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Het is weer een roerige peri-
ode geweest, de drie maan-

den die tussen Supremum-editie 
41.2 en 41.3 zitten zijn doorgaans 
niet de rustigste van het jaar.

Zo is de eerste ‘echte’ tentamenperi-
ode geweest (die zijn er niet zo veel 
meer nu er met semesters gewerkt 
wordt), zijn de eerste ‘echte’ herkan-
singen achter de rug voor diegenen 
die tijdens de kerstvakantie niet zo 
veel zin hadden in het leren voor de 
‘echte’ tentamenperiode, en in de 
tussentijd was er natuurlijk nog de 
carnavalsperiode.

Het beschrijven van de carnavalssfe-
ren laat ik maar over aan GELIMBO. 
Zij zijn daar beter in getraind, en 
bovendien heb ik die week voorna-
melijk mijn bed verkend, want het 
was ook een periode waarin de griep 
heerste.

Het is echter ook van belang om 
naar de toekomst te kijken. Het weer 
zal (hopelijk) langzaam verbeteren, 
de dagen worden langer, en de stu-
dent heeft weer de mogelijkheid om 
zijn bier buiten op het terras te nut-
tigen. Ook bij GEWIS staan er weer 
volop activiteiten in de planning voor 
de nabije toekomst, bijvoorbeeld een 
Batavierenrace (met 2 teams!), een 
aantal weekendjes, en mijn zusje 
kreeg deze week al een brief over de 
aankomende Geschwister-borrel.

Tenslotte wil ik nog even kwijt dat 
we deze editie van de Supremum af-
scheid nemen van decaan Kees van 
Hee, zijn functie wordt binnenkort 
overgenomen door Arjeh Cohen. De 
redactie bedankt Kees van Hee voor 
zijn steevaste bijdrage, en hoopt dat 
de traditie zal worden voortgezet.

Afijn: ik wens iedereen ontzettend 
veel leesplezier toe!
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Weer een nieuw jaar, weer een 
nieuwe supremum. Natuur-

lijk dus weer een nieuwe van de 
voorzitter. Zoals de vorige keer 
al over uitgeweid, ook weer een 
nieuwe Amerikaanse president. 

Uiteraard weer nieuwe problemen, zo 
is er het nieuws gekomen dat we al-
lemaal volgend jaar nog een kwartier 
extra moeten niksen in de pauze, om 
de ‘reden’ dat op de 3 TU’s deuren 
gelijk getrokken dienen te worden.
 
Dus ook natuurlijk weer kritiek op 
plannen van hogerhand, zoals waar-
schijnlijk verderop te lezen is. Weer 
denken mensen van hogerhand dus 
dat hun ideeën beter zijn. Zo ook 
onze minister Plasterk, die denkt dat 
het verdelen van de zak met geld aan 
universiteiten beter kan en dus een 
nieuwe constructie verzint om dit 
te doen. Het nieuwe idee is dat de 
universiteiten gekort worden op zo-
genaamde eerste stroom met geld en 
dat dit geld door de De Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (de tweede geldstroom) 
wordt verdeeld.
 
Deze herorganisering zou dan zor-
gen voor meer gezonde concurrentie 
tussen onderzoekers. Nadeel is ech-
ter dat deze onderzoekers ook onder-
wijs moeten geven en ze zich zo dus 
meer zullen richten op onderzoek in 
plaats van onderwijs. Ook worden 
er dus weer nieuwe petities gestart, 
om de beleidsmakers van mening te 
doen veranderen.
 

Ook is er weer een nieuw introthe-
ma, ``In da Hood’’. Nadat vorig jaar 
eindelijk de ice, bling, g’s, spinners 
en pimp op zolder gedumpt leken te 
kunnen, kun je het dit jaar weer al-
lemaal van stal halen en met zwarte-
piet schmink weer de idioot uithan-
gen. Carnaval is er niks bij.
 
Ook zijn er ondanks de crisis weer 
bedrijven die GEWIS graag willen on-
dersteunen, met als gevolg dat Oracle 
en Procam een borrellezing houden 
(respectievelijk 18 maart en 8 april) 
en we bezoek gaan bij SAEN Options. 
Inschrijven kan zoals altijd natuur-
lijk op het inschrijflijstenbord bij GE-
WIS, al is het op moment van schrij-
ven nog onduidelijk of dit voor of na 
het uitkomen van deze Supremum is. 

Al met al is het ook dit jaar weer dat 
er weer veel lijkt te gebeuren en te 
veranderen, maar als je goed kijkt 
is er eigenlijk niks aan de hand en 
is het zoals vanouds. Het is bij alles 
altijd maar bezien hoe het uiteinde-
lijk uitpakt en doodrelativeren is zelf 
tenslotte ook maar relatief. Net zoals 
voorheen is er dus in principe weer 
niks veranderd en gaan we gewoon 
lekker door waar we mee bezig waren. 
 
Tot de volgende keer maar weer. 
 
Florian van der Wielen
Voorzitter studievereniging GEWIS
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Winfimum

Uitslag puzzel

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

(Over de verzekering van de GEFLITST-camera)
Frank: “We kunnen natuurlijk ook de terroristenclausule nemen, voor als 
CH weer eens langskomt...”

Deze infimum is ingestuurd door:
Pieter Bootsma

Hij kan zijn prijs op een borrel in de nabije toekomst ophalen.

De winnaar van de kerstpuzzel in Supremum 41.2 is op moment 
van schrijven nog niet bekend. Op moment dat je dit leest is de 

uitslag wel bekend, kijk snel op http://www.gewis.nl/half5/kerstpuz-
zel/ voor de uitslag en de antwoorden!

I
N
F
I
M
A

Paula Andrea Marin to Mark while she is in the toilet: You can come
inside and check it out, don’t be afraid, I’ll keep the door closed.

Paula Andrea Marin to Mark: Why did I invite you in the toilet again?

De ober komt in het restaurant het eten brengen en zegt: “Eet smakelijk”.
Tosca antwoordt: “Ja, hetzelfde!”

Sander: “Ik wil zwetende mannen!!”

Sander: “Peter doe ik voor 1 euro 50”

(Marc van Meel kijkend naar FHM buurmeisje 2009 en in navolging van 
Mens-Machine interactie)
“Meisjes hebben eigenlijk een hele slechte interface!”

Nicky: “Lydia zei iets, dus zeg ik ook maar iets doms.”

12:51 Ivo komt de vergadering binnen. Hij was te laat, omdat hij de handlei-
ding van het strijkbout aan het lezen was. Hij raakte even in shock.

Tijdens wat tekenwerk op de computer:
Teun: “De Wii-mote is nu even groot als de Wii!”
Nicky: “Ja dat klopt wel ongeveer...”

Sander: “het lijkt hier wel een kinderfeestje”
Gijs: “je moeder is een kinderfeestje... iedereen mag komen”
Sander: “neem dan wel je zwemspullen mee”
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Decanerone 16
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Getuigt het van grote visie 

of is het slechts toeval dat 
onze faculteit vorig jaar gestart 
is met een minor financiële wis-
kunde (officieel: finance and 
risk) en dat in dat zelfde jaar een 
financiële crisis uitbrak?  In elk 
geval is het een goede keuze ge-
weest. 

Er moeten meer beta’s komen die 
verstand hebben van financiële pro-
ducten en monetaire processen. Het 
terrein is te moeilijk om over te la-
ten aan de alfa’s, vooral juristen en 
economen.  De vele bekentenissen 
van topbankiers dat zij hun eigen 
producten niet begrepen is een te-
ken aan de wand. De beta’s moeten 
ook enigszins de hand in eigen boe-
zem steken want veel van de “haute 
finance” producten zijn ontwikkeld 
door beta’s, met name wiskundigen, 
natuurkundigen en econometristen.

Maar zij hebben vooral slim reken-
werk verricht met modellen die geba-
seerd zijn op economische theorieën, 
die op zijn zachtst gezegd dubieus 
zijn. Eén van die klassieke theorieën 
is dat de markt efficiënt is, wat wil 
zeggen dat de marktprijs van een 
object (bijvoorbeeld een aandeel) de 
werkelijke waarde aangeeft. Dus de 
waarde is wat de ‘gek” er voor geeft 
en als er op een bepaald moment he-
lemaal geen gek meer te vinden is, is 
de waarde  dus verdampt.

Een ander voorbeeld van zo’n theo-
rie is dat de koersen zich gedragen 
als een Brownse beweging met drift. 
Hierop zijn de voorspellingen van de 
koersen van complexe producten als 
opties en futures gebaseerd.  We we-
ten dat de ontwikkeling van koersen  
in hoge mate bepaald wordt door ge-
ruchten en emoties, grootheden die 
lastig te voorspellen zijn, zeker niet 
alleen op basis van koersen uit het 
verleden.

De beta’s, in financiële kringen vaak 
de “quants” (quantitative expert), zit-
ten doorgaans niet in de topposities 
en doen alleen het rekenwerk. Ze 
werden er overigens zeer goed voor 
betaald, hetgeen niet stimulerend 
was om eens kritisch te kijken waar-
mee ze eigenlijk bezig waren.

Laten we eens kijken naar de creatie 
en vernietiging van waarde. Stel als 
voorbeeld dat iemand in zijn tuin een 
bepaald soort kiezelstenen vind die 
een kleine hoeveelheid van een zeld-
zame metaalsoort bevatten. Er wordt 
beweerd dat deze metaalsoort zeer 
belangrijk wordt, bijvoorbeeld  voor 
de productie van duurzame batte-
rijen. Ineens beginnen meer mensen 
zulke stenen in hun tuin te vinden 
en er komt een levendige handel op 
gang. De stenen gaan van hand tot 
hand. Stel nu dat er 100.000 stenen 
in omloop zijn die bij aankoop niet 
meer dan €10 hebben gekost. Ineens 
breekt een hausse uit en de prijs 
loopt op tot €100 per steen. Overi-
gens worden er maar 1000 stenen 
voor die prijs verhandeld. De handel 
loopt via een beurs en iedereen kan 
de actuele koers zien. Het totale be-
zit van alle steeneigenaren is door de 
hausse opgelopen tot € 10.000.000 
terwijl er voor de hele verzameling 
minder dan €1.090.000 betaald 
is (99.000 maal €10 en 1000 maal 
€100).

Nu komt er een publicatie in een ge-
renommeerd wetenschappelijk tijd-
schrift, zeg Science, waarin beweerd 
wordt dat de zeldzame metaalsoort 
van de stenen helemaal niet nodig 
is om duurzame batterijen te ma-
ken omdat er een veel betere en zelfs 
goedkopere oplossing is. Plotseling 
zijn de stenen niets meer waard en 
kunnen ze weer gewoon als grind 
in de tuin gebruikt worden. Welke 
waarde is er nu eigenlijk verdampt? 
De markt economen zullen zeggen 
€10.000.000 terwijl de eigenaren sa-
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men niet meer dan €1.090.000 kwijt 
zijn. Dit voorbeeld illustreert één van 
de vele oorzaken van de  huidig kre-
dietcrisis: we rekenen met markt-
waarde en dat geeft in goede tijden 
een te rooskleurig en in slechte tijden 
een te somber beeld. In werkelijkheid 
gaat het niet om kiezelstenen maar 
om complexe financiële producten, 
zoals sub prime hypotheken, credit 
default swaps, met een moeilijk te 
begrijpen risicoprofiel, waarvan plot-
seling de waarde door de analisten 
heel laag werd ingeschat.

Kortom, een interessant gebied met 
een dringende behoefte aan nieuwe 
wiskundige modellen.. Zulke model-
len zullen de geëigende statistische 
toetsen moeten doorstaan voordat 
ze in de praktijk toegepast mogen 
worden.

Ook voor informatici is er nog veel 
te doen in deze sector. Uiteindelijk 
gaat het in de financiële wereld om 
transacties met abstracte waarden 

die als bits in computers worden 
voorgesteld. Bij uitstek geschikt om 
te automatiseren. Geen wonder dat 
er zoveel banen verdwijnen in deze 
sector: heel veel mensenwerk kan 
hier nog geautomatiseerd worden.

Tot slot wil ik nog even opmerken 
dat dit mijn laatste Decanerone is 
(de 16e alweer). Op 1 april 2009 zit 
mijn termijn van vier jaar als decaan 
er op. Ik heb het met veel plezier ge-
daan. Zoals in onze faculteit gebrui-
kelijk is hebben wij geen beroepsde-
caan, maar vervullen hoogleraren 
bij toerbeurt deze functie. En dan 
alternerend één van wiskunde en 
één van informatica. Nu is de hui-
dige vice decaan, prof Arjeh Cohen 
aan de beurt. Er zullen twee nieuwe 
vice decanen komen die tegelijk ca-
paciteitsgroep voorzitter zijn: prof 
Jos Baeten voor informatica en prof 
Onno Boxma voor wiskunde. Ik wens 
hen veel succes in de volgende peri-
ode en  ik hoop dat de Decanerone-
serie wordt voortgezet.

Dhr. G. Prokert: “Jullie weten toch wel, er zijn 3 soorten wiskundigen. Zij die 
tot 3 kunnen tellen, en zij die dat niet kunnen...”

(tijdens college Automated Reasoning)
Dhr. Zantema: “And now, my stick is long enough, so I can point at it.”

Dhr. Zantema: “If you downloaded the slides before this morning, you will 
not find the workout of this assignment.”

(tijdens Lineaire algebra)
Dr. R.R. van Hassel: “Dan gaan we nu aftrekken en opvegen.”
Martin Rooijackers: “Ow, dat laat ik altijd aan mijn computer over”

(tijdens gastcollege IT Governance)
Cees Du Bois: “... because ict’ers are we’re very good at making things that 
nobody wants.”

(tijdens college BPMS)
Will vd Aalst: “I’ll do it on the slides so it will be slightly less unreadable.”

(kijkt vanaf vloer 10 op de W-hal neer)
Dhr. Benne de Weger: “Als ik dit zo zie hadden ze de W-hal beter de Matrix 
kunnen noemen.”

I
N
F
I
M
A
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Momenteel is er een nieuwe 
Digitale leer- en werk om-

geving (DLWO) in ontwikkeling. 
Dit wordt een front-end voor het 
bibliotheeksysteem (VUBIS), 
het onderwijsinformatiesysteem 
(Owinfo/OWIS), Studyweb en de 
mailserver. Deze 4 systemen blij-
ven nog wel bestaan, maar zijn 
dan voortaan eenvoudig toegan-
kelijk via één website, waarin 
deze 4 systemen naadloos wor-
den samengevoegd. Althans, dat 
is het plan, want hoewel er al 
veel aan gewerkt is, is het voor-
lopig nog niet af.

De nieuwbouw commissie is weer op 
gang gekomen. Er zijn nieuwe tek-
eningen gemaakt, welke jullie, als 
het goed is, 5 maart hebben kunnen 
zien. Het gebouw dat boven de W-
hal komt is nu meer rechthoekig van 
vorm en het atrium binnenin is een 
stuk kleiner geworden. De nieuwe 

GEWIS ruimte is er sterk op vooruit 
gegaan. Hoewel de oppervlakte niet 
veranderd is, heeft het meer weg van 
een borrelruimte en lijkt het minder 
op een smalle straat. Ook heeft het 
nieuwe gebouw een balkon, waar we 
zo nu en dan borrels kunnen houd-
en.

Zoals de meeste tweedejaars in-
formatica studenten ondertussen 
weten, wordt er bij het vak bedrijf-
sinformatiesystemen geen college 
gegeven. Wel zijn er videocolleges 
van het vak beschikbaar. Ik heb uit-
gezocht of het gebrek aan colleges 
problemen oplevert. Dit is gelukkig 
nog niet het geval. Mocht het on-
verhoopt toch nog problemen oplev-
eren, of zijn er problemen bij andere 
vakken, dan kun je die mailen naar 
oc@gewis.nl.

