik en mijn 
mede stadsbewoners de Parel 
van het Zuiden noemen. Voor ie-
dereen die niet weet welke stad 
ik nu bedoel, ik heb het over het 
mooie Breda.

Hoewel ik mijn eerste 4 levensjaren 
enkel interesse toonde in de doos 
met fascinerende bewegende plaat-
jes, later leerde ik het “TV” noemen, 
werd mijn interesse in computers 
pas echt gewekt toen “ons pa” ooit 
met een 486 thuis kwam. Toen ik la-
ter ook nog een Nintendo 64 kreeg 
was het echt gedaan met mij.

Maar denk nou niet dat ik enkel 
en alleen leef voor enen en nullen 
want er is meer wat mijn aandacht 

verdient in het dagelijks leven. Zo 
speel ik alweer 9 jaar met liefde en 
plezier mandoline, voor de mensen 
die denken dat het lijkt op een banjo 
of een ukelele, GA GOOGLEN! Ben 
ik wekelijks te vinden op de Amer 
en Hollands Diep in wat een sailing 
bric wordt genoemd, lelie vlet voor 
de niet-zeilers onder ons. En tijdens 
Carnaval is “ons ma” mij 5 dagen 
kwijt, want dan en sowieso ook in 
het weekend met enige regelmaat, 
ben ik te vinden in een van de vele 
kroegen die de Vismarkt, het Gin-
neken of Prinsenbeek rijk is. Ver-
der hoop ik samen met mijn mede 
EJC’ers jullie dit jaar een paar leuke 
maar vooral gezellige activiteiten te 
bezorgen.

Houdoe!

Mijn universitaire carrière 
(of iets wat daarop moet 

gaan lijken..) begon vorig jaar bij 
Technische Natuurkunde hier op 
de TU/e, een half jaar later ben 
ik ook hier in Eindhoven op de 
Edenstraat op kamers gegaan, 
wat overigens een heel gezellig 
huis is. Maar, Natuurkunde bleek 
het toch niet zo te zijn.  PHP’en 
en andere computer gerelateer-
de dingen doen in plaats van ten-
tamens leren begon toch langza-
merhand verdacht te worden en 
na lang denken en rondkijken 
heb ik toen besloten om over 
te stappen naar informatica. De 
enige echte studie uiteraard.

Ok, andere dingen over mij... Buiten 
de TU om ben ik vooral erg actief in 
het doen van irrelevante dingen [ook 

wel bekend als epibreren - red.]. Zo’n 
beetje het idee dat je de hele dag 
loopt de rennen en dan op het einde 
van de dag concludeerd “Wat heb 
ik eigenlijk gedaan?”. Wat dan weer 
veel vergeetachtigheid en chaos met 
zich meebrengt, maar daar komen 
mijn mede EJC’ers nog wel achter.

Sinds 2 maanden ben ik begonnen 
met judo bij de Samourais, wat me 
tot nu toe erg goed bevalt. Als je de 
hele week met je verstand bezig bent 
(of zou moeten zijn) is het af en toe 
wel relaxed om je eens flink tegen 
de grond te laten vegen. Daarnaast 
“sleutel” ik regelmatig wat aan web-
servers en websites. Ook heb ik een 
toch al een tijdje een vriendin die in 
Nijmegen studeert, wat verklaart dat 
ik ook regelmatig in Nijmegen te vin-
den ben.

Vincent Klijs

Edwin Hermkens
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Kerstpuzzel 2009
H

alf 5

p
u
z
z
e
l

A - Successor
1 - 7 - 8 - 121. 
5 - 13 - 29 - 372. 
2 - 6 - 10 - 223. 
1 - 3 - 13 - 764. 
1 - 5 - 11 - 155. 
24 - 27 - 30 - 326. 
1 - 2 - 6 - 207. 
2 - 4 - 6 - 308. 
13 - 17 - 31 - 379. 
2 - 3 - 5 - 1110. 
2 - 3 - 8 - 6311. 
13 - 204 - 3120 - 780412. 
3 - 4 - 24 - 3213. 
0 - 2 - 8 - 2114. 
4 - 22 - 27 - 5815. 

B - Buitenbeentje
Vijven - Achten - Vieren - Elven1. 
Nichelle Nichols - Simon Pegg - 2. 
Zachary Quinto - George Takei
“Detour Through Your Mind” - 3. 
“Empty Spaces” - “Everybody 
Rise” - “Halcyon + On + On”
Idi Amin - Habib Bourguiba - 4. 
José Gaspar Rodríguez de Fran-
cia  - Soekarno
Boekweit - Mais - Rijst - Tarwe5. 
Buffel - Leeuw - Neushoorn - 6. 
Olifant
Kurt Cobain - Phil Collins -  7. 
Billy Joel - Steve Marriot
Duitsland - Frankrijk - Ierland 8. 
- Israel
Amber - Awuamarijn - Topaas - 9. 
Tanzaniet
Dear Prudence - Strange Fruit - 10. 
The Passenger - This Town Ain’t 
Big enough For Both Of Us
Michael Caine - Sean Connery - 11. 
Robert Deniro - Louis Gosset Jr
Bangladesh - Japan - Somalie 12. 
- Palau
Dead Like Me - Frasier - Friends 13. 
- Twin Peaks
Alfred J kwak - Dames in de dop 14. 
- David de Kabouter - Topstars
Cats - Evita - Sunset Boulevard 15. 
- The Phantom Of The Opera.

C - Famous Last Words
He, ik heb jou al een handteke-1. 
ning gegeven
Papa, Nee!2. 
Gelukkig is ons vliegtuig in het 3. 
water geland...
Wat een grote rog!4. 
I can see my house from up 5. 
here!
Even door de zure appel heen 6. 
bijten...
Eindelijk Nirvana..7. 
Weer een val, 6 jaar na dato...8. 
He? Een vliegende schildpad??9. 
Wat rookt die Vesuvius, het lijkt 10. 
wel een vulkaan!
Alleen als Adele het maakt!11. 
Nee, joh, dat glas gaat echt niet 12. 
kapot!
Help... Ik ben echt neergescho-13. 
ten!
Hoort dit haakje los te zijn?14. 
Dan liever de lucht in!15. 

D - Six Degrees of Jason Statham 
Ian McKellen1. 
Alan Rickman2. 
Shirley MacLaine3. 
Tommy Lee Jones4. 
Kyle Gass5. 
Bo Derek6. 
Dustin Hofman7. 
Renee Soutendijk8. 
John Cusack9. 
Jared Leto10. 
Val Kilmer11. 
Juliette Lewis12. 
Franka Potente13. 
Teri Hatcher14. 
Joaquin Phoenix15. 
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E - Alfabetische verteerhobbel
Rustoord niveaulijn1. 
Verstandige sneden2. 
Nieste ruw3. 
Fair emotiemelodrama4. 
Rituele romans5. 
Doe dodoingreep6. 
Omkoopezeltje7. 
Lokmadeliefje8. 
Valhelmresiduen9. 
Bosje culinaire nier10. 
Sovjetsnapper11. 
Riant naambord12. 
Lastige lunch13. 
Provisieboeketten14. 
Van wandelanjers15. 

F - Zoek het ver band
Opruimen na Halloween1. 
Chips uit de jaren ‘902. 
Gereedschap voor een crime 3. 
passionel
Afdeling voor clowns4. 
Openluchtconcert5. 
Een sneeuwpop maken6. 
Schaap met spikkels7. 
Heimwee naar Canada8. 
De koning, zoon van de wereld9. 
Boerinnen van Atreides10. 
Mijn god! De krantenjongen kan 11. 
lezen!
Powered by Viagra12. 
Twee vakantiehuisjes13. 
Een tuin, en beekjes14. 
Licht op een luchballon15. 

G - Tune in!
http://www.gewis.nl/~half5/

kerstpuzzel/G01.mp31. 
kerstpuzzel/G02.mp32. 
kerstpuzzel/G03.mp33. 
kerstpuzzel/G04.mp34. 
kerstpuzzel/G05.mp35. 
kerstpuzzel/G06.mp36. 
kerstpuzzel/G07.mp37. 
kerstpuzzel/G08.mp38. 
kerstpuzzel/G09.mp39. 
kerstpuzzel/G10.mp310. 
kerstpuzzel/G11.mp311. 
kerstpuzzel/G12.mp312. 
kerstpuzzel/G13.mp313. 
kerstpuzzel/G14.mp314. 
kerstpuzzel/G15.mp315. 

H - Vlekken
Zie volgende pagina’s

I - Made in Sweden
http://www.gewis.nl/~half5/

kerstpuzzel/I01.mpg1. 
kerstpuzzel/I02.mpg2. 
kerstpuzzel/I03.mpg3. 
kerstpuzzel/I04.mpg4. 
kerstpuzzel/I05.mpg5. 
kerstpuzzel/I06.mpg6. 
kerstpuzzel/I07.mpg7. 
kerstpuzzel/I08.mpg8. 
kerstpuzzel/I09.mpg9. 
kerstpuzzel/I10.mpg10. 
kerstpuzzel/I11.mpg11. 
kerstpuzzel/I12.mpg12. 
kerstpuzzel/I13.mpg13. 
kerstpuzzel/I14.mpg14. 
kerstpuzzel/I15.mpg15. 

J - Rebus
Zie volgende pagina’s

K - Streepjescode
Zie volgende pagina’s
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H1

H9

H15

H14

H13

H12

H11

H10

H8

H7

H6

H5

H4

H3

H2

Vlekken



Dat wil niet zeggen dat je van Mars moet komen

EPROFESSIONALS IN PLANNING

Als afgestudeerde wil je graag direct aan de slag. Bij ORTEC hoef je hier niet lang op te

wachten. Je wordt direct op projecten ingezet en krijgt veel eigen verantwoordelijkheid. Bij

ORTEC werken veel studenten. Sommigen schrijven bij ons een afstudeerscriptie, anderen

werken enkele dagen per week als studentassistent. Hiervoor denken we aan bèta’s in de

studierichtingen:

Econometrie, Operationele Research, Informatica of Wiskunde

Kijk voor vacatures en afstudeerplaatsen op www.ortec.com/atwork. Zit jouw ideale 

functie of afstudeerplek er niet bij, stuur dan een open sollicitatie of scriptievoorstel naar

recruitment@ortec.com.

A
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A

5

Wij bieden je

A0662A5-aflopend  5/1/07  9:41 AM  Page 1
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J1
J2 J3

J4

J5

J6

J7

J8

J9

J10

J11

J12

J13
J14

J15

Rebus
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K1                        K2                      K3

K4                    K5                       K6

K13                K14                   K15

Streepjescode

K10                  K11                   K12

K7                    K8                     K9
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Oplossing Zoek de Verschillen 41.1

De winnaar van ‘Zoek de ver-
schillen! in Supremum 41.1 

is geworden:

Kevin van de Pol

Hij miste verschil 15. Hij kan zijn 
prijs ophalen bij de Supremumre-
dactie.