OC OK!
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Voor de personen die mij 
(Niels, voor sommigen Niko) 

nog nooit hebben gezien/gespro-
ken: kom vaker borrelen! Op 
deze olijke (praktisch) wekelijk-
se gebeurtenis ben ik vaak aan-
wezig; aangezien ik een trots lid 
ben van de BAC.

Dus even iets over mij; ik ben een 
jongeman (uiteraard) met sinds kort 
20 jaarringen. Mijn grootste hobby 
is muziek, vandaar dat ik producer, 
dj en ‘sound engineer’ ben. Intussen 
heb ik bijna alle mogelijke electroni-
sche muziek geprobeerd, toch blijft 
hardstyle mijn favoriete genre. Voor-
al waarschijnlijk omdat het simpel 
oogt, maar toch verdacht complex 
is. 

Ik ben nu een half jaar bezig ben met 
‘sound engineering’, wat inhoudt dat 
je met een synthesiser (in mijn geval 
Sytrus, voor de kenners) een geluid 
(na)maakt. Op die manier heb ik al 
vele ‘dancesynths’ gebouwd, waar-
van er een aantal door andere pro-
ducers worden gebruikt. Over het 
algemeen maak ik leads, de tonen 
waar in het algemeen de hoofdmello-
die uit bestaat in (hard)dance, maar 
ik zal niet in details treden aangezien 
dat niet de simpelste geluiden zijn. 
Verder heb ik een 
aantal kicks (bas-
sdrum) gemaakt, 
welke ikzelf en an-
deren gebruiken 
vooral omdat ze 
een nogal lage bass 
meegeven, wat dan 
weer met de juiste 
effecten en sam-
ples een originele 
(hard)dancesound 
geven aan de mu-
ziek. Natuurlijk 
heb je ook nog een 
fatsoenlijke melo-
die nodig.

Als je tot hier gelezen hebt; respect! 
Nu dan echt iets over mij, ik woon in 
Etten-Leur, bij iedereen welbekend, 
daar heb ik dan ook op de middelba-
re school gezeten. Die school was de 
KSE, toevallig de school waar ik mijn 
VWO diploma heb gehaald en waar 
ik 6 jaar ben lastig gevallen met al-
lerlei rare (onlogische) talen. 

Daarvoor heb ik op de basisschool 
gezeten, in die periode heb ik mijn 
zwemdiploma’s gehaald. Ik wilde 
vroeger gaan duiken, maar daar was 
ik nog te jong voor dus ben ik maar 
gaan snorkelen. Van het duiken is 
niks meer gekomen, helaas. Op de 
basisschool was mijn beste vak re-
kenen, want wiskunde is een te 
moeilijk woord voor de meeste kin-
deren. Ook geschiedenis vond ik een 
leuk vak.

Na de middelbare ben ik naar Eind-
hoven gegaan om informatica te 
gaan studeren, toch zat ik te twijfe-
len want ik wilde ook paleontologie 
gaan doen, maar dat kon niet in Ne-
derland en om nu naar Amerika te 
gaan is nogal een grote stap. Toch 
heb ik geen spijt van mijn keuze, 
want informatica is top.

Tot borrels!

In the Spotlight
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AC Karaokeborrel
Op de borrel van 27 november kon-
den dankzij de techniek van Christi-
aan en de uitzonderlijke presentatie 
van Thomas Delissen vele GEWIS’ers 
laten merken dat karaoke ook leuk 
is als je niet kan zingen. Dat meer 
bier resulteerde in meer mensen die 
wilden zingen was duidelijk: aan het 
begin van de borrel was er slechts 
elk kwartier een nieuwe artiest, later 
bleven de verzoekjes maar binnen-
stromen.

Er is van alles gezongen op deze 
mooie avond. “The lion sleeps to-
night” blijkt een prachtig duet te 
zijn, met de tekst van “Het kleine 
café aan de haven” voor je neus kun 
je prima het GEWIS-lied zingen en 
ook een aantal eerstejaars waren 
niet te flauw om enkele nummers 
ten gehore te brengen. Maar aan al 
het goede komt helaas een eind, zo 
ook aan deze onwijs gezellige en zeer 
muzikale borrel. Geen slot had een 
betere afsluiting geweest dan wat 
er daadwerkelijk gebeurd is. Een 

tiental mensen zetten het prachtige 
levenslied “Piano Man” in, wat later 
in het lied resulteerde in een mas-
saal meezingen van alle aanwezigen. 
De laatste noten klonken nog na in 
onze hoofden toen helaas de glazen 
geleegd moesten worden, de lichten 
aan gingen en we allen weer ons huis 
(of Stratumseind) op gingen zoeken.

AC Schaatsen
Op dinsdagavond 16 december gaf 
de AC aan de GEWIS’ers de kans om 
te laten zien hoe goed zij zich kon-
den voortbewegen op het ijs. Na een 
voor sommige stroeve start bleek dat 
een groot aantal toch een behoorlijk 
schaatstalent heeft. Op een enkele 
valpartij na verliep het schaatsge-
deelte voor de meeste dan ook voor-
spoedig. Maar natuurlijk ontbrak de 
aanwezigheid van GEWIS aan de bar 
ook niet. Tijdens het schaatsen ging 
al een aantal GEWIS’ers richting bar 
om warme chocolademelk te drin-
ken, en na sluiting van de ijsbaan 
om 22.30 uur verkoos iedereen de 
bar boven de buitenkou.

AC Basketbal
Op dinsdag 27 januari is de AC gaan 
basketballen in het sportcentrum 
van de TU/e. Echt spannend waren 
de wedstrijden tussen het bestuurs-
team en het AC-team. Beide teams 
waren even slecht. Opvallend was 
dat ondanks de vele lompe acties 
en zelfmoordpogingen niemand echt 
zwaargewond is geraakt. De uit-
blinkers waren Arjan en Joep, twee 
eerstejaars die als Brad Pitts tus-
sen de Danny DeVito’s de ene bal na 
de andere scoorden. Twee uur lang 
werd gestreden om uiteindelijk team 
“Winnaars” dan toch met de over-
winning naar huis te zien gaan.
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GEWIS Keuzediagram 2009

Wil je wat bij GEWIS doen, 
maar weet je niet wat? Dan 

is deze pagina voor jou!

Op deze pagina vind je het GEWIS 
Keuzediagram 2009, ook wel Com-
missiekeuzediagram genoemd.

Begin bovenaan, beantwoord de vra-
gen in de blokken, volg de pijlen en 
zie waar je op uitkomt.

Veel plezier!

Het 27e bestuur der s.v. GEWIS
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Ook al is hij met sabbatical, 
voor een hobby-projectje 

of een interview, is hij altijd te 
vinden op vloer 6. Sommigen 
kennen hem als “de man van Se-
qoiaview”, anderen van het vak 
Computergraphics: deze keer 
bracht ik een bezoek aan Jack 
van Wijk. Hij werkt in het gebied 
van de Visualisatie, en is dage-
lijks bezig met het in beeld bren-
gen van nuttige gegevens. Ook 
aan hem werden weer een aan-
tal interessante vragen gesteld. 
Zie hier het resultaat.

Leeftijd?
49.

Getrouwd?
Ja, en 2 kinderen.

Beste boek?
Guns, Germs and Steel van Jared 
Diamond. Hij beschrijft de geschie-
denis en verklaart waarom de rollen 
van de indianen en europeanen niet 
waren omgedraaid. Stel je voor dat 
de indianen Europa binnen geval-
len waren en de Europeanen als 
slaven mee terug werden genomen. 
De oorzaak van de historie zoals wij 
hem kennen, gaat heel ver terug in 
de tijd. 

Beste film?
The Usual Suspects, met Kevin 
Spacey (ook uit American Beauty). 
Deze film heeft een ongelooflijk goed 
plot, maar ik kan je er niet al te veel 
over vertellen. Er worden in ieder 
geval een aantal mensen opgepakt, 
waaronder Kevin, en Kevin vertelt 
dan hoe het hele verhaal zich heeft 
afgespeeld met leuke onverwachte 
wendingen. Het is een erg span-
nende film.

Favoriete muziek?
Ik ben een David Bowie fan, maar 
luister ook wel naar andere muziek 
zoals Grace Jones, daar kreeg ik 
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met Kerst een cd van. Ik las laatst in 
een blad dat de muziek die je tussen 
je 18e en 25e hoort “jouw” muziek 
wordt. Ik had laatst een etentje met 
de directeur van MagnaView en we 
konden allebei de songtext van een 
liedje van een LP van Roxy Music 
nog letterlijk aan elkaar voordragen. 
Dat was wel erg leuk.

Lievelingseten?
Voor Italiaans eten kun je me wak-
ker maken. Maar de sudderlapjes 
die mijn vrouw maakt zijn ook erg 
lekker!

Wie vind je sexy?
Sacha de Boer.

Windows of Linux?
Windows.

Week zonder internet?
Jawel hoor.

Verslaafd aan?
Helaas, roken.

Bellen of SMS’en?
Bellen.

Lezen of TV kijken?
Oei, TV kijken. Maar ik ben van de 
visualisatie-groep, dus dan mag dat 
toch?

Wat vind je romantisch?
Zonsondergang bij de zee, en dan 
lekker op een terrasje met uitzicht 
op zee zitten te eten.
Deze zomervakantie ga ik met mijn 
vrouw op vakantie naar Zuid-Frank-
rijk, waar we vlak bij een romantisch 
haventje zitten.

Hobby’s?
Plaatjes maken, gelukkig is mijn 
werk mijn hobby. Ondanks mijn 
sabbatical ben ik tegenwoordig toch 
nog vaak op de TU te vinden voor 
mijn eigen hobby-projecten. Dit is 
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voor mijn eigen plezier, maar heeft 
vaak ook wel nog een doel binnen 
mijn onderzoeksgebied. Zo heb ik de 
voor-, zij- en achterkant van de kaft 
van een boek over een congres ge-
haald, daar was ik erg trots op! Soms 
kan ik me ook bezighouden met puz-
zels die anderen me vragen. Arjeh 
Cohen is hier erg goed in. Vaak zijn 
het vragen die erg makkelijk te stel-
len zijn, maar nogal wat werk kosten 
om er ook een antwoord op te geven. 
Nu ben ik bezig met een project om 
oppervlakken op een regelmatige 
manier op te delen. Ik ben bijvoor-
beeld ook bezig geweest met een 
puzzel om de landkaart in beeld te 
brengen, maar dan zodanig dat sch-
euren wel toegelaten worden, maar 
vervorming niet. (google:myriahedral 
voor meer informatie, red.)
Maar naast deze grote hobby doe ik 
ook nog dingen waar ik wat minder 
goed in ben, zoals piano-spelen, jon-
gleren en accordeon spelen.

Studeren
Op de TU in Delft, Industrieel Ontwer-
pen. Ik heb een afstudeerproject 
gedaan over voetgangersongevallen 
en heb toen bij TNO verschillende 
simulaties gemaakt. Ik ben toen 
bezig geweest om de resultaten beter 
in beeld te brengen. Mijn afstudeer-
begeleider zag dat ik hier lol in had 
en ik heb toen ook mijn promotie-
onderzoek in Computer-Graphics in 
Delft gedaan. Daarna heb ik een jaar 
in een softwarehuis gewerkt, 10 jaar 
bij ECN waar ik onder andere met 
het CWI in aanraking ben gekomen 
ivm datavisualisatie. En in 1998 ben 
ik hier bij de TU in Eindhoven gaan 
werken.

Over 20 jaar?
Hopelijk ben ik dan met emiritaat. 
Maar ik hoop ook dat ik dan nog 
net zo vitaal ben als nu, en nog al-
tijd zoveel plezier heb in mijn (grote) 
hobby.

Hoe denken studenten over je?
Haha! “Dat is die man van Seqoia-
view”. Ik denk dat het verschilt, een 
2ejaars zal anders tegen me aan-
kijken dan een masterstudent. Maar 
ik ben sowieso beter in 1 op 1 onder-
wijs dan dat ik voor de klas sta.

Favoriete vakken?
Natuurkunde, Geschiedenis,  
Wiskunde.

Hoe wil je overkomen op collega’s?
Als iemand die goed is in zijn werk 
en ook bij de top hoort.

Vakantiebestemming?
Italie, daar zijn veel stukken waar 
ik al wel ben geweest, maar ook veel 
stukken waar ik nog niet ben gewe-
est.

Hoe ziet het ideale college eruit?
1 op 1 en interactief. En lekker een 
beetje ping-pongen (over de stof 
dan!).

Waarom VIS?
Visualisatie is het mooiste vak wat 
er is als je brede interesses hebt.

Wat vind je het leukste probleem 
binnen de informatica?
Het Traveling Salesman Problem, 
simpel te beschrijven, maar met een 
enorme diepte.

Meest trots op?
Behalve mijn kinderen, mijn pla-
quette van de 2007 IEEE Visualiza-
tion Technical Achievement Award.

Heb jij nog een specifieke vraag die 
wij aan een docent moeten stellen, of 
wil jij altijd al van een bepaalde do-
cent vanalles weten? Mail dan naar: 
supremum@gewis.nl.



14

Het buzzword ‘Web 2.0’ is voor 
iedereen wel bekend. Het 

betekent niets meer dan fancy 
websites waarbij gebruikers de 
inhoud van de site maken. Het 
meest bekende voorbeeld hier-
van is natuurlijk Wikipedia.

Wikipedia heeft last van een typisch 
probleem van Web 2.0. Als gebrui-
kers de inhoud van een website be-
palen, is de betrouwbaarheid van de 
inhoud vaak een probleem. Dit heeft 
een tweetal oorzaken. De eerste 
hiervan is het gebrek aan controle 
op de geschreven teksten. Traditi-
onele media stellen vaak eisen aan 
de betrouwbaarheid van de teksten 
van hun journalisten. Als de be-
trouwbaarheid ondermaats is hangt 
er vrijwel altijd ontslag boven hun 
hoofd. Een keer googlen op “news 
photographer fired for manipulating 
image” levert genoeg verhalen op.
 
De tweede oorzaak van het gebrek 
aan betrouwbaarheid is de anoni-
miteit die je hebt op het internet. 
Er is geen betrouwbare manier om 
te controleren dat degene die iets 
opschrijft ook degene is wie hij zegt 
dat hij is. Door deze anonimiteit is 
het mogelijk om claims te maken 
die helemaal niet waar zijn, zon-
der dat je daar blijvend last van 
hebt. Een journalist zal na een 
ontslag wegens het verdraaien van 
de feiten niet meer makkelijk aan 
een nieuwe baan komen.
 
Wikipedia heeft om deze problemen 
het hoofd te bieden een manier ge-
vonden om de betrouwbaarheid van 
de inhoud na te gaan. Dit wordt 
gedaan door geen informatie toe te 
staan die niet op verifiëerbare bron-
nen gebaseerd is. Hierbij wordt echter 
in principe het probleem alleen maar 
verschoven: Wikipedia is net zo be-
trouwbaar als de gebruikte bronnen. 
Er zijn zelfs gevallen bekend waar 
er naar bronnen wordt verwezen die 

zelf weer gebaseerd zijn op foutieve 
informatie die op Wikipedia stond. 
 
Doordat gebruikers zelf de inhoud 
kunnen bepalen gebeurt het vaak 
dat mensen ongewenste informa-
tie weg willen halen. Zo is er het 
bekende verhaal over Mabel, heeft 
de FBI satellietfoto’s van Guanta-
namo Bay van Wikipedia afgehaald 
en heeft Wikipedia-oprichter Jimmy 
Wales de rol van mede-oprichter 
Larry Sanger grotendeels uit de 
onstaansgeschiedenis gehaald. 
 
Deze Larry Sanger heeft de bovenge-
noemde problemen al wat eerder aan 
zien komen. Hij probeert met Citizen-
dium [1] een correct alternatief voor 
Wikipedia te vormen. Iedereen die een 
bijdrage wil leveren aan Citizendium 
moet zijn echte identiteit gebruiken, 
waardoor de anonimiteit verdwijnt. 
Ook lopen er experts rond die de 
door de gebruikers geleverde inhoud 
controleren. Op deze manier hoopt 
Sanger de betrouwbaarheid van 
Citizendium vrij hoog te houden. 
 
Voorlopig komt Citizendium nog niet 
echt van de grond. Een ander inter-
ressant hulpmiddel is WikiTrust. 
Het is een uitbreiding op de software 
van Wikipedia die aan kan geven 
hoe betrouwbaar bepaalde stukken 
tekst zijn. Hierbij wordt rekening 
gehouden met hoe vaak die tekst 
aangepast is en de betrouwbaar-
heid van andere schrijfsels van de 
auteurs. Op de site van het UCSC 
Wiki Lab [2] kun je een demo van 
WikiTrust vinden gebaseerd op een 
kopie van de Engelse Wikipedia. 
 
Een klein jaar geleden is er een afle-
vering van Tegenlicht geweest over de 
waarheid van Wikipedia. Deze is onli-
ne terug te kijken en op de site die bij 
deze aflevering hoort [3] zijn ook een 
aantal artikelen hierover te vinden. 
Dit is een prima punt om meer over 
dit onderwerp te weten te komen. 
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Een minder fundamenteel vraagstuk 
komt voort uit de links die tussen ar-
tikelen liggen. Op moment van schrij-
ven bevat de Nederlandse Wikipedia 
517.321 artikelen. In totaal staan er 
in deze artikelen 17.406.303 verwij-
zingen van een pagina naar een an-
dere. Van deze verzameling artikelen 
vormen er 477.337 een strongly con-
nected component, oftewel: binnen 
die 477.337 pagina’s kun je van elke 
pagina naar elke andere pagina ko-
men. De overige 39.984 pagina’s zijn 
pagina’s waar niets naar verwijst 
of pagina’s die nooit meer bijgewerkt 
worden en zijn verder niet interessant. 
 
Je kunt eindeloos rondklikken in 
de pagina’s die strongly connected 
zijn. Een leuke vraag om over die 
477.337 pagina’s te vragen is: vanaf 
welke pagina kom ik het gemiddeld 
het snelst naar een willekeurige an-
dere pagina op Wikipedia. Oftewel: 
wat is het centrum van Wikipedia? 
 
Ik zal jullie niet langer in spanning 
houden: Het is “Amsterdamse straat-
namen per stadsdeel met naamver-
klaring”, met gemiddeld 3,42 klikken 
om alle andere artikelen te bereiken. 

Het eerste ‘echte’ ar-
tikel is “België”, met 
een gemiddeld aan-
tal klikken van 3,65. 
De GEWIS pagina 
heeft een nog noe-
menswaardig laag 
aantal klikken van 
gemiddeld 4,30 no-
dig. Dit komt omdat 
deze pagina direct 
verwijst naar “Ne-
derland”, een bijna-
centrum met gemid-
deld 3,73 klikken. 
 
Tot slot nog een aan-
tal leuke routes op 
Wikipedia:
 
GEWIS -> Nederland 
-> Amsterdam -> 
Bier

GEWIS -> Nederland -> Voetbal -> Ta-
felvoetbal

GEWIS -> Wiskunde -> Reëel getal -> 
Supremum

Supremum -> Bovengrens -> Wiskunde 
-> Christiaan Huygens -> Technische 
Universiteit Delft -> Lijst van studie-
verenigingen -> GEWIS
 
GEWIS -> Nederland -> 1997 -> The 
Simpsons -> Nerd
 
Nerd -> Geek -> Computer -> Robotica 
-> Technische Universiteit Delft -> 
Lijst van studieverenigingen -> GEWIS 
 
[1] en.citizendium.org/
[2] trust.cse.ucsc.edu/
[3] gepwnage.nl/wiki-tegenlicht
[plaatje] xkcd.com/214/

Peter B
roere
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En dan is het alweer voorbij, 
carnaval 2009. Het carna-

valsseizoen, dat voor dispuut 
GELIMBO was begonnen met het 
uitroepen van prins Nicky 1, is na 
tal van activiteiten en festivitei-
ten ten einde gekomen. We heb-
ben ervan genoten en kunnen er 
weer voor een jaar tegenaan.

Na de bekendmaking dat prins Nic-
ky I ons voor zou gaan met carna-
val is het een tijdje rustig geweest, 
maar op 15 februari was het dan 
zover. Dispuut GELIMBO was met 
prins Nicky 1 uitgenodigd om naar 
de prinsenreceptie van de stadsprins 
Rudolfo van Eindhoven te komen. 
Daar aangekomen zat de stemming 
er meteen goed in. Allerlei verschil-
lende verengingen waren er met 
hun eigen prins aanwezig en ook 
een groot aantal zaate hermeniekes 
speelde om de beurt een (carnavals)
nummer. Al snel kwamen we de 
persoon tegen die namens de Fede-
ratie Eindhovens Carnaval op onze 
dieszitting aanwezig was geweest. 
Hij wist ons te vertellen dat we om-
streeks 15.00 uur aan de beurt zou-
den zijn om de prins en zijn adju-
danten en hofdames te feliciteren. 
In de tussentijd hebben we ons goed 
vermaakt, het bier vloeide rijkelijk 
en er werd wat gepraat met de an-
dere carnavalsverenigingen. Zo ook 
met de carnavalsvereniging van PSV. 
Hun prins van dit jaar was Piet Pau-
lusma (op dat moment vastgeketend 
aan Rob Kamphues voor Kamphues 
boeit) en het leek ons een leuk idee 
als hij een keer bij GEWIS langs zou 
komen. Helaas paste dit niet in zijn 
drukke schema maar we werden wel 
uitgenodigd om op zaterdag langs te 
komen bij hun eigen receptie. Inmid-
dels was het drie uur geworden en 
stonden we klaar om de prins en zijn 
gevolg te feliciteren. Voorafgegaan 
door blaoskapel de Hurkers, die van 
de dieszitting, liepen we naar prins 
Rudolfo toe. Na een kort praatje 

werd hij door prins Nicky I gedeco-
reerd en ook zijn adjudanten en hof-
dames kregen de medaille van prins 
Nicky I. Na nog enkele biertjes kwam 
er een geslaagd einde aan deze car-
navalsactiviteit en konden we niet 
wachten op de volgende.

De donderdag voor carnaval werden 
er verspreid over het TU terrein een 
aantal carnavalsborrels georgani-
seerd. Er was besloten dat wij met 
GELIMBO enkele borrels zouden be-
zoeken. Echter voordat we de eerste 
borrelruimte opzochten werden wij 
ontvangen bij de heer Roumen van 
het College van Bestuur. Zonder lege 
handen konden we daar natuurlijk 
niet aankomen en dus hadden we 
bier meegenomen. Nu waren wij niet 
de enige die dachten dat het leuk was 
daar een drankje te nuttigen en zo-
doende had de heer Roumen ervoor 
gezorgd dat er twee flessen cham-
pagne voor ons klaar stonden. Nadat 
de heer Roumen door prins Nicky I 
was gedecoreerd werden de flessen 
dan ook snel ontkurkt en genoten 
wij van een lekker glas champagne. 
Hoe konden we deze borreltocht be-
ter beginnen? Vervolgens stond op 
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het programma een bezoekje aan de 
carnavalsborrel van studievereni-
ging Japie. Enkele bestuursleden 
van hun waren namelijk bij onze 
dieszitting langs geweest en hadden 
ons uitgenodigd om bij de carnavals-
borrel een biertje te komen drinken. 
Bij Japie zat de stemming er al goed 
in, het was er lekker druk, veel ver-
klede mensen en wat ook hielp was 
dat het bier gratis was.

Enkele biertjes later en nadat de 
voorzitter was gedecoreerd ging de 
tocht verder, de volgende stop zou 
studievereniging Industria zijn. Zij 
zouden namelijk vandaag hun eigen 
prins uitroepen en daar moesten wij 
met onze eigen prins natuurlijk bij 
zijn. Bij Industria aangekomen bleek 
dat we er precies op tijd waren, want 
na niet al te lang wachten werd er 
begonnen met de bekendmaking wie 
er dit jaar prins van Industria zou 
zijn. De proclamatie werd voorge-
dragen en de prins was bekend. Dit 
was voor ons natuurlijk het beste 
moment om de kersverse prins te 
laten decoreren door prins Nicky I. 
Het werd al wat later op de middag 
en daarom ook tijd om naar GEWIS 
terug te gaan. Toen we daar aankwa-
men troffen we een niet al te drukke 
borrelruimte aan, maar de sfeer zat 

er wel aardig in. Dit zorgde er dan 
ook voor dat we ons bij GEWIS nog 
goed hebben kunnen vermaken en 
dat we uiteindelijk na negen uur 
maar richting huis zijn gegaan, want 
het echte carnaval moest nog altijd 
beginnen.

Vrijdagochtend na al het borrelen 
van een dag eerder leek het ons een 
goed idee om bij GEWIS een kater-
ontbijt te verzorgen. Vanaf negen 
uur stond alles gereed en werd er 
begonnen met het bakken van de ei-
eren. Gedurende de ochtend kwam 
menig GEWIS’er een hapje mee-eten 
en was het al snel weer gezellig. Om-
streeks twaalf uur waren de buikjes 
rond gegeten en konden we er voor 
de rest van de dag weer tegenaan. 
Want ’s avonds stond er nog een 
kroegentocht in Eindhoven op het 
programma.

Vanaf een uur of acht in de avond 
werd er bij GEWIS verzameld om 
gezamenlijk de stad in te gaan. Niet 
alleen leden van GELIMBO gingen 
mee, ook prins Nicky I en enkele an-
dere GEWIS leden hadden zich bij 
ons aangesloten. Nadat er bij GE-
WIS nog een biertje was gedronken 
en een nonnevot gegeten was werd 
het tijd om de stad maar eens op te 
zoeken. Met een groep van zo’n 15 
verkleedde mensen gingen we op weg 
naar Statumseind om een begin te 
maken aan carnaval. Daar aangeko-
men was het er voor ons verrassend 
druk en liep ook vrijwel iedereen ver-
kleed rond. Uit de kroegen hoorde je 
de carnavalsmuziek komen, dus al 
snel werd er een kroeg opgezocht 
en kon de feestavond beginnen. Ook 
tijdens deze activiteit kwamen we de 
prins van Industria tegen. Het was 
een hele gezellige avond die nog tot 
laat in de nacht zou duren.

Om geen dag te missen verzamelden 
we ons op zaterdag tegen het begin 
van de avond. Om vervolgens met 
onze prins te gaan genieten van de 
volgende programmaonderdelen. Ten 
eerste werd er een bezoek gebracht 
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aan Café Berlage op de Kleine Berg. 
Hier was het toen erg uitgestorven en 
het aanwezige publiek was ook aan-
zienlijk ouder dan wij. Daardoor ver-
trokken we na een paar biertjes rich-
ting het Stadspaviljoen om langs te 
gaan bij de PSV carnavalsvereniging 
en hun prins Oant Moarn d’n urste. 
Na het uitwisselen van de decoraties 
hebben we daar nog goed gefeest en 
heeft prins Nicky I nog sjans gehad... 
(vraag hem daar zelf maar naar.) Als 
laatste station van de zaterdag kwa-
men we aan bij de Bolhoedjes in Do-
rint Sofitel Cocagne. Daar ontvingen 
we van prins Alexander d’n urste de 
“maagdelijk witte” plastic bolhoed-
jes van dit jaar met de boodschap 
vooral de komende jaren aanwezig te 
zijn om zo een mooie collectie op te 
bouwen. Na een geweldig optreden 
van XQSME was ook de zaterdag ten 
einde gekomen.

Na al het feestgedruis in Eindhoven 
was er op carnavalsmaandag het 
GELIMBO treffen in Maastricht. Om-
streeks drie uur kwamen de eerste 
mensen uit de richting Eindhoven in 
Maastricht aan en toen iedereen el-
kaar gevonden had werd er snel een 

café opgezocht. De gezelligheid zat 
er meteen goed in en ook de biertjes 
smaakten ons goed. Om een uur of 
zes kwamen de laatste mensen in 
Maastricht aan en voegden zich bij 
de rest van de groep. Na een verstan-
dig hapje eten bij Reitz op de markt 
werd de plezierige avond in Maas-
tricht vervolgd. Iedereen vermaakte 
zich en even werden alle zorgen aan 
de kant gezet. Maar aan al het leuke 
komt een eind en men moest toch 
ook weer naar huis toe gaan. Na het 
laatste biertje pakte men de trein te-
rug naar huis en bleef er een enke-
ling achter in Maastricht om nog een 
paar uurtjes door te gaan.

Ten slotte kwam er de woensdag na 
carnaval. Dat we die dag nog naar 
Enschede vertrokken maakte het af-
scheid van carnaval op dinsdag min-
der zwaar. Rond één uur vertrokken 
we met de trein richting de achter-
hoek. En meteen was het gezellig. 
Van de hond die in de trein meteen 
naar Rob toe kwam (hoezo allergie?) 
tot de man die bijna een kwart van 
de kaasblokjes van Mattijn op at, 
iedereen weet dat hij of zij bij GE-
LIMBO in de trein heeft gezeten. Bij 
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het carnavalsfeest van studiever-
enigingen Inter-Actief, Abacus en 
enige andere was het niet heel druk, 
maar wel gezellig vol. Ook de verte-
genwoordigers van De Leidse Fles, 
die ook op de carnavalsborrel van 
GEWIS waren, bleven hangen na 
de WISO vergadering. Hier vloeide 
het bier ook rijkelijk en werden de 
nodige decoraties uitgedeeld. Na het 
geregelde eten werd er ook een prin-
ses uitgeroepen. Helaas lukte het 
haar niet om vriendelijk te kijken, 
laat staan te lachen, maar dit mocht 
de pret niet drukken. Na het winnen 
van de eerste ronde van de bieresta-
fette moesten we helaas afscheid ne-
men om nog naar Eindhoven terug 
te kunnen gaan. Samen met Avalon 
(van De Leidse Fles) en Remco (eer-
stejaars van de UT die we bij de bus-
halte tegen kwamen) begonnen we 

aan de terugreis. Ook tijdens deze 
reis hebben veel mensen geweten 
dat ze bij GELIMBO in de bus, dan-
wel de trein hebben gezeten. Dit wil 
overigens niet direct zeggen dat onze 
aanwezigheid bij die mensen niet in 
de smaak viel. Iets na middernacht, 
na even kort terug te hebben geke-
ken op een heel speciale week, na-
men we met pijn in ons hart afscheid 
van carnaval 2009 en ging ieder zijn 
eigen weg naar huis.

Voor het verslag in beeld kan er ge-
keken worden op de GEWIS website 
naar de vele foto’s.

Op naar de GELIMBO Dieszitting 
2009 en misschien wel het eerste 
Studenten Carnaval Eindhoven in 
2010!

I
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(In de GEWIS-ruimte staat Vangelis-Chariots of Fire op.)
Kevin: “Wat is dat?”
Sander: “Shame on you.”
Kevin: “Ow, die. Wist ik niet.”

Lydia *krijgt rekening van 1800 euro*
Bob: ‘1800 euro is toch niet zo heel veel?’
Lydia: ‘Als je ‘t niet hebt wel!’
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De volgende conversatie wil-
len we u, waarde lezer, niet 

onthouden. 

12-01-2009
Geachte heer Roumen,

In hartje Londen bevindt zich sedert 
de laatste decennia van de Victori-
aanse tijd het prestigieuze waren-
huis Harrods. Dit etablissement, 
van oorsprong een kruidenierszaak, 
laat zich kenmerken door een rijk 
assortiment dat zich strekt van bij-
enhoning tot bontmantels en van 
dasspelden tot dranken ouder dan 
Methusalem. Kortom, een ruime 
keuze uit specialiteiten van allerlei 
allooi. Op elke afdeling vertoeft een 
omvangrijk aantal toegewijde perso-
neelsleden die hun kennis van zaken 
te desgevraagd plachten te etaleren. 
Veelal aangemoedigd door de con-
sumptiedrang van de enthousiaste 
bezoeker gaat de medewerker tot het 
uiterste om de consument bevredigd 
met kennis en waren uitgeleide te 
doen. 