0. GEWIS-logo op bord linksboven
1. ‘knopje’ op ijzer weg
2. ring op de stunt vlak weg
3. buis boven lichtknop weg
4. buisje bovenin gitaar weg
5. fles onder nieke’s arm weg
6. ijzertje op hals gitaar weg
7. Nieke’s bier is oranje
8. maar 3 knoopjes
9. stukje Grolsch-logo op glas weg

10. blauwe dingetje Vittel weg
11. ‘noot’ weg dicht bij Nieke’s glas
12. extr   a druiven op medaille
13. glas ‘zweeft’
14. schaduw hoofd is weg
15. reflectie stift is weg
16. In Vin Veritas
17. www.cafe ‘scherper’
18. dop stift andere kleur
19. kleur pen weg
20. extra metalen strip deur
21. “In Vino Veritas” erbij
22. Alinea weg op blaadje  
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Origineel

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

moment, erm, er niet eens staat, 
presenteert de Supremumredac-
tie met trots voor de weer 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: Dieszitting GELIMBO 2008

Als je kans wil maken op een au-
thentieke GEWIS-0.3-pul of GEWIS-
mok, lever dan vóór 1 februari 2009 
je oplossing in bij de Supremumre-
dactie. Dit kan op twee manieren:
1. Lever je Supremum, waarin de ge-
vonden verschillen omcirkeld zijn, in 
bij de Supremumredactie, onder ver-
melding van je naam en e-mailadres. 
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.

Zoek de Verschillen
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Tosca komt het bestuurshok binnenlopen: “Naaien is echt vermoeiend...”

(Laat een site zien met teveel gekleurde tekst)
<Peter> maar vette muziek :’)
<Peter> oow wacht
<Peter> dat was van m’n muziekspeler
<Peter> nvm :+

Sander (over het OGO logboek): Ik denk dat die van jou het grootste is, 
Koen.
Sander: Ik bedoel natuurlijk je taartpunt.

Tijdens een BAC-vergadering..
Thijs: Wat ik dus wilde zeggen..
(Op dat moment gaan de telefoon in het bestuurshok)
Thijs: Waaah Gertje, de telefoon!

Tim Willemse tijdens college AMC over een infinite state-space:
it does not fit in my computer, and not in yours also

Ivo: “We hebben nog een verrassing voor de nieuwjaarsduik.”
Rob: “Het is met Pasen?”
Ivo: “Het is geen Supremumeditie!”
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De redactie heeft vaak klach-
ten gehoord over de snacks 

verkrijgbaar op de universiteit. 
Het door de redactie aangewe-
zen testpanel neemt de proef 
op de som en test voor de lezers 
van de Supremum de frikandel-
len, geleverd door de Albron-
catering, op verschillende loca-
ties op de universiteit. Uiteraard 
worden belangrijke kenmerken 
als geur, kleur, smaak, tempe-
ratuur, en swaffelgehalte mee-
genomen in het uiteindelijke 
totaal-oordeel.

Onderstaande tabel geeft de frikan-
dellen-status van de verschillende 
kantine-locaties op de TU/e weer. 
Vrij snel wordt duidelijk dat de ene 
Albron-frikandel niet de andere is. 
Zo worden de frikandellen uit het 
Hoofdgebouw door het panel om-
schreven met ‘droog en smakeloos’, 
terwijl frikandellen uit het Helix-ge-

bouw juist weer als ‘glimmend van 
het vet’ worden beschouwd.

Naast de standaard-kenmerken van 
een frikandel worden ook zaken als 
stressbestendigheid en werpbaar-
heid getest. Alleen de frikandel-
len uit de Helix, het Paviljoen en 
het Laplace-gebouw overleven deze 
tests, de overige frikandellen blijken 
niet stevig te zijn.

Het panel is ook zeer verbaasd over 
de grote verschillen tussen de hoe-
ken waarop de frikandel scheuren 
begint te vertonen, en daadwerkelijk 
breekt. Met name de frikandellen 
van het hoofdgebouw hebben moeite 
met het breken, hetgeen natuurlijk 
wel logisch is na de rubberachtig be-
vonden smaak.

Buiten de frikandel an sich, heeft 
het panel ook gelet op de presenta-
tie van de frikandel in de kantine, de 

Locatie

Afstand tot GEW
IS (m) 1

Kosten 2

Gewicht (g) 2

Lengte (cm) 3

Diameter (cm)

Aantal rimpels 3

Temperatuur
Geur

Kleur

Smaak

Vetgehalte

Buighoek (rad)

Breekhoek

Swaffelgehalte 6

Stressbestendigheid 5

W
erpbaarheid

Bereidingswijze  4

Presentatie

W
achttijd (s)

Kantine 7

Totaal oordeel
Auditorium 100 € 1,95 168 17,1 2,5 9 - - - - 1,09 2,03 2,5 - - f + 31 + + -/

Helix 200 € 1,95 163 16,5 2,5 3 + + - - 1,48 2,34 5 + + o - 200 + +

Hoofdgebouw 0 € 1,95 171 16,6 2,6 23,5 + - - - + 1,47 3,03 4,5 - - - o - - 97 - - -

Laplace 150 € 1,95 170 17,1 2,5 3,5 + - - 1,43 2,41 7 + f - 408 -/

N-laag 350 € 1,95 161 17,7 2,2 1,5 + + + + + - 1,20 1,73 2 - - f - 142 /+

Paviljoen 400 € 1,95 154 17,3 2,4 4 + + -/ + + + 2,18 2,44 7 + + f + 92 + +/++

Traverse 200 € 1,95 171 16,9 2,3 8,5 + + /+ + 1,82 2,15 5 - - - o - - 133 -

W-hoog 200 € 1,95 158 17,0 2,3 2,5 - + + - 1,19 1,64 3 - - + f 86 -

1 Hemelsbreed, hoogteverschillen niet meegenomen

2 Voor 2 stuks, afgerond

3 Gemiddelde van 2

4 f = frituur, o = oven

5 Vervorming na uitvoering van grote druk

6 Aantal keer slaan tegen wang zonder te breken

7 Getest op netheid en zitgelegenheid
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W-hoog 200 € 1,95 158 17,0 2,3 2,5 - + + - 1,19 1,64 3 - - + f 86 -

1 Hemelsbreed, hoogteverschillen niet meegenomen

2 Voor 2 stuks, afgerond

3 Gemiddelde van 2

4 f = frituur, o = oven

5 Vervorming na uitvoering van grote druk

6 Aantal keer slaan tegen wang zonder te breken

7 Getest op netheid en zitgelegenheid

netheid en de zitgelegenheid van de 
kantine, en ook de wachttijd voor de 
kassa. Het blijkt dat W-hoog, N-laag, 
en het Hoofdgebouw kampen met 
een ernstig tekort aan zitplaatsen. 
De netheid van de kantines is in orde 
bevonden, maar de presentatie van 
de producten door het personeel laat 
bij een groot aantal kantines flink te 
wensen over. Met name bij de He-
lix en het Laplace-gebouw moet een 
aanzienlijke tijd worden gewacht op 
de Frikandel.

De conclusie van het testpanel luidt 
dat de frikandellen in het Hoofdge-
bouw dermate slecht zijn, dat het 
zeer zeker de moeite waard is om 
verder te lopen naar een andere kan-
tine. Het Paviljoen is dan natuurlijk 
veruit de beste keus, maar indien dit 
te ver weg is, is de Helix een goede 
keus.

Hemelsbreed, hoogteverschillen niet meegenomen1. 
Voor 2 stuks, afgerond2. 
Gemiddelde van 23. 
f = frituur, o = oven4. 
Vervorming na uitvoering van grote druk5. 
Aantal keer slaan tegen wang zonder te breken6. 
Getest op netheid en zitgelegenheid7. 
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Johan van Leeuwaarden is 

werkzaam in de groep Sto-
chastische Besliskunde aan de 
faculteit Wiskunde & Informa-
tica van de Technische Universi-
teit Eindhoven. Tevens is hij als 
research fellow verbonden aan 
EURANDOM. Deze Supremum 
vertelt hij iets over het onder-
zoek wat hij verricht.

Wachtrijtheorie richt zich als onder-
deel van de toegepaste kansrekening 
op het modelleren van opstoppin-
gen. De eerste grondige modellering 
van een wachtrij dateert van 1909 
en kwam van de hand van de Deen-
se wiskundige Agner Krarup Erlang 
(1878-1929). Erlang bekeek tele-
fooncentrales en in het bijzonder de 
blokkeringskans (de kans dat alle 
lijnen bezet zijn). Die kans hangt 
af van het aantal beschikbare lij-
nen, de lengte van de gesprekken en 
het aankomstgedrag van de bellers. 
Onzekerheid is daarbij troef, maar 
Erlang kwam desondanks met een 
passende stochastische modellering 
van het systeem.

Volgend jaar viert de wachtrijtheorie 
haar honderdjarig bestaan en sinds 
het werk van Erlang heeft het vakge-
bied een stormachtige ontwikkeling 
doorgemaakt, grotendeels dankzij 
de onwaarschijnlijke technologische 
ontwikkelingen van de twintigste 
eeuw. De computer, de mobiele tele-
foon en het internet vormen een bron 
van inspiratie voor een groot aantal 
wiskundigen. Ik richt me hierbij 
vooral op de prestatie-analyse van 
computer- en communicatienetwer-
ken en de vraag hoe de capaciteit zo 
goed mogelijk te verdelen onder de 
gebruikers.

Bij investeringen in de infrastruc-
tuur van communicatienetwerken is 
er altijd sprake van een belangenaf-
weging: de klant is koning, maar niet 
tegen elke prijs! De netwerkexploi-

tant wil een snelle en vrijwel foutloze 
verbinding aanbieden, maar heeft 
daartoe wel voldoende capaciteit no-
dig en dat vraagt om een investering. 
Te veel capaciteit leidt tot leegstand, 
ofwel nodeloze infrastructuur. Te 
weinig capaciteit leidt echter tot 
opstoppingen, lange wachtijden en 
verbroken verbindingen. Het vinden 
van de juiste balans tussen kwaliteit 
en effectiviteit is dan ook een van de 
thema’s die ik wiskundig probeer te 
onderbouwen.

De ontwikkeling van de wachrijtheo-
rie en stochastische netwerken gaat 
dus hand in hand met de opkomst 
van moderne communicatiemidde-
len. Daarnaast biedt de wachtrijthe-
orie een keur van theoretische uit-
dagingen, zeker omdat wiskundigen 
uit allerlei disciplines het vakgebied 
hebben beïnvloed. In Nederland heb-
ben we een sterke traditie als het 
gaat om het modelleren en kraken 
van wachtrijsystemen. De Neder-
landse school staat bekend om het 
combineren van technieken uit de 
kansrekening en de complexe analy-
se. Zo ook de groep van Onno Boxma 
en Sem Borst aan de TU/e, waar ik 
sinds 2002 met veel plezier deel van 
uitmaak.

Mijn werk kent twee gezichten. In 
beginsel ben ik een sommenoplos-
ser. Vrijwel dagelijks word ik voor 
nieuwe wiskundige problemen ge-
steld die analytisch van aard zijn en 
ben ik uitsluitend geïnteresseerd in 
het vinden een antwoord. Maar di-
rect na de spaarzame momenten van 
euforie houd ik het nieuwverkregen 
resultaat tegen het licht. De kansre-
kenaar in me wil dan de aesthetische 
kant van een formule doorgronden. 
Inzicht in formules kan leiden tot in-
zicht in de structuur van stochasti-
sche of onvoorspelbare systemen.

Een van de belangrijkste manieren 
om structuurresultaten te ontdek-
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ken is asymptotiek. Het idee van de 
asymptotische analyse is om lelijke 
integralen of functies om te vormen 
tot reeksen waarin alleen de eerste 
termen de moeite waard zijn. Prof. 
N.G. de Bruijn, die dit jaar zijn ne-
gentigste verjaardag vierde in de 
Zwarte Doos, is een meester in 
asymptotische technieken. Zijn boek 
uit 1958 was en is een bron van in-
spiratie voor hele generaties wiskun-
digen, en het werd dan ook jarenlang 
ingezet als lesmateriaal voor een vak 
dat hier aan de faculteit werd gege-
ven. Helaas is het vak uit het curri-
culum verdwenen, maar het zal vast 
ooit weer terugkeren.

Voor mijn werk is de asymptotiek 
als wiskundig middel in meerdere 
opzichten bijzonder geschikt. Aller-
eerst kan het worden ingezet voor 
het berekenen van kansen op ex-
treme gebeurtenissen. Denk hierbij 
aan ellenlange wachtrijen of cata-
strofale opstoppingen. Dat zijn uiter-
aard de gebeurtenissen waar we het 
meest op bedacht zijn. Daarnaast 
is asymptotiek cruciaal bij het in 
kaart brengen van het tijdsafhan-
kelijke gedrag van systemen. Een 
voorbeeld is de tijd die een systeem 
nodig heeft om een enorme hoeveel-
heid data te verwerken of om te her-
stellen van een tijdelijke uitval. Tot 
slot is asymptotiek een wondermid-
del voor het behapbaar maken van 
complexe systemen. Je begint dan 
met het modelleren van een commu-
nicatienetwerk als een stochastisch 

proces dat nauwelijks analyseerbaar 
mag heten. Vervolgens schaal je 
tijd en ruimte, zodat het geheel re-
duceert tot een eenvoudiger proces 
als bijvoorbeeld een Brownse bewe-
ging. Het wiskundig analyseren van 
het eenvoudige proces is dan in veel 
gevallen al genoeg om cruciale in-
zichten te verkrijgen in het complexe 
systeem. Een vergelijkbare aanpak 
wordt ook veel gebruikt in de statis-
tische fysica en de analytische com-
binatoriek.

Ik ben vaak te vinden bij EURAN-
DOM, een onderzoeksinstituut op 
de campus van de TU/e dat zich 
volledig richt op de modellering van 
allerhande verschijnselen in de sta-
tistiek, kansrekening, statistische 
fysica, financiële wiskunde en opera-
tionele wetenschappen. EURANDOM 
bestaat tien jaar en biedt onderdak 
aan tientallen postdoctorale onder-
zoekers. Door de vele adviseurs, be-
zoekers en workshops is het een bij-
zonder actief ontmoetingscentrum 
voor wiskundigen die iets op hebben 
met waarschijnlijkheid.

De positie van de stochastiek als dis-
cipline binnen de wiskunde wordt 
alsmaar sterker. Zou dat iets te ma-
ken hebben met het groeiend besef 
dat we in een woelige en haast on-
grijpbare wereld leven?

Wispelturige dingen bezingen en be-
dwingen. Een mooiere baan kan ik 
me niet voorstellen. 
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De lithografische systemen 
van ASML zijn in wezen de 

snelste, meest geavanceerde 
printers met de hoogste reso-
lutie ter wereld. De TWINSCAN 
machine produceert halfgelei-
ders en print honderden zeer 
complexe patronen, elk met mil-
jarden kenmerken, op een wafer, 
een ronde silicium schijf van 30 
cm doorsnede. Om een idee te 
geven van die nauwkeurigheid: 
als zo’n wafer 1 miljoen keer zou 
kunnen worden vergroot, dan zou 
deze even groot als Nederland 
zijn. Als je de capaciteiten van 
ASML systemen ook 1 miljoen 
keer zou vergroten, dan zou dat 
betekenen dat ze een afbeelding 
van het hele land zouden kunnen 
printen, tot op het detailniveau 
van een munt op de grond. En 
dat alles in 30 seconden! 

Om ASML’s TWINSCAN te maken 
werken vele engineering disciplines 
samen: o.a. mechanica, mechatro-
nica, electronica, fysica en software. 
Software is een buitenbeentje in de 
lijst van engineering disciplines. 
Software is als enige nog een ‘am-
bacht’. Het aantal engineers in soft-
ware groeit veel sneller (elke 4 jaar 
een verdubbeling) dan de andere 
disciplines.

Elk vakgebied is gegroeid van am-
bacht tot engineering discipline. De 
rol van wiskunde is daarin cruci-
aal. Het werk van de werktuigbou-
wer is door Computer Aided Design 
en Eindige Elementen Methodes 

sterk veranderd. De complexiteit 
van oplossingen en de productivi-
teit is enorm toegenomen door de  
wiskunde waarmee aan modellen 
of designs kan worden gerekend. 
Daar waar Newton gewoon kon be-
rekenen hoe ver en hoe snel de appel 
van de boom viel,  komt de software 
engineer qua technologie doorgaans 
niet verder dan een UML diagram 
met twee blokjes, ‘appel’ en ‘boom’ 
met een pijltje daartussen (al dan 
niet met een dichte punt, een eeu-
wig discussiepunt…). In de resul-
terende software valt de appel zeer 
waarschijnlijk omhoog omdat er, 
och toch, weer een minteken ver-
keerd getypt is. Software maken is 
nog een ambacht en Wiskunde en 
Informatica zijn hard nodig om dat 
te veranderen.

ASML ziet het vak ‘software maken’ 
zich in twee richtingen ontwikkelen, 
namelijk ‘Model Based Engineering’ 
(MBE) en ‘Model Driven Engineering’ 
(MDE). De essentie van MBE is de 
product gerelateerde engineering, in 
ASML termen: ‘los het lens heating 
calibratie probleem op’. Hiertoe zal 
een engineer (een physicus) via een 
aantal modellen in zijn eigen meest 
geschikte paradigma, technologie 
en tool (PTT) bv. ‘inverse modelling, 
matrix mathematics en matlab’, tot 
een oplossing in de vorm van een 
executeerbaar model komen.  Dit 
executeerbare model is het laatste 
engineering artefact. Er zal geen 
software engineer meer aan te pas 
komen om dit in code te vertalen. 

Wiskunde en Informatica bij ASML
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De software aspecten van het ‘lens 
heating’ probleem worden door een 
software engineer in een andere exe-
cuteerbaar model geformuleerd.

Door MDE worden de verschillende 
executeerbare modellen omgezet 
naar ‘iets’ (noem het code) . Deze 
omzetting gebeurt bewijsbaar cor-
rect door een ‘software constructor’. 
De verschillende omgezette model-
len moeten met elkaar geintegreerd 
worden in een ‘executie omgeving’. 
Daar waar MBE product specifiek is, 
is MDE juist puur op software tech-
ology gericht.

Het ontwikkelen in het meest ge-
schikte PTT door een domein expert 
en gebruiken van software construc-
tors moet de productiviteit van de 
software  (en andere domeinen) en-
gineers en de kwaliteit van de oplos-
sing verhogen. Daarnaast kan de 
ontwikkeling en onderhoud van exe-
cutie omgeving, welke geen product 
specifieke kennis in zich heeft, goed 
uitbesteed of ingekocht worden.

Om bovenstaande te bereiken is er 
nog veel onderzoek en product ont-
wikkeling nodig in het Wiskunde en 
Informatica domein. Research gebie-
den zijn o.a. Domain Specific Lan-
guagues, Model Validation, Software 
Contructors en Composite Model 
Patterns.

MBE en MDE zijn, mist goed onder-
steund door software technologie 
resulterend uit deze research, de 
vehicles waarop het ambacht ‘soft-
ware maken’ zal evolueren tot een 
volwaardige engineering discipline.

Voor meer informatie,
zie http://www.asml.com
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9th October, my birthday.  Wi-
shes from family & friends 

apart, it promised to be just 
another day; mundane & ritua-
listic. In fact the way it started 
was like a normal Thursday, full 
of classes. But the things started 
to drift when Mattijn messaged 
me asking to come to GEWIS.

I went to GEWIS and found my group 
buddies Constantin, Paula, Mika-
lai and Manh Hong together with 
my daddies Mark and Mattijn wai-
ting there to wish me a happy bir-
thday. Then started the festivities as 
beers started flowing. As we all joked 
around time sped away. The mono-
tony of beer was regularly broken by 
shots of Baby Guinness & Raki. Next 
thing I know I was losing myself, so 
I decided to leave; it was around 8 
o’clock and in that moment I thou-
ght that was the end of my first bir-
thday in the Netherlands.

Little did I know that it actually was 
the beginning. This is the point at 
which my memory stopped being 
continuous. The blanks in the story 
denote the points where I have no 
idea of what happened. 

<blank> 
I was outside the main building. I 
was too drunk and was having trou-
ble walking, so decided to stay in the 
library for a while. 

<blank>
I was in the library sitting doing no-
thing. I remember the guard closing 
down the library, lights starting to 
go off one by one as the darkness 
came close to me. The guard asked 
me if I could go home and I answered 
“Yes sure.”

<blank>
I was at the train station waiting for 
my bus.  The bus came and I got in; 
it was 11:00 pm then. 

<blank>
I opened my eyes and found myself 
in the bus moving swiftly through 

the dark. From this point on my 
memory regained the continuity. I 
tried to identify the houses, streets, 
supermarkets looking for something 
familiar but found nothing. At that 
moment I realized that I was lost. I 
looked at the time and it was 12:20 
am. There were only three people in 
the bus, a lady, myself and the dri-
ver. I tried to ask the lady about my 
whereabouts. She did answer me 
but maybe I was too drunk to un-
derstand what she said. I nodded my 
head out of politeness and sat back.

The lady got off and I was left alone. 
I asked the driver about the where-
about. He told me I am close to 
Asten. I asked him for my options, 
“wait for the morning and take the 
first bus to Eindhoven”; the last 
thing I wanted to hear in that con-
dition. Anyways I got off the bus at 
Tuinstraat, 12:45 am. Outside it was 
cold, dark and lonely. I was blank, 
no thoughts, nothing. I took out my 
cell phone and found that it had run 
out of power. It was then when I re-
alized the seriousness of the situa-
tion. I sat at the bus stop hoping to 
get a lift from the cars or trucks mo-
ving by. I found myself withering in 
cold, tired and wet (Oh… I forgot at 
GEWIS someone spilled beer on my 
jacket, leaving the half of my jacket 
completely wet).

I waited as the cars were moving 
past me. The clock kept ticking 
with an increasing sluggishness. It 
is weird how time slows down only 
when you don’t want it to. Finally, at 
around 02:00 am a car stopped, but 
my excitement was short lived, since 
the guy was not going to Eindhoven. 
I learnt that there was a truck stop 
about 30 minutes from where I was 
standing. I could find some place to 
take shelter in that truck stop or, if 
lucky, I could find a truck going to 
Eindhoven.