Eenieder die zijn voetsporen in Har-
rods heeft liggen, alsmede de TU/e 
frequenteert, ziet direct de overeen-
komst tussen beide. In het onfor-
tuinlijke geval dat u niet aan één der 
beide voorwaarden voldoet spreiden 
wij te uwer comfort deze analogie 
tentoon.

Jaarlijks betreedt een aanzienlijke 
groep mensen van allerlei pluimage 
de TU/e-campus. Naast eerstejaars-
studenten betreft dit verder gevorder-
den, bijwijlen van niet-Nederlandse 
komaf, en medewerkers, van pro-
movendi tot professoren. Een klein 
deel, vooral van de eerstgenoemden, 
zal zich als toerist gedragen en zal 
na een korte periode van epibreren, 
met de ‘kijken, niet kopen’-gedachte 
in het achterhoofd het veld ruimen. 
Het assortiment op de TU/e is op zijn 
zachtst gezegd breed te noemen, ook 
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hierin weet toegewijd personeel de 
bezoeker wegwijs te maken. Na een 
periode van inzet kan de student, 
hopelijk voorzien van de begeerde 
papieren, deze instelling voldaan 
verlaten. 

Het zal opvallen dat er, ofschoon de 
raakvlakken legio zijn, één kenmer-
kende zaak is die afdoet aan de gelij-
kenis. De liften van het hoofdgebouw 
ontberen iedere vorm van melodieu-
ze begeleiding op de reis tussen de 
etages. Onzes inziens is dit een groot 
gemis. 

In het turbulente reisgedrag van zo-
wel de hedendaagse student als de 
medewerker, is het verblijf in de lift 
een van de weinige rustmomenten in 
de drukte van alledag. Een profes-
sor die, na het verorberen van zijn 
lunch, terugkeert naar zijn kantoor 
om zich te storten op zijn potenti-
eel baanbrekende onderzoek of een 
student die zich in geconcentreerde 
geestestoestand in de richting van 
een tentamenlocatie begeeft, zal ze-
ker gebaat zijn bij een rustieke me-
lodie die de geest op subtiele wijze 
masseert. Deze liftbezoekers worden 
echter veelvuldig van hun zielen-
rust ontdaan door een jongere uit de 
iPod-generatie, die de geringe ruimte 
vult met herrie welke op gehoorbe-
schadigend volume uit de oordopjes 
schalt, hoe affreus. Derhalve lijkt 
het ten gehore brengen van muzak 
in de lift ons een aanwinst voor de 
TU/e en al haar bezoekers. 

Aan te raden zijn onder andere de 
artiesten Ray Charles, Tony Bennett 
en Judy Garland, evenals de com-
posities van John Williams en Franz 
Schubert, waarvan vooral de pia-
nowerken van laatstgenoemde zich 
fantastisch laten lenen voor dit doel. 
Zowel gebalanceerde lichtklassieke 
werken als rustige jazznummers zul-
len de sfeer verhogen en het weten-
schappelijk vernuft bevorderen. 
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We hopen dat u ons spoedig konde 
doet van uw mening in dezen.

Met de meeste hoogachting,

Th.R. Timmerman
Ab-actis der Dispuut ‘‘In Vino Veri-
tas’’

25-02-2009
Geachte heer Roumen, 
 
Door dhr. Timmerman van dispuut 
“In Vino Veritas” is op 12 januari jl. 
een brief aan u gericht met het voor-
stel om de liften van het HG van mu-
ziek te voorzien. In deze mail willen 
wij u graag informeren over de kos-
ten van dit voorstel en de mening die 
Dienst Huisvesting heeft ten aanzien 
van dit voorstel.
 
Omdat muziek in liften geen stan-
daardvoorziening is, is het maatwerk 
om de liften van het HG met muziek 
uit te voeren. De bestaande verlich-
tingsarmaturen worden aangepast 
om de geluidinstallatie aan te bren-
gen. De werkzaamheden die hiervoor 
uitgevoerd moeten worden:
- Demontage armatuur 
- Montage nieuwe koof 
- Montage Digital Signage Station 
(MP3) met speakers in de koof 
- Montage nieuwe verlichtingsarma-
tuur in de koof. 
 
Totaalprijs per lift € 1.000,00 incl. 
BTW. Voor het HG is dat € 4.000,00 
incl. BTW.
Afschrijvingstermijn ca. 10 jaar, on-
derhoud per jaar 10% van het inves-
teringsbedrag.
(Nagegaan moet worden of auteurs-
rechten (Buma-stemra) verbonden 
zijn aan dit voorstel)
 
Mening DH:
Het liftgebruik is in de regel te kort 
om van muziek te kunnen genieten 
(max. 30 sec.), toegevoegde waarde 
is naar ons idee daarom beperkt. 
Wanneer in een warenhuis op de 
verschillende verdiepingen dezelfde 
muziek ten gehore wordt gebracht, 

heeft het een extra kwaliteit indien 
deze muziek ook in de lift te horen 
is. 
 
Ik hoop hiermee te hebben vol-
daan aan de vraagstelling en ben 
benieuwd naar het vervolg op deze 
opgave. Graag zijn wij (Jan van de 
Kerkhof en ik) bereid om een toelich-
ting te geven op deze mail.
 
Met vriendelijke groeten
Jan van de Kerkhof, Bert Verheijen

25-02-2009
Bert/Jan,
 
Dank voor jullie advies. Als je het al 
voor het HG zou doen ontstaat ook 
de wens om dit in alle gebouwen te 
doen. Een kostbare zaak in deze tij-
den. Ik deel verder jullie standpunt. 
De toegevoegde waarde is nihil. Niet 
doen dus.

Dank en groet,
 Harry

26-02-2009
Geachte heer Timmerman,
 
In overleg met de heer H. Roumen is 
besloten om de liften van het Hoofd-
gebouw niet te voorzien van achter-
grondmuziek.

De benodigde investering, de bijho-
rende exploitatiekosten in relatie 
met de meerwaarde en het precedent 
die wordt geschapen voor alle andere 
liften van de TU/e, hebben geleid tot 
deze besluitvorming.
 
Hopend jou voldoende te hebben ge-
informeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 ing. Jan van de Kerkhof
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…voorheen Café Fame. Die mooie 
grote roze bar, die felle kleurtje. 
Daar is ooit nog eens een waar 
lustrumfeest gehouden. De band 
Los Zand wist toen iedereen op 
de dansvloer te krijgen. Maar dat 
zijn de oude tijden. Eens kijken 
hoe het nu met het café gaat.

Als je nu het kleurrijke Café Fame 
wil binnenstappen, wordt je goed 
verrast. Die mooie roze bar heeft 
plaatsgemaakt voor een zwarte bar. 
De felle kleuren aan de wand en 
van de lampen boven de bar heb-
ben plaatsgemaakt voor donkere en 
Grolsch-groene (wat dan wel weer 
goed is) kleuren. Maar laat je niet te-
genhouden door deze sombere kleu-
ren.

Bij de eerste paar stappen binnen 
geeft het café je al een lekker café–
‘gevoel’. De vorm van de bar is nog 
wel hetzelfde en hangt nog steeds 
heel lekker. Het bier is niet veran-
derd, ze schenken daar nog steeds 
het overheerlijke Grolsch. De DJ 
is verhuisd van een auto voorin de 
kroeg naar een heus podium midden 
in het café. Hierdoor staat deze vol in 
de aandacht van de café bezoekers.

Na een paar biertjes moet ik zeggen 
dat ik de kleuren niet meer mis. Ik 
kan me voorstellen dat als je veel ge-
dronken hebt, die kleuren niet echt 
een feest zijn. De stoelen achterin bij 
de bar zijn gebleven. Niet echt mijn 
favoriet, in het begin gaat het wel, 
maar later op de avond is dat toch 
meer een glijbaan dan een stoel.

Al met al kan ik zeggen dat dit ook 
het zoveelste sombere dan wel don-
kere cafeetje op Stratumseind is. 
Maar op een of andere manier is 
dit wel wat mensen aantrekt. Want 
dit cafeetje trekt wel zijn bezoekers. 
Het grote XV-logo op de muur heeft 
wel een chique uitstraling, alleen 
is het jammer dat het zo somber is 
omdat het uit zwarte en andere don-
kere kleuren is opgebouwd. Want 
het heeft wel een klassieke uitstra-
ling die netheid en zakelijkheid uit-
straalt.

Binnenkort kun je zelf ervaren hoe 
een GEWIS-feest er zal zijn. Op 
woensdag 18 maart geeft de EJC 
daar hun “Dirty Doctors & Naughty 
Nurses” feest. Dit feest zal om 21.00 
uur beginnen in Café XV op Stra-
tumseind.

De XV...
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Toen de discussie over het 
bindend studieadvies los-

barstte, vroegen velen zich af 
wat de studenteninspraak nog 
voorstelde. Wat het College van 
Bestuur wilde, geschiedde, via 
de inspraakraden danwel de 
geschillencommissie. Geksche-
rend zei ik toen dat het College 
van Bestuur beter meteen naar 
de geschillencommissie had 
kunnen stappen en de inspraak-
raden af zou kunnen schaffen, 
dan zou het veel minder moeite 
kosten om dat soort maatrege-
len door te voeren. En verdraaid, 
een half jaar later wordt dit 
werkelijkheid: deze keer besluit 
het College van Bestuur de les-
tijden te veranderen en om een 
hoop moeite te besparen wordt 
de universiteitsraad niet eens 
geraadpleegd, want “voor der-
gelijke wijzigingen hoeft het CvB 
geen formele instemming te heb-
ben”. Hulde!

Ik geloof graag dat er goede redenen 
zijn om de lesdag van alle studenten 
een kwartier te verlengen, buiten de 
“reden” dat iedereen in Twente, Eind-
hoven en Delft op hetzelfde moment 
college zou moeten hebben, maar 

wat is die goede reden dan? Omdat 
verstrooide professoren uit Delft niet 
kunnen onthouden dat hier de les-
tijden anders zijn? Omdat er daarna 
een extra lesuur in de pauzetijd ge-
plaatst kan worden, zodat veel com-
missies naar een ander vergader-
moment moeten zoeken? Omdat de 
rector een wit voetje wil halen bij zijn 
collega’s uit Enschede en Delft? Om-
dat alle studenten dan een kwartier 
langer op de universiteit zijn en dus 
wel harder zullen werken om ‘excel-
lente’ student te worden?

Nu ik toch aan het zeuren ben: waar-
om moet er over de hele universiteit 
bezuinigd worden, terwijl er wel bud-
get is om, alleen al voor informatica, 
dertien (!) ‘excellente’ masterstu-
denten van een onderzoeksstuden-
tassistentschap bij Laquso of Lime 
te voorzien? Of voor het bachelor-
honoursprogramma dat een uitje in 
een vip-bus naar Brussel heeft? Het 
wordt tijd dat de universiteit en de 
faculteit eens aan de ‘middelmatige’ 
studenten gaan denken: uitblinken 
doe je niet alleen in tentamencijfers! 
Ik vind dat een student die keihard 
werkt voor zijn zesjes meer aandacht 
verdient dan iemand die fluitend ne-
gens en tienen haalt.

Effe Klagen
S
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(Bauke wil een poster maken voor de bestuursactiviteit)
Sander: “Had niemand die jongen kunnen vertellen dat je posters niet in 
kladblok maakt?”

(Tijdens de instructie Computernetwerken moeten we de kans uitrekenen 
dat er 11 of meer gebruikers tegelijkertijd actief zijn. Hiervoor kunnen we 
een Poisson-verdeling gebruiken. Toch maar even googlen hoe dat ook al 
weer werkt...)
Nick leest hardop: “The Star Trek Poisson Calculator can do this work for 
you - quickly, easily, and error-free. Zo, eens kijken hoe dat eruit ziet!”
Nick: “Ow, d’r staat STAT Trek...”

Nicky: “Chris, volgens mij ben je te groot om als verrassing binnen te komen 
sluipen.”

Paula to Florian: “Hey..., you’re not gay!”
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Zijn er vrouwelijke B.O.O.M.en? 
Jawel! De algemene indruk 

van mensen dat B.O.O.M.en een 
beetje rondhangen en af en toe 
wat zaad uit hun takken laten 
vallen om zo de wereld te be-
vruchten is geheel onterecht. 
Dat gaat namelijk heel anders. 
Er zijn namelijk echt vrouwelijke 
B.O.O.M.en.

Het is namelijk zo dat mannelijke 
B.O.O.M.en hun stuifmeel versprei-
den om zo de vrouwen te bevruchten, 
die dan weer hun zaden laten vallen 
waar dan weer nieuwe B.O.O.M.en 
uit kunnen groeien.

Maar hoe weet je nou of een B.O.O.M. 
mannelijk of vrouwelijk is? Nou, 
meestal is het heel makkelijk. Bijna 
alle B.O.O.M.en die door mensen ge-
plant worden zijn namelijk manne-
lijk. Dit heeft vooral te maken met 
het feit dat vrouwelijke B.O.O.M.en 
stinken. Ze maken hun zaden aan 
en laten ze vallen. Als ze niet direct 
worden “opgenomen” door de grond 
(i.e. in de aarde zakken) maar wor-
den vertrapt dan laten ze een geur 
vrij die lijkt op rottende boter.

Verder is nu de vraag: heb je nou 
zowel mannelijke als vrouweljke 
B.O.O.M.en nodig om vruchten te 
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krijgen? Ja! Tenzij het om een her-
mafrodiete (twee-huizige) B.O.O.M. 
gaat. Het is echter niet zo dat de 
vruchten (die de zaden bevatten) 
slechts aan de vrouwelijke B.O.O.M. 
groeien. Ze kunnen namelijk elkaar 
“bezwangeren”.

Maar zoals natuurlijk nou eenmaal 
kan gebeuren als je het zaad alleen 
maar in de rondte stuift, is dat het 
zaad aankomt bij een ander soort 
B.O.O.M., m.a.w. “kruisbestuiving”. 
Gelukkig werkt het niet altijd (wat 
natuurlijk bij mensen ook waar is, 
want om nou schapen met mensen 
te kruisen…), maar het is wel mo-
gelijk in sommige gevallen (net als 
paarden en ezels).

Het moraal van deze opsomming van 
trivia mag natuurlijk duidelijk zijn. 
B.O.O.M.en zijn geen domme dingen 
die alleen maar een beetje staan te 
relaxen en wel nuttig zijn doordat 
ze schaduw en zuurstof genereren. 
Het zijn nuttige wezens die daadwer-
kelijk menselijke trekken hebben. 
Ze hebben een geslacht, voortplan-
tingsdrang en de vrouwen stinken. 
Aan de andere kant, ook sommige 
mannelijke B.O.O.M.en hebben roze 
bloesem.



25

Oplossing ‘Zoek de verschillen!’ 41.2

De winnaar van ‘Zoek de ver-
schillen! in Supremum 41.2 

is geworden:
Matthijs Ijkema

Hij miste verschillen 13, 14 en 33. 
Hij kan zijn prijs ophalen bij de Su-
premumredactie.