A Night in The Netherlands
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With new hope lit in my heart I wal-
ked for another 40 minutes to that 
truck stop. I reached the place and 
realized that there was no truck 
there. To make matters worse there 
was no place to take shelter from the 
cold wind that had started blowing. I 
sat there on a circular cement block, 
spread my jacket on the cold asphalt 
used my bag as shield against the 
wind as I waited for trucks. Every 
time one came I would enquire about 
its destination and out of disappoint-
ment sit back as usual.

Things repeated and on about the 
4th time I got lucky. A Turkish dri-
ver agreed to help me out, he was 
going to Maastricht but said that he 
would drop me at someplace closer 
to Eindhoven. After a long time in 
the chilling cold, the warmth of his 
truck was a luxury and I immedia-
tely fell asleep. I woke up at 3:20 am 
in the middle of a busy roundabout 
with number of highways merging in 
and out of it (it was the round cir-
cular junction at Leenderheide). The 
driver dropped me on one that said 
Eindhoven and drove on.

Once again I found myself staring 
into a dark road lined with thick 
forest on both sides and cold wind 
blowing against my face and pier-
cing through my jacket. Left with 
no choice I walked on towards a 
distant glow of some petrol pump 
(Shell sign board) near Floraplein. 

As I reached it, I found the map in 
the bus stop and realized how far 
I was from Eindhoven. The look at 
the map squashed all my hopes to 
reach Mierlo in the night. I decided 
to wait for the morning in that stop.  
I spread my jacket again, put my bag 
close enough so it would offer me a 
shelter from the wind and tried to 
sleep. But I couldn’t, it was too cold. 
I just sat there waving at every car 
that passed by.

After an agonizing 30 minutes I fi-
nally managed to stop a car. It was 
an Egyptian guy. Actually he was 
not going in my direction but after 
having a look at my situation he de-
cided to bring me to my cottage. I 
was trembling violently by then.  20 
minutes down I saw the board that 
read “Wolfsven”. Home never felt so 
good. I slept like a baby that night. 
This was the finale of 9th October, 
the strangest and most adventurous 
of all my birthdays.

I still haven’t been able to fill the 
blanks in my memory. I still have 
questions: did I walk all the way 
from the library to the train station 
or did someone carry me? Who was 
with me when I came out of GEWIS, 
since all I know is that I left with so-
meone? How did we get separated? 
Still searching for answers, anyone 
who reads this and have some pieces 
of this Jigsaw puzzle, let me know.

I
N
F
I
M
A

Nicky zoekend naar een tandem...
Nicky: “Ja... maar dan moet ik hem zeker weer ophalen in Timboektoetoetoe.”
Martie: “Waar?”
Nicky: “Rotterdam.”

(tijdens de BAPC)
Peter: Heb je nog chickies gescoord Nicky?
Nicky: Nee, ik had het te druk met programmeren

Gerard: Iiieew!
Rest: wat?
Gerard: Ja, ik dacht dat daar Helmond stond.
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Overanalyse geanalyseerd

Logisch kunnen redeneren is 
een eigenschap die zowel 

wiskundigen als informatici in 
het bijzonder bezitten. Binnen 
die groep bevindt zich toeval-
lig ook een redelijk percentage 
nerds. Volgens GEPWNAGE is 
de doorsnede van deze twee 
groepen verantwoordelijk voor 
het nerderige fenomeen van de 
overanalyse. Over veel dingen in 
het leven kan eindeloos worden 
doorgedacht, wat vaak interes-
sante inzichten oplevert.
 
Het effect van overanalyse is wisse-
lend. Zo is het spel Vier-Op-Een-Rij 
met brute force volledig doorgere-
kend. De uitkomst: degene die be-
gint kan altijd winnen. Dit kan men 
een succes noemen, maar het haalt 
wel alle verrassing van het spel weg. 
Op een implementatie met een te-
genspeler die altijd wint hoef je niet 
lang te wachten… Probeer het niet 
uit, je wordt er alleen maar depres-
sief van (FACT). Ongeveer hetzelfde 
zie je bij het aloude Kamertje Ver-
huren, oftewel Quattro. Daar kan de 
speler die niet begint gelijkspelen. 
 
Na de vraag “Wat is de beste tactiek 
bij Deal or No Deal” barstte ook tij-
dens het schrijven van dit stukje de 
discussie los. Een interessant ver-
schijnsel hierbij is dat zelfs bij funda-
mentele elementen van het probleem 
v raag tekens 
worden gezet. 
Zelfs het doel 
dat de winst 
gemax imal i -
seerd dient te 
worden wordt 
ter discussie 
gesteld. Alle 
analyse roept 
weer meer vra-
gen op en zorgt 
voor meer dis-
cussie. Twee 
tactieken voor 

Deal or No Deal die veelbelovend 
zijn, zijn het bod van de bank te 
vergelijken met de verwachtings-
waarde, of te vergelijken met het 
aantal koffers met een hoger bedrag 
en het aantal met een lager bedrag. 
Welke het zou moeten zijn, moet 
nog verder worden geanalyseerd. 
 
Eén van de spellen die bij GEPW-
NAGE in het oog is gesprongen is de 
edele sport Rock, Paper, Scissors. 
Ook hier is eindeloze analyse moge-
lijk. Het is in ieder geval bekend dat 
dit, in tegenstelling tot wat men nor-
maal denkt, niets met geluk te ma-
ken heeft. Beide spelers maken hun 
keuze vaak wel op basis van wille-
keurige stimuli, maar de beslissing 
maakt elke speler zelf. Het maken 
van deze keuze moet snel gebeuren 
en daarom komt die vaak uit het on-
derbewuste. Een goede speler kan 
de tegenstander ‘lezen’ en het juiste 
handgebaar in een milliseconde be-
palen. Verder wordt het spel vele ke-
ren na elkaar gespeeld, waardoor er 
patronen ontstaan in welke dingen 
men kiest. Over de perfecte strate-
gie wordt nog altijd nagedacht…  
 
Discussiemateriaal is te vinden op 
de volgende websites:

www.gepwnage.nl/vieropeenrij
www.gepwnage.nl/quattro
www.gepwnage.nl/dealornodeal
www.worldrps.com
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Bij een bezoek aan het mu-
seum Boijmans van Beunin-

gen in Rotterdam bleek er ook 
een tentoonstelling “Erasmus 
in beeld” te zijn, gewijd aan de 
humanist die in 1466 in Rotter-
dam werd geboren en in 1536 
in Bazel stierf. Hij was de zoon 
van een geestelijke die al heel 
jong in een klooster bij Gouda in-
trad en die in 1492 in Utrecht tot 
priester werd gewijd.

Ik vroeg mij nieuwsgierig af wat men 
zou kunnen laten zien en stortte mij 
op de tentoonstelling. Deze was op-
gebouwd rond vijf thema’s waarvan 
Geleerdheid en opvoeding, Oorlog en 
vrede en Kerk en geloof de meeste 
indruk op mij maakten. Op  indrin-
gende wijze werd getoond dat Eras-
mus in een zeer woelige tijd leefde. 
De vele oorlogen, het begin van de 
Reformatie in 1517 en het beleg van 
Wenen in 1529 door de Turken zorg-
den voor een gevoel van crisis.

Erasmus was in heel Europa be-
roemd vanwege zijn boek Adagia, 
Spreekwoorden, de  uitgave van het 
Nieuwe Testament in het Latijn en 
Grieks en een kritische uitgave van 
de geschriften van de kerkvader 
Hieronymus. Het thema Geleerdheid 
en opvoeding liet de invloed van de 
ideeën van Erasmus op het afbeel-
den van geleerden en leerlingen 
zien. Zoiets verwachtte ik helemaal 
niet. Dan kom je tot het inzicht dat 
iemands ideeën veel invloed kunnen 
hebben zonder dat je dat weet.

De reislust van Erasmus was in-
drukwekkend. Hij verbleef veel in 
Leuven, een aantal jaren in Parijs, 
bijna drie jaar in Italië, ging vaker 
naar Engeland en eindigde in Bazel 
in Zwitserland. Zijn netwerk bestond 
uit geleerden, uitgevers en kunste-
naars. Dat een uitwisselingspro-
gramma voor studenten naar hem is 
genoemd is niet zo gek.

Erasmus had uitgesproken opvat-
tingen over het onderwijs op grond 
van zijn negatieve ervaringen als 
leerling. Hij dacht dat het gebrekkige 
en verkeerde onderwijs de westerse 
beschaving dieper deed wegzinken 
en hij pleitte voor beter onderwijs. 
Zijn boek “Liber antibarbarorum”, 
“Het boek tegen de barbarij”, is een 
pleidooi voor een opvoeding in de 
klassieke letteren. Erasmus vond 
het verwerpelijk dat intellectuele 
ontwikkeling overbodig werd geacht 
vanwege het geloof en bijgevolg de 
klassieke auteurs werden gene-
geerd. 

“In de natuur ligt een wonderlijke 
kracht verscholen, mijn beste Wirtz, 
wat wel hieruit blijkt dat ik in mijn 
jeugd – toen de letteren volkomen 
verbannen waren van de scholen, de 
steun van boeken en leermeesters 
ontbrak en men er geen eer in stelde 
een talentvolle leerling aan te sporen 
maar veeleer iedereen van waarde-
volle vakken afhield en andere stof 
opdrong – toch tot het heiligdom van 
de muzen werd aangetrokken, en dat 
niet door mijn verstand, aangezien 
ik dat destijds nog nauwelijks bezat, 
maar door een natuurlijke aanleg.” 
(uit “Het boek tegen de barbarij”)

“Is de massa gelovigen die een 
kaarsje bij de Moeder Gods brandt, 
en nog wel bij daglicht wanneer het 
totaal onnodig is, niet enorm? En is 
er daarentegen niet slechts een en-
keling die ernaar streeft haarzelf in 
kuis leven, ingetogenheid en liefde 
voor het Goddelijke naar de kroon te 
steken?” (uit “Lof der Zotheid”)

Pleiten voor intellectuele ontwikke-
ling en een schimpscheut op uiter-
lijk vertoon: zijn de tijden wel veran-
derd?
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Kerst. Voor sommigen een 
tijd van verplichte familie-

bezoekjes, voor anderen een 
tijd van gezelligheid en het nut-
tigen van allerlei lekkernijen. 
Voor B.O.O.M.en een tijd waarin 
zij geliefd worden. Versierd met 
lampjes en andere snuisterijen 
verlichten ze onze donkere da-
gen en nachten. Zo bekend als 
de kerstB.O.O.M. is, zo weinig 
aandacht krijgt zijn achterge-
stelde broertje: de paastak.

Voor een ieder die niet bekend is met 
het fenomeen paastak: tijdens het 
Paasfeest wordt een paastak ter ver-
siering gebruikt. Maar in tegenstel-
ling tot de kerstB.O.O.M., die tijdens 
de wintertijd in vele woningen, maar 
ook op straat, te vinden is, krijgt de 
paastak weinig aandacht en ruim-
te in de samenleving. Wat heeft de 
kerstB.O.O.M. wat zijn kleine broer-
tje niet heeft?

Er is weinig te vinden over de ge-
schiedenis van de paastak. Over 
de kerstB.O.O.M. echter wel. Zo-
als algemeen bekend is, stamt de 
kerstB.O.O.M. oorspronkelijk van 
het heidense midwinter feest. Moge-
lijk stond de B.O.O.M. toen centraal 
en was deze verlicht om te vieren dat 
de kortste dag van het jaar voorbij 
was. Nadat de christelijke kerken de 
kerstB.O.O.M. lange tijd probeerden 
te weren, omdat deze de aandacht 
an het kerstkind zou afleiden, is hij 
uiteindelijk toch geaccepteerd. Te-
genwoordig heeft de kerstB.O.O.M. 
weinig meer met geloof te maken en 
wordt hij gebruikt als versiering in 
winkels, op straat en natuurlijk bij 
de mensen thuis. De paastak heeft 
echter niet zo een lange traditie om 
mee te pronken. Zo is hij pas een 
flinke eeuw oud en zou hij in het le-
ven geroepen zijn als paasversiering, 
omdat gekruisigde beeldjes van Je-
zus niet goed aansloegen bij de be-
volking.

Nu ik kort beantwoord heb wat 
de paastak niet heeft, dat de 
kerstB.O.O.M. wel heeft, wordt het 
tijd om over oplossingen na te den-
ken. Want wij als dispuut kunnen 
het natuurlijk moeilijk verkroppen 
dat de ene B.O.O.M. meer wordt ge-
accepteerd dan de andere. Een eer-
ste oplossing is het verplicht stellen 
van minimaal één paastak per vijf 
kerstB.O.O.M.en die een persoon tij-
dens zijn leven koopt, zodat mensen 
kunnen zien dat ook de paastak voor 
sfeer en gezelligheid zorgt. Dit wordt 
op het moment al veelvuldig gebruikt 
in het bedrijfsleven om werknemers 
te verplichten mensen uit bepaalde 
minderheidsgroeperingen aan te ne-
men. Maar natuurlijk zijn wij de be-
roerdste niet en zal ook de paastak 
zijn best moeten doen om geaccep-
teerd te worden als versiering tijdens 
het Paasfeest. Zo zien wij een moge-
lijkheid tot een cursus “Hoe versier 
ik mij voor een christelijk feest”, 
waarbij de paastakken onder bege-
leiding van kerstB.O.O.M.en leren 
hoe zij zichzelf op een degelijke ma-
nier kunnen presenteren bij mensen 
thuis. 

Mocht iedereen zich hiervoor inzet-
ten, dan ben ik er van overtuigd dat 
het wel goed komt met de paastak en 
dat ook hij nog vele jaren voor sfeer 
en gezelligheid zal zorgen. En dat is 
natuurlijk een goede zaak, want van 
B.O.O.M.en kunnen er nooit genoeg 
zijn. Mocht je zin krijgen om zelf een 
paastak te willen maken:

Neem een willekeurige tak, bij voor-
keur van de Hazelaar.Neem een vaas 
om de paastak in te zetten. Om de 
tak stevig in de vaas te laten staan, 
kun je wat steekschuim onderin de 
vaas leggen. Steek nu de tak in de 
vaas en vul de vaas met water. Ver-
sier de tak met plastic eitjes, veertjes 
en andere nutteloze hebbedingetjes. 
Geef de tak voldoende aandacht en 
voila: je hebt je eigen paastak.
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SNiC

Op woensdag 8 oktober was 
het dan eindelijk zover, het 

SNiC symposium Medialogy vond 
plaats in het Rembrandt Theater 
in Utrecht.

SNiC staat voor “Stichting Nationaal 
informatica Congres”. Ieder jaar 
wordt er een commissie samenge-
steld die een landelijk symposium 
organiseert met een onderwerp bin-
nen de informatica. Dit jaar kwam 
de commissie uit Enschede. Een 
groot deel van de informatica stu-
dieverenigingen uit Nederland zijn 
lid van het SNiC waardoor er altijd 
veel studenten naar het symposium 
komen.

Het onderwerp van het symposium 
was dit jaar “Media & ICT”, vandaar 
ook dat het symposium “Medialogy” 
genaamd was. Van GEWIS gingen 
er dit jaar 25 mensen mee, plus nog 
vier activisten. Een activist is iemand 
die zich op de dag van het sympo-
sium inzet om er een mooie dag van 
te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het klaarzetten van de lunch, of 
het wegleggen van de jassen.

’s Ochtends net voor acht uur zou 
de bus vertrekken vanaf het TU/e-
terrein naar Utrecht. Om het in de 
bus gezellig te maken was er gezorgd 
voor koffie en vlaai. Zoals je natuur-
lijk kon verwachten vertrok de bus 
niet om acht uur, maar duurde het 
nog even voor we weggingen.

Eenmaal in de bus zat de gezelligheid 
er goed in. De liedjes die gezongen 
werden onderweg deden vermoeden 
dat het een cantus (of “canbus”?) 
was, behalve dan dat er geen bier 
aanwezig was. Onderweg hebben we 
studenten uit Nijmegen opgehaald, 
omdat dat maar een kleine groep 
was en een hele bus voor een paar 
man een beetje overdreven zou zijn. 
Deze mensen waren duidelijk min-
der enthousiast, aangezien ze niet 
met ons meezongen.

Net op tijd voor de opening, die om 
11:20 begon, kwamen we aan in 
Utrecht. Deze opening begon met een 
korte inleiding door de dagvoorzitter 
Foppe Vogd. Hij dacht nogal grappig 
te zijn, maar daar was de meerder-
heid van het publiek het niet geheel 
mee eens. Na deze korte inleiding 
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kwam Erik Huizer aan het woord. 
Hij had een praatje met als onder-
werp “Media & ICT: een haat-liefde 
verhouding”. In zijn presentatie ver-
telde hij over de veranderingen die 
de media ondergaan de laatste tijd, 
zoals televisie op je mobieltje.

Vervolgens waren er twee praatjes. 
De ene was van Günther Vogelpoel 
en ging over “Tele2: Televisie 2.0”. 
Hier was ik niet bij, dus ik kan hier 
weinig over zeggen. Tegelijkertijd 
was er een presentatie van Arnold 
Smeulders over “Multimedia zoek-
machines”. Hierin ging hij in op ma-
nieren om multimedia, en dan met 
name plaatjes en video, te kunnen 
doorzoeken. Zo zijn er zoekmachines 
die video’s indexeren op de “tags” die 
mensen erbij zetten (YouTube doet 
dit bijvoorbeeld). Maar er zijn ook 
zoekmachines die video’s indexeren 
aan de hand van de inhoud, door 
gebruik te maken van beeldherken-
ning.

Na deze presentaties was het tijd 
voor de lunch, met diverse lekkere 
broodjes. ’s Middags begon het pro-
gramma met een presentatie van Karl 
Mulder over “Digital asset manage-
ment”, welke tegelijk plaatsvond met 
een presentatie over “De peer2peer 
economie / Tribler”. Tribler is een 
sociaal peer-to-peer systeem voor 
het uitwisselen van videoclips via in-
ternet. Dit systeem is een soort van 
BitTorrent, maar dan met wat extra 
functionaliteit die er voor zorgt dat je 
streaming video kunt kijken. Hierbij 
is het belangrijk dat je data in “de 
goede volgorde” binnenkomt. Om dit 
te bewerkstelligen zijn er algoritmen 
bedacht, die kort werden toegelicht 
tijdens deze presentatie.

De volgende presentatie had als titel 
“Uitzending Gemist” en werd gegeven 
door Egon Verharen. In deze presen-
tatie ging Egon in op de gehele keten 
van productie, via distributie naar 
de consumptie in de huiskamer. 
Verder vertelde hij over verschil-
lende platformen waar Uitzending 

Gemist op te vinden is. Denk hier-
bij bijvoorbeeld aan kabel, satelliet, 
internet en IPTV. Ook werd er ver-
teld wat er allemaal nodig was om de 
Olympische Spelen van 2008 via het 
internet uit te zenden. Tot slot werd 
er gekeken naar de veranderingen in 
het medialandschap en hoe de pu-
blieke omroep daar op inspeelt.

De laatste twee presentaties in de 
middag gingen over “Mobiele TV bij 
KPN” (gegeven door Michel van Ham-
burg) en “CyberNOS” (gegeven door 
Ferry Kesselaar). CyberNOS is de 
naam van het digitaliseringproject 
van de NOS. In dit project wil de NOS 
haar gehele systeem digitaliseren. 
Tot 2003 deden ze alles nog analoog, 
en hier wilden ze vanaf. Dit project 
heeft een aantal problemen veroor-
zaakt, maar gelukkig weinig die voor 
de kijkers zichtbaar waren (alleen af 
en toe ontbrekende ondertitels).

De laatste presentatie was van Ro-
bert-Paul Berretty en ging over de 
“Philips 3DTV”. Deze tv gebruikt 
een speciale techniek waardoor het 
lijkt alsof objecten achter of voor het 
scherm staan. Het voordeel van deze 
specifieke techniek is dat je niet pre-
cies op een bepaalde plek voor het 
scherm moet zitten, maar dat je, 
waar je ook zit, toch de 3D ervaring 
hebt.

Na deze presentatie was er nog een 
borrel, waarna we weer met de bus 
naar huis gingen. De sfeer op de te-
rugreis was minstens net zo goed als 
op de heenreis.

Een groot deel van de presentaties is 
opgenomen en is terug te vinden op 
symposiumgemist.nl.

Komend jaar zal er weer een SNiC 
symposium zijn en dit jaar wil GE-
WIS een commissie samenstellen om 
dit symposium te organiseren. Lijkt 
het jou leuk om dit mee te organi-
seren of wil je meer informatie hier-
over, vraag dit dan een keer bij het 
bestuur.
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Leeftijd?
39 jaar.

Getrouwd?
Ja, al 16 jaar. We hebben twee kin-
deren, een jongen en een meisje (een 
tweeling). Ik heb mijn vrouw leren 
kennen bij de Zwarte Zee, daar heb-
ben we elkaar aangesproken en (erg 
romantisch) over het strand gewan-
deld. We studeerden blijkbaar in 
dezelfde stad en na 3 jaar zijn we 
getrouwd.

Waar kom je vandaan?
Ik ben geboren en getogen in Roeme-
nië. Daar heb ik ook gestudeerd. Ik 
heb in Duitsland (Heidelberg) voor 
mijn promotie gewerkt en woon en 
werk hier nu acht jaar in Neder-
land.

Verslaafd aan?
Koffie.

Bellen of SMS’en?
Bellen. Ik heb in mijn leven nog niet 
eens twee sms’jes verstuurd.

Beste boek?
Ik ben nu “Sjakie en de Grote Gla-
zen Lift” met mijn kinderen aan het 
lezen, dat is een erg leuk verhaal. 
“For Whom the Bell Tolls”, geschre-
ven door Ernest Hemingway, vond ik 
ook een mooi boek vroeger. Ik ben 
nu bezig met het boek “Siegfried” 
door Harry Mulisch, dat is ook naar 
het Roemeens vertaald namelijk.

Beste film?
Ik houd op zich wel van thrillers, 
maar “Forrest Gump” vind ik ook 
een goede film. “The 25th hour” is 
een verfilming van een roman over 
de oorlog, waarbij een Roemeense 
man als jood wordt beschouwd en 
gruwelijke dingen meemaakt, maar 
als het te laat is juist weer als perfect 
ras wordt beschouwd.