0. “Underwear” weg
1. Pin wijzer weg
2. Bel weg
3. Lijn lampekap weg
4. 1e rode vlak links, stipje
5. 1e rode vlak links, stipje
6. 1e rode vlak links, stipje
7. 1e groene vlak links, stipje
8. 1e groene vlak links, stipje
9. 1e groene vlak links, stipje
10. 2e rode vlak links, stipje
11. 2e rode vlak links, stipje
12. 2e groene vlak links, stipje
13. 2e groene vlak links, stipje
14. Rij stipjes weg
15. “M” op papieren zak weg

16. Linkergat in papieren zak grijs
17. Schaduw op groen op deur weg
18. Groen vakje rechtsonderin weg
19. Rechter kolom 1e vak is groen 
20. Sleutel verplaatst
21. Blauw lijntje stropdas weg
22. Vierkantje van muur weg
23. “GB” ipv “BG”
24. “9” omgedraaid
25. Bovenste gele vierkantje weg
26. “8” en “3” omgewisseld
27. Zon onder rechterarm weg
28. Vakje rechtsbovenin weg
29. Formule bij telefoon weg
30. “King Kong”
31. Stukje cape rechtsonderin weg
32. Stukje grijs zak weg
33. Kolom is groen
34. Linkerhand is blauw
35. GEWIS-logo op lampenkap
36. “I’m lovin’ it” weg
37. Puntje pistool is zwart, niet rood
38. Stukje wit cape weg
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Zoek de verschillen!

Origineel

Ook al is het photoplay-appa-
raat in de GEWIS-ruimte op 

moment van schrijven niet de-
fect (maar hoogstwaarschijnlijk 
bezet), presenteert de Supre-
mumredactie met trots voor de 
derde keer haar eigen “Zoek de 
verschillen!”-puzzel.

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

Foto: Carnavalsborrel 2009

Als je kans wil maken op een au-
thentieke GEWIS-0.3-pul of GEWIS-
mok, lever dan vóór 1 juni 2009 je 
oplossing in bij de Supremumredac-
tie. 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.
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Ivo is op Wikipedia aan het zoeken naar kippenvel: “Kippenvel komt alleen 
voor bij zoogdieren met een vacht, zoals Gerard!”

(Kevin komt het commissiehok binnen tijdens een AC-vergadering)
Kevin: “Ik mag hier wel even komen zitten he?”
Pieter: “Eigenlijk niet, we zijn net bij het puntje kut-bestuur.”

(over Beauty en de Nerd seizoen 3 en het negende koppel, wat uit een beau-
ty-man en nerd-vrouw bestaat)
Peter: Als Diana en ik kinderen zouden krijgen, zou zij het zijn.

(Over het knuppelen van zeehondjes)
Marlous: “zeehondjes zien er soms best lief uit hoor”
Sander: “Nou, ze zijn toch leuker als ze over je schouder hangen hoor.”

Sander Kerstens z’n wiskundige kant komt weer naar boven: “Maar dan 
wordt het zo’n enge formule met kwadraten enzo”

Martie tegen Nicky: “Jullie zijn toch 1 bestuur.”
Nicky: “Nee Florian is lelijk.”
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Vanderlande Industries is een 
groeiende internationale on-

derneming die geautomatiseer-
de material handling systemen 
en daaraan gerelateerde servi-
ces levert. De onderneming is 
actief in de markten voor baga-
geafhandeling op luchthavens, 
distributiecentra en sorteersy-
stemen voor expresse pakket-
diensten. Systeemconcepting, 
engineering, R&D en projectma-
nagement behoren tot de kern-
competenties van Vanderlande 
Industries. Vanuit vestigingen 
over de hele wereld realiseren 
2000 collega’s een omzet van 
ruim 600 miljoen euro. 

De systemen die Vanderlande In-
dustries ontwikkelt, worden steeds 
complexer en omvangrijker, waar-
door design, testen en validatie es-
sentieel zijn om te garanderen dat 
de functionaliteit en de prestatie 
voldoen aan de requirements. Daar-
naast draagt zowel complexiteit als 
omvang bij aan het feit dat de sy-
steemprestaties minder transpa-
rant worden. Simulatie en emulatie 
zijn krachtige hulpmiddelen om de 
systeemprestatie te voorspellen en 
te optimaliseren. Door vroegtijdige 
verificatie van de systeemprestatie 
dragen deze methoden significant bij 
aan kosten en tijdbesparing tijdens 
engineering en installatiefase. 

De afdeling Systems simulatie is 
verantwoordelijk voor het uitvoeren 
van simulatiestudies en het ontwik-
kelen van emulatieomgevingen. Voor 
het uitvoeren van simulatiestudies 
en voor het ontwikkelen van emu-
latieomgevingen zijn vaak dynami-
sche simulatiemodellen vereist. Het 
ontwikkelen van een simulatie- en 
emulatiemodel is een tijdrovende be-
zigheid. Hierdoor is er een fundatie 
ontstaan binnen de Systems simula-
tie afdeling om een simulatie/emu-
latie architectuur te definiëren die 

voornamelijk de ontwikkeltijd van 
deze modellen moet verkorten. 

Simulatie
Simulatiestudies bieden oplossin-
gen voor hardware testen in de de-
signfase. Hieronder vallen hardware 
gerelateerde vraagstukken zoals 
lay-out en configuratie instellingen, 
afmetingen in relatie met verwachte 
systeembelasting, mogelijke bot-
tlenecks en oorzaken hiervan, ge-
wenste niveau van redundancy in 
het systeem en impact van een niet 
volledig operationeel systeem.
Naast design validatie, is simulatie 
ook een waardevolle methode voor 
bestaande systemen, bijvoorbeeld in 
het geval van het optimaliseren van 
het systeemdesign, capaciteit verho-
ging of voor operationele wijzigingen 
zoals veiligheid requirements. In 
deze situaties, waarbij simulatie ver-
schillende alternatieven nauwkeurig 
kan evalueren, wordt de simulatie 
methode ingezet als hulpmiddel om 
te beslissen welk alternatief de beste 
prestatie zal leveren. Meest voorko-
mende argument om een simulatie-
studie uit te voeren is om de kosten 
en risico’s te minimaliseren, bijvoor-
beeld door vertraging in het hervat-
ten van de operatie. Daarnaast biedt 
het het voordeel om toekomstige sce-
nario’s te testen en om te evalueren 
wat de systeemimpact is.       

Emulatie
Vanderlande Industries past het dy-
namische modelleringprincipe toe 
door gebruik te maken van emula-
tietechnieken tijdens softwareont-
wikkeling. Normaal gesproken kan 
de software niet volledig worden 
getest totdat de hardware beschik-
baar is, wat niet het geval is in de 
designfase. Met behulp van emulatie 
wordt de software getest middels een 
simulatiemodel, waarbij het simula-
tiemodel de systeemhardware simu-
leert. Hierdoor is er een realistische 
virtuele omgeving gecreëerd waarop 
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dynamische software getest kan wor-
den. In deze omgeving kunnen de-
zelfde testen worden uitgevoerd als 
men in het werkelijke systeem zou 
uitvoeren. Deze methode kan toege-
past worden in de designfase maar 
ook in bestaande systemen. Dit kan 
zeer waardevol zijn wanneer uitvoe-
rige testen op het werkelijke systeem 
te veel fysieke inspanningen kost of 
als het systeem te langdurig buiten 
gebruik zal zijn.        

Architectuur
Zoals in de introductie is aangegeven 
is het ontwikkelen van een simulatie- 
en emulatiemodel een tijdrovende 
bezigheid. Een van de redenen hier-
voor is dat een simulatieprogramma 
niet altijd gebruik maakt van een ef-
ficiënte software ontwikkelomgeving 
voor het creëren van complexe en 
omvangrijk emulatie- en simulatie-
modellen. Daarom is ervoor gekozen 
om een architectuur op te stellen 
die als doelstelling heeft de ontwik-
keltijd te verkorten en de software 
ontwikkeling te professionaliseren. 
Bij deze architectuur wordt voorna-
melijk gebruik gemaakt van drie on-
derwerpen namelijk: een generator, 
simulatieprogramma en simulatie 
bibliotheek van de Vanderlande In-
dustries equipement. De invulling 
van de drie onderwerpen worden 
hieronder beknopt beschreven. 

De generator, die in-house is ont-
worpen en ontwikkeld, is verant-
woordelijk voor het genereren van 
de simulatie- en emulatiemodel-
len. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van de output van een CAD model 
waarin de systeemhardware is ont-
worpen. Deze output wordt getrans-
formeerd naar een XML bestand dat 
als input dient voor de generator. De 
generator bewerkt het XML bestand 
zodat zowel het systeem als trigger 
locaties gevisualiseerd kunnen wor-
den in een simulatieprogramma. 

De output van de generator wordt ge-
bruikt door het simulatieprogramma 
om het systeem te visualiseren en 
om triggers te genereren die veroor-
zaakt worden doordat bijvoorbeeld 
een koffer bij een fotocel komt. Bij 
deze twee activiteiten ligt voorname-
lijk de kracht van een simulatiepro-
gramma. 

Voor het ontwikkelen van de Van-
derlande Industries simulatie equi-
pement bibliotheek wordt gebruik 
gemaakt van een specifiek software 
ontwikkelproces, namelijk het V-mo-
del. Het kenmerk van een V-model is 
dat er begonnen wordt met het tes-
ten van het kleinst mogelijke stukje 
software (unit test) waarna steeds 
grotere stukken worden getest. Dit 
reflecteert naar de verschillende 
invalspunten van testen met ver-
schillende detailniveaus. Daarnaast 
is het opvallend dat het abstractie 
niveau tijdens het testen tegenover-
gesteld is van de implementatie. Het 
V-model begint bij de implementatie 
van een use case waarna software 
requirements worden gedefinieerd. 
Naar aanleiding van deze require-
ments wordt er met behulp van UML 
een software design gemaakt. Na het 
design wordt er (Java) code gegene-
reerd vanuit het designprogramma 
(Enterprise Architect). Met behulp 
van een Java ontwikkelomgeving 
Eclipse wordt de Java code gecom-
pleteerd waarna de unit testen en 
integratie testen worden uitgevoerd. 
Deze testen zijn zo ontworpen dat 
zowel de unit als de integratie tes-
ten elke avond automatisch kunnen 
worden uitgevoerd.

Met behulp van deze werkwijze 
wordt de software re-usability en on-
derhoud vergroot. Daarnaast wordt 
door het software ontwikkelproces 
de kwaliteit van de software gewaar-
borgd. Voor de architectuur kan ge-
steld worden dat door middel van een 
generator en het professionaliseren 
van de software ontwikkelomgeving 
voldaan wordt aan de architectuur 
doelstellingen. 
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In het jaar onzes Heren 1809 kwam 
Charles Robert Darwin, de vader van 
de evolutietheorie, ter wereld. Zijn 
tweehonderdste geboortedag is aan-
leiding om van 2009 een Darwinjaar 
te maken. Tentoonstellingen en boe-
ken over de evolutietheorie en zijn 
bedenker zijn er in overvloed, dus 
iedereen kan zich stevig verdiepen in 
deze materie.

Mensen, die een tegengeluid willen 
horen, hoeven niet bevreesd te zijn. 
Veel boeken zijn van de hand van te-
genstanders van de evolutietheorie, 
vaak creationisten. Debatten over de 
vraag “Evolutie of schepping?”, vin-
den nauwelijks plaats. Als zo’n debat 
al plaats vindt, dan eindigt dat stee-
vast in een Babylonische spraak-
verwarring. Daar zijn twee redenen 
voor: de kwestie zelf en het volk dat 
bij dergelijke debatten aanwezig is.

In de schepping kan men geloven en 
het scheppingsverhaal kan men zien 
als een verklaring voor de huidige 
wereld met alle kwaad daarin. Ster-
ker nog: het geloof van veel christe-
nen is gebaseerd op het scheppings-
verhaal. De zondeval is nodig voor 
de verlossing. De evolutietheorie is 
een wetenschappelijke theorie, die 
een beschrijving geeft van het ont-
staan van nieuwe soorten op grond 
van natuurlijke selectie en gaat ze-
ker niet over het begin van het leven. 
Een wetenschappelijke theorie kan 
er helemaal naast zitten, maar dat 
kan alleen aangetoond worden met 
nieuwe wetenschappelijke inzich-
ten. Een wetenschappelijke theorie 
kun je niet ontkrachten door te roe-
pen dat je iets anders gelooft. Zou 
de Nederlander voldoende beseffen 
dat de inhoud van het vak biologie 
is gebaseerd op wetenschappelijke 
uitgangspunten. Er zijn berichten 
dat een kwart van ons volk de evolu-
tietheorie en de schepping als gelijk-

waardige onderdelen op school wil 
behandelen. Hopelijk gaat de kwali-
teit van het vak biologie zo omhoog 
dat leerlingen de evolutietheorie niet 
als verklaring voor het leven zien.

In de folder “Evolutie of schepping”, 
gedrukt in Urk, worden geloof en we-
tenschap op een hoop gegooid met 
de vraag: “Evolutie of schepping, wat 
geloof jij?”. De folder ziet eruit als 
een modern leerboek bestaande uit 
stukken stof gelardeerd met plaatjes 
en afgesloten met vraagstukken “Om 
over na te denken”. Enkele daarvan 
zijn voor mij te moeilijk; kan iemand 
zijn uitwerkingen ter beschikking 
stellen?

De vraag “Evolutie of schepping?” 
kwam aan de orde in een uitzen-
ding van “Rondom 10”. Ik heb deze 
zeldzame kans gegrepen en naar het 
programma gekeken. De mensen 
repten veel van liefde, maar deze 
leek mij niet gericht op de gespreks-
partners. Een protestant van Urk, 
een uitgetreden pater en een jonge 
moslim waren enkele van de deelne-
mers. De laatste meldde blij dat de 
koran en de evolutietheorie elkaar 
aanvulden, en dat het wetenschap-
pelijk bewezen was dat een design 
aan de wereld ten grondslag lag. De 
man van Urk verwierp de evolutie-
theorie op grond van de Bijbel. De 
folder van Urk liet volgens hem zien 
dat die theorie niet waar kon zijn. 
(Zou hij al die moeilijke vraagstuk-
ken kunnen oplossen?) De ex-pater 
bestreed beide heren met het argu-
ment dat het allemaal mensenwerk 
met veel moord en doodslag was.

Het debat leidde zoals gebruikelijk 
nergens toe, maar ik verlang alweer 
naar een volgend debat. Op de folder 
van Urk stond Jaargang 1 nr. 1. Ik 
wacht aflevering twee met spanning 
af.

Geloof, hoop en liefde
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Dinsdagavond, de telefoon 
gaat. Een zekere Marlous, of 

ik in 600 woorden de jeugd van 
Kevin wil beschrijven. Ok, ik doe 
het. Als Kevin überhaupt al te 
beschrijven zou zijn, heb ik heel 
wat meer woorden nodig dus be-
perk ik me tot de grote lijnen.

Kevin, geboren 26 februari ‘87 was 
de derde in een gezin van vier kin-
deren. Hij heeft nog een zus, Tamara 
(33) een getalenteerde moeder van 
twee belhamels van 9 en 5 jaar en 
getrouwd met Andres. Daarna volgt 
Randy (26), systeembeheerder, ge-
trouwd met Christel en sinds kort 
trotse vader van Job. De jongste is 
Nick (20), vierkante ogen (computer-
freak) en nog single. 

Als kind was Kevin al geen doorsnee 
jongetje. Als het aan hem had gele-
gen had hij de kleuterschool overge-
slagen. Ik bracht hem een keer naar 
school, maar een klein uur stond hij 
alweer aan de brievenbus te klep-
peren. Zo zei hij resoluut “ik heb 
het daar al wel gezien, ik kom naar 
huis”.  Hij was tussen de spijlen van 
het schoolhek doorgeglipt. Als goede 
moeder heb ik hem, inwendig glim-
lachtend teruggebracht.

In de onderbouw 
van de lagere school 
was het traditionele 
onderwijs al he-
lemaal niets voor 
hem. Hij vond twee 
bladzijden dezelfde 
sommen maken 
verloren tijd, want 
“als ik het snap, 
snap ik het” was 
zijn devies en daar 
was niet aan te tor-
nen. Dus het werd 
een andere school 
de Wiek, een Mon-
tessorischool.