Favoriete muziek?
Ik hou van van alles. Barok, klas-
siek, een goed piano-concert, jazz,
(hard)rock, en ja, ook popmuziek 
(dus toch hè, Mark!)

Lievelingseten?
Alles wat niet te lang aan voorberei-
ding nodig heeft, maar Italiaans eten 
vind ik sowieso erg lekker.

Saus erop of ernaast?
Ernaast.

Hobby’s?
Ik heb tegenwoordig niet zoveel vrije 
tijd meer, vroeger veel meer. Ik fiets
in ieder geval elke dag naar de TU 
toe. Ook hardloop ik met een groepje 
mensen uit onze wijk. Dat is vooral 
gezellig want hardlopen vind ik ei-
genlijk niet zo leuk. Hand- of bas-
ketbal vind ik leuker.

Lezen of TV kijken?
Allebei eigenlijk wel. Als ik TV kijk 
is het vaak het nieuws of een goede 
film.

Een week zonder internet?
Geen probleem. Ik ben ook twin-
tig jaar opgegroeid zonder internet. 
Mocht er een mogelijkheid zijn tot 
internetten, dan maak ik daar na-
tuurlijk wel even gebruik van.

Ben je gelovig?
Mijn grootvader was een katholieke 
priester, en grieks-katholieke pries-
ters mogen wel trouwen. Dus ik ben 
katholiek opgevoed en geloof nog al-
tijd, maar het is wel iets wat je voor 
jezelf doet.

Favoriete website?
www.google.com

Bang voor de dood?
Nee. Ik ben wel bang om slecht te 
leven, maar de dood die komt ge-
woon.
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Leukste blonde meid?
Nou kijk, mijn vrouw is brunette, 
dus daar gaat het al mis. Ik heb erg 
veel geluk dat ze ja heeft gezegd. Ze 
is echt erg mooi en leuk. Mijn doch-
ter is ook een leuke meid en heeft 
trouwens ook mooi zwart haar.

Windows of Linux?
Vroeger deed ik veel met Linux, te-
genwoordig gebruik ik ze allebei 
wel.

Apple of PC?
Het eerste is vooral lekker om te 
eten. Maar ik heb tot nu toe altijd 
nog een PC gehad.

Jezelf over twintig jaar?
Nou, in ieder geval twintig jaar ou-
der. Maar ik maak eigenlijk geen 
plannen. Wel moet ik dan een ande-
re hypotheek hebben, want die loopt 
dan een keer af.

Vakantiebestemming waar je nog 
erg graag naartoe wilt?
Overal en nergens. Ik heb niet echt 
iets in gedachten. Spanje is een
fantastisch land om op vakantie te 
gaan.

Wat ga je in de kerstvakantie doen?
Naar Roemenië, Kerstmis vieren. Het 
is een groot familiefeest en opa en 
oma willen hun kleinkinderen na-
tuurlijk ook wel weer een keer zien.

Wat vind je romantisch?
Dat hangt een beetje van de leeftijd 
af. Vroeger vond ik wandelen in ma-
neschijn over het strand erg roman-
tisch, nu kan ik genieten van een 
stelletje dat vijftig jaar getrouwd is 
die elkaar in goede en in slechte tij-
den hebben gesteund, en nog altijd 
naast elkaar staan.

Favoriete vakken op de middel-
bare school?
Sporten en wiskunde.

Hoe wil je overkomen op collega’s?
Aardig en behulpzaam. Er moet een 
vriendelijke sfeer hangen. Waar ik 
nu werk is dat ook zo gelukkig. Ik 
heb geen reden om te klagen.

Hoe denken studenten over je?
Ik heb nooit slechte geluiden ge-
hoord, dus ik denk dat ze niet nega-
tief over me denken.

Hoe ziet het ideale college eruit?
Als studenten begrijpen waar je het 
over hebt, zonder teveel moeite te 
doen en je ze dan ook nog kunt inte-
resseren en motiveren voor het vak. 
En het moet natuurlijk allemaal op 
krijtbord!

Wat is je lievelingsformule?
eiπ = -1
geweldig toch!
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Om te beginnen, laat ik me 
even voorstellen; ik ben An-

nelies Gerritsen/de Bruijn (geb.
datum 25/06/1951 in Hulst), sinds 
1971 gehuwd met Han Gerritsen 
(geb.datum 1/07/1944 in Velp). 
Uit ons huwelijk zijn twee kinde-
ren geboren nl. in 1976 dochter 
Joyce en in 1978 zoon Denis. 
Ik ben gevraagd om over deze 
laatst genoemde persoon wat te 
vertellen ... nou Denis, op dit mo-
ment weet je nog van niets maar 
hier ga je dan!!!

Denis had geboren moeten worden 
eind oktober 1978, rond de verjaar-
dag van zijn zusje (22 oktober). Daar 
had hij echter geen zin in en kondig-
de zich al aan op 5 september met 
als gevolg: 2310 gram en 43 cm, erg 
klein en uiteraard couveuse kindje. 
Klein maar dapper mocht hij na 10 
dagen tóch mee naar huis maar... al 
die mooie babykleertjes waren (in die 
tijd) véél te groot, dus ben ik naar 
een speelgoedwinkel gestapt om 
poppentruitjes en sokjes te kopen 
(als gegoten). Denis was een mooie, 
maar wél huilbaby ... heeft ons vele 
nachten wakker gehouden.

Maar hij groeide op tot een vrolijke 
peuter en wist iedereen met zijn gui-
tig smoeltje te charmeren. Ondeu-
gend, enne ... poepte graag in bad! 
Ooit een prachtig exemplaar in de 
w.c. gelegd en riep: Opa, hij is zó 
mooi, Opa (schilder, dus gevoelig 
voor mooie plaatjes)  antwoordde: 
neem hem mee jochie dan lijst ik 
hem wel in, gevolg ... raden!!! On-
danks Zeeuwse moeder en dankzij 
Gelderse vader werd op créche en 
kleuterschool gezegd: Denis praat 
zo duidelijk en articuleert zo goed... 
m.a.w. niet op zijn mondje gevallen.

Basisschool: Denis was leergierig, 
een strevertje, hield van een grapje 
maar was daarna weer graag bij de 
les. Voorvalletjes: tijdens speelpauze 

met zijn koppie tegen een speelge-
nootje geknald, Denis lag bewuste-
loos in een plas water. Ooit mocht 
hij (dat was een eer) het gymlokaal 
afsluiten en kreeg de sleutelbos met 
koordje. Denis lekker zwaaien met 
dat koordje totdat de sleutelbos te-
gen zijn piemeltje kwam ... wéér bui-
ten westen! (Heeft waarschijnlijk een 
lage pijngrens: jaren later in de Ton-
gelreep zijn elleboog gestoten op een 
gevoelige plek, wist van niets meer 
maar kwam aan de andere kant van 
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het zwembad weer bij; had dus kun-
nen verdrinken).

Na lagere school werd het gymna-
sium. Huiswerk maken? Hooguit 
een paar uurtjes per dag maar zeker 
geen avonden. Vriendinnen van zus 
Joyce vroegen wel eens: hoe doet hij 
dat? Nou, zei ze dan, simpel: hij doet 
zijn boeken open, pakt een fototoe-
stel en zegt klik, klik, klik, boeken 
dicht en het zit in zijn geheugen. 
Eindexamen: geslaagd als beste van 
de school, één 8 ( baalde hij van want 
dat was bijna een 9), en zeven x een 
9 (weer balen want er had bijna een 
10 gestaan). Vandaar dat wij hoop-
vol dachten dat Denis zijn studie in-
formatice in vijf jaar ging halen!!!

Als iel, mager manneke kwam hij in 
Eindhoven, wist al vrij vlot te vertel-
len dat de meeste studenten zeker 6 
jaar over die studie deden, eten in de 
Menza werd minder, leerde GEWIS 
en bier kennen en kwam binnen een 
jaar 10 kg. aan (daarna nog meer)! 
In het begin nog sportief (hardlopen), 
alle jaren meegedaan aan de Bata-
vierenrace, marathon Rotterdam en 
de mooiste maar zwaarste marathon 
van Zeeland (Burgh-Haamstede tot 
Zoutelande) gelopen. Na 7 jaar stu-
die hebben we hem het mes op de 
keel gezet: klaar met sponsering, tijd 
dat je je studie afrond. Gelukkig ... 
18 november 2003 was het zover.

Na een paar maanden kreeg hij zijn 
baan in de bibliotheek op de TU en 
is op deze manier een beetje in zijn 
studententijd blijven hangen? Nog 
met regelmaat op de borrel bij Gewis 
of alleen op donderdag???

In plaats van hardlopen is Denis de 
laaste jaren gaan zeilen, golven en 
tot overmaat van ramp nog gaan 
duiken. Vader Han (64) heeft nog 
steeds een stille wens om nog een 
keer samen met zijn zoon een mara-
thon te lopen, maar of dat ooit nog in 
vervulling gaat?

Maar al bij al, Denis was en is een 
fijne lieve zoon, recht voor zijn raap 
maar met een hart van goud. Jam-
mer genoeg niet zo vaak meer thuis, 
maar verheugen ons ... met de Kerst 
komt onze “chef-kok” weer naar 
Hulst (want koken kán hij). 

Iedereen Gezellige Feestdagen toege-
wenst!
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ORTEC, aanbieder van ge-
avanceerde planningssoft-

ware en consultancydiensten, 
heeft in samenwerking met het 
Vlaams Instituut voor de Logis-
tiek (VIL) een model ontwikkeld 
om de CO2-uitstoot van weg-
transport- en distributienetwer-
ken te berekenen. Het instituut 
wil met behulp van distributiesa-
menwerking tussen bedrijven 
verbeteringen realiseren op het 
gebied van de geleverde service, 
transportkosten en CO2-uitstoot. 

“Uniek aan dit model is dat er re-
kening wordt gehouden met aller-
lei factoren die een invloed hebben 
op de CO2-uitstoot. Dit zijn onder 
andere de afgelegde weg, de gemid-
delde snelheid, het voertuigtype, de 
beladingsgraad en de wachttijden 
tussen elke twee stops”, aldus Sven 

Verstrepen, Logistiek Expert van het 
VIL. “In vergelijking met de lineaire 
modellen kunnen we met deze bere-
keningswijze veel nauwkeurigere en 
realistischere berekeningen maken.”

Afname distributiekosten en 
CO2-uitstoot
In een eerste pilot werden de trans-
portdata van twee bedrijven, actief 
in de consumentengoederenmarkt, 
voor een periode van vier maanden 
geanalyseerd. Daarbij werd de bele-
vering van de gezamenlijke klanten 
zowel apart als gebundeld doorgere-
kend. Met behulp van het CO2-model 
werden verschillende scenario’s in 
kaart gebracht en werd het meest ef-
ficiënte distributienetwerk uitgestip-
peld. Daaruit kwam naar voren dat 
door middel van distributiesamen-
werking de totale transportkosten 
over deze vier maanden met bijna 

40% zouden afnemen en de CO2-
uitstoot met ruim een derde. Boven-
dien kon het aantal drops bij grote 
klanten gevoelig worden verminderd 
zonder dat hun service level in het 
gedrang kwam. Recent onderzoek 
van het VIL toont duidelijk aan dat 
steeds meer bedrijven uit verschil-
lende sectoren interesse hebben om 
de CO2-footprint van hun distribu-
tienetwerk te kennen, in het kader 
van de groeiende aandacht voor 
“duurzame logistiek”.

Duurzame groeistrategie
“De ontwikkeling van dit model in 
samenwerking met VIL past goed in 
onze duurzame groeistrategie”, al-
dus Logistiek Directeur Goos Kant. 
“Via ORTEC wordt wereldwijd de 
rit- en routeplanning van ruim 
150.000 voertuigen geoptimaliseerd. 
Dit levert een jaarlijkse CO2-reductie 

van ongeveer 400.000 ton op. De be-
rekening van de CO2-reductie is ge-
baseerd op een gemiddelde afstand 
van 100.000 km die een vrachtwa-
gen per jaar aflegt, tegen een gemid-
delde CO2-uitstoot van 700 gram/
km per vrachtwagen.” 

Twee van ORTEC’s klanten die 
ORTEC’s oplossingen inzetten om 
hun distributienetwerk te optimali-
seren zijn onder andere TNT en het 
Toyota Parts Centre Europe. TNT 
noemde ORTEC’s oplossingen voor 
hun CO2-footprint en “focus on net-
works” expliciet bij hun analisten-
presentatie van december 2007 en in 
het TNT-persbericht van april 2008. 
Het Toyota Parts Centre (TPCE) gaf 
in een recent persbericht aan met 
ORTEC’s rit- en routeplanningsop-
lossing voor 2010 tien procent op 
CO2-uitstoot te willen reduceren. 

ORTEC en CO2
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ORTEC ontwikkelt CO2-model in samenwerking 
met het Vlaamse Instituut voor de Logistiek (VIL)
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“De geavanceerde oplossing van 
ORTEC levert hieraan een belangrij-
ke bijdrage”, aldus Edward Peeters, 
Senior Manager Transportation De-
partment van TCPE.

ORTEC
ORTEC is een van de grootste aan-
bieders van geavanceerde software-
oplossingen en consultancydiensten 
voor planning en optimalisatie. De 
ORTEC producten en diensten leiden 
tot optimale rit- en routeplanning, 
belading van voertuigen en pallets, 
personeelsinzet, vraagvoorspelling 
en logistieke netwerkplanning. OR-
TEC biedt zowel stand-alone, alsook 
maatwerk en SAP®-gecertificeerde 
oplossingen, ondersteund door stra-
tegische partners. ORTEC heeft meer 

Screenshot van ORTEC’s planningsoplossing ORTEC Shortrec, die door o.a. 
door Toyota wordt gebruikt om het distributienetwerk te optimaliseren.

dan 800 klanten wereldwijd, 700 
werknemers en verschillende kanto-
ren in Europa en Noord-Amerika.

Vlaams Instituut voor de Logistiek
Het Vlaams Instituut voor de Logis-
tiek (VIL) wil de logistieke sector in 
Vlaanderen duurzaam ondersteu-
nen en versterken in haar competi-
tiviteit. Het wil een platform zijn met 
concrete antwoorden op relevante 
logistieke vraagstukken. Zo groeit 
het VIL uit tot een centrum dat logis-
tieke kennis opbouwt, verzamelt en 
verspreidt. Het innoveert en moedigt 
innovatie aan. Het stuwt de promo-
tie van de Vlaamse logistiek en van 
de logistiek in Vlaanderen.

Voor meer informatie, bezoek: http://
www.vil.be 
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Rond de dagen dat we alle-
maal vroom rond de kerst-

boom liedjes zingen en onszelf 
op ons best willen doen voor-
komen, is dit misschien niet de 
meest gepaste titel om te be-
handelen. Maar de titel zal waar-
schijnlijk een extra aantal lezers 
naar deze rubriek trekken zoals 
hij ook al de nodige aandacht 
trok in het preutse Amerika.

Verschillende zenders reduceerden 
de titel in de trailer naar “Zack and 
Miri”. De film moest twee keer over 
de montagetafel gaan en het werd 
verboden om de originele filmposter 
(zie hiernaast) in het openbaar te 
vertonen. Deze werd daarom nood-
gedwongen vervangen door een pos-
ter met enkel stickfigures. Gelukkig 
hebben wij, als immorele Nederland-
se studenten, met onze bedorven 
normen en waarden, daar geen last 
van, en mogen wij ons nog schaam-
teloos vermaken met deze zedentar-
tende vertoning.

Kevin Smith maakte zijn entree in de 
filmwereld met zijn tot cultfilm ver-
heven lowbudget creatie Clerks, dat 
hij zelf had geschreven en geregis-
seerd. Om de kosten te drukken was 
het project gefinancierd door geld te 
lenen van familie en 
vrienden en werd deze 
volledig opgenomen 
in de winkel waar hij 
werkte. Ondanks het 
lage budget wist de 
film prijzen mee naar 
huis te slepen op het 
Sundance Festival en 
Cannes. Minder pres-
tigieuze prestaties zijn 
dat de film de meest 
gestolen videocas-
sette in de VS is en 
een plaats vult op Pre-
miere’s “The 20 most 
overrated movies of all 
time”. Vanaf dit debuut 

was al duidelijk dat de kracht achter 
Smith’s films zich vooral toonde in 
de dialogen. Met het uitkomen van 
deze film is dit nog niet veranderd

De film draait om koffieshopmede-
werker Zack en zijn kamergenote 
Miri. Al vanaf de middelbare school 
hebben ze een louter vriendschappe-
lijke relatie en de gedachte aan meer 
intimiteit laat ze koud. Koud is het 
ook waar ze wonen als vanwege geld-
tekort de ontbetaalde rekeningen zo 
hoog zijn opgestapeld dat hun water 
en elektriciteit wordt afgesloten. Op 
een klassenreünie waar zij de twee 
geliefden, Bobby Long en Brandon 
St. Randy, hadden ontmoet, werd 
door de laatste verteld hoeveel hij 
verdiende in de porno-industrie. 
Om de achterstallige rekeningen te 
betalen besluiten Zack en Miri daar-
om een pornofilm te maken. Zack’s 
collega Delaney wordt tot producer 
gekroond. Na audities zijn het de 
volgende mensen die mogen schit-
teren: stripper Stacey, aspirant por-
noacteur Lester, adult-entertainer 
Bubbles en keeper van het lokale 
hockeyteam Deacon, die fungeert 
als cameraman. De film wordt na 
veel brainstormen gedoopt tot Star 
Whores en R2-Teabag, Hung Solo, 
Darth Vibrator en Princess Lay-her 

mogen na (en op, -on-
der en in) elkaar hun 
kunsten vertonen. Af-
gezien van het feit dat 
ieder aspect van de 
porno-industrie bela-
chelijk wordt gemaakt, 
heeft de film ook een 
tedere kant. Naarmate 
de gezamenlijke scene 
tussen Zack en Miri 
nadert, realiseren ze 
zich steeds meer dat ze 
gevoelens hebben voor 
elkaar, maar dit niet 
willen toegeven. Daar 
komt bovenop dat het 
feit dat ze seks moeten 
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Film: Zack and Miri Make a   
 Porno
Release: 22 januari 2009
Regie: Kevin Smith
Genre: Komedie
Cast: Seth Rogen
 Elizabeth Banks
Duur: 101 min
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hebben met andere spelers niet be-
paald bevorderlijk is te noemen voor 
hun opbloeiende liefde. 

Zack wordt gespeeld door Seth Rogen 
(Pineapple Express, Knocked Up). 
Het typetje dat hij neerzet kan zo uit 
één van zijn vorige projecten zijn weg 
gelopen, want zoals we al vaker heb-
ben gezien speelt hij de eenvoudige, 
sympathieke kerel, maar wel op een 
manier die nog steeds leuk is om 
naar te kijken. Miri word neergezet 
door Elizabeth Banks (The 40-Year 
Old Virgin, Definitely Maybe). Hoe-
wel ze mooi en getalenteerd is, heeft 
ze tot nu toe nog niet de kans gehad 
om te laten zien wat ze in haar mars 
heeft. Maar naar verwachting zal zij 
in de toekomst nog mooie prestaties 
weten neer te zetten. Hetzelfde geldt 
echter niet voor pornoster Katie Mor-
gan, die stripper Stacey belichaamt. 
Met deze film doet zij haar intrede 
in de wereld van de mainstream 
films. Hoewel ze met titels als Flesh-
dance, Whore of the Rings 2, Sex 
Trek: Where No Man Has Cum B4 al 
aardig in de goede richting zat. Ex-
pornoster Traci Lords geeft op haar 
beurt weer vorm aan Bubbles. Deze 
dame wist de meeste roem te ver-
garen door tussen haar 16e en 18e 
verjaardag in meer dan 80 porno-
films te spelen. Na het bekend ma-
ken van haar leeftijd moesten deze 
echter uit circulatie gehaald worden. 
Lester wordt gespeeld door Jason 
Mewes. Een vriend van de regisseur 
die een vast contract lijkt te hebben 
bij Smith. Hij zit namelijk in al zijn 
films op één uitzondering na (Jersey 
Girl). Justin Long (Live Free Or Die 
Hard) en Brandon Routh (Super-
man Returns) komen langs in de ge-
daante van het homosexuele koppel, 
Bobby Long en Brandon St. Randy, 
en vormen hiermee één van de hoog-
tepunten van de film. Jeff Anderson 
(Clerks) is Deacon en Craig Robin-
son (The Office) speelt Delaney

Één van de belangrijkste dingen die 
ik wil meegeven, is dat mensen die 
een afkeer hebben van schunnig 

taalgebruik, deze film beter aan zich 
voorbij kunnen laten gaan. Naast 
perverse uitlatingen over alle denk-
bare lichaamsfuncties, wordt er en-
kel nog over Star Wars gepraat. Als 
de film met piepjes gecensureerd 
zou worden, zou het klinken als een 
spin-off van Star Wars met R2D2 
in de hoofdrol. Maar ondanks het 
geringe aantal onderwerpen waar 
over gepraat wordt, gaat het door de 
vlot geschreven dialogen nooit echt 
vervelen. Kevin Smith heeft in zijn 
dialooggedreven debuut al bewe-
zen dat hij sterke conversaties kan 
neerpennen en laat hiermee zien 
deze vaardigheid nog steeds mach-
tig te zijn. Omdat er bovendien meer 
gepraat wordt over seks dan we te 
zien krijgen, valt deze film eerder on-
der linguïstische porno. Tussen alle 
oneerbare praktijken door is er ook 
nog de ontluikende liefde tussen de 
twee hoofdrolspelers. In realiteit is 
het zeer twijfelachtig te noemen dat 
een beeldschone vrouw zoals Miri 
zou vallen voor een simpel figuur 
als Zack, maar de chemie tussen de 
hoofdrolspelers is er gelukkig wel, en 
dat helpt de film overeind te staan.