Dit ging in eerste instantie goed, tot 
ook daar de verveling toesloeg. Ten 
einde raad werd hij getest, want er 
was geen land mee te bezeilen in de 
klas. Het hoge IQ dat uit de testen 
naar voren kwam verklaarde zijn 
verveling. Door zijn interesses te 
prikkelen en te bevredigen is Kevin 
een voorbeeldige leerling geworden. 
Studeren werd ineens zijn hobby. 
Boeken werden verslonden en ency-
clopedieen naarstig uitgepluisd.  

Gymnasium en VWO fietste hij op 
zijn boerenfluitjes door, en leren 
werd (en is) voor hem een obsessie. 
Zoals menig student ontdekte hij ook 
het bier. Dit gebeurde waarschijnlijk 
op een zaterdagavond. Hij belandde 
in beschonken toestand (met een 
zatte kop) met fiets en al in een ge-
lukkig droge sloot. Daar besefte hij 
na enige uren dat dit niet zijn com-
fortabele bed was en hij beter zijn 
weg kon vervolgen naar huis.

Zijn gedrevenheid en discipline vind 
ik bewonderingswaardig en ben er-
van overtuigd dat hij zijn doel ze-
ker zal bereiken, of net als zijn opa 
blijven studeren, want die begon op 
zijn 84ste nog aan een studie Rus-
sisch. Geen wonder dat die twee het 

zo goed met elkaar 
kunnen vinden. 

Kevin leidt zijn ei-
gen leven en zo 
hoort het ook. 
Maar als hij aan 
de telefoon zegt “ik 
heb het zo druk, 
ik zie je wel weer 
eens ma” denk ik 
toch met een beetje 
weemoed aan de 
Kevin van vroeger 
toen hij mij nog 
echt nodig had en 
aan de brievenbus 
klepperde.  

Je moeder!
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14 februari was het eindelijk zo-
ver. Een grote groep GEWIS`ers 
gaat samen op skivakantie. En 
wel naar het mooie Tignes. Som-
mige van ons hadden hun koffers 
al 4 weken van te voren gepakt, 
andere hadden de timer al 2 
weken van te voren aan staan. 
Want om 02.00 `s nachts zouden 
we vertrekken.

Een klein peugeootje, een kleine rode 
snelheidsduivel en een bus gaan 
samen op weg. De eerste paar 100 
kilometer zijn redelijk vlak, donker 
en dus niet echt interessant.  Maar 
dan komt het moment dat de après-
ski cd voorbijkomt in de mp3 spe-
ler. Buiten begint de eerste sneeuw 
waargenomen te worden en in de 
auto barst de voorpret al los.

Tussen de auto`s vindt druk sms 
verkeer plaats. De rode snelheids-
duivel was er toch wel 5 min eerder 
dan dat kleine peugeootje en een half 
uurtje later was de bus er ook. Maar 
die had dan ook geen Tommeke. Het 

eerste terrasje was al snel gevonden 
en het eerste biertje werd dan ook 
om 2 uur `s middags al heerlijk ge-
consumeerd. De zon scheen heerlijk 
aan de geheel blauwe hemel dus het 
was lekker genieten.

De appartementen beloofden ook 
wat te worden. Twee van de drie ap-
partementen lagen naast elkaar, de 
andere lag een verdieping hoger. Het 
appartement van Ivo, Muller, Bob en 
Marco werd al meteen tot hangkroeg 
gedoopt, want daar lag het bier op 
het balkon. Dezelfde avond was het 
niet laat eer dat er naar bed werd 
gegaan, iedereen was moe en wilde 
morgen vroeg op om te gaan skiën. 
Dat zou later deze week wel veran-
deren.

De eerst ochtend op de lat(ten) was 
weer even wennen. Maar de heerlijke 
sneeuw, de mooie blauwe lucht en 
de heerlijke zon maakten het al snel 
verdraagzaam. Denis wist te vertel-
len dat er in de buurt een Veronica 
Snowcafé was. Thuis snel spullen 
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dumpen en dan op naar het Vero-
nica Snowcafé. Na een paar keer 
door het dorp wandelen hadden we 
het nog niet gevonden. Muller kwam 
op het geniale idee om het toch maar 
eens te gaan vragen. Blijkt dat we 
er al bijna waren, maar we niet ver 
genoeg waren gelopen. Het lag ook 
goed verstopt. 

Eenmaal binnen waren de stamgas-
ten niet te vinden, het was er erg 
leeg. Maar na een paar halve liters 
hadden we ons eigen feestje. De bar-
vrouwen waren leuk om tegenaan te 
ouwehoeren en mee te dansen. Ook 
de muziek was lekker après-ski. Hier 
gaan we vaker terug komen. De eer-
ste dag gingen we ook al met mooie 
Berentzen mutsen naar huis. De 
volgende dag zouden we die allemaal 
opdoen. 

De volgende ochtend waren er maar 
een paar die nuchter zo`n held durf-
den te zijn. Muller maakte weer 
prachtig kans op de Muller-prijs. 
Hij was zoals gewoonlijk weer eens 
te laat. En was hij een keer op tijd 
dan vergat hij wel weer iets waar-

door hij toch weer te laat was. De 
groepen gingen weer hun eigen weg. 
Een aantal personen was namelijk 
zo slim om toch maar les te pakken. 
Veel van de groep gingen maar eens 
een nature-ride doen. Een zwarte pi-
ste die niet geprepareerd was. Bij het 
eind kregen we van Ivo, ‘onze gids’, 
te horen dat we “geschwindkeit be-
halten” moesten anders konden we 
gaan prikken naar de lift.

Dat Ivo goed kon skiën werd ons al 
snel duidelijk (nog bedankt voor de 
hints Ivo!). Maar dat Ivo ook goed 
was in vallen werd ons die vakan-
tie ook heel duidelijk. Na een mooie 
schuiver belandde hij in een net. 
Ski`s en stokken verspreid. Ja, zelfs 
de grootste helden worden nog wel 
eens overmoedig. 

Zelfs in de lift werd niet ingehouden 
met de grappen en het lol maken. 
Dat een carv bochtje moeilijker is 
dan je denkt, dat liet een klasje dui-
delijk merken. De opmerking van de 
skileraar: ‘Show the man what you 
can do’. Maar dan wel op het Jamai-
caans. 



34

Dat vele talen verdraaid werden om 
ons tot echt Hollanders te maken 
werd niet onder stoelen of banken ge-
stoken. ‘Maitenant’, ‘Je m`appelle un 
fromage’ en ‘geschwindkeit behalten’ 
waren dan ook uitspraken die meer 
dan eens op een dag voorkwamen. 
Muller en Denis dachten nog wat 
zatte Engelse meiden ‘Neuken in de 
keuken’ te leren. Maar die kenden ze 
helaas al. Sleepliftjes werden geme-
den de hele week, of had dat iets met 
snowboarders te maken?

Aan het eind van de dag zagen we 
elkaar weer in de Veronica Snow-
café, want dat was ondertussen ons 
stamcafé van de week geworden. Nie-
ges achter de draaitafel is toch geen 
goed combinatie en zo eindigden we 
een avond in de English Pub. Daar 
kwamen we Frodo nog tegen die he-
laas niet de weg naar de Shire wist te 
vertellen. Wel hebben sommige men-
sen daar enorme lol gehad.

In het Veronica Snowcafé waren we 
zo`n leuke stamgasten dat de shot-
jes en de dames over de bar vlogen. 
Het wilde boerenmeisje kwam ook 
voorbij en daar moest Denis toch wel 
even al zijn aandacht aan schenken. 

We hebben daar vele leuke après-ski 
nummers gehoord die binnenkort 
vast ook in de muzieklijst van GE-
WIS verschijnen. 

De hele week mooi weer, lekker 
sneeuw en veel bier was genieten. 
Volgend jaar weer!

Veel groetjes en tot volgend jaar!
Marco, Lydia, Remko, Denis, Tim, 
Ivo, Bob, Roel, Inge, Joey en Wouter 
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The UEFA Champion League 
returns at the end of Fe-

bruary. The sixteen strongest 
teams have advanced to the 
knock-out round. There they will 
have life-and-death matches in 
which every player plays with 
all his strength, heart and soul. 
The exciting theme song will be 
played again and the crazy foo-
tball fans around the world will 
have sleepless nights watching 
the matches.

As a faithful fan of football, I do not 
miss any UEFA champion league 
match once they have entered the 
knock-out round. Due to the dif-
ference in time zone between my 
country and Europe, I had to watch 
them at 2 AM with my friends. Those 
were actual sleepless nights for us. 
We gathered and supported our fa-
vorite team together.

I dreamed that someday I would wit-
ness one of these matches from the 
stadium. Hence, visiting the Phillips 
stadium was my first plan when I 
received the scholarship for study-
ing in Eindhoven. This is the reason 
why my friend and I came to visit 
the Phillips stadium on the first day 
after we arrived in Eindhoven. After 
some attempts to find the stadium 
on the map, we finally located it. The 
first thing we did when we reached 
the stadium was take photographs. 
Being so happy when seeing the sta-
dium, we stood in the very middle of 
the street taking the pictures.

Some cars had to stop because of 
us. We were so worried when two 
policemen came to us. We thought 
we would be in trouble and be pu-
nished. However, there was not any 
fine or trouble. Instead of punish-
ment, they kindly asked us: ”Do you 
want to make a picture together?”  
We were very relieved and recognized 
how kind Dutch people are and how 

proud they are of  PSV.  We took a lot 
of pictures and thought of the day 
that we could go inside and watch a 
UEFA match there. 

Fortunately, we didn’t have to wait 
long for that day to come. It was on 
9 December 2008 when PSV met 
Liverpool in the first round of the 
2008/2009 tournament.  We booked 
tickets and planned for it since the 
beginning of October.  The night be-
fore the match, we went to the sta-
dium to see Liverpool’s players in a 
training match. Unfortunately, they 
decided to practice in a closed envi-
ronment. All the gates were closed. 
The reporters and the fans were not 
allowed to enter. However, my friend 
and I decided to suddenly “break” 
into the stadium because we saw 
there was a small open door near the 
gym. We sneaked into the stadium 
through that door. It took us a lot of 
time to find our way but finally we 
could sit down in the chairs for spec-
tators. We took many pictures wit-
hout forgetting to turn off the flash 
of our camera.

We thought that nobody knew we 
were sitting there. But after about 
one hour however, two security 
guards came to speak to us “We saw 
you but ignored you. However, the 
boss also saw you and asked us to 
come here”.  After that, they asked 
us some questions, checked our ca-
mera and then escorted us outside of 
the stadium. But that period of time 
was enough for us. We were able to 
see our favorite players in the flesh. 
And the day after, the atmosphere 
inside the stadium and the match 
itself were so wonderful. I can not 
describe in any words how excited 
we were at that time. It was an expe-
rience that we could not have had in 
my country and my friends at home 
were so envious at us for that. We 
were proud of ourselves because we 
could make our dream come true.

UEFA - When the dream came true
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Do the OOTI programme!

What will you be doing tomor-
row?

One of the questions students 
tend to postpone until after their 
Master’s is: “What am I going 
to do with the rest of my life”? 
We’ll look at this question from 
the professional angle. Some 
answers come to mind: “Take 
a holiday”, “Get a job”, “Start 
a business” or “Get a PhD”, all 
perfectly good answers.  A less 
often heard answer is: “Do the 
OOTI programme”. Yet, for those 
who want to make a career in in-
dustry, which amounts to about 
95% of the engineering gradu-
ates, this should be at the very 
least an interesting option.

OOTI stands for “Ontwerperoplei-
ding Technische Informatica”. It is 
a programme that trains students 
with a master degree in Computer 
Science or a related discipline to be-
come technical designers. The OOTI 
programme both further enhances 
the software engineering skills and 
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broadens the horizon of the trainee 
to enable them to work in multidis-
ciplinary projects. “The impact of 
OOTI is highest in the early years of 
people’s careers. In those years, an 
OOTI graduate’s career is observed 
to develop faster than the careers of 
other software professionals. OOTI 
instills a conscious and structured 
way of thinking about requirements 
and systems that has a lasting effect 
on OOTI’s careers. The reason is that 
this way of thinking is universally 
applicable.” (XOOTIC magazine, dec. 
2008). Many ex-OOTIs are currently 
successful as senior architects, or 
other functions that combine some 
level of management role with a high 
level of technical involvement. They 
see themselves as technology inno-
vators rather than managers.

Who needs designers or architects?
The post-master programmes were 
initiated by industry. Some 25 – 30 
years ago, industry leaders observed 
that the products and systems that 
the industry produced were beco-
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ming more complex. Not only could 
these products do more but they 
also required the indispensible ex-
pertise from multiple disciplines. For 
example, the design of a professional 
printer requires the input from a big 
team of mechanical, physical, che-
mical, electrical, and computer sci-
ence engineers. The same is true for 
other hi tech products such as wafer 
steppers, cars, and more recently 
TV’s. No single discipline suffices to 
create these products. 

There is clearly a gap between the 
skills required to command this le-
vel of complexity and the level of a 
freshly graduated Master of Science.  
Still, these students have completed 
the highest level of regular educa-
tion. They have reached an acade-
mic level and are capable of acces-
sing the state of the art knowledge 
in their discipline. Yet, this is not 
enough.

Industrial products nowadays are 
created by multidisciplinary teams 
of experts led by a software or sy-
stem architect.  These professionals 
create the concepts the product will 
be based on to satisfy the require-
ments, and guide the development 
of the product up to completion to 
make sure that the product is rea-
lized the way it was intended to be. 
This may not seem a problem when 
you are used to doing the require-
ments, design and implementation 
all by yourself. It is a different ball 
game when time is limited, the work 
has to be divided among 100 per-
sons, and the product may not cost 
more than a certain price. This re-
quires technical leadership, good 
insight into what contributes to the 
quality of the product, and a lot of 
communication to make sure that 
everybody delivers their contribu-
tion on time. And it is still a good 
deal more complicated when you 
talk about a professional printer or 
a modern car. 

The early architects learnt their 
skills from practice, by doing many 
different projects, and showing that 
they could successfully lead such 
projects. There were no formal edu-
cational programmes. When the sy-
stems and products grew more com-
plex, they learnt how to control the 
increasing complexity. This was a 
rather unstructured and uncontrol-
led process. Hence the designer pro-
grams were initiated.

At this moment there are 11 pro-
grammes, under the coordination 
of the 3TU.School for Technological 
Design, the Stan Ackermans Insti-
tute (SAI). Each programme is based 
in a university department and ta-
kes the department’s discipline as a 
starting point (see www.3tu.nl/en/
education/sai). In order to be admit-
ted to the programme, you have to 
apply. Software Technology has each 
year up to 20 positions. Such a po-
sition is a full time job, and it comes 
with a salary, much like a PhD po-
sition. You are no longer a student, 
but a trainee.
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Software Technology Programme
The programme has been designed 
to provide plenty of opportunities to 
learn and experiment with the vari-
ous aspects of software technology, 
and with different application do-
mains. It consists out of 5 blocks of 3 
months, and one block of 9 months, 
adding up to a 2 year program.
Each 3 month block consists of 
about 4 weeks of lectures, training 
and workshops, followed by 7 weeks 
dedicated to an industrial project, 
making it 11 weeks in total. The 
lectures cover in depth all aspects 
of the Software Development Life 
Cycle, such as requirements, ar-
chitecture and design, development 
methodologies, as well as project 
management. In addition, selected 
topics are covered as a preparation 
for the project. In each project, one 
of our industry partners provides a 
real-life (software oriented) problem 
relating to one of their products. 
This problem is analyzed and solved 
by the team of trainees. During the 
project phase the lecturers meet with 
the trainees at suitable moments to 

coach them with the abstraction of 
the practical problems and to make 
the connection with the theory they 
covered. 