Conclusie:
Wie deze film in de bioscoop wil gaan 
kijken raad ik aan om ouders, groot-
ouders, broertjes en zusjes thuis te 
laten. Het gezellige familie-uitje naar 
de bioscoop zou anders wel eens 
kunnen uitdraaien op een uitermate 
genante ervaring. Wie niet schuw is 
van obsceen taalgebruik zal dit ex-
travaganza van zedeloosheid zeker 
kunnen waarderen dankzij de crea-
tieve dialogen en de prestaties plus 
chemie van de hoofdrolspelers.
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Forty terabytes to Higgs boson

This project looked at the de-
sign of a testing methodo-

logy for verifying the availability 
of services crucial for daily ope-
rations and research conducted 
by CERN. Storage is the most 
crucial service. CERN produces 
40 terabytes of raw data daily, 
and that might contain the sig-
nal proving the beginning of the 
universe. 

General Introduction
The Higgs boson is a particle predic-
ted by the Standard Model of parti-
cle physics. It is the only particle in 
the model not yet observed. Higgs 
boson is the particle that CERN sci-
entists are searching for. By finding 
this particle, scientists will help us 
gain a better understanding of what 
makes up the universe, in addition 
to proving the Big Bang theory and 
proving the Standard Model of par-
ticle physics. OOTI contributed by 
helping CERN improve the reliability 
and effectiveness of their most im-
portant resource: storage. 

Body
It is estimated that CERN will pro-
duce fifteen petabytes of data a year 
obtained as raw data from the colli-
der and from the analysis of the raw 
data. The CERN computing grid con-
sists of different types of storage sy-
stems (tapes, hard drives, RAM me-
mory) used for different purposes, 
located around the world and main-
tained by different organizations. A 
scientist analyzes the data through 
jobs that use grid resources. A job 
is software written for the purpose 
of analysis and places requests for 
resources. To abstract away all the 
different types of interfaces a mid-
dleware layer (SRM) was created by 
CERN, making developing jobs ea-
sier. 

Challenge
The effective and efficient use of 
storage resources is one of CERN’s 
main concerns. Our challenge was 
to design a system for CERN for tes-
ting, amongst others, the availabi-
lity of resources in the grid. My col-
leagues and I needed to define what 
availability means, in the context of 
jobs, and the type of resources they 
required. 

Results
Our effort resulted in a concise defi-
nition of availability, attained throu-
gh a methodology that correlates 
middleware functions with the suc-
cessful execution of jobs. In addi-
tion, a prototype tool was delivered, 
allowing users to relate middleware 
functions to jobs and indicating 
which functions are critical to that 
job’s success and thus needed to be 
tested. 

Benefits
With these results CERN will be able 
to use the middleware to improve ac-
cess to storage resources. A succinct 
definition of availability empowers 
CERN to improve and monitor the 
storage system. 

My multicultural team
As an OOTI, I am a member of a 
multicultural software design team, 
and it has several advantages. You 
learn to appreciate different points 
of view and learn to better commu-
nicate your own. I even noticed that 
I perceive things differently, by ta-
king into account peoples’ cultures 
and backgrounds. I am very grate-
ful to have the opportunity to work 
on challenging problems in such a 
team. You learn and laugh a lot, oh 
and of course the food my colleagues 
cook is simply delicious.
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Ook dit jaar vond er weer een 
GELIMBO Dieszitting plaats, 

en wel op dinsdag 25 november 
in het Gaslab. Net zoals vorig 
jaar werd dit jaar ook weer de 
GEWIS Prins bekend gemaakt tij-
dens deze avond.

Een aantal weken voor de Dieszit-
ting werd ik benaderd door Mat-
tijn van GELIMBO met de vraag of 
ik misschien GEWIS Prins zou wil-
len worden. Hierop zei ik meteen 
ja, hoewel ik helemaal niet wist wat 
me te wachten stond. Ik was name-
lijk vorig jaar niet bij de Dieszitting 
aanwezig. Het enige wat ik daarvan 
gezien heb waren de foto’s op de GE-
WIS-site. Nadat ik gevraagd werd om 
Prins te worden is het een tijd rustig 
geweest, tot de laatste week voor de 
dies. Toen werd me verteld wat ik al-
lemaal moest gaan doen. Er was nog 
een groot probleem, namelijk dat wij 
als bestuur ook een act gingen ver-
zorgen tijdens de Dieszitting, dus ik 
moest die avond gewoon aanwezig 
zijn. Maar het was dus de bedoeling 
dat ik ergens tijdens de avond ineens 
weg ging, zonder dat het opviel.

Uiteindelijk ben ik in de pauze weg-
gegaan, met als smoes dat ik de dag 
erop een surprise avond zou hebben 
en dat ik nog een gedicht moest ma-
ken. Dit is natuurlijk een ontzettend 
slechte smoes, maar zover ik weet 
had niemand het door. Ik ben toen 
in de pauze naar het station gelopen, 
dit omdat er iemand mee ging naar 
het station omdat hij wel naar huis 
ging en hij mocht natuurlijk geen 
argwaan krijgen. Ik wist dat ik 45 
minuten had vanaf het eind van de 
pauze om klaar te staan. Ik stond in 
een hokje wat alleen door een dun 
muurtje was gescheiden van de 
wc’s, dus ik moest ervoor zorgen dat 
ik niet teveel geluid maakte tijdens 
het omkleden. Gelukkig ging dit al-
lemaal goed.

Toen er in de zaal werd afgeteld van 
11 naar 0 moest ik opkomen. Op het 
decor stond een lift die openging zo-
dra er afgeteld was. In de lift stond 
een spotlight die was gericht op een 
deur achter in de ruimte, waar ik 
stond. Aan de reacties uit de zaal 
te horen had niemand verwacht dat 
ik Prins zou zijn, want de verbazing 
was groot. Na een korte pauze begon 
mijn proclamatie. Hierin werd ik offi-
cieel geïnstalleerd als “Prins Nicky I”. 
Na het krijgen van mijn Prinsenkle-
dij las ik mijn elf punten voor. Deze 
eindigde met mijn spreuk voor dit 
jaar, namelijk “Carnaval met GEWIS 
en GELIMBO, niet alleen leuk voor 
de Limburger, maar ook voor een 
Brabo!”. Hierna mocht ik medailles 
uitdelen aan mensen die naar mijn 
mening het afgelopen jaar belangrijk 
zijn geweest. Deze medailles gin-
gen naar onder andere het bestuur, 
vertegenwoordigers van alle dispu-
ten, de eerstejaarscommissie en de 
buitenlandse masterstudenten. Na-
tuurlijk kreeg ook Prins Joey I een 
medaille. Als laatste op deze avond 
kregen alle aanwezigen de kans mij 
te feliciteren. Aangezien er best veel 
mensen aanwezig waren heeft dit 
wel een tijdje geduurd en hierbij is 
ook het nodige bier geconsumeerd.

Inmiddels hangen op verschillende 
plekken binnen de GEWIS-ruimte en 
over de rest van vloer tien de nodige 
posters met een foto erop van mij in 
mijn prinsenkleding, zodat iedereen 
weet wie de nieuwe GEWIS Prins is.
Met de borrel voor carnaval zal ik 
als Prins nog samen met GELIMBO 
langs een aantal borrels op de TU/e 
gaan. Op zondag 15 februari zullen 
we nog langsgaan bij de Federatie 
Eindhovens Carnaval om daar de 
Prins van Eindhoven te feliciteren. 
Er zijn dus nog genoeg momenten 
om mij in mijn prinsenkleding te 
kunnen zien.
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Een jubileum is een reden voor 
feest. Feesten zijn er om ge-

vierd te worden. Vijf is eentje 
meer dan vier, en vijf jaar is een 
lustrum, dus een jubileum. De 
cirkel is rond. I.V.V bestaat 5 
jaar en dat wordt gevierd door 
middel van vele feesten. 

Met de feestelijke I.V.V LustWijn-
Week nog vers in het geheugen, de 
wijn nog in de holle kies en het uit-
zicht op nog meer feestelijkheden 
aan het eind van december, kunnen 
wij ons spreekwoordelijk in de han-
den wrijven. Letterlijk trouwens ook; 
het winterse weer van de afgelopen 
tijd was daarvoor een goede aanlei-
ding. Sneeuwpartijen, glibberighe-
den en dampende erwtensoep waren 
aan de orde van de dag. De Bour-
gondisch ingestelde mensen onder 
ons denken natuurlijk ook meteen 
aan haardvuren, konijnenbout en 
rode wijn. We hebben dan ook flink 
ons hart kunnen ophalen tijdens 
het Bourgondisch Weekend, waar-
bij deze taferelen zich gedurende het 
hele weekend hebben voorgedaan. 
Het Weekend was een excellente af-
sluiting van een puike week die bol 
stond van borrels, balorigheden en 
buitenplezier. Dat laatste uiteraard 
op onze manier; ditmaal met wijn 
in winterse om-
standigheden. 

De betreffende 
wijn, de spe-
ciaal voor het 
LustWijn uitge-
brachte Gran 
Cru uit ons Châ-
teau in de Bor-
deauxstreek die 
de toepasselijke 
naam ‘‘Luxuria 
Vino’’ meegekre-
gen heeft, is een 
van de aanden-
kens aan deze 
week. Tijdens 

het proeven van deze wijn is duide-
lijk geworden dan het een uitblinker 
onder de uitblinkers is. Dansend op 
de tong als ware het prinses Odette, 
verfijnd als Mona Lisa’s glimlach en 
in het bezit van een volronde body 
en dito bouquet, zoals Karin Bloe-
men. De spijzen waarbij deze wijn 
als begeleiding gediend heeft waren 
legio, de mogelijkheden tot combi-
neren blijven schier eindeloos. Om 
u een paar voorbeelden te noemen; 
Luxuria Vino-truffelsaus bij uw her-
tenbiefstuk, in Luxuria Vino gema-
rineerde reerugfilet of Luxuria Vino 
met een stukje Fourme d’Ambert 
50+. Smikkelen en smullen!

De wijn mag gerust een bekroning 
op de festiviteiten genoemd worden, 
en zo geschiedt dan ook. Tezamen 
met de door iedereen gekoesterde 
herinneringen aan dit festijn, kijken 
we vooruit naar de komende vijf ja-
ren. Vele hoogtepunten liggen nog 
op het pad dat als de levenswandel 
van Het Dispuut mag worden aange-
merkt, we hopen van dit alles intens 
te kunnen genieten en dit genot te 
kunnen delen met een ieder die dat 
wenst. Voor nu geven wij u de vol-
gende kerstspreuk mee, opdat u hier 
in deze dagen aan kunt denken. Pax 
hominibus bonae voluntatis, prosit.

Het eerste LustWijn van I.V.V
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Volgende keerAgenda
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23 Januari • 
Betadag 

27 januari • 
AC Basketbal 

30 januari-1februari • 
GEBIKKEL weekend 

5 februari • 
BOOM midwinter Borrel 

11 februari • 
AC Feest 

17 februari • 
Bedrijvendag 

17maart  • 
AC Klimmen 

25 maart • 
Bedrijfsbezoek SAEN Options 

2 april • 
AC borreltocht 

14-20 april • 
Gesprekkendagen 

24-25 april • 
Batavierenrace

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!

Vanderlande .............. voorkant kaft
ORTEC .........................binnenwerk
Wervingdagen ...............binnenwerk
Selexyz ...................achterkant kaft
Watson Wyatt .........buitenkant kaft
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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
foto:  Frank Vlamings
ontwerp: Erik van Rhee

Foto’s activiteiten
Kevin van der Pol, Frank Vlamings
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