The industry projects are chosen 
to provide exposure to at least five 
different domains, and five different 
technologies. They give the trainee 
some feeling of what are current is-
sues in the industry. For instance, 
the first project dealt with an appli-
cation for communicating multime-
dia data over a network (ViNotion), 
the second one with embedded soft-
ware for video processing applica-
tions (NXP), the third project dealt 
with improvement of the image qua-
lity of an electron microscope (FEI), 
the fourth one focused on availabi-
lity and stress testing of the storage 
elements in the Large Computing 
Grid (CERN), and the last one dealt 
with supporting collaboration bet-
ween the mid-league Soccer robots 
of TechUnited (TU/e). The purpose 
is two-fold: you learn to appreciate 
which aspects of a problem are bet-
ter solved with software, and which 

ones need an electronic, or 
mechanical solution. And 
you learn to collaborate 
with experts from other 
disciplines. Regular expo-
sure to new domains and 
technologies also improves 
the ability to quickly grasp 
the essentials of the pro-
blem at hand.

These projects allow an in-
crease in complexity along 
several dimensions. The 
first project, for instance, 
is the one closest to what 
a computer science mas-
ter student can be expec-
ted to have learnt, and 
adds the complexities of an 
new domain, of the larger 
team, and the team dyna-
mics. For the first project, 
a number of the project 
management aspects have 
been predefined to ease the 
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complexity and focus the attention 
on experimenting with the issues 
that have been covered in the cour-
ses. In the last project, all aspects of 
the software project and process are 
free to choose and can be tailored 
to the needs of the project. By then 
you have learnt how to deal with this 
kind of complexity.

The technical part of the programme 
is complemented with a number of 
professional development work-
shops. These cover skills such as 
various kinds of presentation and 
writing (technical, business, pr), and 
team oriented training, such as team 
roles, decision making, and negoti-
ation. Throughout the programme, 
technical and professional reflection 
sessions are scheduled to make the 
trainees aware of their strong and 
weak points, and teach them how 
to maintain their strong points and 
improve selected weak points. This 
instills a much needed continuous 
learning attitude that is one of the 
qualities of a good architect.

The final projects are carried out 
in industry. These projects last 9 
months and are quite challenging, 
and innovative. These project cover 
a wide range of topics such as Social 
TV, decentralized warehouse con-
trol, sensor-enabled nomadic infant 
seat, and high performance medical 
image processing based on virtuali-

zation (see http://wwwooti.win.tue.
nl/projects.) During the final project 
the trainee is responsible for the de-
sign of the solution, and for building 
the required team to realize it by in-
teresting the necessary company ex-
perts to contribute their expertise to 
the project. This has proven a suc-
cessful formula. You can check this 
claim by visiting the web site of the 
OOTI alumni association XOOTIC 
at www.xootic.nl, where regularly 
surveys are published of the where-
abouts of the, by now 300 graduates 
of the OOTI program and their views 
on the program.

When you want to get a taste of what 
software and system architects do, 
visit the OOTI 20th year anniversary 
symposium in the Auditorium on 
March 26, 2009. It is entitled: “Sy-
stem architectures, between clouds 
and dust” (see wwwooti.win.tue.
nl/20Year/20090326.html).  Archi-
tects from leading companies will 
share their insight about the archi-
tectures underlying at the one extre-
me cloud computing, and the other 
sensors systems the size of a dust 
particle, that are used to monitor 
certain medical conditions.

For more information about the pro-
gram, email to ooti@tue.nl or visit 
the web site, HG 6.57 (the OOTI-lab) 
or HG 6.37 (A. Aerts)
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(Bloo zei op de startbijeenkomst voor OGO 2.2: “Op jullie leeftijd is het be-
langrijk dat je voldoende slaap krijgt, omdat je hersenen zich nog aan het 
ontwikkelen zijn.”)
Nick, volgende ochtend vroeg: “Als ik tijdens het college in slaap val, dan ben 
ik m’n hersenen aan het ontwikkelen.”

Teun: “Ik slaap ook wel eens in een collegezaal, maar ik neem nooit m’n 
slaapzak mee!”

Marlous komt het bestuurshok binnen: “Ik ben boos en chagerijnig!”
Ivo meteen: “Kom we gaan!”
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Puzzle: Table sorting
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In this edition of the Supremum 

the “3TU.School for Technolo-
gical Design, Stan Ackermans 
Institute” (short: OOTI) presents 
a puzzle for you to solve.

Deadline: 1st of June
Prizes: A coupon worth 25 euros, 
one for the best program, one for the 
best documentation
Delivery: submit your solution to 
Peach (http://peach.win.tue.nl)

Problem introduction
Consider a table with rows and co-
lumns. The columns are numbered 
from 1 to C. For the sake of simplici-
ty, the items in the table are simple, 
lower case strings. Example:

Consider the sorting operation 
Stort(c) on such tables: Stort(c) sorts 
the rows of a table in the order of the 
values of column c. It does not chan-
ge the order of the columns. The sort 
is stable, in that it keeps rows that 
have equal values for the column c 
in their original order. For example, 
when we apply Stort(2) to table 1, we 
get table 2.

Consider a sequence of such sorting 
operations. The operations are suc-
cessively applied to the same table. 
For example, when we apply the se-
quence Stort(2);Stort(1) to table 1 
above, we get table 3.

Two sequences of such operations 
are called equivalent if, for any ta-
ble, they have the same effect. For 

example, Stort(2);Stort(2);Stort(1) 
is equivalent to Stort(2);Stort(1). 
However, it is not equivalent to 
Stort(1);Stort(2) since the effect on 
table 1 is different.

Assignment
Given a sequence of sort operati-
ons, determine a shortest equiva-
lent sequence. Argue that a shortest 
equivalent sequence exists, and give 
an algorithm that produces such a 
shortest equivalent sequence. 

Write a program (in Java, Python, 
C++ or Pascal) that produces such 
a sequence. The program accepts as 
input a text file stort.in. The first line 
of the text file contains an integer, 
C (1≤ C ≤ 1,000,000), the number of 
columns. The second line contains 
an integer N (1≤ N ≤ 3,000,000), the 
number of Stort operations. The 
third and following lines contain N 
integers, ci (1 ≤ ci ≤ C), one on each 
line. They represent the sequence 
of N sort operations Stort(c1); …; 
Stort(cN).

The program produces a text file 
stort.out that contains a shortest 
sequence, equivalent to the input 
sequence. Each line contains an 
integer, representing a sort opera-
tion. The nth line represents the nth 
operation in the sequence. The pro-
gram should not use more than 10 
MB of memory and deliver within 3 
seconds.
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Een van de vele fenomenen 
waarmee waarschijnlijk al 

veel studenten zijn geconfron-
teerd is de volgende: Voor je om-
geving lijkt alles sneller te gaan 
dan het in werkelijkheid gaat. Zo 
wordt mij bijvoorbeeld al twee 
jaar lang gevraagd of ik binnen-
kort ga afstuderen, door familie, 
vrienden, docenten, studiead-
viseurs, de kapper (dat heeft 
waarschijnlijk iets met studen-
tenkorting te maken), bedrijven, 
instanties, etc.

Tijdens kantooruren probeer ik vloer 
zes zoveel mogelijk te vermijden; een 
roddel is snel de wereld in geholpen 
wanneer ik gespot word in de omge-
ving van de studentenadministratie.
Nee, ik voel mij een stuk veiliger bij 
GEWIS, waar de mensen op de hoog-
te zijn van mijn ‘studievertraging’ en 
de redenen daarvoor.

Vandaag heeft dat vertrouwen echter 
een flinke deuk gekregen. Ik ontving 
een e-mail van de Supremumredac-
tie met de vraag of ik de eer op mij 
wilde nemen om een stukje te schrij-
ven voor de rubriek “Afstuderen”. 
Dat wil ik graag. Ik zou ook graag 

willen afstuderen. Er zijn heel veel 
dingen die ik graag wil. En dat kost 
tijd. En dan moet je dus kiezen. De 
keuzes die ik tot nu toe heb gemaakt 
hebben ertoe geleid dat ik nog niet 
aan het afstuderen ben. Vervelend, 
maar het is een offer dat ik bereid 
was te doen. Uiteraard was dat geen 
makkelijke keuze en hoewel ik er 
zeker geen spijt van heb vind ik het 
toch lastig om erover te praten.

Dat zou ook niet nodig zijn, als niet 
iedereen er naar bleef vragen. Het is 
alsof iedereen om je heen het voordu-
rend heeft over een te gek feest waar 
je echt bij had moeten zijn, maar je 
was er niet. Je probeert je groot te 
houden door voor jezelf en anderen 
te blijven herhalen dat je niet bij het 
feest was omdat je graag een tien 
wilde halen voor het tentamen dat 
je dag erna had, maar het blijft toch 
moeilijk om te luisteren naar de ver-
halen over het feest. Ik realiseer me 
echter ook dat ik, had ik opnieuw de 
keuze gekregen, wederom liever voor 
die spreekwoordelijke tien zou gaan 
en dat er in de toekomst heus nog 
wel een te gek feest zal komen waar 
ik wel bij ben. 

Afstudeerkriebels
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Monique: “Als echte informatica-nerd heb je je computer toch gewoon de 
hele nacht aan staan?”
Frank: “Tuurlijk niet... Alleen mijn server.”

(Op IRC:)
<DataGhostT> en nu kijken moeder en dochter samen porno
<DataGhostT> jezus.
<Peter> dat doe ik nooit met m’n moeder :(

(Over de kerstversiering van GEWIS)
Chris: “Stop het maar in de grote doos van Kevin”
Remko: “Tosca!?”

(Op irc.gewis.nl)
<Nicky> w00t ik heb al tcp-server die connections accept en ze weer kan 
disconnecten
<Peter> en nog steeds geen vriendin.. rara hoe kan dat
<Peter> ik bedoel; nice!
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Ik weet zeker dat een paar 
van jullie na het lezen van dit 

stukje hadden gewild dat ik een 
paar jaar eerder was begonnen 
met afstuderen. Het onderwerp 
van mijn afstuderen is namelijk 
het uitbreiden en verbeteren van 
CoffeeDregs, een tool die het be-
grijpen van object-georiënteerd 
programmeren in Java voor be-
ginnende programmeurs moet 
vereenvoudigen. Kort gezegd 
biedt CoffeeDregs je een (be-
perkt en daardoor aangenaam) 
kijkje in de virtuele machine van 
Java.
 
Laat ik mijzelf eerst even voorstel-
len. Mijn naam is Christian Luijten 
en loop alweer een paar jaartjes te-
veel rond op onze universiteit. Vorig 
jaar augustus ben ik begonnen met 
afstuderen bij dr. Kees Huizing en 
dr. Ruurd Kuiper die een deel van 
het programmeeronderwijs aan de 
TU/e en op een aantal VWO-scholen 
in Eindhoven verzorgen. Ze heb-
ben hiervoor hun eigen lesmateriaal 
ontwikkeld, waarin ze een visueel 
model voor de uitvoering van (Java)
programma’s gebruiken. De oor-
sprong van dit model ligt al in de 
jaren zeventig, toen een soortgelijke 
methode werd voorsteld voor proces-
sen die een blokstructuur vertonen 
(verreweg de meeste moderne “ge-
neral purpose” programmeertalen 
voldoen hieraan). In het model wordt 
uitgegaan van een set distincte ob-
jectruimten in de tijd en de overgan-
gen hiertussen. Je zou het dus als 
een soort transititesysteem kunnen 
zien.
 
Als je een Javaprogramma start, zal 
Java als eerste op zoek gaan naar 
de main methode in de klasse die 
je hebt opgegeven. Van hieruit kan 
je als programmeur zorgen dat de 
rest van het programma wordt ge-
laden. Wat we in CoffeeDregs doen 
is alles wat vanuit deze eerste klasse 

ontspruit in beeld brengen, in de 
meeste gevallen zijn dat instantia-
ties van klassen. Zowel klassen als 
instantiaties worden weergegeven 
als een doosje met een titel en een 
inhoud. Die inhoud zijn bijvoorbeeld 
de klasse- of instantiatievariabelen 
en de actieve methoden die zelf ook 
weer als doosjes worden weergege-
ven. Wordt een methode meerdere 
malen aangeroepen, dan zul je deze 
ook meerdere keren terugvinden.
 
Wanneer een variabele een referen-
tie bevat naar een instantiatie, wordt 
een pijl getekend van die variabele 
naar instantiatie. Zodoende bouw 
je een graaf van object-referenties 
op. Naarmate de kennis en oefening 
van de programmeur vordert, wor-
den zijn/haar programma’s groter 
en complexer. Als er veel objecten in 
het spel komen, heeft de visualizatie 
dan ook de neiging om nogal onover-
zichtelijk te worden. Het is daarom 
belangrijk te filteren welke objecten 
wel en welke niet van belang zijn 
voor de programmeur. 
 
Objecten waarin geen functiona-
liteit zit, maar alleen data, blijven 
bijvoorbeeld standaard als dichtge-
klapt klein doosje zichtbaar op het 
scherm. Referenties van buitenaf 
zijn zichtbaar, maar waar de refe-
renties van het dataobject heen gaan 
wordt verborgen, net als alles wat er 
verder nog achter hangt. Denk hier-
bij aan de structuur van een linked 
list, of een of andere geavanceerde 
boomstructuur. Het blijft wél altijd 
mogelijk de doosjes open te klappen 
en te volgen waar de referenties heen 
lopen. Als in een object een methode 
wordt aangeroepen, wordt het bijbe-
horende doosje opengeklapt om de 
effecten goed te kunnen bestuderen. 
De uitgaande referenties worden 
dan getoond en de “buurobjecten” 
worden zichtbaar gemaakt.
 

Afstuderen: CoffeeDregs
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Op een gegeven moment in de exe-
cutie van het programma zullen er 
meerdere methoden actief zijn; het 
is immers vrij normaal dat de ene 
methode een andere aanroept, die 
weer een andere aanroept enzovoort. 
Zonder visuele hulp is het dan lastig 
de vraag te beantwoorden welke me-
thode welke andere methode heeft 
aangeroepen en waar de huidige 
plek van executie is (waar komen 
we vandaan? waar gaan we naartoe? 
het kan er filosofisch aan toe gaan!). 
De methoden worden in CoffeeDregs 
verbonden met een pijl die letterlijk 
als een rode draad door het pro-
gramma gaat. Heeft je programma 
meerdere threads, dan krijg je ook 
meerdere losse draden te zien.
 
Het ontwerp- en implementatiedeel 
van mijn afstuderen is nu groten-
deels afgerond en ik ga me nu rich-
ten op een kleinschalig onderzoek 

naar de inzetbaarheid van de hui-
dige staat van CoffeeDregs in het 
programmeeronderwijs van volgend 
jaar. Hiervoor heb ik een aantal ex-
perimenten voorbereid om op verse 
studenten los te laten. Je kan hier-
bij denken aan het gedrag van een 
programma te laten verklaren ter-
wijl het uitgevoerd wordt of een 
kleine aanpassing maken zodat het 
programma doet wat je wilt dat het 
doet. Dat alles uiteraard met hulp 
van CoffeeDregs.
 
Wil je je eigen Java-programma’s 
eens aan de visuele test onderwer-
pen? Op https://svn.win.tue.nl/
trac/CoffeeDregs/ vind je de website 
van het project en een link naar de 
source code. Er is ook een plugin 
voor NetBeans beschikbaar. Over 
niet al te lange tijd zullen ook binai-
re versies van CoffeeDregs op de site 
komen te staan.
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Kingsen: statistische analyse
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Definities
Kingsen is een spel waardoor men 
onder de nodige dwang veel BIER 
moet zuipen. De Regelsch zijn de 
richtlijnen volgens welke het spel ge-
speeld dient te worden, volgens goed 
Someren-Einds gebruik. Een Deel-
nemer is een participant in het spel 
Kingsen die zich onderwerpt aan de 
regelsch van het spel. Een Flesje is 
equivalent aan 8 slokken. We nemen 
ook aan dat we spelen met n deel-
nemers. De slokken worden zo ge-
lijkwaardig mogelijk verdeeld, zodat 
iedereen gemiddeld even veel con-
sumeert. De kans dat iemand moet 
drinken vanwege de duim- en merk-
kaart wordt voor iedere deelnemer 
gelijk genomen.

Afhankelijk van n
De kaarten die per definitie garant 
staan voor gezuip, leveren per per-
soon gemiddeld de volgende aantal-
len slokken op.

Zwarte kaarten 2-7:  54/n 
Rode kaarten 2-7:   54/n
Waterval 10:                2(n + 1)
Duimkaart V:   4/n
Merkkaart A:  4/n

Uiteraard is een deelnemersaantal 
van 20 absurd en tevens abject te 
noemen. Het minimum van dit al-
les ligt tussen de 7 en 8 deelnemers, 
daarna is het de waterval die gaat 
domineren. Het aantal slokken bij 
dit minimum is ongeveer 32, dus 4 
flesjes. Bij 4 deelnemers ligt het aan-
tal slokken op gemiddeld 39, onge-
veer 5 flesjes dus.

Onafhankelijk van n
Zoals we weten gaat het potje king-
sen op deze punten altijd mis...
Vraagkaart 9:        veul slokken.
Opdrachtkaart B:           veul1 slokken.
Heer2:                  8 slokken.

Er wordt hier altijd veel gezopen, 
dat is een goede zaak. Bovenop de 
`verplichte’ slokken die gedurende 
het spel de deelnemer ten deel val-
len, komt een aantal flesjes wat af-
hankelijk is van het verloop van de 
avond, de dronkenschap (waarmee 
de oplettendheid omgekeerd evenre-
dig is, voor zowel duim-, vraag- als 
opdrachtkaarten) en de zuipbehoefte 
van de deelnemer. Laatstgenoemde 
factor is mede bepaald door college-
uren op de volgende dag, mekkeren-
de vrouwen en maag-/blaasinhoud.

2(n + 1) + 116/n
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Worst-Kaas Scenario
Uiteraard kan het voorkomen dat 
iemand altijd pech heeft en dat ze 
altijd iemand moeten hebben3. In 
dat geval geldt volgende voor de `ge-
naaide’ deelnemer:

Zwarte kaarten 2-7:  54
Rode kaarten 2-7:  54
Waterval 10:  4n
Duimkaart V:  4
Merkkaart A:  4

Dit telt op tot 116+4n slokken, wat 
equivalent is met minimaal 15 fles-
jes, een bizar aantal. Het is dus niet 
te hopen dat je je dag niet hebt…

Resumerend en concluderend kun-
nen we het volgende vaststellen. 
Kingsen met weinig mensen is goed, 

zolang er maar veel gezopen wordt, 
dit komt het spelelement ook zeker 
ten goede. Kingsen met 8 mensen 
is als uitermate laf aan te merken, 
hierbij wordt geadviseerd om in twee 
groepen van 4 deelnemers te spelen.

1 N.B. hoeft niet gelijk te zijn aan de 
veul van de vraagkaart, tenzij Onno 
meedoet, dan geldt immers
ook ∞-∞ = 0.
2 Het blijkt dat de vierde Heer ook 
door meerdere deelnemers tegelijk 
kan worden geïncasseerd, hoewel dit 
oorspronkelijk niet de intentie was. 
Hoe dan ook, deze uiting van collec-
tieve bierdrinkerij wordt van harte 
toegejubeld.
3 Uit: B100, “Foutje, moet kunnen 
baas, biografie van een beduvelde 
boef.” B&A uitgeverijen, 1998.
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Tosca: “Zou het helpen als ik een paar biertjes drink voor het mondeling?”

(Tijdens het zoeken naar een foto van Kenneth)
Lydia: “Ow deze, als Flash, maar hij heeft een zak over zijn hoofd.”
Rob de Heus: “Das beter toch?”

Lydia: “Wat is ie lelijk! En hij doet het niet!”
Florian: “Over wie heb je het eigenlijk?”
Ivo: “Remko!”
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Nadat de Amerikaanse film-
industrie 22 februari tijdens 

de Oscaruitreiking lekker heeft 
kunnen marineren in een door 
henzelf bereide portie zelfver-
heerlijking, is er genoeg te lezen 
geweest over de genomineer-
den. Daarom behandel ik nu een 
film die de jury aan zich voorbij 
heeft laten gaan. Niet dat ik wou 
dat dit anders was, maar de film 
zal zeker bij een groot publiek in 
de smaak vallen. 

De film gaat over Korea-veteraan 
Walt Kowalski. De man die dit per-
sonage neerzet en tevens de regie in 
handen heeft genomen, Clint East-
wood, kunnen we gerust ook een 
veteraan noemen, een filmveteraan. 
Met 59 acteer- en 32 regiepresta-
ties op zijn c.v. is hij een oude rot in 
het vak. Als acteur vestigde hij zijn 
naam als The Man With No Name 
in Sergio Leone’s spaghetti-western 
trilogie waarvan The Good, The Bad 
and The Ugly het bekendst is. Later 
bleek hij als regisseur ook zeer ver-
dienstelijk te zijn. Dit is te zien aan 
zijn Oscarnominaties voor Mystic 
River en Letters from Iwo Jima, en 
de films Unforgiven en Million Dollar 
Baby waar hij het beeldje samen met 
de prijs voor Beste film mee naar 
huis mocht nemen. 

Walt Kowalski is een norse, gepen-
sioneerde automonteur. Na de dood 
van zijn vrouw heeft hij alleen nog 
maar oog voor zijn trouwe viervoeter 
Daisy en zijn prestigieuze vierwieler, 
een 1972 Gran Torino. Met zijn twee 
zonen heeft hij amper contact. Dit 
niet alleen omdat ze rondrijden in 
Japanse auto’s of respectloze kinde-
ren grootbrengen, maar ook omdat 
ze hem behandelen alsof hij niet voor 
zichzelf zou kunnen zorgen. Niets is 
namelijk minder waar. Walt zit ge-
hele dagen rokend en bierdrinkend 
voor zijn huis met zijn M-1 jachtge-
weer in aanslag alsof hij heel de we-

reld aan kan. Vanaf zijn portiek volgt 
hij, met weerzin, hoe een Aziatische 
familie, Hmong om precies te zijn, 
naast hem intrekt. Tao, de zoon van 
het Hmong-gezin betrapt hij vervol-
gens ook nog eens op het stelen van 
zijn auto. Als hij later deze jongen, 
samen met de straatbende die hem 
dwong de auto te proberen stelen, 
vechtend op zijn gazon aantreft, is 
de maat vol. Hij pakt zijn geweer en, 
met een gezicht dat iedere bende een 
blokje om doet lopen, snauwt hij de 
nu al legendarische quote: “Get of 
my lawn!”. De familie van Tao be-
schouwt hem vervolgens als een held 
voor het redden van hun zoon. De 
zus van Tao, Sue, introduceert Walt 
op een Hmong-feest, waardoor Walts 
sympathie voor de familie groeit. 
Daar komt ook nog eens bovenop 
dat, volgens Hmong-tradities, Tao 
verplicht is om voor zijn redder in 
nood enkele dagen klusjes te doen. 
Door hem deze dagen te leren klus-
sen groeit er langzaam een band. 
Ook demonstreert hij met zijn kap-
per hoe mannen tegen elkaar praten 
(voor alle lezeressen onder ons: dit 
betekent met een vocabulaire dat 
voornamelijk uit obscene taal en be-
ledigingen bestaat). Op deze manier 
probeert Walt de jonge man op het 
rechte pad te houden. De straat-
bende blijft echter roet in het eten 
gooien.

Weinig mensen worden ruiger naar-
mate ze ouder worden. Clint East-
wood is echter wel zo iemand, en 
hij begon zijn carrière al als een be-
hoorlijk ruige kerel. Walt Kowalski 
lijkt niets anders dan Dirty Harry 
die zijn naam heeft veranderd, om 
vervolgens in Detroit van zijn pen-
sioen te kunnen genieten. Maar ie-
dere “punk” die denkt zich hierdoor 
“lucky” te kunnen voelen, heeft het 
aan het verkeerde eind. Op 78 jarige 
leeftijd weet Clint Eastwood nog al-
tijd iemand neer te zetten die, in een 
gevecht met wapen, plek en tijdstip 
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naar jou keuze, de 
vloer met je aanveegt. 
Quotes als “I shoot a 
hole in your face and 
sleep like a baby.” of  
“Ever notice how you 
come across some-
body once in a while 
you shouldn’t have 
fucked with? That’s 
me.” kan je daarom 
ook niet anders als 
gemeend opvatten. 
En dan heb ik het 
nog niet gehad over 
het arsenaal aan be-
ledigingen dat Walt 
klaar heeft staan om 
op zijn buren af te 
vuren (swamp rats, 
zipperheads, spooks, chinks etc.). 
Voor de rollen van deze “gooks” heeft 
hij audities georganiseerd bij Hmong 
gemeenschappen waar niemand ac-
teerervaring had. Iedere zelfbenoem-
de filmkenner kan dus met opgehe-
ven hoofd de zaal verlaten als op de 
aftiteling de namen Bee Vang (Tao) 
en Ahney Her (Sue) geen belletjes 
doen rinkelen. Mensen die het ge-
brek aan acteerervaring niet opvalt, 
verdienen een enkeltje naar het ga-
zon van de heer Kowalski. 

Een andere kanttekening die ik wil 
maken is dat het soms lijkt alsof het 
Kowalski-personage op de regiestoel 
is gaan zitten. Sommige scènes zijn 
namelijk zo subtiel als de manier 
waarop hij met Aziaten omgaat: “We 
used to stack fucks like you five feet 
high in Korea and used you for sand-
bags”. Tijdens de begrafenis van zijn 
vrouw zie je namelijk in korte tijd kin-
deren met een gsm spelen, schaars 
gekleed zijn en vunzige praat uit-
slaan om duidelijk te maken dat ze 
respectloos zijn. Walt’s reactie is met 
één opgetrokken mondhoek grom-
men, op een manier zoals zijn hond 
Daisy dat waarschijnlijk gedaan 
zou hebben, maar geen mens. Ook 
volgt natuurlijk het onvermijdelijke 
punt waarbij Walt zich realiseert dat 
hij meer met de Hmong familie ge-

meen heeft dan hij 
had verwacht. Dat 
hij dit echter hardop 
moet zeggen, terwijl 
er niemand in de 
buurt is, doet je al-
leen maar afvragen 
wat ze er van weer-
houden heeft om er 
ook nog een plaatje 
bij te tekenen. Ook 
het einde lijkt alsof 
het een kwartier 
voor tijd wordt voor-
gekauwd voordat het 
met een paplepeltje 
naar binnen wordt 
gegoten. Deze min-
punten weerhouden 
de film er echter niet 

van om van begin tot eind te boeien. 
De film is afwisselend dramatisch, 
spannend, hartverwarmend en grap-
pig.

Conclusie
Naast de zwakke acteerprestaties in 
de bijrollen had de film iets genuan-
ceerder gemogen. Eastwood lijkt je 
duidelijk niet te willen laten naden-
ken, maar hij raakt je wel. Het is alsof 
de schietgrage heer Kowalski tijdens 
de productie de touwtjes in handen 
heeft genomen en zijn wapens meer 
op het hart dan op het hoofd heeft 
gericht. Omdat Walt heel de film zo 
graag met stijlfiguren in het rond 
smijt, zal ik eindigen met een meta-
foor die de conclusie samenvat. Stel 
we vergelijken het verhaal met een 
gitaar. Met wat fijngevoeligheid zou 
je er een mooie melodie op kunnen 
spelen. Maar als je er maar vaak 
genoeg met je M-1 op schiet raak je 
uiteindelijk ook de goede snaar.

Film: Gran Torino
Release: 12 maart 2009
Regie: Clint Eastwood
Genre: Drama
Cast: Clint Eastwood
 Bee Vang
 Ahney Her
Duur: 116 min
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In de kerstvakantie heb ik als 
Secretaris de koppeling ge-

maakt tussen OWIS en de GEWIS 
ledendatabse. OWIS is het TU/e-
brede administratiesysteem. 
Hierin staat informatie over alle 
studenten, zoals hun adres en 
woonplaats. Maar ook OWInfo 
is een deel van OWIS. Door deze 
koppeling is het tegenwoordig 
niet meer nodig een adreswij-
ziging apart aan GEWIS door te 
geven.

De enige manier om in OWIS infor-
matie op te zoeken van een student 
is via hun TU/e identiteitsnummer. 
GEWIS heeft deze nummers vroeger 
nooit gehad en dus ontvingen alle 
GEWIS leden in de kerstvakantie 
van mij een e-mail dat ze hun GE-
WIS lidnummer moesten koppelen 
aan hun TU/e identiteitsnummer.

Zoals jullie misschien wel weten sta 
ik als lid van GEPWNAGE bekend 
als “nerd”. Nu heb ik, toen ik die 
mailtjes verstuurd had, in de gaten 
gehouden welke mensen er allemaal 
hun identiteitsnummer hebben in-
gevuld en hoe snel ze dat hebben 
gedaan (ik kan me voorstellen dat je 
dit inderdaad nerd vind; dan geef ik 
je geen ongelijk). Uit deze informa-
tie zijn een aantal leuke dingen af te 
leiden.
 
Wat bijvoorbeeld opvalt, is dat som-
mige mensen heel snel waren met 
het invullen van hun gegevens, 
waaronder een aantal mensen waar 
je het niet van zou verwachten. Bin-
nen één minuut na het versturen 

van de mailtjes had bijvoorbeeld Ton 
(Godtschalk) al zijn identiteitsnum-
mer ingevuld. Ook mensen als Bert 
(van de Laar) en Thijs (Timmerman) 
waren heel snel met het verstrekken 
van hun identiteitsnummer. Zover 
bij mij bekend staan deze mensen 
niet bekend als nerds. Maar om 
binnen een paar minuten naar het 
versturen van een mailtje al actie te 
ondernemen, heb je naar mijn me-
ning toch echt wel eigenschappen 
van een nerd.
 
Andere interessante informatie is de 
verhouding tussen mannen en vrou-
wen. Bij de eerste 30 mensen die hun 
gegevens invulden, zaten vier vrou-
wen. Dat is ruim 13 procent. En dat 
terwijl maar 7,1 procent van de hui-
dige GEWIS leden vrouw is. Dit geeft 
denk ik toch aan dat de vrouwen bij 
GEWIS gemiddeld gezien meer nerd 
zijn dan de mannen, misschien wel 
een heel schokkend feit.
 
Om dit stukje af te sluiten nog een 
ander feitje. In totaal is er naar 783 
GEWIS leden een mailtje gestuurd 
dat ze hun GEWIS lidnummer moes-
ten koppelen aan hun TU/e identi-
teitsnummer. Van al deze mensen 
hebben op het moment van schrijven 
215 mensen dit ook daadwerkelijk 
gedaan, wat neerkomt op een mooi 
percentage van ruim 27 procent. 
Mocht je je identiteitsnummer nog 
niet gekoppeld hebben aan je GE-
WIS lidnummer, doe dit dan alsnog, 
zodat het voor jou en voor GEWIS 
makkelijker is om je gegevens up to 
date te houden.
 

De echte nerds
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24 maart• 
AC Lasergamen

25 maart• 
Bedrijfsbezoek SAEN Options

28-29 maart• 
GEPWNAGE Lan-Party

1 april• 
B.O.O.M. Lama`s

8 april• 
Lezing Procam

9 april• 
Geschwister borrel

14-20 april• 
Gesprekkendagen Wervings-
dagen

15 april• 
AC Tafeltennistoernooi

24-26 april• 
Batavierenrace 2009

6 mei• 
AC 6-Kamp

7 mei• 
BAC Speciale borrel

8 mei• 
AC Ouderdag

12 mei• 
Wissel-AV

15-17 mei• 
B.O.O.M. Buitenlands Weekend

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!

?? .............................. voorkant kaft
?? ........................... achterkant kaft
?? ...........................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
Carnavalborrel
foto:  GEFLITST
ontwerp: Erik van Rhee

Foto’s activiteiten
Kevin van de Pol, GEFLITST
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